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1984. JANITÁR—FEBRUÁR — XIV. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 

TARTALOM 

3 GOBBY FEHÉR GYULA: Tű  hegyére szúrva (elbeszélés) 
9 VIGH RUDOLF: Minden létnek tisztulása (elbeszélés) 

12 DÉSI ÁBEL: Musica humana: Walter versenydala; Kalaf áriája; Var-
lam bordala; Kacagj, Bajazzo; Sarastro áriája (versfüzér) 

13 KOPECZKY LÁSZLÓ: Etűdök írógépre: És mégis nyüzsög ... (tárca) 

KÉZFOGÁSOK 

15 IVÁN 	Csekélységem mint halálhírnök ... — Borbély János for- 
dítása (tárcanovella) 

18 ZVONIMIR GOLOB: Levél a viharé; Létezel, tehát vagyok — Mikula 
Mária fordításai (versek) 

18 ANNA DUDAŠOVA: Ha széthajtjuk az időt; Kaszás — Koncsol László 
fordításai (versek) 

ÖRÖKSÉG  

19 KREKITY OLGA: Helyi színek Csáth Géza műveiben (tanulmány) 
28 MAGYAR LÁSZLÓ: Jakobey Károly szabadkai kapcsolata 
33 KENYERES KOVÁCS MÁRTA: Humanista, forradalmár, művész 

(Ismet Mujezinovič  1907-1984) 

ÉGTÁJ 

34 URBÁN JÁNOS: Az osztályküzdelem adai harcosai 
41 PATÓ IMRE: Régi írásokat olvasunk: 3. Kitoloncolásra javasoltak 

listája 1940.4bő1 
47 HERCEG JÁNOS: Kitekintő  (naplójegyzetek 41.) 

ALKOTÓMÜHELY 

52 PODOLSZKI JÓZSEF: A „gyermekköltészet" értékelésér ől 
60 Dr. HORVÁTH MÁTYÁS: A népies irodalom ösvényein 

(Ivana Brlié-Mažuranić  Gyertyánka meg kilenc testvérkéje c. meséjének 
feldolgozása) 

65 Dr. VÉKONY LÁSZLÓ: ifjabb szilánkok a múltból 
(egy múzeumi értesítő  megindításának szükségességéről) 

70 CSORDÁS MIHÁLY: Erőnk határain 
(Dragoslav Mibajlavić  Petrija koszorúja és Kosztolányi Dezső  Édes 
Anna c. színművének bemutatójáról) 



OEYASdNAPLd 

74 VARGA ISTVÁN: Az ész vereségei 
(a Nobel-díjas W.liazn Golfi négy regényéről) 

78 PENAVIN OLGA: Háromnyelvű  kdncsesbánya 
(Baranya megye földrajzi nevei. I.) 

82 BESZÉDES VALÉRIA: Középkori emberek, középkori városok 
(Népélet és jogalkotás a középkori iUjlakoal) 

84 JUHÁSZ GÉZA: Eredményeik és tennivalók színháztörténetünk kuta-
tásában 
(Gerold László: Dráma és színjátszás Szabadkán a XIX. században) 

88 HERCEG JÁNOS: Az együttélés erőforrásai 
(Pótb István: A magyar népszínmű  szerb színpadon) 

90 LÉVAY ENDRE: Nagy költő  üzenete 
(Javan Jovanovič  Zmaj: Hol megálltam ...) 

91 POMOGÁTS BÉLA: A Nyugat öröksége 
(Rónay László: Tersánszky Józsi Jenő; Képes Géza) 

94 LÉVAY ENDRE: Örökbecsű  örökség emlékei 
(Péter László: Szegedi örökség; Annák, szerelmek; Kilenc írás Juhász 
Gyuláról) 

98 BORI IMRE: Egy sáfár 
(Péter László: Szegedi örökség) 

99 BURKUS VALÉRIA: Visszatér ő  emlékek 
(Magda Simin: San mladosti) 

MELLÉKLET 

A XIII. évfolyam tartalommutatója 

A rajzok URBÁN F. GÁBOR munkái 



Min 
1985. XIII. ÉVFOLYAM 
1-12. SZÁM 

TARTALOMMUTATŐ  

szám  I oldal 

VERSEK 
Afgán népi költés 3 100 
Népdalok a szerelemről 
(Bede Béla fordítása) 

ARIDJIS, HOMERO Mozaikok 3 105 
(Bede Béla fordítása) 

ÁCS KÁROLY Automaták 1-2 6 

BALABAN, 
RAJKO-SIBIRSKI . Pillantás a csillagokba 5 205 

(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

BALOGH ISTVÁN Bátka: tavasz 7-8 332 

BENKOVÁ, VIERA A Rachel ciklus verseiből 7-8 339 
(Borbély János fordítása) 

Bhutáni népi költés 3 102 
Rin-csen Lamo, a kislány 
(Bede Béla fordítása) 

BORGES, 
JORGE LUIS Az udvar 3 104 

(Bede Béla fordítása) 

CSÉPE IMRE Éjszakai eső  9 430 
Őszi hangulat 9 430 

CSUKA ZOLTÁN iUzenet 1-2 6 
Reggel-dúlt ágyam előtt 1-2  6 

DURAKOVIĆ , FERIDO Elégia 1.0  505 
(Fehér Teréz fordítása) 

TARTALOMMUTAT6/1 



száauloldal 

ÉLUARD, PAUL Goran Kovačić  sírja 9 .431 
(Urbán F. Gábor fordítása) 

FEHÉR FERENC Emlékező  levél 4 131 

FEKETE LAJOS Száguldó autó 7-8 335 
Költőtárs 7-8 335 
Zaj 7-8 335 
Tiszafa 7-8 335 
Szénagyűjtés 7-8 335 
Urak 7-8 335 

FLORA, IOAN Egy lapát föld, egy lapát salak 1-2 16 
Légzés nélkül is 1-2 - 	16 
Kísérteties sírbolt - nyugtalanság 1-2 16 
A felcser 1-2 16 
(Nagy Margit fordításai) 

FRANCIŠKOVIC, 
LAZAR 

Három -  síksági vers 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

5 206 

GASHI, ALIRIZAH Cím nélkül 9 431 
(Urbán F. Gábor fordítása) 

JEKNIC, DRAGOLJUB A bölcs költő  10 506 
(Fehér Teréz fordítása) 

KISS ENDRE Tavaszi utójáték 5 201 

KONTRA FERENC Az utolsó szerelem 5 201 

KOVÁCS, MIHAJLO Tito 5 199 
(Brasnyó István fordítása) 

KUJUNDŽIĆ , MIRKO Mesterszonett 5 206 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

LATYÁK, GYÚRA Vajdaságnak 12 626 
(Urbán F. Gábor fordítása) 

LŐRINC PÉTER A keserű  versei 3 106 
A derű  versei 3 108 

LŐRINC TERÉZ Éjszakai séta 	 - 5 201 
Regényvázlat 5 201 

MARCOVICEAN, ION Üzenet 12 626 
(Urbán F. Gábor fordítása) 

MASSEY, REGINALD Tádzs Máhál 3 103 
(Bede Béla fordítása) 

TARTALOMMUTATÓ/2 



szám oldal  

MATKOVIĆ , SLAVKO A tárgyakról 5 : 205 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

MEHROTRA, 
ARVIND KRISHNA ,  Hétköznapi eszmefuttatás 

(Bede. Béla fordítása) 
101 

MINH, HO SI A hold 3 7104 
(Bede Béla fordítása) 

PALOMINO, 
SALVADOR Zengj, csá.k zengj, kivajllu 3 105 

(Bede Béla fordítása) 

PAVLOVIĆ , BORA Gorannak 9 431 
(Urbán F. Gábor fordítása) 

PERERA, ALWIS Adj életet 3 104 
(Bede Béla fordítása) 

PEŠORDA, MILE Hallom a hangod 10 506 
(Fehér Teréz fordítása) 

PETROV, 
RAJKO-NOGO Mint torpedó a tengeralattjáróba 10 504 

(Fehér Teréz fordítása) 

PREMATILAKA, 
MEEMANA Könyörgő  óda a természethez 3 104 

(Bede Béla fordítása) 

SÁRVÁRI ZSUZSA Virágének 5 	. 202 
Attitűd 5 202 

ŠIMOKOVIĆ , MARIJA Egyszerűen itt vagy... 5 204 
Azt gondoltam... 
Húszéves ma az Életjel 10 504 
(Kenyeres Kovács Márta fordításai) 

TILI, ROBERT G. Free Jazz 5 207 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

URBÁN F. GÁBOR Korai napfény 5 203 
Hétvége 5 203 

URBÁN JÁNOS Furulyás 11 555 

VANKÓ GERGELY Az ajtóból nézem 5 203 
Nem számolom 5 203 
Van úgy 5 203 
Bambusztutaj 12 625 
Csöndhasábok 12 625 
Szógombolyag 12 625 

TARTAI~©MMI7TATÓ /3 



• 

VENTIE, U. Bandung 3 102 
(Bede Béla fordítása) 

VUKOV, PETAR Versem vára 205 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

ZLOBEC, CIRIL Az én rövid örökkévalóságőm 9 432 
Dél 9 432 
Én vagyok a te halálod 9 432 
Túlontúl szomjas vagyok 9 433 
Asztali lámpa 9 433 
(Dudás Kálmán fordításai) 

ZMAJ, 
JOVAN JOVANOVIĆ  Halk légy most, éj 4 135` 

Roskatagon 4 135 
A méhek és Nedeljko esperes 4 136 
A nép 4 136 
Bisenija 4 137 
Óda a csutorámhoz 4 137 
Oda az ördöghöz 4 138 
(Fehér Ferenc fordításai} 

SZÉPPRÓZA 

BOGDÁNFI SÁNDOR Aritmia 4 132 
Foci 9 423 

BOGNÁR ANTAL A csónakmotor 7-8 327 

BURÁNY NÁNDOR Camping Batis 1-2 7 

CSUKA ZOLTÁN Pécs fölött csillag 10 487 

DUDÁS KÁROLY Ébren álmodott álom 12 615 

HOLTI MÁRIA Befejezetlen novella 6 263 

KOPECZKY LÁSZLÓ Etűdök írógépre: Sámson 6 267 
Etűdök írógépre: Rövid kurzus... 7-8 333 
Etűdök írógépre: 
Akiért a harang hallgat 9 429 
Etűdök írógépre: Ifimóbák 10 502 
Etűdök írógépre: Külbel 12 624 

POPIĆ , IVO A futár 	' 7-8 337 
(Burkus Valéria fordítása) 

TARTALOMMUTATÓ/4 



számioldal 

RIBNIKAR, JARA A sárga madár rikoltása 1-2 13 
(Dudás Kálmán fordítása) 

TIŠMA, JANKOVIĆ  
KOVILJKA A bátrak egy úton menetelnek 11 570 

(Szebasztián Urbán Katalin fordítása) 

VARGA, PAVEL Parancsnok elvtárs, a feladatot teljesí- 
tettük 7-8 336- 
(Roncsák Alekszandár fordítása) 

VUKANOVIĆ , 
SLOBODAN Csillag-gyerekei örök utazása 6 269 

(Balogh István fordításai) 

ZÁKÁNY ANTAL Hajnal '1-2 11 

TANULMÁNYOK, KRITIKAK, CIKKEK 

APRÓ FERENC 	Adatok Juhász Gyula gondnoksági 
ügyéhez 4 145 

Dr. BARTA LÁSZLÓ ' Horgos 1828-ban 7-8 354 

BÁLINT ISTVÁN Marxista kultúránk szolgálatában 5 243 

BODROGVÁRI 
FERENC Marx módszeréről 3 76 

(Szöllősy Vágó László fordítása) 

BOGNÁR ANTAL A kör sokszögesülése 12 666 

BRINDZA KÁROLY A népfelszabadító bizottságok megala- 
kítása és munkája Topolya község tele- 
pülésein 1944 végén és 1945 elején 5 212 

CSORDÁS MIHÁLY Színészek lépdelnek a hullámokon 1-2 29 

„Az alacsonyabbtól a magasabb felé" 3 90 
Alvilágok kicsiny és nagy hősei 4 175 
Egy társulat felfedezetlen lehet őségei 5 246 
A víziók és a valóság határai 7-8 406 

Egymást semlegesítő  stíluselemek 9 465 

Egy iránytű  jelzései 11 596 

CSUKA ZOLTÁN Verőfényes ősz Szabadkán 4 171 

DÉR ZOLTÁN A gordiuszi csomó 5 254 
Lányi Sarolta zsengéi és naplója 9 455 

ĐORĐEVIĆ , 
LJUBOMIR Sorsközösségünk dokumentuma 11 551 

(Németh János fordítása) 

TARTALOMMUTATA /5 



FEJES SZILVESZTER 

szám I oldal 

A munkásosztály és a nemzeti kérdés 3 94 

FRANYÓ ZSUZSANNA „ ... Továbbhaladni!" 11 593 

GUELMÍNO SÁNDOR Átalakulás vagy haldoklás 6 293 
A válogató és fesztiválja 7-8 401 
Lesz-e maradandó élmény? 11 '589 

KLEMM JÓZSEF Sátoros ünnep 4 179 
Kronikus érdektelenség 5 250 
Fesztiválok ideje 10 518 

KOMÁROMI KLÁRA 
• 

Jugoszlávia szocialista és el nem kötele- 
zett jellegének hatása a nemzetközi po-
litikai helyzetre 9 443 

KOVAČEVIČ , BOŠKO „Nem értelmezni — megváltoztatni a 
világot" 3 67 
(Németh János fordítása) 

LÉVAY ENDRE A képek vándorútja 1-2 35 

MAGYAR LÁSZLÓ Adalék Juhász Gyula szabádkai család- 
fájához 4 140 

Kommunista röpiratok utáni nyomozás 
Szabadkán 11 568 

MARTINOVIĆ , 
CVIJIN KATA mr. Kiapadhatatlan invenció 299 

(Szebasztián Urbán Katalin fordítása) 

Marxista tudomány _ marxista nevelés 226 
(A kerekasztal beszélgetést lejegyezte 
Szöllősy Vágó László) 

MÉSZÁROS PIROSKA A szabadkai Lenin park múltja és jö- 
vője 169 

MOJZES ANTAL A népfelszabadító bizottság megszerve- 
zése :  és munkája Bajmokon ,10 507 

PATÓ IMRE Régi írásokat olvasunk (1.) 11 562 
Régi írásokat olvasunk (2.) 12 637 

RÓNAY LÁSZLÓ A százéves Babits Mihály új arcvonásai 12 627 

Dr. SÁTAI PÁL Csépe Imre Tarisznyás emberek című  
novellás kötetének nyelvi anyaga 12 657 

SZEKERES LÁSZLÓ Szilánkok Szabadka régmúltjából 7-8 348 

VIRAG GÁBOR Csantavér családneveinek jelentéstani 
rendszere 6 277 

TARTALOMMUTATÓ/6  



MEGEMLÉKEZÉSEK, 

BOGDANFI SÁNDOR 

CSORDÁS MIHÁLY 

HERCEG JÁNOS 

szám !oldal 
I 

ÉVFORDULÓK 

Százéves derű  
(Todor Manojlovićról) 

Vélemények egy író ítéleteir ől... 
(Miroslav Krležáról) 

Szenteleky emléke 

Búcsú Dudás Kálmántól (1912-1983) 

1-2 

9 

7-8 

9 

17 

435 

340 

441 

JUHÁSZ GÉZA Ilyen itt az élet  7-8 342 
(Miško Kranjecról) 

LÉVAY ENDRE Tájunk festője 	S  9 437 
(Milan Konjovićról) 

MÉSZÁROS 
ZAKARIAS A legösszetettebb feladatokat látta el 1-2 3 

(Vladimir Bakarićról) 

Küzdelmes életút 4 153 
(Rodoljub Čólakovićról) 

PAPP GYÖRGY Dr. Matijevics Lajos (1940-1983) 11 582 

POMOGÁTS BÉLA Weöres Sándor hét évtizede 7-8 347 
Kós Károly öröksége 12 634 

RÓNAY LÁSZLÓ A garabonciás emlékezete 9 438 
(Reinitz Béláról) 

SZÖLLŐSY VÁGÓ 
JANKA A könny és a nevetés mestere 5 208 

(Johannes Brahms) 

SZÖLLŐSY VÁGÓ 
LÁSZLÓ Gondolatok egy ars poeticáról 7-8 345 

(Desanka Maksimovićról) 

Hétköznapjaink ünnepe 10 523 
(a 25 evés Életjelről) 

URBÁN JÁNOS Fáradhatatlan példaadással 3 110 
(Lőrinc Péterrő l) 

VÖLGYI ENDRE A nép soraiból a halhatatlanok közé 9 434 
(Ivan Meštrovićról) 

Siskovszki András (1948-1983) 12 636 

TARTALOMMUTATÓ/7 



EGYÉB 

BURKUS VALLRIA Forradalmakról, csendes szóval 3 111 

DÉSI ÁBEL Jegyzet Bodrogvári Ferenc tanulmányá- 
hoz 3 90 

ĐORĐEVIČ , 
LJUBOMIR „Másképpen nem tudnék élni ..." 4 154 

(Beszélgetés 	Rodóljub 	Čolakovićtyal. 
Fordította Németh János) 
Az akcióegységtől az eszmei egységig 10 556 
(Beszélgetés Zoran Poličcsal. Fordítot-
ta Szöllősy Vágó László) 

GUBÁS ÁGOTA „Témám az ember" 1-2 24 
(Beszélgetés a hetvenéves Székely Ti-
borral) 

HERCEG JÁNOS Kitekintő  (31.) 1-2 18 
Kitekintő  (32.) ' 	3 114 
Kitekintő  (33.) 4 164 
Kitekintő  (34.) 5 238 
Kitekintő  (35.) 6 272 
Kitekintő  (36.) 7-8 395 
Kitekintő  (37.) 9 449 
Kitekintő  (38.) 10 512 
Kitekintő  (39.) 11 583 
Kitekintő  (40.) 12 651' 

Levelek Jugoszláviából — Juhász Gyu- 
lához 4 150 
(Közzéteszi Ilia Mihály) 

KÖNYVISMERTETÉSEK 

BESZÉDES VALÉRIA Egy kisközség építészeti kultúrája 10 546 
(Harkai Imre: Temerin népi építészete) 

BRINDZA KÁROLY Az elmélet és a gyakorlat egységével 
a forradalomért 120 
(Žarko Zrenjanin: Válogatott írások) 

CSORDÁS MIHÁLY Gondolatok fonalán 6 320 
(Béládi Miklós: Az értelemalapító) 

TARTALOMMUTATÓ/8 



számlpldai 

DÉR ZOLTÁN' Brasnyó István rejtelmei 1-2 45 
(Brasnyó István: Az imágó) 
A-regény aranyalapja _ 6 302 
(Vas István: Mért vijjog a saskese-
lyű ?) 

IERCEG JÁNOS A helyi színek költője 9 480 
(Stojan Berber: Ne san) 
Történelmi látlelet 10 542 
(Féja Géza: Lapszélre) 

HORVÁTH MÁTYÁS Eltűnt világ 1-2 54 
(Csépe Imre: Id ők lombhullása) 
Múlt és jelen a nevek világában 4 194 
(Matijevics Lajos: Vizeknek szarváról) 
„... és aki rajta üle, annak neve halál, 
és a pokol követi vala azt" 6 321 
(Vitomil Zupan: Menüett- gitárra — és 
huszonöt lövésre) 
Utazás a szülőföld körül 9 474 
(Németh István: Vörösbegy) 

JUHÁSZ GÉZA Az irodalmaink közötti kölcsönösség 
dokumentuma 1-2 38 
(Marija Čurčić  — Vida Zeremski: Bib-
liografija međusobnih prevoda književ-
nih dela naroda Jugoslavije i narodnos-
ti Vojvodine 1945-1980) 
Személyes vallomások, emlékezések és 
objektív értékelések 
(Jovan Veselinov Žarko: Az autonóm 

11, 602 

Vajdaság születése) 
KENYERES 
KOVÁCS MÁRTA Vágyak könyve 9 481 

(Marija Šimoković : Majstor žudnje) 

Dr. LAKI LÁSZLÓ Jelentős társadalomtudományi kiadvány 12 669 
(Dr. Rehák László: Világnézet, ideoló-
gia, tudományos megismerés) 

LÉVAY ENDRE Élő  és halványuló képekre visszanézve 1-2 42 
(Herceg János: Árnyak) 
A proletár valóság költője 3 127 
(Juhász Géza: Laták István) 
Bökversek és paródiák 4 183 
(Bogdánfi Sándor: Szeretném, ha sze-
retnének)  

Alkotói problémák 6 312 
(Bori Imre: Móricz Zsigmond prózája) 
A festő  a képben 7-8 415 
(Sebők Zoltán: Médiumok és művészetek) 

• 

.TARTALOMMUTATÓ/9 
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GOBBY FEHÉR GYULA 

Tű  HEGYÉRE SZÚRVA 

— De hát ez nem történhetett meg! — mondta a kövér Korányi, és ketté-
harapta a szivarját. — Ez egyáltalán nem történhetett meg! 

És ő  látta magát, ahogy lopakszik lefelé . a szálloda lépcs őjén, kezé-
ben csak az orvosi táskája, mert a bőröndjéhez nem volt mersze nyúlni, 
attól félt, akkor felébred a nő, és utánaszól, vagy éppen utánanyúl, és ú jra 
megragadja. Már a gondolatára is megborzongott, mintha át csapták vo lna 
be, mintha nem đ  lógott volna meg olyan csöndben. Még arra is vigyázott, 
hogy ne csikorogjon a parketta a lába alatt, és csak utólag jutott eszébe, 
hogy azt is tudta, merre csikorogna a parketta, valóban tudta, a szoba me-
lyik részén milyen állapotban van, pedig ez a mozzanat azt jelenti, el őre 
készült a szökésre, de elvetette a gondolatot, többé nem fog tör ődni vele. 
egyáltalán nem érdemes. Mert nagyon szégyellte magát, már ott a lépcs őn 
is, biztosan égett az arca, vörös volt, de azért csak lopakodott tovább le-
felé, fogta a korlátot, mintegy biztonságot keresve benne, de nem állt meg, 
botorkált lefelé, lépcsőfok lépcsőfok ufán, a lábujjára lépett el őször, az-
tán engedte utána a sarkát, óvatosan, hiszen a csúszós mtúmárványt sza-
kadt szőnyeg borította, egyszer-kétszer ki kellett szabadítania a lábát be-
lőle, alásiklott a lábfeje, mindez fokozta kellemetlen közérzetét, szeretett 
volna káromkodni, de nyikkanni sem mert, mászott lefelé, amíg el nem 
érte a kijáratot, hogy akkor korához éš testéhez képest váratlan gyorsaság-
gal a kocsi ajtajához ugorjon. Az utcán meg a kapkodásért szégyellte ma-
gát, de nem tudta fékezni magát, rohanni akart volna, száguldani, elt űnni. 
Kényszerítette magát, hogy az úton ne hajtson a megengedett hatvannál 
gyorsabban. így legalább volt mivel szórakoznia, állandóan kétfelé fi-
gyelt, a szembej öv ő  forgalomra, meg a sebességmutató fehér tűjére, amely 
ingadozva járkált a hatvanas körül. 

De hát ki ez a nő? — kérdezte a kövér Korányi, mikor új szivarra 
gyújtott. 

Bobráki felesége. Az a szőke, akivel te is táncoltál a palicsi talál-
kozón. 

A nő  rámosolygott, és ő  érezte, hogy oldódik a gyomrában az a fe-
szültség, amely minden beszélgetés alkalmával jelentkezett, és amelyet nem 
tudott elmulasztani a lélekgyógyász kolléga sem, pedig rendszeresen járt 
hozzá, eleinte hetente egyszer, de hét hónapig hetente kétszer is, minden 
eredmény nélkül. Hirtelen természetesnek érezte, hogy a n ő  mellé lép, és 
italt tölt a poharába, és az sem tiltakozott, s őt hálás volt azért a korty ba-
rackpálinkáért, mintha isten tudja, milyen aj ándékot kapott volna, és 
összeért a kezük, meglepve látta, a nőnek még az övénél is tejfehérebb 
bőre van, még a pihék is világossz őkék voltak a karján, szerette volna őket 
megsimogatni, a szájával szeretett volna hozzájuk erni, egyenként meghúz-
gálni őket, és majdnem meg is tette, de a n ő  mosolyogva simította hátra 
a homlokába hullott fürtöket, és ezzel a mozdulattal a fejét is hátranyomta, 
nem érte el a karját, csak az illatát érezte, és még az is megnyugtatta, von-
zotta, a szappan illata. 

Te udvaroltál Bobráki feleségének? — kérdezte a kövér Korányi. 
Első  találkozásunkor azt mondtam neki: „Én még soha senkit se 

szerettem. De most megkérem a kezét. Itt rögtön, mindenki el őtt." 
És a nő  elmosolyodott, és megkérdezte: 

Hangosan is megismétli, amit mondott? 
És ő  megtette. A társaság persze nevetett, már volt bennük éppen elég 

ital, hogy szörnyen komikusnak találják a szerelmi vallomást, de a n ő  új-
ra a karjára tette a kezét, és az érintése megérte azt a zavart és háborgást, 
amelyet a többiek röhögése kiváltott benne. 
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Milyen izgalmas! — mondta a kövér Korányi. 
Lent állt a falubeli egyetlen toronyház sarkánál, a kezében egy csokor 

fehér rózsa, már vagy ötször megszúrta az ujját, máskor megbolondult 
volna a méregtől, hiszen a kezén nem volt szabad sebnek megjelenni, a 
műtéteknél ez mindig közvetlen veszélyt jelentett, de most nem izgatta 
magát, egyik kezéb ől a másikba helyezte a rózsákat, amíg körülötte zajlott 
a falu megszokott élete, a cukrász elrobogott mellette a háromkerek ű  ko-
csiján. „Fagylaltot vegyenek!", kiabálta. „Itt a friss délutáni fagylalt!" És 
meg is indult feléje a tömeg, f őleg a toronyház gyermekei szaladtak le apró-
pénzzel a kezükben, de néhány asszony neki köszönt: „Jó napot, doktor úr!" 
„Jó napot", mormogta oda se figyelve, pedig azok aztán jól megnézték, 
alaposan kiélvezték a látványt, mert nemcsak hogy őt nem látták még ilyen 
helyzetben, mások se igen szoktak csokorral a kezükben mászkálni a falu-
ban, legfeljebb esküv ők vagy temetések alkalmával. A gyomrában most 
is érezte a feszültséget, meg is rémült t őle, hátha most nem múlik el, még 
a nő  láttán sem múlik el, de akkor lépett ki a lépcsőfordulóból a nő, fehéren 
és szőkén, nyugodtan, és mintha mosoly bujkált volna a szája sarkában. 

És akkor mit csináltál? — kérdezte a kövér Korányi. 
Akkor átadtam a rózsákat — mondta. — És megkértem a kezét. 
De hát Ilona már férjnél volt — mondta a kövér. 
Mit számít az — mondta ő . — Én még azt sem tudtam, hogy Ilona 

a neve. 
Elmúlt a gyomra reszketés é . A központ felé tartottak. Elhaladtak a 

fagylaltos mellett, két asszony vitatkozott valami tartozáson, azok elhall-
gattak, a gyerekek zsivajogva játszottak tovább. 

Harmincegy éves vagyok — mondta ő , és oldalra nézett. — Még 
nem voltam szerelmes soha. 

Ilona vagyok, és Bobráki kolléga a férjem — mondta a n ő , és 
elnevette magát. A foga is fehér volt, egészséges, megnyugtató. 

Én komolyan gondolom, amit mondtam. Állom a szavam — mond-
ta ő . 

A nő  újra nevetett. Nem hangosan, nem bántóan. Úgy nevetett, mint-
ha időt kért volna a gondolkozásra. 

Mindenki azt mondja, hogy végső  ideje megnősülnöm — mondta 
ő . — Eddig nem hittem el. 

Eddig gyűlölte a nőket? — kérdezte Ilona. 
Te valóban gyűlölted a nőket — mondta a kövér Korányi. — So-

káig azt hittük, homokos vagy. De akkor nem lettél volna nőgyógyász. 
Nem gyűlöltem őket soha — mondta ő . — Csak nem tudtam be-

szélgetni velük. 
És velem tud? — kérdezte a nő . 

Karon fogta, és úgy mentek végig az utcán, egész a kocsiig. A magas 
sarkú cipőben Ilona kissé magasabbnak tűnt, mint az italozáson, ott tor-
nacipőben volt. A férfi többször is oldalra nézett, tetszett neki, hogy az 
élénkpiros selyemruha alatt nem viselt melltartót sem a n ő , minden lépés-
nél rezzent egyet a melle. 

Igen — mondta ő . — Magával tudok. 
A legnehezebb volt rájönnie, hogy szétpattanó kapcsolatainak, fele-

más viszonyainak, az ismerősök furcsa és váratlan távozásainak ő  maga 
az oka. Nem értette mások cselekedeteinek rugóit, de óriási lépés volt éle-
tében, mikor beismerte a pszichiáternek, hogy már tudja, társaságban va-
ló helyének, ismeretségi köre sz űkösségének, népszerűsége mértékének, a 
hozzá való viszonyulásnak ő  maga az oka. Mire rájött, hogy nem mások 
furcsaságain, hanem saját maga modorán, saját szokásain és viselkedésén 
kellene változtatnia, már elvégezte az egyetemet és dolgozott. N őgyógyá-
szatra azért specializálta magát, mert más útj a nem volt , hogy valami-
képpen közel férkőzzön a nőkhöz. Mint gyakorló nőgyógyász legalább lát-
ta őket. Eleinte, akármennyire is igyekezett csak a szakmai fortélyokra fi- 
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3 gyelni, gyakran fölizgult a látványon. Egyáltalán nem undorodott a mun-
kájától. Sok kollégától hallotta, hogy küzdenek az undorral, és csak a 
gyakorlat, az idő  segítségét várják, ő  ilyent nem érzett. 

Minden nőnek ezt adja be? — kérdezte Ilona. 
Jó kérdés — mondta izgatottan  a kövér Korányi. — Ez a n ő  eszes. 
Még senkinek sem adtam be - mondta ő. — Tán az terjed rólam, 

hogy nőcsábász vagyok? 
Kitűnő  jegyekkel végezte el az egyetemet, és biztos, ha tud az embe-

rekkel is bánni, ha nincs ez a rövidzárlathoz vezet ő  viszonya minden be-
szélgető  társhoz, akkor az eredményei alapján ottmarasztalják az egyete-
men. De a tanárok, akik döntöttek sorsáról, mikor a generáció legjobbjai-
ról beszéltek, szóba se merték hozni a nevét, a tetejében mindegyik attól 
félt, hogy valaki más ajánlja majd tanársegédnek, mert akkor nyilatkozni 
kellett volna róla, színt kellett volna vallani, és senki semmiféle északot 
nem tudott volna fölhozni, miért van az, hogy ki nem állhatja az újdon-
sült orvost, akinek a lehet ő  legjobb (maximális? csapa tízes?) jegyeket írta 
be az indexébe. 

Nem terjed — mondta a nő . — De titokban is lehet gyanús üzel-
meket űzni. 

Mindjobban tetszik ez a nő  nekem — mondta a kövér Korányi. — 
Pontosan úgy gondolkodik, ahogy én. 

Miféle üzelmeket űznék én? — kérdezte ő , miközben simogatni 
kezdte a nő  kezén a szőke pihéket. Lassan mozgott a tenyere alatt a s űrű  
piheerdő, bizsergett tőle a bőre. 

Ügy gondolta, hogy addigi viszonyát a világgal (tanáraival? rokonai-
val? ismeretlenekkel?), mint orvos ki tudja hivatásszer űen elemezni, és 
meg is tudja változtatni. De nem sok sikert ért el, végül is, mikor már har-
madszor kapott magömlést a rendszeres n őgyógyászati vizsgálaton, belátta, 
hogy kénytelen beérni azokkal a nőkkel, akiknek nem számított, hogy nem 
tud udvarolni, akik nem is vártak el t őle széptevést, jóles ő  szavakat, fi-
gyelmességet, virágcsokrot. Néha rátört a vágy, hogy mást érjen el a szót-
lan közösülés, gyors vetk őzés, kapkodó gombolkodás, sietve elvégzett tor-
namutatvány helyett. 

És akkor mit csináltál? — kérdezte a kövér Korányi. 
Akkor udvarolni kezdtem — mondta Ő . 
És a nő  hogyan fogadta? — kérdezte a kövér Korányi. 
És most én hogyan értelmezzem a szavait? — kérdezte Ilona. 
Jöjjön velem — mondta ő . — Hagyja ott Bobrákit. Nekem nagyobb 

szükségem van magára. Én őszintébben szeretem. 
Te fiú, ügyesebb vagy, mint gondoltam — mondta elismer ően a 

kövér Korányi. 
Hiszen nem is ismer még — mondta Ilona, és őszintén nevetett. 

A piros ruha alatt reszkettek a mellei. — Azt se tudja, tündér vagyok-e vagy 
boszorkány. 

Érzem, hogy szükségem van a közelségére. Érzem, hogy az érinté-
se megnyugtat. Érzem, hogy egymásnak valók vagyunk — mondta ő , és 
megszorította a nő  karját. — Bobráki majd talál magának valakit, ne 
féljen. đ  olyan sima modorú, kedveske, ha elhagyja, még hozzá is járul 
a sikeréhez. 

A nő  ezen is nevetett, de hangtalanul. Befelé. Ő  elnézte sima arcát, 
és keskenyre tépett szemöldökét. Napsütésben haladtak a kocsi felé, már 
nem sok ideje volt a központig. 

Nekem maga a mentségem — mondta. — Ha nem találok megértés-
re, akár kolostorba is vonulhatok. Bár, nem tudom, van-e a környéken még 
egyáltalán kolostor. Mert ha az sincs, számomra nem marad más hátra, 
a föld alá. 

Tehát bányász akar lenni — mondta Ilona. -- Igazán jó mesterség. 
Bár eddig is bányászott a maga módján. 
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A teremtését, ez a nő  igazán belevaló — mondta a kövér Korányi. 
Erre iszunk. 

Hosszú pizsamája a szőnyeget súrolta, ahogy a bárhoz ment, kinyi-
totta az üvegtárolót. A mozdulatoktól meg-megremeget a tokája, tar fején 
izzadságcseppek gyűltek össze. 

—. Kérsz jeget bele? — kérdezte, . miközben már töltötte is a poharak-
ba az italt. — Jeggel az igazi, akkor érezni az ízét, meg hűsít is, ahogy az 
skót szörphöz illik. 

A pizsamája apró kék virágokkal volt tarkítva, nem lehetett sokáig 
nézni, mert káprázni kezdett az ember szeme. Ő  lenézett az utcára, most 
kezdtek az emberek a piac felé áramlani, nagy kosarakat cipeltek, és az 
asszonyok széles mozdulatokkal magyaráztak egymásnak, valószínűleg az 
árakról meg az otthoni teend őkről, amelyeknek sose szakad végük. 

Fogjad - mondta a kövér Korányi. — Nagyon örülök, hogy rám 
gondoltál ma hajnalban, bár nem szoktam ilyen korán kelni, de legalább 
végre láttalak, hiszen a. diploma átvétele óta nem találkoztunk, pedig még-
iscsak mi voltunk a legjobb barátok az egyetemen. 

Mi voltunk — ismételte meg ő  is a szavakat halkan. 
Ez a kövér ember igazságként könyvelte el a képzetet, amit a tar fe-

jében kialakított. Az egyetemen mindig kerülte, mert nem bírta elviselni 
a szuszogását, idegesítette, az is, hogy tulajdonképpen sohasem sérthette 
meg, mert minden sértésén nevetett. Tréfálkozásnak tartotta a legvadabb 
szurkálódzását is. Korányi úgy lett a barátja, hogy ezt el őre elhatározta, 
erről lemondani nem volt hajlandó, megserteni nem lehetett. És most, 
szükségletében mégis rászorult, más nem volt, akihez fordulhatott volna. 

És te meggyőzted a nőt, Bobráki feleségét, hogy menjen el veled 
a hotelba? — kérdezte a kövér Korányi, miközben nagyot kortyolt a whis-
kyből. 

Meggyőztem — . mondta ő . 	És el : is jött velem, bár el őször ő  
maga_ sem hitte, hogy komolyan beszélek. 	• 

Végül is, minden nő  egyforma — mondta . a kövér Korányi. — Ne 
is szólj semmit, tudom, hogy nem értesz velem egyet, ezen már százszor 
vitatkoztunk, engedd meg, hogy nekem is meglegyen a magam véleménye. 

Azt hiszi, hogy minden nő  egyforma — mondta Ilona. — Hogy 
elég nekik, ha beadja a szirupot, egy kanál érzelg ősség, egy kanál orvosi 
diploma, egy kanál piros sportkocsi, az eredmény: szétvetett lábú n ő . 

Ne bántson fölöslegesen, kérem — mondta ő. — Ha igaz lenne, 
amit beszél, az egész falu tudná. Mind a nyolcezer lakos, beleértve az apró 
leánykákat is. Ilyet nem hallhatott rólam. 

Igazad van — mondta a kövér Korányi. — Az gyorsan elterjed, ha 
valaki egy közepes nagyságú faluban fogdossa a n őket. 

Igaza van — mondta Ilona. — Ilyet nem hallottam soha. 
Higgye el, komolyan gondoltam, hogy feleségül veszem — mondta 

ő . — Ha akarja, sast rögtön. 
A nő  nevetett újra. Nevetett akkor is, mikor kinyitotta a sportkocsi 

ajtaját, és megpillantotta benn a hátsó ülésen a megpakolt b őröndöt. 
Hosszú útra készül? — kérdezte. 
Én összepakoltam a holmimat — mondta ő. — . Ha nem akarna to-

vább e faluban maradni. Majd találok munkát valahol. Hoztam az orvosi 
táskámat is. 

Te valóban komolyan gondoltad — mondta a kövér Korányi. — 
Te mindent komolyan vettél most is. 

Mindent —mondta, miközben itta a jeges whiskyt. — Nekem még 
sose nem volt szeret őm. Nekem nő  kellett, házastárs, asszony, oldalbor-
da, feleség. Egy igazi. Egy örök. Egy, akivel megöregszek. 

Ezt a dumát adtad be neki? - kérdezte a kövér Korányi. 
Ez - a szöveg? — -kérdezte: a n ő, miközben ő  indított. .— .Ez az ál-

landó szöveg? 
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Nem. Ez az igazság — mondta ő. — Nekem magára van szüksé- 

gem.A hotelban már mint házastársak jelentkeztek be. A portás nem is 
gyanakodott. Miért tette volna? Az asszonytól nem kérte az iratokat, meg-
elégedett az ő  igazolványával. Azt is gyorsan visszaadta, mert a meccset 
nézte a hordozható tévékészülékén. Fölmentek a lépcs őn, és egyedül voltak 
a szobában. 

Csalódtál a nőben? — kérdezte a kövér Korányi. — Mikor levetkő-
zött, akkor csalódtál benne, igaz? 

Nem igaz — mondta ő. — Nem csalódtam benne. 
A szobában rögtön egymásnak estek. Ki sem mozdultak egész nap. 

Még vacsorázni sem mentek le, pedig ő  többször is megkérdezte: ,Nem 
akarsz, szívem, vacsorázni?" De Ilona mindig nemet intett, és ő  sem ér-
zett éhséget. Élvezte, hogy teljesen átadhatja magát a nőnek. Élvezte, hogy 
nem kell sietnie sehova. Élvezte, hogy nem kell hazudnia. Élvezte, 
ismerkednek testben és lélekben. A szoba nem volt túl tágas, nem is 
túl kényelmes, de legalább egymásra utalta őket. Nem volt mit fölfedezni 
benne, a falon egy rajzmásolat lógott, a szekrényben egy cipőtisztító kefe, 
a fürdőszobában két törülköző  a ffalon, és a tükör alatt két szappan várta 
őket, sehol semmi különös, sehol semmi váratlan. Teljesen egymásra vol-
tak utalva. 

És ott volt veled a nő? — kérdezte a kövér Korányi, miközben 
új szivarra gyújtott. — De hát akkor miért rohantál el tőle? 

Fáradtan borultak egymásra késő  este. Már addigra megbeszélték, 
hogy mit mondanak a férjének, és megbeszélték, hol fognak a válás után 
lakni, mikor fognak egybekelni. És éjfél után mégis rémülten ébredt fel. 
Érezte, hogy nő  benne a feszültség. A nő  nyugodtan aludt, húsos combját 
átvetette az ő  lábán. A szoba mit se változott, de ő  szűknek érezte. A lepe-
dő  izzadt volt alatta, a takarónak volt. A falon a bekeretezett másolat 
hitvány volt, és kics inyes értéktelenségével hivalkodó. Az utcáról beszűrődő  
fényben is látszottak a foltok a falon. Részeg vendég csaphatott oda bo-
rosüveget vagy veszekedő  házastársak hajítottak egymáshoz más célból 
felhozatott italt. A félhomályban a folt szagát is érezte. A bűztől nem tudott 
többé elaludni. A nő  lábát ledobta magáról, de az nem ébredt fel, csak 
dünnyögött valamit álmában. Talán Bobrákit hívta. Erre a gondolatra kelt 
fel. Az ablakhoz ment, de a függönyből is cigarettafüst állott illata áradt. 
Megrázta Ilona vállát, de a nő  átfordult a másik oldalára, és ismét mormo-
gott valamit. Megint úgy hallotta, mintha Bobrákit hívta volna. A gyomra 
remegni kezdett, és hirtelen úgy érezte, becsapták. Ügy érezte, ő  esett csap-
dába, ő  az, akit ketrecbe zártak, hálóba fogtak, ő  az, akit tű  hegyére tűztek, 
ő  az, aki nem mozdulhat engedély nélkül. 

Mintha ötű  hegyére tűztek volna — mondta a harmadik pohár whis-
ky után. — Csak kapálózhatsz, de menekvés nincsen. 

A kövér Korányi öntögette az italt, és rakta a jeget számolatlanul. 
A pizsamája zsebében is volt zsebkendő, azzal törölgette a fejét. 

Tipikus agglegény vagy te is — mondta vigyorogva a kövér. — 
Akárcsak én. Te sem vagy különb. 

Te különb vagy mindenkinél — mondta Ilona az éjjeli csöndben, 
mielőtt elaludt volna. — Nem jöttem volna el veled, ha nem érzem el ő-
re meg, de érdemes volt, te nem vagy szimpla ember, te igazán érdekes 
vagy. 

Az a nő  nagyon okos — mondta a kövér Korányi. — Én a he- 
lyedben visszamennék hozzá. Most rögtön. Ne félj, úgysem ébredt még 
fel, jól kifárasztottad biztosan. 

Nem — mondta. — Nem megyek sehova. 
Most már nem válunk el soha — mondta Ilona a takaró alatt. 

— Most már úgy lesz, ahogy te akarod. A te párod leszek örökké. 
Nekem is szükségem van rád — mondta, és megsimogatta a ke- 

zét. — Egy biztos pontra, egy állandóra, egy igazira. 



Jól megfőzted — mondta a kövér Korányi elismerően. — Az a nő  
mindent elhisz neked. Még visszamehetsz hozzá, megetetheted akármivel. 

Forgatta a kezében a poharat. Jó hideg volt, mert telerakta jéggel 
a kövér. Újra érezte a feszültséget a gyomraban. A szállodai szoba zárt-
ságát képzelte maga elé, a parketta csikorgását, ahogy végigcsoszogott 
rajta. Megrázta a fejét. 

-- Nem — mondta. Határozottan intett. -- Nem megyek többé a 
tájára sem. • 

Akkor mit akarsz? — kérdezte a kövér Korányi. — Mégiscsak te 
voltál a legjobb barátom a kollégák közül, mit akarsz t őlem? 

Kockás zsebkendőjével törölgette a fejét, de már a mozdulat utáni 
percben csuromvizes lett újra. 

Bár sose voltál olyan kövér és olyan kopasz, mint én, mégis-
csak te állsz legközelebb hozzám — mondta a kövér Korányi. — Mit akarsz 
most? 

Az utcán még mindig tartott a piacozók felvonulása. Az asszonyok 
cipelték a kosarakat, néhany férfi biciklivel tolta a paradicsommal meg-
rakott szatyrokat. A kerékpár abroncsán meglátszott, milyen súlyt hor 
doz magán. 

Menj el, és hozd el a bőröndömet, kérlek — mondta ő. — A 
bőröndöm a szobában maradt. 



VÍGH RUDOLF 

MINDEN LÉTNEK TISZTULÁSA 

Föntről a gát ártalmatlannak látszik, nem nagyon lehet észrevenni a cö-
löpök között a szivárgást kémlelő  embert, aki combtőig gumicsizmában 
tapossa lent a latyakot, pedig fontos szerepet tölt be: hunyorgó szemére 
van bízva a százhektáryni, felduzzasztott, mesterséges tó hatalmas víz-
tömege, amely a széles földgátat nyalogatva szivárog itt-ott a gátat kí-
vülről támasztó, vastag deszkák között, hogy egy óvatlan pillanatban az 
építőtelepre zúduljon rombolva, mint az égszakadás, hogy visszavegye 
magának kényelmes ágyát, ahonnan kiszorították, útjában haragos bosz-
szúval szétzúzva mindent. Lentről már érezni a feszítő, bősz erőt, s értel-
metlennek látszik az ácsorgás a fenéken, mert g4tszakadás esetén a cö-
löpökt•l nem lehet menekülni, olyan az egész, mint mikor valakit a sín-
hez kötöznek, hogy szóljon, ha dübörög a vonat. Fönt egy darab szürke 
égbolt, lógó esőlábakkal -_- lent az ember, magának értelmetlen gondo-
latokkal, de áll dacosan, s jóllehet csak azért , a mozdulatlanság, mert a 
dac és a keserűség nemcsak a roppant víztömegnek vet vállat, hanem az 
egész világnak. 

Délután küldték le „kémlelni", tudja, ez a legrosszabb, ilyenkor már 
minden a véletlenre van bízva, az épít őmunkások széthúzódnak a faba-
rakkokba, a terepi munka, a sok éjszakázás és italozás karma nyúlkál, 
a délutáni váltás meg csak olyan felkészültség, mert hamar eljön a de-
cemberi este, és a fényszóró színtelen fénye bénítja a munkát. Tudja: 
ha roppana a gát, szólnia nem kell, túl mélyen van most ahhoz. Azért 
is küldték ide, hogy nagyon mélyen legyen, hogy szavát senki se hallja. 
Mit is kémlel a deszkák közötti résen? 

Az esti szürkületben ólmos es ő  hull. Vállának rándításával fejére 
kanyarítja az építők vízhatlan köpenyének csuklyáját, nekid ől egy cö-
löpnek, és hagyja fedetlen arcán kopogni a jeges es őt. Ennyi jutott neki 
a húsz év alatt: életével ügyel mások dics őségére, mert ha jön az ár, az 
lesz a fedezet, hogy nemcsak az anyagiakban esett kár, hanem ember-
életben is, ami az anyagi kárral ellentétben, pótolhatatlan. Így gondolja, 
ezért a keserűség a torkában, ezért mondta társainak, hogy vonják fel 
a létrát, ő  lent marad hajnalig is, neki nem számít. Mert mások is jár-
nak le a latyakba, sorra az eprt ők de amilyen értelmetlen a „kémlelé-
si" rendelkezés, olyan laza a teljesítése is. Délután lemegy az illet ő  a 
cölöpök közé, végigcuppog a nagy csizmában a gát mentén, aztán a má-
sik végén leengedik neki a létrát, majd a munkásbarakk ablakából, sö-
rözve figyeli a vizet, amíg be nem esteledik, akkor meg úgy, gumicsiz-
mában elveti magát a sarokban, arra az esetre, ha valami közbejönne. Az 
emberek ilyen környezetben hamar megtanulnak mások gondján nem 
rágódni, nemigen tudnak már csodálkozni, mindenki igyekszik a maga 
dolgára, mindentől elzárkózva, a maga ilyen vagy olyan világába, amely 
a barakkban lehunyt pillák mögött kezd ődik. Az építésvezető  délután 
elmegy, s amíg ismét meg nem jelenik sáros terepjáró autóján, addig 
az emberek kepzeletvilágán kívül itt vajmi kevés történik. De a f őnök 
azt nem veszi rossznéven, mert nagyon szeret tudatában lenni annak, 
hogy nélküle nem megy semmi. 

Tulajdonképpen ő  azért van ennyire lenn, mert aa f őnökkel szem-
beszállt, már régen megmondta neki a véleményét róla. A főnök azóta 
kúszik felfelé a ranglétrán az egekig, ő  meg valami megmagyarázhatat-
lan oknál fogva egyre mélyebbre süllyed, már a föld színe alatt van, pe-
dig csak az a baja, hogy az igazság a rögeszméje, ezért kell pokolra 
szállnia. Munkatársai meghallgatják, mellé is állnak, . de amint megje-
lenik a félreérthetetlen mosolyú f őnök, olyanná válnak, mint az igézet• 
tek, nem gondolkodnak tovább, hisz abból nem válik semmi haszon, a 
főnök egy-egy pillantása viszont anyagi javakat jelent, ha valakire rá-
néz, az már nagy szerencse, s nincs itt mit filozofálni. A kereset sokféle 
lehet, kis pontok, számok, keresztek a gy űrött fülű  jegyzetfüzetben, 
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már (imilyen a magaviselet, olyan a fizetés. ő  tudja, 'kicsőda a főnök, 
együtt voltak inasok, sose dolgozott rendesen, csak hízelgett a mester-
nek, kedveskedett a mestermének, azok meg úgy, dicsérték f űnek-fának, 
hagy a környékben hamarosan barátja lett mindenkinek, már aki vala-
kinek is számított. Kapcsolatainak szála az évekmúltán drótkötéllé er ő-
södött, s mindent elért, amire csak kedve támadt. Egy ideig ügynök 
volt, de ez nemigen tetszett neki, mert észrevette, hogy tehetségét más 
téren sokkal jobban tudja kamatoztatni, hát végigpróbált egy sor állást, 
tetszés szerint, végül az épít őiparban kötött ki, ahol végérvényesen má-
sok dolgoztak helyette. Itt igazán megtalálta pályáját, s hozzá az acél 
tartóoszlopokat, melyeket meg nem rendíthetett senki. El őbb vagy utóbb 
mindenkit lekenyerezett, mert legalább egyszer mindenki építkezett ott-
hon, amihez anyag és gép kellett, ingyen. Csak egy embert nem tudott 
soha megkaparintani, őt, az inastársat. 

— Majd elválik — mondta neki egyszer a főnök, mosolyában egy élet-
re szóló kihívással. Nyilván nem is az igazságot követel ő  különcség za-
varta, hanem az, hogy ezt a jelentéktelen férget nem képes eltiporni. 
Évek óta fogja a torkát, mégse némul el, s őt, egyre jobban kiabál. Féle-
lemre ugyan nincs ok, nem hallgat a csenevész hangra senki, de akkor 
se szóljon ellene, hanem lapuljon a lábához, mint a kutya, s akkor majd 
visszakap mindent, amit a húsz év alatt nyakassága miatt elvesztett, ak-
kor majd lesz új háza, autója, jó beosztása; feleségének lakkozott kör-
me, iskolája; fiának állása, lányának zongorája. Megad mindent, de azért 
valami jár: hűség a legmesszemenőbbekig! Ez már nem párbaj, hanem 
háború. Ki bírja tovább? Majd elvállik . . 

Leszáll a sötétség a cölöpök közé, az eső  féllábszárig növeli a bőrösödő  
latyakot, olyan már, mint a láp, elnyel mindent, emberséget és feszít ő  
gondolatot egyaránt. Az egész vakság és b űzös pocsolya mindent ellep, 
š ő  ott lent még annyinak se érzi magát, mint egy cölöp, mert az lega-
lább az ő  hátát tartja, egyetlen szilárd pont a végtelenségben, az em-
bernek emlékeztetés, hogy még van. Az égbolttal elborul az elme: nél-
külözött, gürcölt, a főnöknek diszes trónt épített, aki nem restelkedett, 
hanem koronát is tett saját fejére, s meglovagolta az egész társadal-
mat: Régi bajok mocsara bűzlik lenn a töltés alatt, melyet senki 'sem akar 
érezni, š most azért kell itt alant verg ődnie, mert a ' jelen pillanatban 
máshol még valami meggondolatlanságot tenne. A nagy bels ő  feszültség 
még onnan erősödik benne, amikor tanonckorukban a főnök ' ellopott -égy 
zsák cementet ,  s amikor ő  szólt a mesternek, az inastárs azzal vágta: ki 
magát, hogy a cementet -a . mester nevében az adófőnöknek adta, mire á 
mester az inastársat vállon veregette, őt pedig letolta a sárga- földig. 
És így ment végig az élet, ő  becsületes segédmunkás maradt, -társa -pe-
dig meggazdagodott, főnökösködik s dúskál a javakban. Egyszerre nő-
sültek, ' mindketten keresked őlányt vették feleségül. Az ő  felesége más-
fél évtizede nem kap állást, a főnök neje pedig a helybeli kereskedelmi 
vállalatban, pálmás irodában fújja a füstöt és a követ a többi hason-
szőrűvel. Egyszer kérte a kereskedelmi vállalat igazgatóját, hogy vegyék 
fel asszonyát, jó keresked ő, akkor az igazgató leordította, hogy a válla-
lat nem szociális intézmény, kivan a létszám hosszú időre, előre ... A 
főnök keze volt a dologban, mint mikor házépítésre kért kölcsönt, s azt 
a feleletet kapta tőle, hogy mire föl, talán csak nem képzeli magát kulcs-
kádernek, építsen, ahogy tud ... A másik oldalon pedig gyümölcsözött a 
sötét kapcsolatok rengetege. A főnök mesésen megszedte' magát, házve-
zetőnőt, szobalányt és kertészt tartott, vállalati sof őrje volt, titkárnője 
és egy sereg bizalmasa. Nagy vállalkozásokat vezetett, ahol a milliók a szap-
panbuborékoknál ,is kevesebbet jelentettek. S đ  nem volt szentimentális, 
ahogy mondani szokták. Hát ez volt az óriási ellentét köztük. Az utób-
bi időben ugyan észrevette, hogy a főnök mintha közeledne felé, de ny o-
morúságos élete nem engedte , hagy kezet fogjon azzal; aki azt is élve-
zi, ami neki járt volna, aki pénzével együtt elvette családja nyugalmát, 
feleségének keresetét; gyermekeinek gondtalan napjait. Mert ahol- simo- 
gatni'::kell- ' azé :egyšzáll keresetet, 'abban a családban- - nagy ai idegesség, 
ott .  fénytelen' a gyeririekkór; ott mogorva''sžó á Szeretet,' az":dröm ,  ritka 
és' rövid ábránd. Hát ez szorította a torkát, s 'megesküdött az igazságra, 
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hogy ő  visszafizettet a főnökkel mindent, ha már neki nem is téríthet 
meg senki semmit, de a társadalom vegye vissza, amit elraboltak t őle. 
De ehhez az alkalom egyre késett, egyszer ű  hatalma, az igazság, elsor-
vadt, szava régi vezető  ismerősei körében mindinkább jelentéktelenné 
vált. Meghallgatták, de csak bólogattak, végül megkérdezték: hogy szol-
gál az egészsége? ... Mindenki valamilyen formában érdekelve volt a 
főnök felé, a titokzatos kapcsolatok nagyon er ősek voltak, még az em-
bereknél is erősebbek, vagy autó kellett, vagy új ház, vagy éppen állás 
a családtagoknak, rokonoknak. Nem mondták neki, hogy igazodjon ő  is 
a többihez, de éreztették vele, mint ahogy azt se mondták, hogy rossz 
a ruhája, kérges a marka, düledezik a viskója, neveletlen a gyereke, ne-
ki, a közösség nagy harcosának, aki a háború után olyan felelős tiszt-
ségeket töltött be. Ki érti ezt? Nem mondták, de a torkán érezte a szót. 

igazságos maradt. Jöttek a fiatal szakemberek, mások beiskolázták 
magukat, és ő  félreállt, a főnök pedig feltalálta magát. Trónra ült, mert 
a fiatalok még elég félénkek voltak, és feltette saját fejére a koronát. 
Ha más nem, hát ő  majd visszafizettet mindent! 

Most lenn van a fenéken, vakon, ázottan, jeges es őtől verten. Vacog. 
csontját a hideg rágja, már csak valami mesebeli er őt vár, hogy túlélje 
az éjszakát. Igy vívja nagy harcát. - 

A múlt héten dőlt el minden. A főnök elrendelte, hogy a teherautóra 
szerelt emelődaruval menjen lánya épülő  házához felhúzatni a mennye-
zeti elemeket. Tudta, milyen munkáról van szó, először nem is akart 
elmenni, aztán egy ötlete támadt, hogy most bevasaltatja a f őnökön az 
eddigi potyamunkát, és megjelent a géppel. Gyakorlott épít őmunkások 
gyorsan elvégezték a munkat, s a főnökkel viccelődve söröztek, jó al-
kalom volt, hát kértek tőle ezt-azt az építkezésükhöz, gépet, hulladékanya-
got a javából vagy éppen szabadságot. đ  nem ment közéjük, hiába mondták 
neki, hogy ne csaánljon ilyet, ő  csak számolgatott. Ennyi volt a sógorá-
nak, ennyi a komájának, ennyi a lányának, ennyi az apjának... 

Itt írd alá — nyomta a főnök orra alá a gép üzemelési nyilván-
tartását, közben a szeme úgy villogott, mintha mögötte száz évig szárí-. 
tott máglyák lobogtak volna. 

Mit? — csodálkozott mindenki. 
A munkadíjat ... a vállalatnak... 

Földre tapadtak a tekintetek. 
Végül a főnök nevetett egyet kényszeredetten: 

Add, na ... 
Csak aztán nézte meg jobban, miután már aláírta a könyvben. El-

fehéredett és felüvöltött: 
Mennyi?! 

Ezt a pillanatot várta. A számadás percét. 
Kétszáz óra ... Munkaóra. 
Micsoda? ... De hiszen egy óra is alig volt ... Itt vannak a tanúk. 
Ez a húsz év alatt volt, összesen! 

Ezzel beült a gépbe és úgy vezette vissza az épít őhelyre, mint aki-
nek a kezébe adták egy pillanatra az emberiség sorsát. 

Másnap elvették tőle a gépet és fizikai munkára osztották be a 
gáthoz. Nem vitatkozott, tudta, hogy még nem fizettetett meg mindent. 

Nem bírta tovább a hideget. Egész testében remegve kapaszkodott 
a cölöpbe, de valami húzta lefelé, s térdre ereszkedett a sárban. Az es ő  
korbácsolta a felduzzasztott tavat, fülében morajlott a tenger, és a cö-
löpök dőlni kezdtek a feneketlen lápban. Lassan leült, a latyak már a 
torkáig ért, a sár már nem volt hideg, puha volt, jó ágyikó, hívta pihenni. 

Csak az életével mentheti meg az épít őtelepet. Meghal, s akkor min-
denki felfogja ennek jelentőségét, s akkor majd rendet csinálnak, s akkor 
majd alászállnak a hatalmasak .. . 

Fényszórót vélt a gáton, embereket, létrát és kiabálást. A tenger lük-
tetve hömpölygött ide-oda, aztán alányúltak a hullámok és emelték, emel-
ték magasan az építők fölé. A munkások kint álltak az esőben, százan 
és százan, fedetlen fővel, némán, és bámultak a fényszóró kévéjében a 
gát felé, ahol a főnök közeledett, autójában trónolva, - s ő  a létrán, a mun-
kások segítségével föléemelkedett, úgy kiáltott förtelmeset: - 
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-- Emberek! ...  
És a rettenetes hangtól a főnök megrándult, az autó megcsúszott, 

trónostól fordult a pocsolyába, a beszakadt résen az áradat meg elszaba-
dult. Vastag kötelek pattogtak szét, mint a cérnaszál,; s a hullámok ha-
talmas erővel roppantották szét a hegynek tűnő  gátat. A főnök leple 
egy pillanatra még feltűnt, aztán végérvényesen elmerült a sötét, lázas 
éjszakában. Társaival messziről nézte az áradatot, ahol álltak, a gát szik-
laszilárdnak bizonyult. Egyszerre a tömeg vállra kapta, s emelkedett, 
emelkedett, mindenek fölé. 

DÉSI ÁBEL 

MUSICA HUMANA 
Fodor Andrásnak 
a Zene szellemében 

1. WALTER 
VERSENYDALA 

iÜl' tavaszról 
álmodom én 
virágzó életek 
kertjeit látom 

legyen az élet 
álmok reménye 
gyümölcsök ízét 
hozza a nap 

új szerelemr ől 
álmodom én 
mert minden vágy 
a valóság álma 

új dallamról 
álmodom én 
legyen a dal 
életünk zenéje 

2. KALAF ÁRIÁJA 

Kegyes hercegn ő  
egyetlen álmom 
a szememre mégsem 
jöhet az álom 

nézem a holdat 
reménytelenül 
és a nappal is 
olyan sötét 

hogyan kell várni 
a távoli reményt 
s ki mondja meg 
a hajnal nevét 

kegyes hercegn ő  
egyetlen álmom 
a szerelem helyett 
mért van csak álom 

3. VARLAM BORDALA 

Azt mondják hogy 
részeg vagyok 
de részeg az 
egész világ 

részeg világban 
hogy legyek józan 
részegek közt 
részeg a sors 

minek nekem 
a józan ész 
üres a világ 
és semmi az egész 

azt mondják hogy 
részeg vagyok 
de részeg mégis 
csak a józan lehet 

4. KACAGJ BAJAZZO 	5. SARASTRO ÁRIÁJA 

Kacagj Bajazzo 	 Értelmes élet 
te vén komédiás 	 temploma ez 
komédia úgyis 	 itt nincs többé 
az egész világ 	 vak gy űlölet 

mit akarsz bolond 	az értelem szava 
üres fejeddel 	 jóság és remény 
az üres fej csak 	 szeressed azt aki 
egy üres tök 	 gyenge és szegény 

mókázz tovább 	 az értelem csak 
e bolond világban 	 szeretetre jó 
az ész úgyis 	 remények szárnyán 
temet őben lakik 	 visz ez a hajó 

kacagj Bajazzo 	 értelmes élet 
te v én komédiás 	 szózata ez 
ebben dögl ődik 	 szeressed józan 
az egész világ 	 széfi életedet. 
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE 

ÉS MÉGIS NYÜZSÖG ... 

Az élet leggyönyörűségesebb és legelképesztőbb dolgokkal traktál, s nincs 
nap, hogy mégis ki ne találnék valami banálisat. 

Teszem azt elhivatottságom teljes súlyával. 
Aztán, egy szép napon látni kezdek, megutálom magam, és elmegyek 

másnak. 
Akkor rájövök, hogy másnak ugyanaz vagyok, mint a többiek. 
Mi egyebet tehetek: visszamegyek ugyanolyannak, mint aki voltam. 
Megpróbálom megszépíteni a sablonokat. 
Ez ugyebár nem megy. 
A banálisban az a szép, hogy örök. 
A szépben az az örök, hogy banális. 
Az örökben az a banális, hogy szép. 

Semmi sem olyan szép és lehangoló, mint mikor egy hatalmas könyv-
kereskedés közepén találod magad. 

Így is írhattam volna: könyvkereskedés 4s könyvtár, de ez utóbbi. 
bármekkora is legyen, egy suhintásnyi elmúlás, döghalál illata csap meg, 
míg a könyvkereskedésben némelyik könyv még olyan meleg, hogy szinte 
süt. 

Mekkora kincstára ez az emberiségnek! 
S ellentétben az arannyal, drágakővel, ebből mindenki markolhat, 

vihet. 
Hiszen a könyv, ha drága is, odaadják részletre, bármily ürüggyel 

kedvezményes áron, kiárusításon utánad vágják, szinte ingyen! 
Megmámorosodol, nem tudsz betelni az újabbnál újabb ingerekkel. 
Gyermekkori születésnap és a nászéjszaka kavargó keveréke. 
Fedelére teszed lágyan a tenyered, simogatod a gerincét, felütöd 

akárhol 
Repül veled az idő. 
Már zsibbad a nyakszirted, s mégsem tudsz elmenni. Olyan vagy, 

mint egy idült alkoholista. 
MÉG! 
Telhetetlen mohóságodban odáig mégy, hogy nyargalsz az elárusító 

(nő) után, s a nyomás alatt levő  címekre rákérdezel. 
Már bontakozik a generálterved, hogy a következ ő  szállítmányt a 

szemközti cukrászda ablakából cserkészed be, úgyhogy kicsomagolás kö-
zepette ütsz rajtok. 

Télirevalónak nem krumplit, káposztát, szenet, hólapátot, bundaka-
bátot szerzel be, hanem Villont, Agatha Christie-t, Quasimodó-t (hazait 
is), Sallingert és Kis-Karinthyt. 

Két baromi nagyságú csomaggal szédelegsz haza. 
A könyv öl, butít és nyomorba dönt. 
Mégis, inkább az életről szokom le. 
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Könyv nélkül nem is érdemes ... (Most megyek át egy szép és 
öröknek nevezett igazságba, via banalitás!) 

Ha valaki azt kérdezné tőlem: mit vinnék magammal egy lakatlan 
szigetre (feltéve, hogy csak egy dolgot választhatok), azt válaszolnám: 

— A Szécshényi Könyvtárat! 

Ugyanakkor... 
Pontosabban: ugyanez alatt az idő  alatt — mert a könyvet nemcsak 

olvasom, de írom is — iszonyú szorongás fog el, ha körülnézek a renge-
tegben. 

Micsoda nevek! 
Micsoda címek! 
Micsoda tartalmak! 
Ér és óceán .. Búvópatakok ... Zuhatag ... A fels ő  folyás vad 

sodrása .. . 
Millió oldal, milliárd sor, billió szó, quattrillió bet ű . 
Tízezer, százezer alkotó. 
Ha az ember híres író akar lenni, iszonyú hajsza és önpusztítás 

árán `.ott lehet a legjobb 8000 között. (Közelebb a hétezerhez, mint a 
hathoz.) 

Az írónak a könyvtár és könyvesbolt rettentő  csüggesztő  helyszín. 
Ennyi reflektor közé merészkedni egy pislogó gyertya fényével, me-

lyet még egy helyi nagyokos is elfújhat, ha nagyon ráér. 
A kezed, amely a tollat tartja egyébkor, most bénultan csügg az 

oldaladon. 
Dermesztő  látvány. 
Száz-, k é t s z á z-, ÖTSZÁZEZER könyv. 
Kell ide még egy?! 
AiE M!!! ... 

Tehát hazamégy, és megírod. 
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KÉZFOGÁSOK  

IVAN IVANJI 

CSEKÉLYSÉGEM MINT HALALHIRNÖK .. . 

A legjobb minőségű  szappan, a legdrágább arcvíz. Pierre Cardin-féle selyem-
nyakkendő. Apróságokon nem takarékoskodom többé. Kilátás a hotelszo-
bám ablakából, a harmincadik emeletről. Rosszul aludtam azon a rop-
pant széles kereveten. Annyira izgulok, hogy az már túlzás. Mégis, most 
már végleg közéjük tartozom. 

A földszintig zümmög velem a felvonó. Arcom elégedetten mosolyog 
vissza a kristálytükörből. Kedélyesen biccentek a boynak. Most még nem 
kell borravalót adnom. 

A sötét öltönyöm hajtókájára t űzött jelvénykártya, amelyen a fény-
képem, a nevem és egy nagy nemzetközi szervezet emblémája látható, el-
árulja , ki vagyok . A bejárat előtt intek , a portás sípjába fúj. 

emblémája 
 

kocsija azonnal előáll. 
„A nagykövetségre, kérem!" 
Megpróbálok éppolyan hanyagul könnyed lenni, mint az államfér-

fiak, akiket régóta megfigyelek . Korán van még, én azonban nem férek a 
bőrömbe, nem ténfereghetek csak úgy a szállóban. Ma az egész világ itt nyü-
zsög ebben a városban. A miniszteremet a kormányelnöki rezidenciában 
szállásolták el. Feltételezem, hogy a nagykövet is velük reggelizik. 

„Jó, hogy jön", fogadott őszinte örömmel a nagykövet titkárn ője. 
„Hívott a fővárosunk. Itt meg még senki sincs." 

Hja, az időzónából adódó különbség ... Letelepszem a nagyköveti fo-
telbe, a szemem államfőnk portréjára siklik. Régóta ismerem ezt az atyai 
tekintetét, őszbe csavarodott, tanáros kis szakállát. S most közvetlen szol-
gálatában állok. A drót túlsó végén az államtitkár. Ő  is örül, hogy éppen 
engem talál itt, általában az ő  emberének tartanak. 

„Vegyél elő  egy papírlapot, a legjobb fajtából. Személyesen kopog-
tasd le, amit majd diktálok, hallod?" 

„Hallom, méghozzá igen jól." 
„Akkor hát: Az államtitkár üzenete az Elnöknek — személyesen. Az 

idő  szép. Meghatalmazást kérek. Leírtad?" 
Gondolkozás nélkül megismétlem. Hogy ne törjem a fejem bizonyos 

szavak jelentésén, azt már megtanultam. 
„Címezd meg a borítékot, és személyesen add át neki — folytatta az 

államtitkár. — Ha megkérdezi, mondd, hogy rejtjelezésre már nem volt id ő . 
Világos?" 

„Világos!" Megfigyelem, hogy a hangomban büszkeség csendül, noha 
fogalmam sincs, miről van szó. „Igenis világos, államtitkár úr!" 

„Hát akkor, munkára fel!" — enyhült meg az óceán másik partjáról 
érkező  hang. 

Az üzenet szövegét egyetlen hiba nélkül legépeltem, el őveszek egy nagy 
alakú követségi borítékot. Fontosságom tudatában vetem oda a titkárn ő-
nek: 

„Nagyon gyorsan a rezidenciában kell lennem!" 
Meg a sofőrnek: 
„A 

 
rezidenciába! Személyesen az államf őhöz kell mennem, tudja ..." 
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A söfőr csak bólogat. Ejnye, nem jó ez a bőbeszédűség. Azok, akik 
igazán közéjük tartoznak, soha egy szóval sem mondanak többet a kelle-
ténél. Le kell már szoknom a szószátyárkodásról. 

Eleinte az államtitkárnak csak fordítója voltam. Kés őbb én írtam a 
beszédeit, zoknikat vásároltam neki, hazudoztam a feleségének, amikor 
holléte felől érdeklődött. Végül aztán kievickéltem az árnyékából, tagja va-
gyok annak a küldöttségnek, amelyet az államf ő  vezet. Természetesen ő  
ajánlott be, méghozzá azért, hogy legyen, aki majd bizalmasan tájékoztatja 
mindenről. Tudom, hogy ő  meg a miniszter nemigen szívlelik egymást. 

Igy van ez. Én sohasem leszek államtitkár, pedig okosabb és tanul-
tabb vagyok nála. Ő  sohasem lesz miniszter, noha jobban ért a külpoliti-
kához, mint a legutóbbi öt külügyminiszter együttvéve. Vannak eleve el-
rendelt dolgok. Lehet, hogy ez az új miniszterünk, egy napon, szívesen ál-
lamfő  lenne. Hiszen aránylag fiatal még. De nem mernék fogadni rá. 

Kénytelen vagyok a szalonban várakozni. Az államelnök éppen egy 
másik elnökhöz vagy királyhoz hajtatott. Alkalmasint nagyon korán kelt 
ő  is. 

Csizmás lábak, bokacsattogtatás. Mint aki rugóra jár, én is felpatta-
nok a karosszékből. Fáradt ,öreg ember ballag át a termen, a szárnysegéd 
vigyázzba merevedik. A fiatal miniszter viszi a kis diplomatabőröndöt. 

Később bebocsátanak a teraszra. A főnököm leoldotta a nyakkendőjét. 
kigombolta az ingét. Szórakozottan vakargatja ezüstös szakállát. A szeme 
vizenyős. Soha nem engednék így fényképezógép lencséje elé. A fiatal mi-
niszter, ugrásra készen, mint a vadászkutya, elegánsan, mint egy filmszí-
nész, ott ül mellette, s a maga módj án, mivel vékony, vörhenyes bajúszát 

i simogatja , ő  is az elnököt utánozza . 
módján, 

	kérdőn néz rám. Hogy átad- 
jam a borítékot az elnöknek, nem kerülhetem meg a minisztert. Nem, ez 
lehetetlen. Viszont nem is habozhatok tovább, a miniszter tekintete türel-
metlenségről árulkodik. Tehát neki adom át „Az Elnök Úr őexcellenciájá-
nak — semélyesen" címzésű  borítékot, s úgy érzem, elárultam az állam-
titkáromat. 

„Az államtitkár úr diktálta le telefonon", súgom. 
A miniszter vékony ujjaival feltépi a borítékot, a levelet egy szempil-

lantás alatt átfutja, majd szó nélkül továbbadja f őnökének. 
„Mit jelentsen ez? Csak így? Rejtjelzés nélkül?" — sziszegi dühösen 

felém. 
Természetesen hallgatok. Az öregember vagy csigalassúsággal olvas, 

vagy éppen csak szórakozottan tartogatja kezében a levelet. 
„Nagy baj, hogy most éppen itt vagyok?" — kérdezi alig hallhatóan a 

minisztertől. 
Régóta ismerem ezt a hangot a rádióból és a televízióból, de azel őtt 

valahogy erőteljesebb, tiszteletet parancsoló volt. A kérdésre gyors, pergő  
válasz érkezik, mint amikor a jó diák meg akarja örvendeztetni tanárát: 

„Szerintem éppen ellenkezőleg. Úgy fogják magyarázni, mint annak 
jelét, hogy nagyon biztosak vagyunk a dolgunkban. A sajtót pedig elha-
nyagolhatjuk, az különben sincs mellettünk ... " 

Rám se hederítenek. Azért-e, mert már annyira közülük valónak te-
kintenek, vagy pedig közönséges bútordarabnak néznek, amely figyelemre 
sem érdemes? A főnök olyan halkan beszél, hogy alig értem: 

„Hát, jó. Hozzájárulok ..." Lehunyja a szemét, majd egy kis szünet 
után hozzáteszi: „Adjátok ki a megfelelő  utasításokat." 

„Természetesen rejtjelezve, ezt sem lett volna szabad igy ..." 
Kapcsolok, ez az államtitkáromnak szólt, az öregember azonban fá-

radtan legyintett: 
„Nem érdekelnek a műszaki részletek ... " 
S elréved, már nincs is itt. Ránk sincs szüksége. A miniszter tehát 

kijön velem a szalonba, államelnöki címerrel ellátott levélpapírt kér, s 
írni kezd. Dőlt betűs kézírása könnyen olvasható, olyan, akár egy stréber 
gimnazistáé. Az államtitkár sohasem ülne le körmölni, amíg van, akinek 
diktáljon. 
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„A legsürgősebben. Azonnal rejtjelezni! Iktatás és másolat nélkül. Az  
eredeti kéziratot visszajuttatni a miniszternek!  

Az Elnök az államtitkárnak: „Az üzenetet megkaptam. Megadok min-
den felhatalmazást!”  

Aláfirkantja, fejével magához int:  
„Ezt a papírt, miután elmegy, visszajuttatni hozzám. A rejtjelz őn és  

önön kívül ne tudjon senki semmit." Mer őn rám néz: „Hány éve van a  
házban?"  

Igy hívjuk a minisztériumot. Nem szeretem az ipsét, mert tudom,  
hogy ő  meg az államtitkárom nem szívlelik egymást. Legszívesebben oda-
vágnám: régebben, mint ön, de persze tisztelettudó maradok.  

„Kilencedik éve ..."  
Hadd ne írjam le az értekezletekkel kitöltött hosszú, fáradságos napot.  

Gondolkozásra nem volt időm. Este újra írtuk az államfő  másnapi beszé-
dét. Lehetőleg kerülni kellett a „béke" szót, s a világért le nem írni azt,  
hogy „détente".  

Hotelszobámba visszatérve még elértem az u 	; tévéhíradó ..Va- 
dászbombázákat láttam hazám felségjeleivel, füstfelhíŠket, lángoszlopokat,  
felfordult gépkocsikat, romokat, menekül ő  embereket. Holttesteket. Ezért  
volt hát érett az idő. Erre kellett a felhatalmazás. Milyen egyszer ű  mindez!  
Egy gyermek, a keze helyett, vérescsonkjait nyújtogatta a felvev őgép felé.  
Sötét, nagy szeme üresen pillogott, mint aki még nem érti, mi történt.  

Lenézek a harminc emeletnyi mélységben elterül ő  megalopoliszra. Ha  
`most levetném magam, senki sem tudná meg, hogy tiltakozásul történt.  

Annyian tiltakoznak, és semmit sem ér, semmit sem ér. Én csak hírnök  

voltam.  
Képtelen vagyok aludni. Letusolok forró vízzel, letusolok hideg víz-

zel. A szappan és a kölnivíz változatlanul jó szagú. Tölthetnék magamnak  

egy whiskyt a frizsiderből. Egy perspektív, fiatal diplomata sok mindent  

megengedhet magának. De végképp odalett minden öröm. Van még, aki  
örülni tud? ... Szappanszag. Jég csörren .a pohárban. Annak a gyereknek  
nem adhatom vissza a kezét. Nem alszom én már soha többé. Hát, jó  

éjszakát!  

BORBÉLY János fordítása  

A szerzőnek ez az írása T. díjat nyert a nyugat-némmetországg ~' Arnsberg város 1983. évi  
nemzetközi tárcanovella-pályázatán. Hasonlóképpen Arnsberg középiskolás ifjúsága és — sza-
vazás útján — a város polgársága is a legjobb szövegnek ítélte. A pályázatra 13 országból 600  

pályamű  érkezett. Ivan Ivanji jelenleg a Jugoszláv Írószövetség főtitkára.  



ZVONIMIR GOLOB 

LEVÉL A VIHARÉ 
Énekesben ének lakozik. 
A könny a síró szemhez tartozik, 

fájdalom az ajaké, folyó valamely tengeré, 
levél a viharé. Ő  a messzeségé, 

álmodom: rólam álmodik. Éjszaka van. A kezem 
magányos és üres, ha az övét nem lelem. 

Kés a sebhez, kötél saját nyakához tapadó, 
széttárt karok — óramutató. 

Elveszett madár, seregéhez tartozó? 

LÉTEZEL, TEHÁT VAGYOK 
Létezem, mert bennem lüktet léted 
elveszetten, egyedül egy erd őszélen, 
mint kinyújtott kéz, ha érzi emléked, 
ha az emlék halkan kopogó dallal ér el. 

Létezel, tehát vagyok sötétben, homályban, 
madárban, vízben, homokban, meztelen gyermekkacajban, 
kialvó t űzben, ég ő  láng szívében, 
hervadó rózsában, bennem haldoklóban. 

Mindketten itt vagyunk: egyik a másikban álom, 
mint egyetlen tenger, mint a sirályok. 

MIKULA Mária fordításai 

ANNA DUDÁŠOVÁ 

HA SZÉTHAJTJUK AZ IDŐT 

Keresztúton a hold 
bizonysággal tölti meg a nyomokat, 
a jelenid ő  felszínén szertefolyva 
tovacsorgunk. 
Csobognak a szétáradó tekintetek 

[a ködben, 
a lidércfények úsznak utánuk. 

Parton a nyár félrelökött bölcs ője 
elszundított halászt ringat, 
megváltásukra várva 
sirályok dajkálják 
időűző  álmait. 

Amíg a reszket ő  lélek sikolya 
szavakba ömlik át, 
a szomjazó homok 
káprázatos szemét 
s napjaink sugarait kínálja. 

Testünkben a szálka 
az eljövend őt kápráztatja el—
köztünk az űr 
hazugság. 

KASZÁS 

Magány téveteg ütései 
a reggel tükörében, 
magzik a nappal. 

Kaszája alatt hempereg 
a kaszás izzó tekintete 
a múlt id ővel — 
sóhajt a f ű. 

Vér vájta meder 
kihunyt visszhangokat cipel: 
terhét a hajó. 

A kašzás termékeit kaszálja — 
poharunkban ring 
a jövend ő  

Ő  meg a szél öleli egymást. 

KONCSOL László fordításai ' 
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ÖRÖKSÉG  

KREKITY OLGA 

HELYI SZÍNEK CSÁTH GÉZA M ŰVEIBEN 

SZABADKA ÉS A GYERMEKKOR 

„Nem az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy Bánátban játszódik le, hogy 
a környezet színei megfeleljenek az idevaló táj színeinek. A szellem a fontos. 
A szellem, amit az író a színeken túl megérez, s amivel az író némi közösséget 
érez ..." 

(Szenteleky Kornél) 

Bácska népének életéről először Papp Dániel (1868-1900) ír. Novelláiban 
Zombor és környéke „helyi színeire" ismerhetünk. H ősei, a városi emberek, 
parásztok, papok és diákok innen, a soknemzetiség ű  Bácskából származ-
nak, magyarok, szerbek, bunyevácok . életéről, gondolkodásáról, vérmérsék-
letéről beszélnek a lapok. Papp Dániel nem törekedett földrajzi értelemben 
vett pontosságra és hűségre, de társadalomrajza és lélekábrázolása nagyon 
is hiteles. Nem realista képeket fest, hanem a költőileg megidézett 
Bácska színeit viszi írói palettájára. Az ő  nyomdokán, művészi útján 
indul el Csáth Géza (1887-1919) és Kosztolányi Dezs ő  (1885-1936) is. 
Műveikben Szabadka, az akkori bácskai nagyváros életének képeit talál-
hatjuk meg (annál is inkább, mivel mindkett őjük szülőhelye is), s 
minden jelentősebb alkotásaikban felfedezhetjük gyermek- és ifjúkoruk 
városának részleteit, hozzá fűződő  emlékeik hatását. 

Csáth Géza elhagyja ugyan Szabadkát, Pestre megy orvostanhall-
gatónak, s első  írói sikereit is itt aratja, de jóformán minden m űvében 
gyermekkori élményeinek, a szabadkai polgárházak világának emlékeit 
örökíti meg, több elbeszélésében már-már önéletrajzi elemekkel. Tette 
ezt egyrészt a korízelés miatt (Freud hatására a XX. század kezdetén az 
írók világszerte visszanyúlnak gyermekkoruk emlékéhez, mondván, hogy 
vágy és valóság között elmosódnak a határvonalak, s álmodni annyi, 
mint az életet élni), másrészt pedig azért, mert benne is éltek a „helyi 
színek", s ezenfelül a színeken túlmutató szellem, amellyel az író valami-
képp közösséget érzett. A védett gyermekkor emléke tehát, a r ■kongye-
rekekkel való együttjátszás, a palicsi kirándulások, nyaralások, egy-egy 
családi együttlét Csáth Gézában is életreszóló élményeket hagytak. S 
benne él Szabadka, a bácskai, vidéki város emlékképe is, a „zsíros és 
kalmár" Szabadka, Kosztolányi „beteg, boros, bús, lomha Bácskája" és 
Sárszege Csáth Géza műveiben is ott kísért, a belőle fakadó visszaemléke-
zések, mesés álomképek át-átszövik novelláit. A vidéki város tespedtsége, 
polgárházainak időtlen unalma vágyálmokat, messze nyúló, sóvárgó képzel-
géseket szülnek, vágy és valóság szövi át egymást minduntalan. A mesés 
és színes, rideg és szadisztikus vágyképek mögött, az álmokon, a gyer-
mekkori világon keresztül kirajzolódnak Szabadka utcái, házai, feleleve-
nednek polgárfigurái, egy vidéki kisváros különös mentalitású ember-
alakjai. Velük, általuk, s a gyermekkor képein keresztül beszélhetünk 
Csáth Géza műveiben a helyi színekről. 

CSALÁDI IDILL — POLGÁRKÖZPONTÚSÁG 

A Szombat este az egyik legjellegzetesebb Csáth-novella, amelyben 
a gyermekkor édes, meghitt pillanatait felidézve egy komplexebb világot 
is elénk tár az író: a szabadkai polgárcsaládok mindennapjait, életmódját. 
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A védett gyermekkor emlékein keresztül egy „védettnek" hitt osztály 
szokásait rajzolja elénk szinte aprólékos körvonalazással: vacsora és jólét, 
időtlenség és unalom tükröződik. Három nemzedék van jelen, de a 
legfiatalabb generáció látásán, gondolkodásmódján átvetítve. Igy kapnak 
a novellák egy idillikus, lírai hangulatot, gyakran a valós elemeket is 
a mesék szférájába emelve át. Csáth nem bírál, nem elemez ezekben a 
polgárközpontú novelláiban, csak képet rajzol — színes festményt gyer-
mekkorából, családjáról: nagymamáról, apáról, anyáról, testvérekr ől. Ha-
sonló írói módszerrel él a Mese a kávéházból című  alkotásában is. Vacsorá-
ról van itt is szó, annak meghitt, lírai hangulatáról, de ugyanakkor egy 
ismétlődő, monoton estjéről is egy jómódú polgárcsaládnak. A gyermek 
szemével láttat, érzelemvilágával éreztet itt is Csáth Géza. Az önéletrajzi 
mozzanatokon kívül jelen vannak a családi idilli „kellékei" is: a lámpa 
fénye, a pipa kékes füstkarikái, a testvérek csintalansága, az anya szecesz-
sziós madonnai szépsége, lényéből áradó melegsége. 

„Ott ültünk az ebédlőszobánkban vacsora után. Apám olvasott, anyám 
szorgosan varrt; az öcséim egyik sarokban játszottak, nagy szöszke feje-
iket összedugva, húgom , nézte őket, és segített nekik a mulatásban. A 
lámpa kedves, szelíd fényt vetett szét a szobában. Én az ašztalon raj-
zolgattam. 

Majd az apám homlokát néztem: a rajta lev ő  mély és szépen eloszló 
árnyékot, a kezét, a pipájának kék és jó szagú füstjét, amely lassan ter-
jengett a szobában, körülfogva bennünket. Majd anyámat szemléltem 
soká; az estének minden vonása, minden színe, minden hangja, mint egy 
nagy gondolat maradt meg a lelkemben. Anyám fekete haja simán el 
volt választva, a nyakán kicsiny ezüstlánc, sötétkék ruhájának hátteré-
ből erősen kiemelkedett sápadt, gondos és mégis derült arca, vékony, 
dolgos ujjai s a fehérnemű, melyet varrt." (Mese a kávéházból) A finom 
illatok titokzatossága, a pasztellszínek csodálatossága a gyermekfantázia 
kitűnő  táptalaja, illetve a germekkor felejthetetlen, kitörölhetetlen emlékei, 
„a mesék birodalmába való elrugaszkodás" segít őeszközei akkor is, ha 
ez a „mese" nem más, mint a múlt igéző  vonása. A Mariska az anyjánál 
című  novellában Csáth dédnagyanyjára, Májkóra emlékezik hasonló lírai 
betéttel, mint előbbi műveiben. A két legidősebb generáció tagjai vannak 
itt jelen. A vidéken lakó, zsörtölődő  vak dédanya, s Mariska, a városi 
nagymama szeretetteljes, meleg „vitájáról", nemzedéki nézeteltérésér ől, 
két idős asszony „pletykálkodásáról" van szó. Májkó szobájának színei, 
illatai finom burokként veszik körül a két szerepl őt. „Mikor beléptünk 
a Májkó szobájába, mindjárt megcsapott az a finom, sajátos szag, amelyet 
csak igen öreg asszonyok szobáiban tapasztalhatunk, s amelyben a 
menta illatától kezdve régi levelek porzójának, jól kivasalt és bizonyá-
ra megsárgult öreg fehérneműnek, apró kincses ládikáknak, tömjénnek 
és muskátlinak édesen elvegyülő  illatát érezni. A mama egy óriási b őr-
karosszékben ült az ablak mellett, és a vakok méla arcával bámult maga 
elé. Finom, halványsárga arcán fehér, ragyogó fénysávot vont az ablakon 
özönlő  fény. Fekete ruha volt rajta, és fekete f őkötő  takarta ezüstszín 
haját." 

A „költői novellák" egyike A vörös Eszti, amelyben nemcsak, hogy 
a védett gyermekkort idézi ismét az író, hanem gyermekh őse álmainak, 
fantáziaképeinek, más világba való vágyódásának, a mesék világába való 
elrugaszkodásának is hangot ad. A novella elején a jómódú polgárgyer-
mek mesél karácsonyról, családi szokásokról, összejövetelekr ől, apró 
gyerekkori csínytevésekről. „Vágy-virágok nyílnak ebben a jellegzetes pol-
gári televényben, jellegzetesen »polgári« módon, írónk esetében szecesz-
sziós ízlésrendszerben." (Bori Imre: Varázslók és mákvirágok. 291.) Ugyan-
akkor ebben a novellában már rábukkanhatunk olyan részletre is, amely 
konkrétabban árulkodik Szabadkáról, beszélve annak egyik utcájáról, a 
boltokról, üzletekről: „Az ágyamból kilátok az utcára, amint sorban nyit-
ják a boltokat. Miskolczy István könyv- és papírkereskedése — L őwy 
József sírkőraktára — Snuncer. Jakab só- és lisztraktára — Kocsis 
Menyhért borbély és fodrász." Szabadkai „topográfiájú" novella A varázsló 
kertje is: a Szent Teréz-templommal szembeni kis vakutca egyik kertje 
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az, amelyben „csodás és keleties növények" nyíltak, s ahol a képzelet 
játékának segítségével a valóból mese, a meséb ől vágy lett, a háttérben 
pedig Szabadka utcái, házai, lakosai jelennek meg ósdi hangulattal körül-
lengve. „A főtér felől a templomnak tartottunk. Végighaladtunk a parkon. 
Az öreg gimnáziumi hittanárunk ott ült a rendes padján, egy könyv 
olvasásába merülve. Köszöntünk neki. Barátságosan integetett. Azután 
megkerültük a templomot. A fiúk egy vak utcába vezettek, amelyr ől eddig 
semmit sem tudtam. Az utca szűk volt, és körülbelül kétszáz lépés hosz-
szú. Sajátságos! — ilyen házakat, mint itt, sohase láttam a városban. 
Alacsonyak es kezdetlegesek voltak, de vagy az ablakok hajlásában, vagy 
a kapuk faragásában és formájában volt valami ósdi. Az utcán padokon 
és székeken öreg emberek és bánatos arcú sápadt asszonyok ültek, apró 
lányok söpörték és öntözték a földet. Kocsikeréknek nyoma sem látszott." 

Az Emlékirat eltévedésemr ől című  Csáth-novellában az író a palicsi 
tavat örökíti meg Batiz néven. Itt nyaralt minden évben a Brenner család, 
azaz Csáth Géza is, s ezen emléke is egyike azoknak a gyermekkori pillana-
toknak, amelyek fel-felvillanak emlékvarázsukkal az író emlékezetében, s 
a család szokásait idézik. Batizról—Palicsról írva már némi elnéző  
irónia is vegyül a novella hangulatába. „Bizonyára hallottatok mindany-
nyian Batizról. Batiz, fürdő. A megyei térképünkön van, ellenben az ösz-
szes országos térképen (kiadja Kogutowicz Manó) következetesen hiány-
zik. Ne sokat gondolkozzunk rajta, hogy miért; azért Batiz mégiscsak 
pompás kis hely. [...] A nagymama szidta, mert vasárnaponként, ha ki 
akart jönni — egy óra kocsijárás a várostól —, mindig megzsarolták a 
fuvarosok. [...] Batizról nálunk őszkor és télen csak a legnagyobb leki-
csinylés hangján beszéltek. De jött a tavasz, jött a május, és június 
elsején mi újra és újra Batizra költözködtünk. [...] Batizon nagyszer ű  
homok volt, sehol ehhez hasonlót nem láttam. Az adriai tengerpart ho-
mokját még csak nem is lehet vele egy napon említeni. Ez utóbbi tud-
niillik a harisnyába szórva, már igen kis mennyiségben is kellemetlenné 
teszi a járást, míg viszont a batizi homok literszámra és állandóan a 
harisnyában viselve, a legcsekélyebb kellemetlenséget sem okoz, s őt ellen-
kežőleg, a cipő  hordásának különös jóles ő  érzést kölcsönöz." 

Az Egy vidéki gimnazista naplójából című  Csáth-mű  színhelye is Sza-
badka, hiszen a novella önéletrajzi tényeket dolgoz fel. Napló formájában a 
gimnazista fiú, Csáth beszámol napi élményeir ől, s jegyzeteiben a szülőváros 
helyi színeire, polgári légkörére lelünk: a borbélyüzletr ől, a söprögető  inas-
ró!, a húsosok sátrairól s a mészárosok szamarastalyigájáról éppúgy kedve-
sen beszél az író, mint a gimnáziumról, annak önképz őköréről, életéről és 
szokásairól. Csáth itt végtelenül egyszerűen, tárgyiasan ír, láttat, „másol" = másolja egy polgárcsalád, egy vidéki kisváros embereinek hétköznapjait, 
felfedi „titkait": a családi viszonyokat, a polgári élet mindennapjait, „ünne-
peit, megkötöttségeit és ízlését — egész létformáját valójában, s ebben az 
álmokat és titkolt szenvedélyeket is." (Bori Imre: Uo. 290.) 

A novellák egy másik csoportjában ugyanerre az alaphangnemre, a 
polgárközpontúságra figyelhetünk fel, de már más érzésskálákkal kísérve. 
Látszatra Csáth ezekben a műveiben csak elmesél egy-egy érdekes törté-
netet, szubjektivitása háttérbe szorul, mégis mintha gyenge iróniával, 
mosollyal felfigyelne a vidéki város, Szabadka kispolgári lakosainak álvir-
tusaira, mintha fel akarná fedni a fel-felfesl ő  álarcok mögül az igazi 
arcokat és tulajdonságokat, mintha a mutatós küls őségeket, álmoralitáso-
kat akarná leplezni. Példa erre a Részletek Mariska naplójából című  novella, 
amelyben egy tizenhat éves, serdül ő  lány mesél érzéseiről, önmagáról, a 
divatról, korízlésről, erkölcsről, udvarlásról. Mesél, mert szinte hömpö-
lyögnek a mondatáradatok, szinte halljuk a mindent kikotyogó lánycsa-
csogást. „És voltunk sétálni, fölhúztam az új ruhát meg az új gyűrűt. A 
gimnazisták nagyon néztek engem és jöttek is utánunk. A papa . morgott, 
hogy micsoda szemtelenség és jelentést tesz az igazgatóságnál, [...] A 
mama odajött reggel hozzám, mikor még az ágyban voltam és végigta-
pogatott. Azt mondta, hogy túlságosan fejlett vagyok és míder nélkül 
nem is szabad kijárnom az utcára. [...]' Meg is mondtam a maznának; 
hogy manapság csak mesterlányok fűzik magukat s bálra csak kis spitz- 

21 



miedert tesznek föl az úri lányok. [...] A mama nem századvégi lány, 
mert másképp tudná, hogy az a szép, csak ami kövér, gusztusos. S a fér-
fiaknak csak az ilyen tetszik. [...] A mama este azt mondta, hogy a 
lánynak nem szabad mindjárt fölülni, ha egy férfi szépen beszél hozzá és 
hogy a férfiakat mint ellenségeinket kell tekinteni, akiknek a várunkat 
csak megfelelő  tisztességes föltételekkel adjuk föl. [...] A legsúlyosabb 
föltételek pedig: a házasság és a papucs. [...] A bálon nagyon sokan 
voltak. És fölírták a nevünket. Holnap jön az újságban: Telkes Mariska .. . 

[...] A mama azt mondta, hogy a tisztekre ugyan nem lehet számítani, de 
jók, mert a lány ázsióját emelik." 

A Bácska című  művében Csáth Géza már nemcsak a „vidékiesség 
lélek- és egészségpusztító" légkörér ől ír, a jómódú, közéletben tisztelt pol-
gárok álvirtusairól rántja le a leplet, már-már tipizálva a bácskai embert, 
a bácskai életmódot. Ivászatról és mulatozásról szód, s olyan barátságok-
ról, melyek borospohár mellett fogannak. A vidéki kispolgári élet jellem-
zőit veszi górcs ő  alá: az önkéntes t űzoltók dalárdájáról, lakodalomról, 
szüretről, disznótorról, legénybúcsúrál, . temetésről ír. Egyszóval olyan ese-
ményeket örökít meg, ahol evés-ivászat folyik, ahol ez képezi az emberek 
életét, ez kormányozza cselekedeteiket, így hát keser ű  az író valóságról 
alkotott nézete is: „Két hét óta egy csepp bort sem iszom. [...] A barátaim 
unalmas fickók, akikkel — ha nem ittam bort — semmir ől sem tudok beszélni, 
a dalok együgyűek, és az éneklés ízléstelen. [...] S ha valaki itt nem mulat, 
ki van rekesztve az emberek közül. Ha nem iszol, fel van mondva a 
barátság, nincsenek barátaid." Hasonló jellemekről, embertípusokról ad 
rajzot Csáth a Mese a kávéházból című  alkotása elején, a polgárcsaládok-
ból származó aranyifjak semmittevésér ől, a vidéki város szürkeségéről, 
eseménytelen, egyhangú napjairól szólva. „A kávéházba — ahol tanyáz-
tunk — alig járt más, mint művésznépség, tehetetlen, cinikus, fáradt fan-
táziájú, de mégis melegszívű  emberek. Nemigen dolgozott egyikünk sem, 
ellenben bőven vitattuk meg mindannyiunk jövendő  terveit. Mit csinálunk, 
majd ha pénzünk lesz — stb. stb. Közben megittuk a feketéinket, meg 
konyakot, meg ismét feketekávét; szívtuk a cigarettáinkat és leszidtuk 
az összes. festőket és írókat, szárazon és unottan buzdítottuk egymást; 
de senki sem buzdult." 

A vidéki város, Szabadka maradiságáról, műveletlenségéről élesebb, 
bíráló hangon ír Csáth a Muzsikusok cím ű  novellájában. Pellengérre állítja 
a város úri körét — az iparosokat, a város polgármesterét és családját, 
akik „a legjobb páholyt foglalták el" a színházteremben, de akik az el ő-
adás után kibotorkálnak az utcára, és „nemsokára a kocsmában a boros-
poharaik mellé ültek", akik a cigányokat tartották a legtöbbre, és leszoktak 
arról, hogy jó zenét is hallgassanak, akik műveletlenségüket mutatós 
külsőségekkel próbálják eltakarni. A Muzsikusokban „csehovi realizmus-
sal", de szépirodalmi nyelven szól Csáth Szabadka zenevilágáról, a város 
művelődéstörténetéből kapunk ezáltal egy jellegzetes képet. „Amit Muzsi-
kusok című  novellája a művészet módszerével ábrázolt, azt Zenei közm ű-
velődés című  cikke a publicisztika nyelvén adja el ő, kiegészítve, magya-
rázva, elmélyítve, s példázva a legfontosabbat: Csáth a lokálpatrióta 
szemével, aggodalmával és örömével, de az európai színvonal igényével 
nézte azt, ami az egykori Szabadkán történt. M űveiben városunk múltja 
egy átfogó műveltség összefüggéseiben jelenik meg." (Dér Zoltán: Iker-
csillagok. 254.) 

A szülőváros, Szabadka légköre, vidékies világa örök ihletet adott 
Csáthnak novellái megfogalmazásakor. Ezt nemcsak az idézett alkotások 
„konkrét" részleteiben figyelhetjük meg, hanem azokban a novelláiban is, 
ahol csak átvitt értelemben beszélhetünk a szül őváros hatásáról. A béka 
című  művében például nincsenek „közvetlen" helyi színek, de jelen van 
Szabadka vidékies levegőjének titokzatossága, misztikuma, babonás élet-
felfogásának nyoma: „A vidékünkön az a hír van elterjedve, hogy amely 
házban ilyen szőrös béka éjjel megjelenik, ott hamarosan meghal valaki. 
Abban az időben több ilyen esetet hallottam. Egy szomszédunk — jómódú 
gazdaember — mondta nekem, hogy saját szemével látta az átkozott 
szőrös békát, és leánya, a szép, tizennyolc éves Ágnes, rövid id őre meg- 
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halt." De megemlíthetjük A tor cím ű  Csáth-novellát is, amelyben Maris, 
a cselédlány így gondolkodik — teljesen a vidéki város erkölcskódexe 
alapján — a hentessel való szeretkezés után: „— Majd adna nekem 
anyám, ha tudná. Elpusztítna, úgy is kellene. Nem megmondta édesszülém, 
hogy úgy járok, ha buta leszek ... megmondta édesszülém, mint a Kovács 
Julcsa ... mint a Julcsa .... [...] Nekem is lesz ... nagy baj is a ... — 
vigasztalta magát; mégis elkezdett csendesen sírni." 

Csáth Géza novelláiban tehát a gyermekkori élmények nemcsak 
a mesélés színessége kapcsán elevenednek fel, a gyerek látta esemé-
nyek, képek mögött a felnőttek világa is elénk tárul: az a világ, amely-
ben már az élet nem az • Andersen mésék fabulája szerint zajlik, ha- 
nem a századfordúló polgárcsaládjainak erkölcs- és viselkedési normái
alapján . S ennek tükrözésére kiváló ,médium" volt Szabádka, a vidéki 
porváros életközegének bemutatása, Szabadka annál is inkább, mert az 
volt a felejthetetlen gyermekévek színhelye is. Csáthnál Szabadka annyit 
jelentett, mint Papp Dánielnél Zombor és környéke, a gyermekkor vilá-
gának művészeti kiaknázására ösztönözte, „megmutatva a benne lappangó 
emlék- és varázslatmotívumoknak a m űvészi jelentőségét". (Bori Imre: 
Uo. 277.) 

BUNYEVÁC SZEREPLŐK 

Csáth színműveinek egy része előzőleg megírt novellákból készült 
(Kisvárosi történet — Az albíróék; Hamvazószerda — A varázsló halála). 
Drámáinak felépítésében, a drámaiság felfogásában Csáth új utakon jár. 
Zách Klára kivételével színműveinek szereplői polgárok, akik a polgárer-
kölcs szférájában mozognak ugyan, de gyakran beletipornak annak „örök 
értékű" törvényeibe. A Janika című  kétfelvonásos színmű  egy polgári 
családéletéből ellesett kép hibátlan példája. A Kis családi dráma is erősen 
polgárközpontú, s hogy. Csáth művészete itt is hasonló jellegű, mint 
novelláiban, feltételezhetjük a szül őváros, Szabadka atmoszférájának és 
korízlésének, moráiljának hatását ezúttal is, ha nem is közvetlenül, hanem 
közvetetten. A Horváték című  háromfelvonásos színjátéka viszont már köz-
vetlenül is vidékünkre utal, hiszen az esemény is Szabadka környékén 
játszódik. „És most, fiam, készülj, mert Szabadka felé indulunk fél tizen-
kettőkor. Délután negyed négyre ott vagyunk. Már táviratoztam, hogy 
legyen kocsi a zombori állomáson." Horváték hirtelen jött nagy örökségre 
tesznek 'szert, s emiatt elvesztik lábuk alól a talajt. Nagyúri életet élnek, 
költekeznek, s így lépnek a lejtőre. A művelt, egyszerű  életet élő  házas-
párból dzsentri-majmolók lesznek. A társadalmilag adott két világ felsejlik, 
az írói ambíciók a társadalmi dráma felé mutatnak, de a h ősök most 
sem hullnak a mélybe, mert időben „kijózanodnak", felülkerekednek 
önmagukon. 

A polgári és dzsentri szereplők mellett ebben a színműben egy 
bunyevác nagygazda is színre lép, valószínűleg Csáth a soknemzetiségű  
Szabadka egyik lakosáról mintázta. „Bukvics Tosko. Ötvenéves. Földbir-
tokos. Kövér ember. Piros-barna arc. Gyér, rövidre nyírt körszakáll, gyér 
fekete bajusz. Igen erős, elbizakodott hangon és bunyevácosam beszél 
tele torokkal. Mély e-vel nevet; ezt a hangot nem az ajkaival, hanem a 
torkában képezi. Fekete lüszterruhát visel fehér melénnyel és vastag 
aranylánccal." Bukvics Tosko gazdag, a társaságban nagyhangú, szeret 
inni, enni és mulatni. Csáth nem éppen szinpatikus figuraként állítja 
elénk csámcsogásával, álszent bizalmaskodásával. 

Bukvics Toskónál sokkal árnyaltabb bunyevác szereplő  Francziskovics 
Sztipán, A repül ő  Vucsidol főhőse. Igaz, ez a regény három szerző  műve, 
s nem tudni, hogy a Bácskai Hírlap vasárnapi 'mellékletében, folytatásokban 
megjelenő  regény melyik részletét ki írta — Csáth Géza, Havas Emil-e, 
vagy Munk Artúr —, mégis a műben fellelhető  „helyi színek" szatirikus 
képei Csáth Gézának is köszönhetők. 

A repül ő  Vucsidol valós magvát egy rögeszmés megsžállottságú adó-
hivatalnok, a szabadkai repülő, Szánts János 1910-ben lezajlott fölszállása 
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adja. Az ő  alakjára mintázott Francziskovics Sztipán Vucsidolban, Sza-
badka képzeletbeli külvárosában él. Talpraesett parasztfeltaláló, bunyevác 
nemzetiségű, bőgatyás, bő  ingujjas, mellényes, hosszú hajú ésnagy bajszú 
paraszt. Nyugodt es bölcs tervező, megfontolt és számitó, sőt „smucig". 
Békés természetű  és, kitartó, jó házigazda, aki szívesen borozgat vendé-
geivel . és hallgatja a tamburásokat. Ugyanakkor fűti a becsvágy és 
hiúság is. ízig-vérig parasztmentalitású szerepl ő, aki azonban a regény 
végén már eltanulja az angol flegmát és hidegvért is, és a városi urak 
fogadásaira, estélyeire is eljár. Frakkot rendel, de a pezsgőt nem szereti. 
A főhős mindvégig okos, becsületes, egyszer ű, tiszteletre méltó, egységes 
és misztikus figura marad. 

Mándót, a feleséget is hasonló érzelmek f űtik, mint férjét: egysze-
rűségében büszke és hiú is, de csak azért, mert gazdagok lesznek, és új 
ruhákat kaphat, megmutatkozhat a korzón a városi urak és hölgyek színe 
előtt. „Az utcákon állandóan nagy tömeg sürgött-forgott. Különösen népes 
volt délfelé a Kossuth utca, ahol pompásnál pompásabb toalettek tették 
színessé a korzót. Persze, nem csekély felt űnést keltett, mikor Sztipán 
bácsi először jelent meg az aszfalton hatalmas szélű  panama kalapjával. 
Karján Mándó nénit vezette, akin minden igazi selyem volt. Ámbar még 
kissé izléstelenül öltözött, például egyik igen el őkelően öltözködő  hölgy 
kifogást tett az ellen, hogy a szoknyája rikító sárga, a blúza meg piros, 
a kalapja, pláne, zöld, és bár némelyek látásakor a papagájra gondoltak, 
máris meglátszott rajta a mód, és Vucsidolban mindenki érthet ő  irigy-
séggel nézte a Sztipán bácsi családi kivonulását. Katica fehér moaréruhában 
volt, a nyakán egy kis fekete bársonygallérral, mi igen jól állt sápadt 
arcához." (C. H. M.: A repül ő  Vucsidol. Magvető  Könyvkiadó , Bp. 136.) 
Katica , Sztipán bácsi leánya kevésbé törődik a szépnek ígérkező  jövővel, 
vagyonnal, romantikus szerelem fűzi Arthur Gride angol mérnökhöz, mégis 
a körülötte történő  események őt is megváltoztatják. „Mikor templomba 
megy, és selyemruháját a tíz alsószoknya fölé fölhúzza, nyakába akasztja a 
gyöngysorát, és fejét beköti nehéz selyemkend őjével, végtére pedig fehér 
arcára két tűzrózsát mázol a patikából vásárolt festékkel, oly an mint 
egy finom, szomorú, csinált virág. [...] Gride rá akart erőszakolni a meny-
asszonyára egy finom, gyenge egyiptomi cigarettát. A szép lány rövid ellen-
kezés után rá is gyújtott. Ezt az esetet másnap a zsurokon különböz ő-
képpen kolportálták. Egy koros úriasszony kije lentette , hogy ezek után 
Katicát arra is képesnek ta rtja, hogy kerékpárra. üljön." (Uo. 104, 178.) 

A szereplők jellemzése a regényben eléggé szűkszavú, hiszen a mű  
eredeti célja az volt, hogy a szabadkai viszonyokat mutassa be hol élces, 
szatirikus módon, hol parodizálva, vagy játékos humorral, jókedvvel. „S 
ha meggondoljuk, hogy valóságos és élő  hatalmasságokat — rendőrfőka-
pitányt, polgármestert, prépostot, kereskedőket, tanárokat stb. — léptet 
fel ez a regény ilyen mulatságos szerepben, akkor elképzelhetjük, milyen 
kaján és izgalmas játék lehetett a három ifjú szerz ő  számára a fölcsi-
gázott közérdeklődést új és új közleményekkel kielégíteni." (Dér Zoltán: 
I. m. 263.) Apró leírásokból, megjegyzésekb ől alakult ki az egykori poros, 
a korszerű  műveltség mögött kullogó, maradi, boros, toros Szabadka képe, 
háttérben a hínáros, mocsaras Paliccsal: 

„A sötétség csakhamar ráborult a városra, és így Vucsidolra is. 
A petróleumlámpák vakítóan világították meg a vucsidoli utcákat. 

Azért mondom, hogy vakítóan, mert aki belenézett e jótékony fényt szóró, 
modern szerkezetű  lámpásba, annak szemei el őtt végképp elsötétült min-
den. [...] Igen: a palicsi hínár, amely most élte virágzásának fénykorát, s 
amely gyönyörűen ölelte körül izmos karjával a szabadkai flottákat." 
(C. H. M.: A repül ő  Vucsidol. 68. és 80.) 

De fény derült, s az írók tollának kíméletlen éle alá a helyi hivatal-
nokosdi is, a városházán való helyzet, a kérvények elintézésének módja: 

„Sztipán bácsi naponta kétszer járta végig a városházán a hivatalo-
kat, hogy visszakapja a repülőgépét. 	- 

- - Eleinte egyik hivatalból a másikba, a másikból a harmadikba, a 
földszintről az emeletre, az emeletről a földszintre .küldték. Később : meg 
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mondták neki nyíltan, hogy még csak beszélni se lehet arról, hogy visz-
szakapja a várostól a repülőgépet, amíg csak el nem intézik a kérvényét .. . 

Azt pedig — mivel olyan nagy fontossagú — bajosan intézik el hamarabb, 
mint öt-hat éven belül." (Uo. 73.) 

Szabadka, a vidéki város úri köréről, eseményeiről, kispolgárias men-
talitású lakosairól kiméletlenül hull le a mindent felfedni akaró lepel. A 
regény írói — s köztük Csáth Géza is — mégsem bírálni akarták a várost, 
hanem inkább izgalmas játékként fölcsigázni a közérdekl ődést, fiatalos 
kajánsággal és kárörömmel megnevettetni az olvasókat (vagy esetleg dühbe 
hozni), tollforgatói készségükkel kacérkodni, s mindenekel őtt az akkori 
Szabadkának emléket állítani, igaz, csúfondárosan, de egy magasabb művé-
szeti igény igenlése végett. 

SZABADKA „SZÉPSÉGEIRŐL" 

Csáth Géza irodalmi tevékenységében jelent ős helyet foglalnak el pub-
licisztikai írásai, amelyekben többnyire a zenével foglalkozik. Európai 
kultúráltsággal figyel, bírál, követ: els őként fedezi fel Bartók és Kodály 
zenéjét, jelent őségét, hangoztatja modernségüket, fontosságukat 'a magyar 
zeneéletben. Ugyanakkor hozzáértően és élményszerűen szól Pucciniről, 
Beethovenról, Chopinről, Griegről, Bachról, Schumannról, Wagnerről, 
Haydnról. Tud lelkesedni, színesen írni ilyenkor is. S a magasabb kultu-
rális szintet és környezetet igényl ő  művészlélekből tör ki az elkeseredés, 
amikor szülővárosa, Szabadka zenei életéről ír. A lokálpatrióta türelmet-
lenségével, neheztelésével és egy európai színvonalú m űveltség szitáján 
keresztül nézve bírál, elkeseredett szavakkal láttat. Amit novelláiban a 
gyermekkori emlékek meseszerű  fátyla elfed, s amiről drámáiban nem 
szólnak az egyéni sérelmekkel küszködő  szereplők, itt, publicisztikai zsá-
nerű  írásaiban leplezetlenül feltár keser ű  kitörésekkel, de a józan szem-
lélő  reális látásmódjával. Ezekben az írásokban már nem találkozunk 
A repül ő  Vucsidol hancúrozó jókedvével, élces humorával, szavai a szül ő-
városát szerető  egyén hűségétől átizzva komolyak, megfontoltak. 

Szabadka zenei állapotai című  írásában a város kulturális életének 
elmaradottságát a gazdasági élet megfigyelésével hozza párhuzamba, s nem 
fél kimondani; hogy a „zsíros-kalmár" Szabadka polgárai nemcsak sz űk-
markúak, hanem nemtörődömök is, keveset tesznek valamit a város köz-
művelődése érdekében, s amit tesznek, az is legtöbbször félmegoldás, 
„annyi, mintha egy ugart akarna fölszántani és megmunkálni, de  nem 
ad hozzá se kapát, se ekét". Csáth nemcsak hogy beszámol a város zenei 
életének bajairól, közm űvelődésének betegségeiről,- de orvoslási módot is 
sugall, s mindenekelőtt a megoldást várja, sürgeti: „Szabadka zenei kultu-
rális intézményei a városi zenekar és a zeneiskola. Mind a kett ő  régi 
szervezet, régi alkotmány, amely sehogy sem idomul a haladottabb kor 
haladottabb igényeihez. Nem a város szűkmarkúságán múlt a dolog. Talán 
azon, hogy itten valami van a levegőben, hogy semmivel sem törődünk 
addig, míg égetően szükségessé nem válik. [...] Lehetetlen az, hogy ahol 
annyi pénz van, ahol a gazdasági viszonyok immár annyira differenci-
álódottak, szóval ahol minden jelenség egy organikus fejl ődésre enged 
következtetni, a szellemi evolúció háttérbe szoruljon. [...] Várni kell, várni 
csak addig, amíg ezek a kérdések is égetőkké fognak válni. Azután menni 
fog minden. De a városi zenekar dolgában a tetteknek rögtön kell követ-
kezniök. Vége a szezonnak. Ha most nem történik valami, ez egy egész 
évi késedelmet elent." (Csáth Gáza: Ismeretlen házban. Kritikák, tanul-
mányok, cikkek. '78.) 

Zenei közm űvelődés című  cikke, amely szépirodalmi formát a Muzsi-
kusok című  novellájában kapott, szintén felveti „egy nagyobb vidéki város", 
illetve Szabadka zenei életének visszás állapotát. Tanúja volt annak a 
hangversenynek, amelyen először szólalt meg. Szabadkán igazi nagyzenekari 
előadásban (a Lányi Ernő  által szervezett szimfonikus zenekar adta elő) 
Schubert, Mozart, Grieg. Mivel ismerte -  a szülővárosában uralkodó hely-
zetet — a tespedtséget, a ..szííkmarkúságot, az érdektelenséget örömmel 
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fogadta ezt az eseményt. Mégis kissé fullánkos nyelvvel szól a közönség-
ről. „Nemrég egy nagyobb vidéki városban filharmóniai társaság alakult. 
A társaság első  hangversenyén persze minden kaputos ember ott szoron-
gott a színházban. Nagy részük még sohase hallott igazi nagy zenekart és 
igazi szimfonikus zenét. Ez a negyventagú zenekar a kit űnő  karmester szi-
ggorú diszciplínája alatt valóban méltóan interpretálta Schubertet, Mozartot, 
Grieget. Egészen tartalmatlan élet ű  lényeket, fiatal lumpokat és m űve-
letlen, cigánykedvelő  zsúrlányokat hatott meg ez a muzsika. És úgy kellett 
lenni, hogy mélyen hatott ráffok; hosszan beszéltek róla, jelz őket kerestek, 
ki akarták fejezni a hatást." (Uo. 166.) 

Míg novelláiban Csáth a „kisgyermek panaszaival", fájó-örömteli gyer-
mekemlékkel nézi Szabadkát, addig ugyanez a „csodás kert ű" város 
publicisztikai írásaiban már-már az ugar képével azonosul, a szülőváros 
nem más, mint egy zsíros-pénzes, aranydukatos, boros-toros „Sárszeg". 

Szabadka „szépségeir ől" című  cikkében Csáth ironikus, s kissé fájó 
hangon beszél arról a pár házról, amely véleménye szerint megérdemli, 
hogy reá tekintsenek. Szabadka a századfordulón „az ország harmadik 
városa" gazdasági fejlettsége alapján, s Csáth talán épp ezért ír ilyen 
„elborultan" ebben a cikkében szül ővárosa elmaradottságáról. „Házak van-
nak itt, van néhány emeletes ház is meg zsindelyes is, de a legtöbb csak 
náddal fedett apró, akkora csak, mint egy lyuk vagy vacok szétszórva 
a város körül ezerszámra. Azokban laknak a gazdag emberek — tettem 
hozzá bizonytalanul —, itt meg — fölmutattam a Kossuth utcai erkélyre —
csupa. szegény ember lakik. Nekünk, lord, nincs múltunk, fiatalok vagyunk, 
csúnyák, mint egy ma született csecsem ő. A szabadkai polgároknak a 
XVIII. és XIX. században nem volt pénzük ahhoz, hogy szép házat épít-
senek. Vagy volt pénzük, de nem akartak . szépet, azaz drágát építeni. 
Vagy végre . volt pénzük, de nem tudták, mi az a szép. És ez az utóbbi 
a: legvalószínűbb. Inkább elkártyázták a pénzüket, vagy elásták a .szobá-
jukban az aranyakat, mint a kutya a csontot." (Uo. 587.) 

Művelődés- és műemléktörténeti szempontból is érdemes megem-
líteni, hogyan vélekedett Csáth Géza nyolc évtizeddel ezel őtt azokról az 
épületekről, amelyek ma is léteznek, s ma is változatlanul a város neve-
zetességei közé tartoznak. A ferencesek templomáról szecessziós-lírai be-
téttel ír: „Ez a kapucinos templom — szólottam. —Szintén elég csinos 
ház. Így nappal szegényes és bántóan világos. De az esti ködben vagy 
hajnal. felé, a reggel szürkéskék színeiben a falai derengése valami kis 
olasz várost juttat az eszünkbe, valami vidám és boldog fészket, ahol sok 
makarónit esznek, kevés húst, és a szép olasz lányok csaknem sikoltva 
éneklik az . Ave Mariát vasárnaponkét." (Uo. 588.) A készül ő  — akkor. 
új .— városházáról, amely ma már .méltón a m űvelődési otthon nevét vise-
li, egy hasonlattal szól: „A kis teret be fogja tölteni, és reá fog nehe-
zedni a házakra körös-körül, mint egy hatalmas tyúk, amelyik szakaj-
tón ül." 

Csáth szereti Szabadkát, szépséget is lát benne — a sorokból tagad-
hatatlanul ez is kiolvasható —, de írói lelkülete, fantáziája akkor kap 
szárnyra, amikor elhagyatott, gazdátlan, ám színekben gazdag kertekre 
lel: „Ott hátul a kert végén van a kis ház vagy inkább pavilon, és nem is 
látni jól. De az egész, a kert, a begyepesedett út, a hervadt fű  az ágyáso-
kon, a kopasz fák, az egész zeng ő  barna tónus, az enyhe tél harmóniái; az 
elhagyatottság — mindez poézis, szépség, ez alighanem egészen véletlenül 
került ide." (Uo. 589.) Csáth megemlékezik a zsinagógáról is, és elmarasz-
talóan szól a valamikori gimnáziumról, az „emberi ízléstelenég kis tárhá-
zának" nevezve az épület homlokzatát. Nagyszer ű  stílusérzékkel láttatja 
azonban a Szent Teréz-templomot, s a mellette lev ő  parókiát. Ugyanakkor 
frappáns hasonlatokkal is él: „Ez a templom kés ői empire némi barokk 
és román ízzel; könnyed, karcsú és csöppet sem súlyos. Olyan, mint egy 
kedves, fiatal lány, aki meztelenül nyakig vízben áll. (...) Az anyag per-
sze gyenge, vastag a vakolat, kevés a márvány, olcsó minden, mint . a bu-
nyevác túró." (Uo. 590--591.). A színek csodálatos keverésével festi le —. akár 
egy impresszionista festő  — a zombori úti alkonyatot, hogy aztán novel- 
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lisztikus cikke végén kitörjön bel őle az elégedetlenség, a keserűség: „... és 
istenem, ennyi az egész. Több nincs, ha a földet fölásom, akkor sincs." 

„Nem az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy Bánátban ját-
szódjék le", s valóban Csáth Gézánál nem az a fontos. Ő  nem ír egy kép-
zeletbeli, bácskai „tündérkertről", mint Papp Dániel, ám megteremti a 
maga kertjét — a varázslóét, amelyben a színek, az illatok nagyon is 
bácskaiak. S ő  maga benne a varázsló: az, aki egy vidéki város poros, 
semmitmondó utcáiból és tereib ől színes utcákat és tereket varázsol el ő , 
aki a boros, toros, zsíros Szabadkán is megtalálja azt a szellemet, azt a 
maradandót, amelyet érdemesnek vélt megörökíteni írásaiban. Legyen 
az egy holland festő  vásznára illő  családi idill, vagy egy gyermekkori em-
lékfoszlány vagy csínytevés, vagy akár egy kiragadott jellem, típus, ese-
mény, vagy egy megrögzött szokás, kötöttség, ízlés — mind, mind ugyan-
azon szellemról, egy vidéki város, Szabadka század eleji életér ől, hangu-
latáról beszél „névtelenül", arról, amit Csáth Géza megérzett „a színeken 
túl", amivel mint író „közösséget érzett" és vállalt. Vállalta szül ővárosát, 
vállalta Bácskát, vállalta Vajdaságot, s megírta, megörökítette ` đzt, amit 
írói szemével, énjével meglátott, átérzett — a helyi színeket, amelyek 
túlmutatnak minden jellemen, minden szerepl őn, helyen és cselekményen. 



MAGYAR LÁSZLÓ 

JAKOBEY KÁROLY SZABADKAI KAPCSOLATA 

Az 1850-es évek végén immár nyilvánvaló az önkényuralom válsága. Ám 
a Bach-rendszer bukását kétségkívül meggyorsítja a kulturális viszonyok 
folyamatos átalakulása, a szellemi élet lüktet őbb áramlása. Viszont a 
merev, centralisztikus kormányzati rendszer Széchenyit mégis éppen kor-
mányellenes irodalmi munkásságáért kergeti 1860. április elején öngyil-
kosságba. 

Szabadkán 1860.` május 4-én Flatt András országos fejedelmi biztos 
és tanácsfőnök elnökletével községtanácsi ülést tartanak.' Itt Czorda Bódog 
községtanácsos — gróf Széchenyi István elhunyta kapcsán = többek között a 
következőket indítványozza: alapítson a községtanács a gimnázium tanulói 
számára évi . kétszáz forintos ösztöndíjat; neveztessék ezentúl a Szép 
utcában a most rendezett tér „Széchenyi sétatér"-nek és ott szobor örö-
kítse emlékét. Ehhez még Manojlovics Emil községtanácsos hozzáfűzi: 
„ ... Gróf Széchenyi Istvánnak élethű  arcképe olajfestményben — az ülési 
terem részére megszereztessék ..." A javaslatokat egyhangúlag elfogadja 
a községtanács. 

Az Októberi Diplomával (1860. október 20.) Ferenc József császár le-
mond 'ugyan a nyílt abszolutizmusról, de még csak ezután bonyolódnak 
igazán a birodalom társadalmi viszonyai. Mindent egybevetve azonban 
nagyobb léptekkel fejlődhet a polgárosodás, folytatódhat a feudális marad-
ványok felszámolása. A polgárosuló liberális középnemesség képvisel ője 
Deák Ferenc, akinek kés őbb sikerült létrehoznia a kiegyezést is. 

A társadalmi körülmények ilyen alakulása késztette 1861 szeptembe-
rében Vojnits Lukács szabadkai országgyűlési képviselőt arra, hogy most a 
város közgyűlési termébe javasolja Deák Ferenc életnagyságú olajfest-
ményét? Vojnits Gábor képvisel ő  közben arra emlékeztet, hogy a polgá-
rosodás másik nagy képviselőjének, gróf Széchenyinek olajfestményét 
városunk még mindig nem szerezte meg. 

A közgyűlés mindkét kérelmét magáévá teszi és Jakobey Károly 
(1826-1891) budapesti fest őművészt bízzák meg a képek elkészítésével. 

Ez idő  tájt a zenében és a képz őművészetben is jobbadán még min- 
dig az akadémizmus, a romantikus kifejezésmód virágzik. Székely Berta- 
lan, Madarász Viktor, Lotz Károly, Barabás Miklós stb. fest ők azonban 
igyekeznek rátapintani a társadalmi valóságra is. Viszont Szabadkán a 
művészképzés még gyermekcipőben jár! Egyelőre Aksentije Marodićról 
(1840-1909) vannak a legrégibb hiteles forrasaink, hogy Bécsben 1862-t ől 
1866-ig festészetet tanul. Kés őbb Olaszországban és Németországban ké- 
pezi tovább magát. ' Kiemelkedő  ikonosztáz- és arcképfestő, aki művésze- 
tével a romantikusokhoz áll legközelebb. A szabadkai levéltári források 
fényt derítenek a művész szegény anyagi állapotára, tanulmányainak 
folytatásához gyakori segélykérelmére' és továbbképzési óhajára . 5  Váro- 
sunk teljesíti Marodić  kérelmét, annál is inkább, mert a bécsi akadémia 
elismerően nyilatkozik a művésznövendékről.' Aksentije Marodić  kezdet- 
től fogva nagy buzgósággal végzi tanulmányait, mondván: „Mint e város 
egyedüli egy szülöttje, ki a fenn- említett m űvészet emeltebb polczára 
jutni kívánom s igyekszem [...] tanulmányaim folytatására egy évenkénti 
segély pénzt e városi közjövedelemből [...] intézkedni méltóztassék." 

Az Országos Magyar Képz őművészeti Társulat első  közgyűlését 1861- 
ben tartja, amelynek egyik alapítója Jakobey Károly volt. A társulat 
célja: „ ... a hazai képző  művészetet minden ágában lehető  tökélyre 
segíteni, a műízlést nemesbítni s a műszeretetet terjeszteni.'" Ezenkívül 
kiállításokat rendez hazai és külföldi m űvekből. Könyvet és folyóiratokat 
ad ki. Hazai műtermékeket vásárol és eladásukat eszközli. Fölolvasásokat 
rendez, műveket bírál és ezeket közzéteszi. El őmozdítja az akadémia 
létesítését. Segélyezi a tehetséges, de vagyontalan kezd ő, valamint az 
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elaggott művészeket és családjaikat. A társulat jelent ős vállalkozása, hogy 
az 1860-as évek végét ől igyekszik a vidéki városokban fiók kiállításokat 
rendezni,' azaz decentralizálni a képz őművészetet. Különben észlelhető  ez 
a társulat névsorán is, hiszen igen sok vidéki rendes tagja van. Ránk 
nézve különösen érdekesek a kulai születés ű  Jakobey Károlyon és az bbe-
cséről elszármazott Than Móron kívül a következő  társulati tagok: Scholz 
Jenő  és Écskay Lazár (Nagybecskerek), Grosschmidt Gábor (Zombor), 
Hangel Nándor (Bács), Harlikovich Károly és Zdrahál Alajos (Palánka), 
Hrehuss József (Apatin), Müller Bernát (17jvidék), valamint a becskereki 
Kaszinó-egylet. 

Az arcképek elkészítésénél nem véletlenül esett a választás Jakobey 
Károlyra. Ugyanis városunk még 1850-ben megrendeli Pesten a császár 
arcképét Marastoni Jakab (1804-1860) fest őművésznél,' aki korának tekin-
télyes portréfestője és az Első  Magyar Festészeti Akadémia megalapítója 
(1846). Marastoninál több igen tehetséges művész kezdi életpályáját: Zichy 
Mihály, Lotz Károly, Jakobey Károly stb. Tehát e jelentős festőiskola 
tanulója a bácskai Születésű  Jakobey, mely körülmény feltehetőleg közre-
játszik abban, hogy Szabadka 1861-ben éppen őt kéri fel Deák és Széchenyi 
arcképeinek megfestésére. De városunk a kés őbbiek során többször is 
készíttet festményeket bácskai származású, illetve helyi m űvészekkel a 
városháza termeinek díszítésére. Igy pl. a szabadkai születés ű  Aksentije 
Marodić  1867-ben Lénárd Máté polgármester hivatalába a császár öt 
arcképét készíti el.'° Than Mór pedig Szabadka szabad királyi város száz-
éves évfordulójára Mária Teréziát életnagyságban festette meg a városi 
tanácsterem részére. 

Jakobey Károly megbízatását követőleg először 1861. október 30-án 
tudósítja Mukits János polgármestert a festmények ügyében. Elmondja, 
hogy az akamédia titkára megengedte neki Amerling" után lemásolni —ott 
a színhelyen — Széchenyi életnagyságú portréját. Simonyi Antal pedig 
lefényképezte Deák Ferenc arcképét, és átengedte annak megfestését. Ezt 
titokban kellene végezni, mert már előbb a kiadók litográfiai arcképe-
ket jelentettek meg, amelyeknek tiszta jövedelmét jótékony célra szánták. 
Egyelőre tehát várni kellene, amíg a litográfiákat megvásárolják. Ezután 
Jakobey Károly a képek áráról és nagyságáról tájékoztatja a polgármes-
tert. Mukits polgármester egy héttel később értesíti a festőművészt, hogy 
elfogadja a nyolc láb és hat coll magas, valamint öt láb és nyolc coll 
széles képméretet. Nincs kifogása a festmények ára ellen sem, azaz marad-
hat egyenként a háromszáz, illet őleg rámával együtt négyszázhúsz forint. 

A művész 1862 márciusában költségeinek fedezésére háromszáz forin-
tot kér. Széchenyi arcképe már készen áll, viszont Deák portréján még 
eleget kell dolgoznia. 12  Jakobey újabb levelét 1862. szeptember 2-án Czurda 
Ede tanácsnokhoz intézi, 13. amelyben megokolja, miért is késett a Deák-fest-
ménnyel. Tudniillik Simoni fényképész eddig hitegette egy nagy formá-
tumú Deák-fényképpel, mígnem a közelmúltban titokban mégis hozzá-
jutott egyhez, mely segítségével végre elkészíthette a festményt. G őzhajón 
már el is juttatták a képet Bajára, ahonnan folytathatja útját Szabadka 
felé. Jakobey egyben megjegyzi, ha poros lenne a kép, úgy nedves szivaccsal 
le kell tisztítani, majd cukros spiritusszal és tojásfehérjével bevonni. 
Ezáltal a festmény visszanyeri színét. Kés őbb pedig firnisszel kell lehúzni 
mindkét művét, hogy tartósságukat biztosítsuk. 

Jakobey 1862. október 12-én. Petsről, a Sándor utca 19-ből ismét 
levélben fordul Czurda Ede tanácsnokhoz" és kéri a festményekért hát-
ramaradt összegeit. Egyben rámutat a kor m űvészeinek nehéz és bizony-
talan sorsára: „Borzasztó id ők járnak úgy is mireánk művészekre, min-
denki elvonja magát a művészet kedvellésétől; — s ha akad valódi mű-
barát, annak pedig azon perczben, mid őn akarja, nem szolgálhat az em-
ber, már ott elvesztette a protectiót." 

Városunk október 19-én kifizeti a festményekért hátramaradt 572 
forintot (beleszámítva a csomagolásért járó harminckét forintot is.) ,. 

Jakobey Károly igen képzett művész, aki Marastoni festőiskolája 
után a bécsi Szépművészeti Akadémián folytatta tanulmányait,. majd Fer-
dinand Georg WWaldmülđer műtermében képezte magát. Kül nösen vak . 
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lásos tárgyú alkotásai jelentősek. Néhány művésztársával több oltárképet 
készít Vajdaságban (Bajmokon, Szivácon) 15. Ám ismertebb portréi is 
(Nagy Ignac író; Liszt Ferenc Széchenyi István gr.; Károlyi Lajos gr. 
stb.) magán viselik az akadérnizmus jellegét. Élete során olyan m űvészek-
kel dolgozott együtt, mint Lotz Károly, Than Mór, Székely Bertalan stb. 
Az 1860-as évek elejétől (a kulai Onódi Anna Máriával költött házasságá-
ból kifolyólag) családi és anyagi gondokkal küszködik, de ez már észlel-
hető  a Szabadka részére alkotott művei közben a polgármesterhez és a 
tanácsnokhoz intézett leveleiből is. 

Nos, a levéltári okmányok elénk varázsolhatják egy-egy m űalkotás 
megszületésének körülményeit, az alkotó m űvész lelkiállapotát és sok 
egyéb olyan részletet, amely olykor dönt ően befolyásolhatja művészi vagy 
társadalmi nézetünket, — a művész és koráról alkotott elképzelésünket. 
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FÜGGELÉK 

1. 

Jakobey Károly levele Mukits János polgármesterhez 

„Tekinitetes úr! 
A reám bízott ügyben következő  tudósítást adhatok Tekintetes úrnak. 
Az akadémia titkára megengedte nekem, ott a színhelyen, (Ammer-

ling festése után) Gr: Szécsényi István élet nagyságú arczképét lemá-
solni 

Simonyi Antal phothografus bírja Deák Ferencz arczképét, az arci 
majdnem másfél czollnyi nagyságban van, tökéletes phothografia. De mi- 
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vet a megjelent lithographiai arczképek tiszta jövedelmét a kiadók jóté-
kony czélra szánták; tehát az ily tökéletes arczképek eladása levan tiltva, 
még a lithografiák elnem keltek. De Simonyi collégam volt szives meg-
igérni — ügyem múlhatlansága tekintetéb ől, azon arczképnek titokbani 
használatát; — tehát lehet festenem álva is, pandantnak. 

Ha pedig mindkét arczkép ülve festettettnék, — akkor igen jó lenne 
60 czoll magas, és 45 czoll szélesség ű  formátumban; — mert azon formá-
tum, mit nállam látni méltóztatott 46- és 34, — ez kicsiny, — szükséges, 
egy tanács-teremben arczképen a mellékletek aplicálása, a mi a kép ha-
tását módnélkül neveli. 

Az árakra nézve; az életnyagyságú, áló alakkal, 

mint tudni méltóztatik, — 
és 	  
A kisebb formátum 
és . 
A legkisebb formátum. 
és 	  
Az első  képek nagysága — 

De lehet kisebb is, a terem alacsonysága miatt, 
teszem ... 

A második  form: — nagys: 

A harmadik frm: ngys: 

Rendelkezését tisztelettel várva, 
vagyok mély tisztelettel Tekintetes úrnak 

300 ft egy kép 
120 ft egy ráma 
160 ft egy kép 
60ft egy ráma 

120 ft e. k. 
40 ft e. r. 

8 láb- és 6 czall magas 
5 láb- — 8 czoll széles. 

7 láb, 6 czoll- magas 
5 láb széles. 
60 czoll magas. 
45 czoll széles. 
46 cz. magas 
34 cz. széles. 

Pest, oct. 30. 1861. 
Sándor úttza 19. 

alázatos szolgája 
Jakobey Károly 

akadémiai képíró." 

2. 

Jakobey Károly levelei Czurda Ede tanácsnokhoz 
„Tekintetes Tanácsnok úr, 

igen tisztelt uram! 

Annak, hogy Deák Ferencz arczképe festésével ennyire elkéstem, nem 
csupán magam, de Simonyi a fényképész is oka, ki mindég hitegetett 
egy jó és nagyformátumú phothograf arczképpel, s mind hiába, míg nem 
a mult hó közepén kéz alatt titokban jutottam egyhez, mely szerént va-
lahára Isten segítségével megcsináltam az arczképet, rég készen lehettem 
volna, mert csak a ,fej volt készületlen, s csupán ez igéret tartóztatott 
vissza; — na de már most bocsánatot is kérek, hogy ily pontatlan vagyok 
e képpel, ez nem fog többé megtörténni soha, ünnepélyesen fogadom azt. 

Ma, az az sept. 2-kán adtuk fel a g őzhajói hivatalban, 4-kén bizo-
nyosan Baján lehet a kép, úgy hogy 5-kén a vitel comissió, mellyet oda 
rendelni méltóztatik bizton viheti Szabadka felé, rendeltetése hely ére. 

Ha poros, vagy fűrész poros lenne a kép, nedves szivaccsal tessen 
letisztítattni, és aztán újra (habbavert czukros, pár csepp spiritus-sal ve-
gyített tojásfehérével) spongyával bévonatni, hogy a szín frisseség megtér-
jen, s hogy fótos ne legyen. 
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És utóbbi alkalommal szinte igen h ű  két arczképet szereztem meg, 
Gr: Teleky László, és Palóczy László arczképeiket, mellyek után bizton 
dolgozhatni. — Ha amélyen tisztelt Előljáróság a szabadkai városi ta-
nács teremben, e két elhunyt honfit örökíteni kívánja, én alánikozom 
munkálatommal, s biztosítom tisztek Tekintetes urat, hogy pontosabb 
leendek, a mit megígérek szentül fogom tartani, s hálámmal sem fogok 
elmaradni, csak méltóztassék parancsolni, készen leendek bánni szolgá-
latra. 

Jövő  tavasszal egy oltárképet viendek le Arany Almásra, ez alkalmat 
használva Szabadkára berándulok, tiszteletemet teendem Tekintetes úr-
nál. — ekkor majd a képeket firneisszal be is fogom vonni, hogy tartós-
sabbak legyenek. 

A két arczkép, mint tudni méltóztatik, öszv: 600 ft oszt. ért, l őn 

határozva, — 	 600 fiC 

a, rámák — — 	 240 ft 

a bépakkolás. 16. 16. 	 32 ft 

872 ft 
300 ft-ot felvettem, marad fizetend ő  — 

572 ft -oszt. ért. 
Pest. sept. 2.án 862. 	 Báró Sándor úttza 19 szám 1-s ő  emelet. 

Ezek után magamat pártfogásába ajánlva maradok Tekintetes Ta-
nácsnok úrnak mély tisztelettel 
E öszveget, kérném alázattal, 
ha sept: 10-ig méltóztatnák 	 alázatos szolgája 
nekem megküldeni , igen lekötelez 	 Jakobey Károly 
Tekintets úr vele. 	 académiai (estész." 

„Tekintetes Tanácsnak úr, 
Igen tisztelt Czurda úr! 

Már bocsánat helytelenségemért, én nem tudok másként magamon 
segteni;  én a Tekintetes úrtól várom legközelebbi jövőmet; mindent meg-
próbáltam, eggyik adósamtól sem sikerült pénzt kapnom; — csak csu-
pán a Tekintetes úr az, ki e perciekben segíthet. 

Gróf Rogendorf házánál várnak reám, végre megszakad a türelmük, 
s vissza utasítják szerénytelen viseletem miatt az egész megbizatási ügye-
met; — borzasztó helyzet ez, — kinálkozik a pompás kereset, s én nem 
tudom azt exequálni, ott, hol oly barátságosan hívnak, s kezeim kötve, 
ez átkozott pénz miatt. — Kés őbb már mindennek vége, mert akkor 
protectorom a barátjaival elutazik, s többé nem jön vissza e jó kedvez ő  
alkalom; — akkor ignorálni fognak helytelen bánásmódomért. — A télre 
való keresetem akkor megbukott. 

Borzasztó idők járnak úgy is mireánk művészekre, mindenki elvonja 
magát a művészet kedvellésétől; — s ha akad valódi műbarát, annak 
pedig azon perczben, midőn akarja, nem szolgálhat az ember, már ott 
elvesztette a proteotiót. — Az Isten is megáldja a Tekintetes urat, ne 
vágja el keresetem útját, mid őn az most kezében van. 

Bocsásson meg, hogy háborgatom soraimmal, de szükség törvényt 
ront, régi monda. 

Vagyok alázatos tisztelettel a tekintetes, úrnak kötelezett 

Pest, oct: 12. 862. 	 szolgája 
Br. Sándor úttza 19. 	 Jakobey 

szolgája 
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KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

HUMANISTA, FORRADALMÁR, M ŰVÉSZ 

ISMET MUJEZINOVIC 
(1907-1984) 

Ismet Mujezinović, századunk egyik legkiválóbb festője hazánkban, mind 
művészi hitvallásával, mind teljes életm űvével a humanista forradalom 
szolgálatában állt. Nagy jelentőségű, hatalmas figurális kompozícióihoz a 
vázlatokat a népfelszabadító háborúban készítette, amelynek lelkes részt-
vevője volt. 

1907. december 2-án született Tuzlán. Tanulmányait Zágrábban és 
Párizsban végezte. A háború el őtt antifasiszta mozgalmakhoz csatlako-
zott. 1941-től kezdve forradalmi lapokat szerkesztett és illusztrált, s kü-
lönböző  agitációs tevékenységet szervezett. A felszabadulás után Belgrád-
ban, a Főparancsnokság propagandaosztályának-`veetője lett. Majd Sza-
rajevóban letelepedve hozzáfogott nagyszabású m űveinek megalkotásá-
hoz a háború idején átélt élményei alapján, de számos rajzon és festmé-
nyen örökítette meg az újjáépítés mozzanatait is. 

Művészetére a kitűnő  rajzkészség és az ábrázolt alakok mozgásban-
levőségének festői újrateremtése jellemző. Legismertebb képei: Sutjeska, 
Átkelés a Neretván, A sebesültek szállítása, Menekül ők, Tífuszosok. Ér-
tékes művészi alkotómunkájával számos magas rangú hazai és külföldi 
elismerést és díjat érdemelt ki, mint például a Július 27-e és az AVNOJ-
díjat, valamint a külföldi Lenin-díjat is. 

Legfontosabb művei a szarajevói Művészeti Galériában és a zágrábi 
Modern Képtárban találhatók. 

Ismet Mujezinovié írásban is lerögzítette a m űvészetről vallott né-
zeteit, Érdemes egy pillantást vetnünk ezekbe a különböz ő  alkalmakkor 
különféle folyóiratokban megjelent soraiba: 

„A művészetet nem szabad korlátok közé szorítani, minden út és 
irány nyitva kell álljon el őtte, minden, ami korunk alkotórészét képezi, 
és minden, ami a nemzetek kultúrájának közeledésére okul és alkalmul 
szolgálhat ... A műalkotás csak akkor lesz tartós értékű, ha az emberek 
megérzik, elfogadják és megszeretik .. . 

A realista szemlélet és realista stílus a festészetben egyben kritikai 
szemlélet és stílus is ... A mai realizmusnak egyesítenie kell magában a 
különféle irányok és kutatások eredményeit. Igy például meggy őződésem, 
hogy a szocialista realizmus magában hordozza a realizmus és a roman-
tizmus elemeit is. Hát nem romantikus esemény a kimerült partizánok 
megérkezése Jajcébe? Hát nem romantikus élmény a néppel való talál-
kozásuk? De ez a romantika egyben realizmus is. S ezért nem édeskés, 
hanem felemelően szép, s a boldogság érzetét kelti. Az öröm reális. 
Hogyan is lehetne az öröm irreális? 

Az igazi, őszinte művész nagysága az ember iránti szeretetében és 
olyan megmozdulásokhoz kötődő  ragaszkodásában van, amelyek az em-
beri érzések és az emberek közötti kapcsolatok gazdagításara irányul-
nak... 

Az álmodozókat sokszor kinevették, a múltban és a mában egya-
ránt, de én azt mondom, hogy még mai életünk minden tudományos-
sága és számrendszerei mellett sem lehetünk meg álmok nélkül." 

Ismet Mujezinović  mind tettben, mind szóban az igaz emberie 
s ezzel összhangban a maradandó, őszinte művészet elkötelezettje - v: 



ÉGTÁJ  

URBÁN JÁNOS  

AZ OSZTÁLYKÜZDELEM ADAI HARCOSAI  

A dolgózó emberek osztályküzdelme, harca az 1881-1892. id őszakban, az  
igazságtalan legelőosztás idején vette kezdetét, amikor Adán is a földnél-
küliek csoportos földkeres ő  mozgalma megindult. Mindennek ma már 
száz éve, és negyven éve annak, ~az ösztönösségből a tudatosságba  
átment osztályharc a népi forradalom győzelméhez vezetett.  

A földet követelő, szabad területek után kutató csoportok mozgal-
mával egyidejűleg jöttek létre a munkát, kenyeret szervezetten követel ő  
ínséges csoportok, melyek vezetői: Kocsis István, Đura Šijački, majd Boja  
Agnes, Retek Teréz voltak.  

1893-94-berí a szervezkedés a Tobánban, a Kukucska soron, majd  
később a Guanarsban, Alvégben történt. Csuzdi Ferenc volt 1893-ban a  
szocialisták vezetője. Munkásegylet megalakítására 1895-ben Rácz Mátyás,  
Kővágó Mihály, 1896-ban Apró Antal és Huszág Demeter aláírásával adtak  
be az adai elöljárósághoz kérvényt. A zentai járási f őszolgabíró 3897. kig.  
1896 szám alatt küldi az alispánnak az adai földmunkások kérvényét. A  
hatóság vontatottan intézi az ügyet, hogy így akadályozza meg az egylet  
alakításának jóváhagyását.  

Az agrárproletárok engedély nélkül, rendszeresen összejöveteleket  
tartanak és szervezkednek. 1896 szeptemberében a földmunkások értekez-
letén Csuzdi Ferencet beválasztják az országos vezetőségbe, maj d titkár-
nak  választják.  A házkutatások során Csuzdi Ferencnél talált 

majd 
 

ez állt: „Adai Földmíves Munkásegylet" A szervezkedők valamikor a  
kubikosok, hajóvontatók, napszámosok, mesterlegények voltak.  

Az első  számon tartott lázongás 1893-ban történt a templomudvar-
ban, majd sztrájkok voltak 1894-ben, 1897-ben, 1898-ban, 1900-ban, 1902-ben,  
1903-ban, 1904-ben, 1907-ben, 1911-ben, 1913-ban, 1916-ban. A tízes években a  
tanítók is sztrájkoltak.  

A május elseje megünneplését 1895-ben kérvényezték el őször de füg-
getlenül az engedélytől a május elsejét megünnepelték.  

A Magyarországi Független Szocialista Párt 1897-ben Zentán, majd  
Adán tervezte megtartani az alakuló kongresszusát, de a hatóságok nem  

engedélyezték és végül is Becsén tartották meg. A párt lapja, a Földmí-
velő  az adai Lukács Sándor, Boja Ágnes, Szollár János szervezkedésre,  
harcra buzdító verseit közli. Néhány száma 1898. április 22-t ől Adán je-
leniik Meg, szerkesztő  Csuzdi Ferenc, laptulajdonos Lukács Sándor, lap-
igazgató Balogh János, pénztáros Szollár Ferenc. Mita Radujkov szerkesz-
tésében 1897 októberében Adán megindul a Zeanljodelac cím ű  szerb új-
ság, a független szocialisták lapja. Szerkeszt őségi tagok: Joso Mrđanov,  
Avram Mrđanov, Laza Bešlin, Đura Šijačkí, Mladen Dickov, Lukács Sán-
dor, Balogh János, Antal József, Szollár János, Lóczi Miklós.  

Az 1894-tőt kezdődő  nagy és szervezett megmozdulások után, 1901-tőt  
1903-ig a törvények alkalmazása, a helyi hatóságok önkénye folytán rész-
ben kényszernyugalmi állapotban van a munkásmozgalom. Az Ada—Mo-
holi Közlöny 1902. szeptember 2-án közli, hogy ezen a napon délután 3  
órakor tartottak népgyűlést melyen a munkások saját ügyeiket és dolgai-
kat beszélték meg. A népgyűlés megtartására Kovács Péter, Huszka és  
társai kértek engedélyt. A Szarvas Gábor téren Csuzdi Ferenc meg Bo-
kányi tartott beszédet. A nagygyűlést rendőrkordon között tartották. A  

34  



Földmívelő  VII. évfolyamának 1, száma kongresszusi felhívást tesz közzé. 
A Magyarországi Föggetlen Szocialista Párt ötödik országos földmívelő  
kongresszusát 1903 januárjában tartják Szenttamáson. A kongresszuson 
az adaiak szép számban képviseltetik magukat. Az 1904. év szocialista 
gyűléssel kezdődik Adán, ahol ismét Bokányi Dezs ő  beszél a nagyvendéglő  
dísztermében összegyűlt tömegnek. Ebben az évben az Adai Olvasó Nép-
kör nevében Csuzdi Ferenc, Balogh János, Lukács Sándor üdvözl ő  levél-
ben köszönti a független szocialisták kongresszusát. Az 1905-ben Békés-
csabán tartott kongresszuson a független szocialisták kiprobált harcosai, 
köztük Csuzdi Ferenc vett részt. Csuzdi Ferenc 1906. április 26-án meghalt. 

Az Adai Olvasó Népkör által 1906-ban tartott munkásbál rendezé-
sében a következő  tagtársak vettek .részt: Fehér Mátyás, Blagoje Vuji ć, 
Pisarov Lj .ubomir, Vámos Lajos, Gál András, Boja Pál, Mita Radujkov, 
Miklós József, Balogh János, Molnár Franci, Lőkős József, Istenes Pál, 
Bálint Sándor, Spitzer Lipót. A felsorolt nevekb ől nem nehéz megállapí-
tani, hogy a községben él ő  nemzetiségek mándegyikéből beválasztottak 
valakit a rendezőségbe, továbbá, hogy a férfiak mellett n ő  is volt, s 
hogy a földmunkások mellett a kisipari munkások is részt vettek a szer-
vezésben. 

Az akkori újságokban olvasható, hogy a szomszédos községekb ől, 
Óbecséről Kasza András, Balázs Márton, Zlath József, Zentáról Kocsis 
Szürke Gergely, Péterrévér ől Orosz Bagi Pál, Padéról Gyurica Ninkov, 
Medve József, Zákány János, Csantavérről Huszár Benedek, Gyurgyevó-
ról Szkubán Péter, Szenttamásról Gyóka Šiva čki, Martonosról Kis Ke-
nyeres János, Kocsis Sándor, a tanyavilágból Bátori József járt gyűlésekre 
Adára, vagy ezekhez az elvtársakhoz látogattak el az adaiak, de kapcso-
latot tartottak a topolyaiakkal is. 

A szerteágazó szervezettség eredménye, hogy 1906-ban „az aratógé-
pek érkezésétől sem Adán, sem másutt a Tisza mentén" nem riadtak 
meg a munkások. Július 8-án arról adtak hírt az ujságok, hogy az egész 
megyében sztrájkolnak az aratók. Vidékünkön Adán, Temerinben, Obe-
csén, Topolyán, Szenttamáson, Moholon kezd ődtek meg a sztrájkok. A 
Tisza bal partján, Bocsáron, Padén a hatóságok az adaiakat okolják a 
az ottani sztrájkokért, mert tőlük terjedt át hozzájuk is. 

A Független Szocialista Párt határozata alapján minden elvtárs háza, 
lakása egyben a munkásmozgalom otthona is volt. Adán az akkori Bem 
utcában Csuzdi Ferenc két helyen is lakott, a 16-os és a 31-es szám alatt. 
Megbeszélést tartottak még Szollár Ferencnél, Lukács Sándoréknál, a 
kövesút melletti szélmalmokban, Kovács Csomós Péter, Mita Radujkov-
nak a mostani Branko Radičević  utcai lakásán, Kós Pál András, idősb 
Kelemen Mátyás, Csicsmon Sándor, Kelemen Gábor házában. Ezek az 
épületek a Tabán, Pernyés, Gunaras, Alvég városrészben vannak, vagyis 
a község minden részében. 

Az 1906 nyarán szervezett aratósztrájkok azt igazolják, hogy Csuzdi 
Ferenc halála után munkatársai, Mita Radujkov, Balogh János Lukács 
Sándor, Lapú János irányítják tovább a mozgalmat. Ekkor már működik 
Adán az építőmunkások, cipészek és lábbelikészítők, szabómunkások 
adai szakszervezeti csoportja. Az 1906-ban tartott nagygyűlésen, a Grün 
hut-féle vendéglőben Mita Radujkov beszélt, amikor a községi jegyz ő  
kiadta a parancsot: „Őrmester, teljesítse kötelességét!", s a gyülést a 
rendőrség feloszlatta. 

Adán, miután a Várkonyi István vezette Magyarországi Független 
Szocialista Szövetség helyi szervezete megszűnt működni, 1907-ben Me-
zőfi Vilmos pártja kísérletezett adai szervezetének felállításával. A Ma-
gyarországi Földmunkások Országos Szövetsége 1906 januárjában alakult 
meg és az adai földmunkásvezet ők ezzel a szervezettel vették fel a kap-
csolatot. 1908-ban még voltak kisebb megmozdulások, de utána már csak 
1912-ben és 1913-ban éledt újra a mozgalom. Az Ada—Moholi Közlöny 
1913-ban közölte, hogy februárban Kis András, Gombos Urbán, Pesznyák 
József és Juhász Gergely kértek engedélyt arra, hogy a Grünhwt féle ven-
déglőben gyűlést tartsanak. Megtárgyalták a munkások gazdasági hely-
zetét, a,z általános politikai helyzetet és a munkásházak építésére vonat- 
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kozó indítványt. A szájhagyomány szerint ezen a gyűlésen, majd március 
15-én a magyar szabadságharcról és forradalomról Cseh Károly tartott 
beszédet. 

A földmunkások mellett az építőmunkások szervezkedtek legered-
ményesebben. Az 1898-99-es években voltak megmozdulások. 1903-
1904-ben az úgynevezett Sándor részben, a Körtvélyesi-féle házban ottho-
nuk is van, majd 1905-ben a Komlós Szilveszter házban gyülekeztek, ké-
sőbb pedig a Kórház utcában, a Varga-féle házban, a vezet ők házaiban 
volt az építőmunkások otthona;. A cipészek, a szabók szakmai csoportjai 
az ötödik utcában, Kovács András házában tartották megbeszéléseiket. 
Járatták az Ácsok Szaklappja, az Éputámunkás, a Szabómunkások Szak-
lapja és a Cipész című  újságot. 1909-ben Bács-Bodrog vármegye Hivatalos 
Lapja közli, hogy a belügyminiszter 1370151908 számú rendelete értelmé-
ben a helyi és vidéki szakszervezeteket feloldják a felfüggesztés alól, de 
ebben az évben közzéteszik, hogy az 1884, XVII. t.c. alapján megtiltják 
az iparos- és kereskedőtanoncok egyesületbe való belépését vagy szervezet 
alakí1tását. 

A munkásság számos rendezetlen ügyének intézése arra kénysze-
ríti a munkaadókat és az elöljáróságot, hogy Adán is foglalkozzanak a 
cselédsegélypénztár megalakításának kérdésével és 1901, június 25-én a 
községi képviselő-testület 50 korona tagdíjjal belép az adai munkás-se-
gítő  pénztár alapító tagjai közé. A gazdasági munkás- és cselédsegély-
pénztár ügye azonban lassan haladt elóre, mert csak 1904-ben tették közzé, 
hogy az első  csoportban 39, a másodikban pedig 31 egyén volt. Az Adai 
Néplap 1904 júniusában ír az iparosok és munkasok nyugdíjügyér ől. 1905 
februárjában a községi képviselő-testület ülésén arról számolnak be, hogy 
az országos gazdasági munkás és cselédsegélypénztárnál alapított ttagsági 
helyek ügyében a bemutatott névjegyzéket nem vették tudomásul. Ennek 
ellenére 1908 februárjában a községi képviselő-testületi ülésén megválasz-
tották a cselédsegélypénztár vezetőségi tagjait Bešlin Miloš, Resóczki 
Péter, Szollár János, Kalmár Antal személyében. Az iparban dolgozó 
munkásság kötelező  egészségügyi biztosítását 1908-ban vezették be. Az 
Ada—Moholi Közlöny 1910-ben írja: „A Munkás-Rokkant Pénztár alakuló 
gyűlése. Folyó évi július hó 4-én este 6 órakor a Nagy Gergely vendég-
lőében lévő  ipartestületi gyűléstermében alakulit meg az Országos Mun-
kas-Rokkant Pénztár adai 335-ik számú fiókja." A vezetőségbe választot-
ták: elnök Nagy Gergely, alelnök Makra Dávid, jegyz ő  Horváth Ferenc, 
péntáros Jovanovics Dömötör. Ellenőrök: Tereczky Ferenc, Nádoba Mi-
hály, Bitz Mühály. 

Megmozdult a tanítóság is. A megyei Tanítószövetség 1913. február 
9-én Zomborban gyűlést tartott. A háborús évek következményeként a 
tanutóság együttes megmozdulása bérkövetelése nem sok eredménnyel 
járt , mint ahogy annak idején, 1906-ban a !tanítói földek ügyében történt 
követelésük is részleges eredményt hozott. Lényegében a tanítók megmoz-
dulása is azt igazolja, hogy a földmunkásság, a kisipari munkásság mellé 
az értelmiség egy része is felzárkózott az osztályharcban. 

Az első  világháború idején a munkában, a megélhetési körülmények 
megteremtésében magukra maradt asszonyok követeltek a községi elöljá-
róságtól segélyt, munkát és kenyeret. 1918. november 3-án Ada szegényei 
beverték 'a kirakatokat, vitték az árut, a raktárakból a gabonát, egy em-
ber életét vesztette. A nép békét, kenyeret, földet követelt. Április 12-én 
a mai városháza, az akkori Erzsébet-szálló előtt 1919-ben kitüzték a vörös 
zászlót „Éljen a köztársaság" felirattal. A vizsgálatok során kit űnt, hogy 
a zászlót Rudics László, Kunszabó Sándor, Kurin Ernő  tűzte ki. A Nép-
szava 1919. június 20-án írta: „ ... Június 8-án Adán letartóztattak 160 
embert kisebb lázadás miatt .. 

A frontokról, az orosz és magyar vörös hadseregből hazatérő  kato-
nák és a munkásmozgalom életben maradt harcosai megkezdik a szervez-
kedést. A Sloboda című  újság 1919. július 21-én arról ad hírt, hogy Adán 
megalakult a szociáldemokrata párt adai szervezete. Akik nem akartak 
a szociáldemokratákkal: Giga Draginnal, Đura Prokinnal, Milorad 1Vlrđa-
novval együtt haladni, azok a harmadik utcában Boja György borbélynál 
találkoztak és szervezkedtek . Ott volt : Kis Varga Sándor, Mohácsi Sán- 
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dor, Sterbik Ferenc, Varga József, Urbán Farkas Gergely, Spang József, 
Vámos Gergely, Adankó Mihály, Holló Lajos. 

Az októberi forradalomban, a Vörös Hadseregben harcolt Cseh 
Károly, Kis Varga Sándor, Solymosi Mátyás, Almási György, Mata 
György, Ágoston Antal, Holló Lajos, Szepesi István. A magyar vörös 
hadseregben harcolt Komlós István, Horváth János (Bikityi), Szalai 
György, Vörös Ferenc, Bóka Illés, Urbán Pál, Balogh Gábor, Csomós 
Kovács Péter, Urbán Gergely (Farkas), Resóczki András, Kóspál András, 
Rudics László, Molnár János, Komlós János, Nagybali János, Berkes 
Sándor, Nemes József, Tóth János, Fábrik Illés, Kun Szabó Sándor, 
akik a forradalmibb csoportot képezték és 1919 őszén Sterbik Ferenc 
Vásár utcai lakásán megalakították a Jugoszláv Szocialista (Kommunista) 
Munkáspárt adai helyi csoportját, majd 1920 június végén a Jugoszláv 
Kommunista Pártot, A JSZ(k)MP adai szervezetének elnöke Sterbik Fe-
renc, a titkár Kis Varga Sándor. A tagság olvasa a Közakarat és a 
Radničke novine c, újságot, valamint az 1919 május elseje c. füzetet. A 
rendőrség kilenc kommunistát tartott számon. A .  tagság száma ötven kö-
rül volt. 

Cseh Károly a Vörös Hadsereg nemzetközi brigádjából érkezett haza 
1921-ben. Az Obznana által betiltott kommunista párt újjászervezésén 
dolgozott és 1922 februárjában megalakította a JKP illegális adai szerve-
zetét, melynek tagjai: Cseh Károly titkár, Balogh Gábor, Fábrik Ferenc, 
Holló Lajos, Kis Varga Sándor, Sóti Ferenc, Sterbik Ferenc, Resóczky 
András, Varga József. 1923-ban tagja lett a JKP-nak Adán Solymosi Má-
tyás, Mohácsi Sándor, 1924-ben Sarnyai József, Dupák István, 1925-ben 
Spang József, 1926-ban Tonnás Lajos, Bazsó József, 1927-ben Kelemen 
András, 1929-ben Dósa András, Beleik Antal, majd jelölték a pártba Holló 
Istvánt és Kántor Józsefet. 

A JKP tagjai Adán rendszeres eszmei képzésen vettek részt. 1923-24 
telén a Zöldfa vendéglőben megválasztották a Független Szakszervezetek 
kezdeményező  bizottságát. 1924 októberében a Szegfű-féle házban megala-
kult a Független Szakszervezetek adai szervezete. A" Szervezett Munkás 
című  lap 1925. december 20-i számában közli, hogy több mint százan lép-
tek be Adán a szakszervezetbe. A földmunkasszövetség adai szervezete 
1925. október 16-án alakult meg. 1926. február 26-án az épít őipari, augusz-
tus 22-én a bőripari, majd a szabóipari és a fémipari munkások alakíta-
nak szakcsoportot. A nők •szakosztálya 1927-ben alakult meg. 1927 de-
cemberében a Szervezett Munkásban megjelenik az adaiak felhívása a 
munkásotthon építésére. Kelemen András, Turi György, Janacsek József 
irányításával önkéntes munkával, adományokból felépül a munkásotthon 
és gazdag .műsorral nyitják meg. Az adai földmunkásszervezetnek 255 férfi 
és 17 nő  tagsági díjat fizető  tagja volt. A Független Szakszervezetek adai 
szakcsoportjaiban 1928 februárjában vezetőség! tagok: Balogh Gábor, Be-
leik Antal, Cseh Károly, Csomos Kovács Péter, Csicsmon András, Dósa 
András, Dupák István, Holló Lajos, Kis Varga Sándor, Kelemen András, 
Kántor József, Mohácsi Sándor, Németh (Bába) János, Resóczki András, 
Sterbik Ferenc, Solymosi Mátyás, Spang József, Sas Rozália, Takács 
Franci, Urbán Gáspár, Vámos Gizella 

A hatalomtartók a munkásmozgalmat szociális ügyként kezelték, 
ennek ellenére állandó házkutatásokat tartottak a munkásmozgalom veze-
tőinek lakásán, a munkásotthonban már 1925-ben, 1926-ban, 1928-ban. Cseh 
Károly ellen 1928-ban majompert indítanak, mert a tanonciskolában a 
darwinizmus alapján tanította a származástant. 1929 januárjában Adán 
is bezárják a munkásotthont és letartoztatják kihallgatják a vezet őség 
tagjait. 

A királyi diktatúra éveiben, 1929-t ől a községházán minden évben 
elkészítik a kommunistagyanús egyének névjegyzékét. 1930-ban 105 /930 
szám alatt küldik el Adáról a zentai járási ügyosztályvezetőnek a névjegy-
zéket, amelyet Milorad Simi č  adai jegyző  irt alá, és amelyen a követke-
zők szerepeltek: Cseh Károly, Balogh Gábor, Kelemen András, Mohácsi 
Sándor, Spang József, Sterbik Ferenc, Resóczki András, Solyyaoriosi Mátyás, 
Dupák István, Beleik Antal, Holló István König Sándor, Kántor József, 
Németh János. 1931-ben röpirat terjesztés e miatt letartóztatták Cseh Ká- 
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rolyt és Balogh Gábort. 1931-ben Simić  jegyző  ismét eljuttatta a zentai 
államvédelmi osztály vezet őjéhez az adai kommunistagyanús egyének név-
jegyzékét. A névjegyzék több nevet tartalmaz, de a JKP tagjai ekkor: 
Cseh • Károly, Dósa András, Mohácsi Sándor, Kelemen András, Spang 
József, Sterbik Ferenc, Varga József. 

1932 januárjában Adán letartóztatták Cseh Károlyt, Balogh Gábort, 
Kelemen Andrást, Spang Józsefet és Sterbik Ferencet. A letartóztatotta-
kat a szabadkai fogházba, majd 1932. június 21-én Belgrádba, az Ada Ci-
ganlijára viszik. A vád ellenük a május elsejei röpiratok terjesztése, vö-
rös zászlók kitűzése. Ekkor Adán működött a JKP helyi bizottsága. A 
párt tagjai tevékenykednek az Iparos Olvasókörben, a sportszervezetek-
ben. Cseh Károly szorgalmazására 1932-33 telén csatgyártásra szövet-
keznek a fémmunkások. Cipészszövetkezet volt alakulóban, és nyomtatott 
felhívás jelent meg az iparosok hitelszövetkezetének megalakítására 1932-
ben — a D.T. 215/32 számú irat szerint — több adai kommunistát letar-
toztattak. Az üldöztetések ellenére 1932-ben veszik fel a pártba Bakos 
Kálmánt, majd Gordos Jenőt, Varga Istvánt, Fodor Sándort, ifj. Varga 
Jánost. 1933-ban Boja András, 1935-ben Halász József, Vargáné Vámos 
Gizella lett tagja a JKP adai szervezetének. 

1935-36 telén a Halász Gyura-féle házban felújították a szakszerve-
zet munkáját. Megalakult az URSS keretében m űködő  Mezőgazdasági Mun-
kások Szövetségének adai szervezete. Elnök Spang József, vezet őségi 
tagok: Bakos Kálmán, ifj. Varga János, Adankó Kálmán, Beleik Antal, 
Dósa András, Farkas Béla, Fodor Sándor, Kántor József, Kelemen András, 
Krizsán Máté, Nagy Béla, Patus Pál, Sóti József, Sterbik Ferenc, Tasi 
András, Tasi Sándor, Török Mihály, Varga József. 1936-ban csaknem 
hétszáz tagdíjat fizető  tagja volt a szakszervezetnek. 

A JKP adai helyi bizottsága 1936 áprilisában alakult újjá. Titkár 
Cseh Károly, tagok Bakos Kálmán, Fodor Sándor, Halász József, Varga 
József. 1936 májusában Adán nagyméretű  kapálási és aratási sztrájkot 
szerveztek és béremelést értek el. A szakszervezeti vezet őket, a paritásos 
bizottság munkásképviselőit, Bakos Kálmánt, Spang Józsefet letartóz-
tatják. Az adaiak ezt a sztrájkot kis forradalomnak tartják, mivel a tün-
tetők összeütköztek a karhatalommal. 

A Mezőgazdaság; Munkások Szövetségének 1937-ben Újvidéken tar-
tott kongresszusán Bakos Kálmán több társával bírálta a megalkuvó, 
taktizáló országos vezetőséget. Ekkor az adai és még többmint húsz 
helyi szervezetet kizárták a földmunkászövetségb ől. Ez azonban nem aka-
dályozta az adai szervezetet munkájában, mert a szakszervezetek 1940 
decemberében történt betiltásáig működött a Vuk Karadžić  utcai, majd a 
gunarasi Jozó-házban. 

1938-ban alakította meg a JKP helyi bizottsága Adán az ifjúsági 
olvasócsoportokat, melyek kapcsolatban voltak a zentai Budu ćnost If-
júsági Egyesülettel, azaz később az OMPOK mozgalommal. Az ifjúsági 
olvasócsoportok tagjainak beszervezésével jött létre az els ő, második, 
majd a harmadik JKISZ-sejt 1939-ben és 1940-ben. 1941 januárjában a 
JKISZ zentai bizottságának segítségével megalakult a JKISZ adai aktí-
vája. A titkár Sterbik Sándor. A fiatalok a rendszeres eszmei képzés 
mellett kirándulásokat, munkásbálakat, sportversenyeket szerveztek, gy űj-
tötték a vörös segélyt, kapcsolatot tartottak az adai földm űvesiskola 
Boszniából itt tanuló fiatalokkal. 

1941 januárjában letartóztatták a JKP szabadkai körzeti bizottság 
tagjait, köztük Bakos Kálmánt, aki a zentai járási bizottság titkára volt. 
Ez idő  tájt az adai pártbizottság titkára Halász József. A JKP-nek Adán 
1941-ben 22 tagja volt és negyven szimpatizánst tartottak nyilván. A 
JKISZ tagjai: Sterbik Sándor, Kelemen Mátyás, Danilo Radujkov, Urbán 
János, Hodik Sándor, Szűcs Sándor, Dupák Lajos, de számon tartották 
még mint lehetséges tagokat Sóti Lajost, Fábrik Andrást, Kovács Istvánt, 
Valihora Józsefet, Péter Jánost, Csehpál Jánost. 

A nők 1924-től kezdtek a szakszervezetben aktívan dolgozni. 1927-ben 
megalakult a női szakosztály; ekkor mégtöbben éltek azok közül, akik az 
első  világháború előtti időszakban kezdték a munkásmozgalmi tevékeny- 
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séget. A mozgalomban Adán részt vették: Adankó Viktória, Bakos Piros, 
Bóka Viktória, Cseh Ilona, Csicsmon Erzsébet, Csicsmon Margit, Csepál 
Viktória, Dupák Ilona, Jakovlj ević 

 Karié, 	Katalin, Csuzdiné Kovács Katalin, 
Kiss Julianna, Sofija D. Konjović, Mata Ágnes, Mohácsi Sándorné, Nagy-
mélykúti Franciska, Precskó Viktoria, Radojka Proti ć, Rusák Rozália, 
Spanga Józsefné, Sterbik Viktória, Sterbik Margit, Solymosi Mátyásné, 
Sas Rozália, Szabó Piroska, Tasi Anna, Török Teréz, Vámos Gizella, 
Varga Piri, Varga Eta és sokan mások. 

A második világháború kitörése előtt, 1941 márciusában Cseh Ká-
roly Nyílt levelet jelentetett meg a nacionalisták, a fasizálódás ellen. 

Adán 18944ő1 kezdődően 1941 áprilisáig a munkásmozgalom 157 ak-
tív harcosának a nevét tartják számon az okmányok, újságcikkek, az 
emlékezések.  

A második világháború megpróbáltatásai 1941 áprilisában kezd őd-
tek vidékünkön. 

Adán az ellenállási mozgalom már 1941 májusában megkezd ődött. 
A szabadkai kir. törvényszék május 11-én ítéletet hozott két adai polgár 
ügyében akik a nyilvánosság előtt kijelentették, hogy „šunaadija föllázadt 
és akkor lesz jó világ, ha a felkelők ideérnek". 

A JKP tagjai, az egykori szakszervezeti vezetők, a JKISZ tagjai 
Bakos Kálmán fogházból való hazatérése után rendszeres megbeszéléseket 
tartanak. A kijárasi tilalom ellenére, utazási engedély nélkül, Bakos Kál-
mán gyalog indul el kapcsolatot keresni Szabadkára. Zentán Mayer Ott-
már, Bakos Kálmán és a helyi bizottság tagjai májusban a pártsejtek 
munkájának felújításán fáradoznak. Adán a Nagy út karbantartási mun-
kálatainál a párttagok arról beszélnek, hogy kötszert és gyógyszert kell 
gyűjteni, mert szükség lesz rá. Bakos Kálmánt, Kelemen Andrást, Spang 
Józsefet a községi bíró behívatna a községházára és tudomásukra hozta, 
hogy minden szervezett rendbontásért a hatóság őket vonja felelőségre. 
Július 5-én letartóztatták Cseh Károlyt és internálták. 

1941 júniusában a JKP zágrábi tanácskozásának anyagát, a Tarto-
mányi Bizottság kiáltványát tanulmányozták Adán. A szabadkai körzeti 
bizottság tagjai Zentán tartottak megbeszélést, ahol az ellenállási felhívást 
tanulmányozták és vitatták az akciók megkezdését. Július közepén Mán, 
a Budzsák ér térségében egy tábla talpon álló gabona leégett. A hatóság 
kitartó nyomozása ellenére nem tudódott ki, hogy kik voltak a gyújto-
gatók. 

Időközben Horthy szabadkai látogatásával kapcsolatban letartóztaltá-
sok voltak. Mayer Ottmár Adán, idősebb Varga János tanyáján tartózko-
dott és itt tartottak megbeszélést a felkelés szervezésér ől. Mán illegális 
csoportokban Marija Jakovljević  lakásán tanulmányozzák a Lenin-leve-
let, vagyis „A forradalmi hadsereg egységeinek feladatai" című  anyagot, 
és kötszereket, ruházatot gyűjtenek. Az 1941/259.. sz. csendőrségi jelentés 
szerint Dragoslav Draginnál, a Tiszán való átkeléskor „éles szerb gráná-
tot" találtak. Kelemen András rokonának kertjében, a háború után, gö-
dörásás közben 30 gránátot és nagyobb mennyiségű  gyutacs került elő . 
Megszervezték a futárszolgálatot. Adáról Marija Jakovljevi ć  járt át Szé-
kely Ilonához, Zentáról Ősz Szabó János járt át Ádám Bakos Kálmánhoz, 
Halász Józsefhez. Adáról Halász Viktória járt Szabadkára Balázsevics 
Viktoriához, Péiterrévére Vámos Gizella járt Pecze Franciskáékhoz anya-
gért vagy szóbeli üzenettel. 

1941. július 15-én bevezették a rögtönítél ő  bíráskodást. Ennek elle-
nére Adán az Orompartokon gabonagyújtogatás történt és a cséplőgépnél 
leállt a munka. Az újságok napról napra közlik a letartóztatásokat, kivég 
zéseket. Ebben az időben Adán három rejtekhelyről tudott néhány párt-
tag. Augusztus második felében a körzeti bizottság területén elfogták a 
Szabadkáról rbppcédulákat vivő  Topolyai futárt. A topolyai lebukás után 
tőrbe csalták Mayer Ottmárt és letartóztatták. Adan a letartóztatások 
1941. szeptember 17-én kezdődtek. A magyar királyi honvédvezérkar nyo-
mozó szervei egy hónap alatt 40 párttagot, szakszervezeti aktivistát fia-
talokat, nőket tartóztattak le. A honvedvezérkar f őnöke 1941. október 
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17-én 468/41 szám alatt parancsot adott a rögtönítél ő  eljárás lefolytatá-
sára Bakos Kálmán, Krizsán Máté, Halász József, .ifj. Varga János lertar-
tóztatásban levők ellen. A vád ellenük: „A lob. 1321 41-V számú bűnügy-
ből folyó hivatalos tudomás szerint a jugoszláv kommunista központ, 
továbbá a jugoszláv nemzeti felszabadító partizánosztagok f őparancsnok-
sága által kiadott utasítások értelmében a szabadkai kommunista kerületi 
bizottság egyik vezető  tagjának, Mayer Ottmár szerkesztőnek .közbejö-
vetelével, 1941 tavaszán Ada községben is megszervezettetett a kommu-
nista helyi ; bizottság, melynek tagjai a vádlottak voltak ... a szökésben 
lévő  Fodor Sándorral ... szövetkeztek arra, hogy ... hadianyag és egyéb 
szállítások meghiúsítása érdekében pályatesteket rongálnak meg, fel-
gyújtják a gabonát ... rohamcsapatok szervezése, a postaépület elfoglalá-
sa ... a rohamcsapatok névsora a 2/c nsz. alatti kimutatásban van fel-
sorolva ... hűtlenségi bűntett, hatalomátvételi kísérlet ... ' 

1941. október 20-án Bakos Kálmánt, Halász Józsefet kivégezték, 
Krizsán Mátét, ifj. Varga Jánost tizenöt évi fegyházra ítélték és a többi 
elítélttel büntet ő  munkássázadokban kivitték a keleti frontra, ahol éle-
tüket vesztették. 

1941. novemberében Sterbik Sándort, a JKISZ adai aktívájának tit-
kárát Zentán vallatják, majd a szabadkai Sárga Házban kínozzák. A 
JKISZ tagjainak nevét nem árulta el. Vargáné Vámos Gizellát a piac-
térről hurcolták el Pestre a Conti utcai fogházba. 

Az ellenálási szervezkedés tovább tart. Erről tanúskodik a H. 126/42 
számú irat, mely szerint büntet ő  indítványt tesznek tizenhárom adai la-
kós ellen, akik partizán szervezkedést kezdtek. Ennek a csoportnak 
Fodor Sándor volt a vezetője. A vádirat szerint: „... a Délvidéken m ű-
ködő, az állam és a társadalom törvényes rendjének, er őszakos felforga-
tására és megsemmisítésére, mint helyi bizottsági sejttag, valamint ezek 
vezetője, illetve a kommunista párt harci csoportjának, az ún. aktív csa-
patnak (partizáncsapat) tagjai tevékenyen részt vetlek ..." Fodor Sándort 
a szabadkai fegyházban és a Sárga Házban halálra kínozták. 

A harmadik ellenállási csoport 1942 nyarán kezdett szervezkedni 
Vidosava Karić  révén, aki kapcsolatban volt a turijai földvári . partizán-
bázisokkal. Vidosava Karić  szüleinek házát 1944. augusztus 13-án vette 
körül a csendőrség. Ez a csport és Joó Lajos-Lazica árulás folytán került 
csendőrkézre és az újvidéki fegyházba. 

A negyedik ellenállási csoportot azok alkotják, akiket 1944-ben tar-
tóztattak le és vittek el Adáról munkaszolgálatra. A felfedett illegális 
csoportokon kívül tevékenykedett még több kisebb, egymásról mit sem 
tudó, de egy célért szervezked ő  csoport. Ezek az adatok arról tanúskod-
nak, hogy Adán 1941 májusától 1944 októberéig minden évben, folyama-
tosan tevékenykedett az ellenállási mozgalom a népfelkelés el őkészítésén. 

Hiányos adatok, az 89/1945 számú összesített jelentés szerint Adán 
az ellenállási mozgalomban életét áldozta, a népfelszabadító harcokban 
elesett vagy a fasiszta terror áldozata lett: 1941-ben 28, 1942-ben 8, 1943-
ban 39, 1944-ben 290, 1945-ben pedig 40, vagyis összesen 405 személy. Egy 
másik jelentés szerint 1941 tavaszán 16 embert öltek meg, 55-öt mozgósí-
tattak háborús szolgálatra, 320-at munkaszolgálatra vittek, 1944 nyarán 
40 fiatalt kényszermunkára, 23 adait pedig internálótáborba hucoltak el. 

A Petőfi brigádba 28 adai ment el önként, a III, Vajdasági Brigádba 
25 adai vonult be, de voltak más egységekben is adaiak. A népfelszaba-
dító háborúban életüket áldozták: Argyelus János, Bada Mmály , Balogh 
Sándor, Csonka Nándor, Jaramazovics Kálmán, ifj. Kelemen András Mé-
száros Kapocs Imre, Pajor Lajos, Pergel Sándor, Pergel Flórián, ifjú 
Sóti János, Sóti József, Sterbik Péter, Szabó László, Szalai István, Szeles 
József, Dušan Sedmákov, Tóth Ágó István, Urbán István, Zapletán Jó-
zsef, Nenad Dudvarski, Vlada Dragin, Živan Dragin. Az adaiak közül 45 
férfi és öt nő  vett részt a fegyveres harcokban. 

Ada 1944. október 8-án szabadult fel. A munkásosztály harcának 
mérföldköveit jelző  eseményeket emlékművek, emléktáblák, síremlékek 
jelzik, egy emlékházban állandó kiállítás anyaga emlékeztet a harcokra, 
és a népiforradalom harcosairól utcákat, munkaszervezeteket neveztek el. 
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PATÓ IMRE 

RÉGI ÍRÁSOKAT OLVASUNK... 

3. KITOLONCOLÁSRA JAVASOLTAK LISTÁJA 194(5-ML 

Az alább ismertetett okmány ugyan „szebben" fogalmaz, enyhíti a gy űszos 
valóságot: a báni hivatal szigorúan bizalmas aktája a „más helységbe való 
költöztetés tekintetében számba vehet ő  személyek névjegyzéke" címet vi-
seli ugyan, mégsem egyéb az, mint kitoloncolás, illetve gyűjtőtáborba hur-
colás. 

Hiszen erre már volt példa. A felsoroltak közül négyen — dr. Stein-
feld Sándor, Vértes Árpád, Polgár András és Jakša Damjanov — a bilećei 
gyűjtőtábor lakói voltak ugyanakkor, amikor Moša Pijadét, Ivan Miluti-
novićot, Ivo Lola Ribárt, Đorđe Andrejevié-Kunt és más forradalmárokat 
tartottak ott fogva. Dr. Steinfeld, Vértes, Polgár és Damjanov 1940. janu-
ár 22-én érkeztek a táborba. Legel őbb Jakša Damjanov szabadult ki, 1940. 
március 31-én, majd a többieket április hónapban engedték szabadon. (Er-
ről bővebben Slavoljub Cvetković  Bilećki koncentracioni logor c. könyvé-
ben — Istorija XX veka, II. kötet, Belgrád 1961.) 

„A gyűjtőtáborban a rezsim szigorú: rosszabb, mint Németországban 
és Franciaországban. Az önkényeskedés mindennapos. (...) Csomagot az 
internált nem kaphat, az élelmiszer-vásárlás tilos. Séta nincs. Az újságot 
és a könyvet tiltják. Az internáltaknak a szobatársaikon kívül másokkal 
kapcsolatot tartani szigorúan tilos" — írja a Komunist az 1940/1. számá-
ban a bilećei gyűjtőtáborbeli állapotokról. 

Alig szabadultak hát, és ismét hasonló veszély fenyegeti őket, mert a 
rezsim mindennemű  megtorlása ellenére sem hagytak fel forradalmi tevé-
kenységükkel. Éppen ezért vonható kétségbe a Tiszai Hadosztálykörleti 
Törzs jelentésének az igaza, amely azt állítja, hogy „Bizonyos személyek 
száműzetése Újvidékről, de különösen Damjanov Jakša ügyvédé Szabad-
káról jó és megfélemlít ő  hatással volt a 'baloldali elemekre. A vajdasági 
kommunisták ennek következtében elhallgattak". (Dr. Danilo Keci ć : A for-
radalmi munkásmozgalom Szabadkán 1918-1941. IV. kötet, 1938-1941. 
Szabadka, 1975., 285. p.) Az alább közölt báni jelentés, illetve javaslat nem 
ezt látszik igazolni. 

SPISAK 
lica koja dolaze u obzir radi upućivanja na boravak u drugo mesto 

1) dr. ŠTAJNFELD ALEKSANDAR, rođen 1905 godine u Beogradu, 
zavičajan u Subotici, neoženjen, vere mojsijeve, po narodnosti Jevrejin, 
po zanimanju lekar, zaposlen u ovd. sanatoriumu pok. Dr. Brezovskog, 
stanuje u Kr. Petra ul. br. 175, nalazi se u N. Sadu od 22. maja t. g. 

Imenovani je u dva maha osuđivan zbog komunističke propagande 
na ukupno 5 godina robije. U Novi Sad je došao iz Subotice. Ustanovljeno 
je nesumnjivim podacima, da je Dr. Štajnfeld inspirator svih komunis- 
tičkih manifestacija u Vojvodini, bez obzira na to u kojoj se formi one 
pojavljuju. On diriguje komunisti čkom štampom koja izlazi u Subotici 
na mađarskom jeziku a u koju kao saradnik ubacuje podesne članke i 
daje sugestije ostalim komunisti čki orijentisanim elementima, kako i u 
kom pravcu treba pisati, da bi se što pre došlo do cilja, a to je da se 
izvede komunistička revolucija. Vrlo je aktivan, partijski apsolutno izgra, 
đen, vrlo inteligentan, odličan organizator i propagator, te se njegovom 
radu na širenju ko7nunizma pridaje prvoklasan znača u komunističkim 
redovima. U Novom Sadu okuplja oko sebe studentsku i školsku omla- 

dinu, a naročito ima uticaja na manjinske elemente, te je apsolutno nepo- 
željan u ovoj sredini, u toliko pre, što se ovde nalazi tek od pre nekoliko 
meseci. 
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POLGAR ANDRIJA, rođen 1891 god. u N. Sadu, po zanimanju sto-
larski radnik, vere rimokatoličke, po narodnosti Madar, razveden, otac 
1 deteta, sada sa stanom u Alekse Šanti ća ul. br. 22 u svojoj kući. 

Imenovani je od 1929 god., pa sve do pre nekoliko meseci živeo u 
emigraciji, pobegavši svojevremeno ispred hapšenja, koje je imalo uslediti 
povodom otkrivanja komunističke organizacije u Petrovgradu, a u koju 
,les bio umešan. Živeo je ilegalno izvesno vreme u Ma đarskoj, zatim u Čeho- 
slovačkoj, Sov. Rusiji i Austriji, gde se zatekao i za vreme „anšlusa". Tada 
je pao u zatvor i tu je ostao godinu dana, posle čega je prebačen u našu 
državu. Sada živi u N. Sadu. U inostrastvu je bio u najviširn komunisti č- 
kim forumima, a sumnja se da je nalaze či se u Sovjet. Rusiji, tamo svršio 
i prapagandistički kurs. Apsolutno je konspirativan i o njegovom radu se 
zbog toga vrlo malo može znati. Smatra se za odličnog ideologa, na visini 
zadatka jednog komunističkog agitatora i po tome pretstarolja veliku opas- 
nost za ovd. sredinu radnika, a naro čito Madara, kod kojih sprovod.i ovu 
destruktivnu akciju. • 

VERTES ARPAD, roden 1900 god. u Brašovu (sada Rumunija), po 
zanimanju trgovac, oženjen, sa Julijanom Hegediš, ro đena 1893 god. u 
Subotici, otac jednog deteta, vere mojsijeve, u N. Sadu nastanjen od 1923 
god., kada je odlukoQn Ministarstva unutr. poslova br. 4162/23 stekao naše 
državljanstvo, sada nastanjen u Steve Stevanovi ća ul. br. 7. 

Imenovani je ubeđeni komunista i to pripada onoj staroj gardi ko-
munista, koji su se kao takvi opredelili još 1920 godine, kada je postojala 
komunistička partija. U ilegalnom komunističkom pokretu nije učestvo-
vao do duše, ali je zato svaka politička akcija sa ciljem propagiranja ko-
munizma potekla ad njega. Naročitu aktivnost imenovani je pokazao za 
vreme izbornih borbi, kada je nastupao i kao govornik na zborovima, kao 
pretstavnik radnika. Svi njegovi govori prožeti su komunisti čkim strem- 
ljenjima. Bio je aktivan i u vrernenu kada je u činjen pokušaj za stvaranje 
jedinstvene radničke partije. Bio je izdavač  i jedan od glavnih rasturača 
odnosnih letaka. Sada odbačen od saradnje politi čara sa kojima je u proš- 
losti radio, ne pokazuje naro čitu aktivnost, ali izgleda, da radi na stvara- 
nju stranke Radnog naroda. Vrlo je opasan komunista, dobar agitator i 
odličan organizator, a pri tome vrlo uticajan u radničkim krugovima. Ko- 
munističku akciju a naročito onu legalnu, odnosno legalizovanu potpomaže 
i materijalno kroz razna udruženja i organizacije, jer je prili čno dobrag 
materijalnog stanja. 

BAJIĆ  BRANISLAV, roden 1911 godine, u N. Sadu, po zanimanju 
adv. pripravnik, neoženjen, vere pravoslavne, po narodnosti Srbin, jugos- 
lovenski državljanin, ovde nastanjen od rodenja, sada stanuje u Ül. Ra čkog 
br. 4 u Petrovaradinu. 

Sve do pre nekoliko meseci, upravo do obrazovanja vlade narodnog 
sporazuma Bajić  je politički sarađivao sa Vojvođanskim pokretom, nastu- 
pajući i na zborovima ove grupe u ime omladine. Kada je obrazovana sa- 
dašnja vlada, Bajić  je od jedanput prestao da saraduje sa pokretom, koji 
je kao sastavni deo samostalne demokratske stranke ušao i u Vladu. Pre 
toga Bajić  je smatran za levičara, ali ne takvog, da bi se mogao obeležiti 
kao komunista. Po svome političkom ubeđenju i načelima koja je ispove- 
dao na tim javnim zborovima, na kojisna' e nastupao pored govornika Voj- 

 vođanskog pokreta , on je bio  najbliži ideologiji koju ispoveda Dr. Drag. 
Jovanović, tj. zemljoradničkoj levici. Sada, sudeći po političkoj delatnos- 
ti, Bajić  pokazuje izvesne znake po kojima bi se mogao smatrati komu- 
nistoQn. Na ime u poslednje vreme, u saradnji sa pretstavnicima izvesnih 
građanskih partija, a naročito zemlj. stranke i zemlj. levice, Baji ć  se ističe 
kao pristalica Radnog naroda i pojavljujući se na odnosnim zborovima upu- 
ćuje zahteve prisutnima, da osnivaju akcione odbore ove stranke, koja 
zastupa interese radnog i seljačkog naroda. Imenovani je odličan govornik, 
spreman intelektualac, uticajan na mase, a naro čito na studentsku i škol- 
sku omladinu i najveći deo omladinskih manifestacija i levi čarskih strem- 
ljenja omladine, koji dolaze do izražaja u N. Sadu poti ču od njega odnosno 
sve te akcije se sprovode pod njegovim uticajem. . 
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S) DAMJANOV JAKŠA, roden 1901 god. u Kaštel-Gomilici, po narod-  
nosti Hrvat, vere rimkat. oženjen, otac 2 dece, po zanimanju advokat,  
sa stanom u Frankopanskoj ulici br. 20 u Subotici.  

Kao advokat u političkom životu, a naročito u stranačkom politič-  
kom životu je veoma nestalan. Pripadao je gotovo svima politi čkim gru-  
pacijama i frakcijama i to do 1935 god. umerenim levi čarskim. Od toga vre-  
mena je sve više evoluirao kao krajnjoj levici, tako da se u zadnje vreme  
može smatrati kao pravi komunista i najglavniji duhovni vođa komunistič-  
kog pokreta u Subotici i nepasrednoj , okolini. Kao pravnik svoj rad ume  
i zna vešto da prikriva, trudeći se pri tome da svome radu dade oblik  
legalnosti i zakonitosti, te se time i objašnjava da do sada za ovakav svoj  
rad ni j e kažn j aván i da kod istog do danas ni j e mogao biti pronađen komp-  
romitujući komunistički materijal.  

On je odgovorni urednik i vlasnik radničkih nedeljnih listova „Nep-  
sava" i „Narodni glas", koji izlaze u Subotici, te pomo ču kojih listova, a  
i inače propagira ideju o stvaranju stranke Radnog naroda.  

Delatnost i rad advokata Damjanova su u toliko opasniji, što on svo-  
ju levičarsku ideologiju propagira u sredini nastanjenoj sa mađarskinZ  
manjinskim življem, čij :i proletarijat sa levi čarskim parolama ubačenim u  
svome listu, veoma vešto iskorišćuje u razorne svrhe. Opasnost njegovog  
rada je u toliko veća, što kao Slaven svoju levičarsku aktivnost razvija  
među mađarskim manjinskim življem i u neposrednoj okolini Subotice.  

6) MILANKOV ŽARKO, zemljoradnik, ro đen 1896 god. u Kumaniima,  
srez novobečejski.  

Bio je 1935 godine pod istragom zbog ikomunizma. Te godine je izab-  
ran za pretsednika opštine u Kumanima na nezarvisnoj listi. Po ubeđenju je  
pristalica zemlj. levice, ali za uspeh svoje politike i svog politi čkog stava  
bezkompromisno saraduje sa komunistima. Ta saradnja ima i takav ob-  
lik, što je naročito karakteristično za njega, da se on po avljuje i na komu• 
nističkim sastancima, na kojima je čitao čak ,i partijsku ~iteraturu.  

Veoma je popularan u svome mestu, a koliki mu je ugled može se  
znati već  i po tome, što je bio izabran 1936 godine .  za pretsednika opštine  
većinom glasova i ako je bio pod istragom i u zatvoru, no izbor mu je bio  
poništen.  

KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DUNAVSKE BANOVINE  
Str. Pov. II/2. br. 280  
30. decembra 1940 g.  

NOVI SAD  

Predmet: Lica koja dolaze u obzir po Uredbi o izmeni i dopuni Zakona o  
zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, radi upu ćivanja na  
boravak u druga mesta; — predlog.  

Gospodinu  
MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA  

BEOGRAD  

U prilogu mi je čast dostaviti Va1n Gospodine Ministre spisak onih  
lica koji dolaze u obzir radi upu ćivanja na boravak u drugo mesto u smislu  
Uredbe o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u  
državi, sa teritorije Banske uprave u Novoln Sadu.  

(M. P.)  
Ban,  

Dr. J. Radivojević  s. r.  

[ Q1 126 kabinet pov. br. 9/940]  
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Más helységbe való költöztetés tekintetében számba vehet ő  
személyek névjegyzéke 

Dr. STEINFELD SÁNDOR, Belgrádban született 1905-ben, szabadkai 
illetőségű , nőtlen, Mózes vallássú zsidó nemzetiség ű , foglalkozása orvos, az 
itteni elhunyt dr. Brezovsrki szanatóriumában van alkalmazásban, Péter ki-
rály utca 175 sz. alatt lakik, május 22-e óta tartózkodik Újvidéken. 

A nevezett két ízben volt elítélve kommunista tevékenység miatt ösz-
szesen öt év fogházra. Szabadkáról jött Újvidékre. Kétségbevonhatatlan 
adatok alapján megállapítható, hogy valamennyi vajdasági kommunista 
akciónak dr. Steinfeld a kezdeményez ője, függetlenül attól, hogy az akciók 
milyen formában nyilvánulnak meg. O irányítja a Szabadkán megjelenő  
magyar nyelvű  kommunista sajtót, és mint munkatárs célszer ű  cikkeket 
helyez el, valamint sugallatokat ad más, kommunista beállítottságú elemek 
nek, hogyan, mely irányvonalat követve kell írni, hogy a cél, a kommunista 
forradalom megvívása, mielőbb elérhető  legyen. Nagyon tevékeny, párt-
szempontból tökéletesen kiképzett, nagyon m űvelt, kitűnő  szervező  és 
propagátor, ezért a kommunisták soraiban munkájának, a kommunista esz-
mék terjesztése tekintetében, els őrendű  jelentőséget tulajdonítanak. Újvi-
déken maga köré gyűjti az egyetemista és középiskolás ifjúságot, ám kü-
lönös hatással a kisebbségi elemekre van, ezért éppenséggel nem kívána-
tos ebben a környezetben, annál is inkább, mivel csupán néhány hónapja 
tartózkodik itt. 

POLGAR ANDRÁS, 1891-ben született Újvidéken, foglalkozása sze-
rint asztalosmunkás, római katolikus vallású, magyar nemzetiség ű, elvált. 
egy gyermek apja, jelenleg az Aleksa Šanti ć  utca 22 számú saját házában 
lakik. 

A nevezett 1929-től pár hónappal ezelőttig emigrációban élt; abban 
az időben a letartóztatása el ől menekült el, amelyre annak a becskereki 
(Petrovgrad, ma Zrenjanin) kommunista szervezetnek a felfedése miatt ke-
rült volna sor, amelyhez neki is köze volt. Egy ideig Magyarországon élt 
illegalitásban, majd Csehszlovákiában, Szovjet-Oroszországban és Ausztriá-
ban, ahol az anschluss érte. Ekkor börtönbe került, ott volt egy évig, majd 
országunkba toloncolták. Jelenleg Újvidéken él. Külföldön a legfels őbb 
kommunista fórumoknak volt a tagja, és gyanús, hogy Szovjet-Oroszország-
ban tartózkodva propagandista tanfolyamot is végzett. Teljesen konspira-
tív, ezért a munkájáról nagyon keveset lehet megtudni. Kommunista agitá-
tor feladata szintjén kiváló ideológusnak tartják, ezért jelent nagy veszélyt 
az itteni munkáskörnyezetre, különösen a magyarokra nézve, akiknek a 
körében ezt a destruktív tevékenységet kifejti. 

VÉRTES ÁRPÁD, 1900-ban született Brassóban (jelenleg Románia), 
foglalkozása kereskedő, nős; felesége Hegedűs Julianna, 1893-ban szüle-
tett Szabadkán; egy gyermek apja, Mózes vallású, 1923-ban telepedett le 
Újvidéken, amikor a Belügyminisztérium 4162/23 számú határozatával itte-
ni állampolgárságot nyert; a Steva Stevanovi ć  utca 7 sz. alatt lakik. 

A nevezett meggyőződéses kommunista, és a kommunistáknak ahhoz 
az idős generációjához tartozik, akik még 1920 lettek azzá, vagyis amikor 
még létezett kommunista párt. Jóllehet az illegális kommunista mozgalom-
ban nem vett részt, azonban minden olyan politikai akció, amely a kom-
munizmust népszerűsítette, tőle eredt. A nevezett jelent ős tevékenységet 
fejtett ki a választási küzdelmek során, amikor a nagygy űléseken a mun-
kások képviselőjeként szónokként is fellépett. Minden beszédét a kom-
munista célokért való küzdelem hatotta át. Akkor is tevékeny volt, amikor 
az egységes munkáspárt megalakítását kezdeményezték. A kiadója és f ő  ter-
jesztője volt az erre vonatkozó röpcédulának. Azok a politikusok, akikkel 
a múltban együttműködött, most mellőzik; különösebb tevékenységet nem 
fejt ki, de úgy tűnik, a Dolgozó Nép Pártja létrehozásán fáradozik. Igen 
veszélyes kommunista, jó agitátor és kit űnő  szervező, ugyanakkor a mun-
káskörökben igen befolyásos is. A kommunista akciókat, különösen az il- 
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legálisokat, azaz a legalizáltakat anyagilag is segélyezi különböz ő  egyesü-
leteken és szervezeteken keresztül, mivel viszonylag jó anyagi helyzetben 
van. 

BAJIĆ  BRANISLAV, 1911-ben született Újvidéken, foglalkozása ügy-
védgyakornok, nőtlen, görögkeleti vallású, szerb nemzetiség ű, jugoszláv 
állampolgár, születésétől itteni lakos, jelenleg Péterváradon (Petrovaradin) 
a Račka (Franjo Rački?) utca 4 sz. alatt lakik. 

Néhány hónappal ezelőttig, pontosabban a nemzeti megegyezés kor-
mányának a megalakulásáig Bajić  együttműködött a Vajdasági Mozgalom-
mal, a csoport nagygyűlésem az ifjúság képviselőjeként fel is szólalt. Ami-
kor a jelenlegi kormány megalakult, Baji ć  megszüntette a mozgalommal 
való együttműködést, amely mint a demokrata párt része bejutott a kor-
mányba. Azelőtt Bajićot baloldalinak tartották, de nem olyannak, Hogy 
azért kommunistának is kellett volna tartani. Politikai meggyőződése és 
célkitűzései szerint, amelyeket a nyilvános gyűléseken kinyilvánított, ami-
kor a Vajdasági Mozgalom szónokait támogatva fellépett, ő  állott legkö-
zelebb a dr. Drag(oljub) Jovanović  által vallott nézetekhez, azaz a paraszt-
ság bal szárnyához. Jelenleg, politikai tevékenységéb ől ítélve, Bajić  olyan 
jegyeket mutat fel, amelyek alapján kommunistának tekinthet ő. Pontosab-
ban, az utóbbi időben bizonyos polgári pártok képviselőivel, de különösen 
a parasztpárttal és a parasztság bal szárnyával együttm űködve Bajić  a 
Dolgozó Nép (Pártjának) követőjeként jeleskedik, a nagygyűléseken 
megjelenve felhívja a jelenlev őket, hogy alakítsák meg annak a pártnak az 
akcióbizottságát, amely a dolgozók és a parasztság érdekeit képviseli. A ne-
vezett kitűnő  szónok, képzett értelmiségi, hatással van a tömegekre, különö-
sen az egyetemista és középiskolás fiatalokra; az ifjúság újvidéki megmoz-
dulásainak jelentős része, valamint az ifjúság balos törekvései t őle ered-
nek, azaz: mindezeket az akciókat az ő  hatására hajtják végre. 

DAMJANOV JAKŠA, 1901-ben született Kaštel Gomilicán, horvát 
nemzetiségű, róm. kat. vallású, nős, két gyermek apja, foglalkozása ügyvéd, 
Frangepán utca 20 sz. alatt lakik Szabadkán. 

Mint ügyvéd a politikai életben, különösen a pártéletben nagyon in-
gatag. 1935-től tagja volt csaknem valamennyi mérsékelten balos csoporto-
sulásnak és frakciónak. Ettől kezdve egyre inkább a széls őbal felé fejlő-
dött, olyannyira, hogy az utóbbi időben igazi kommunistának, valamint 
Szabadkán és környékén a kommunista mozgalom legf őbb szellemi vezé-
rének tekinthető. Mint jogász a munkáját ügyesen tudja álcázni, közben 
arra törekedve, hogy annak legális és törvényes formát adjon. Ezzel magya-
rázható, hogy az ilyenfajta tevékenységéért még nem volt büntetve és hogy 
a nevezettnél eddig még kompromittáló kommunista anyagot nem talál-
tak. 

A Szabadkán megjelenő  Népszava és Narodni glas című  munkásheti-
lapok tulajdonosa és felelős szerkesztője, ezek segítségével, de egyébként 
is a Dolgozó Nép Pártja megalakításának gondolatát propagálja. 

Damjanov ügyvéd tevékenysége és munkája oly mértékben veszélyes, 
hogy ő  balos ideológiáját magyar kisebbség által lakott környezetben ter-
jeszti, amelynek a proletariátusa a lapjába csempészett balos jelszavakat 
ügyesen használja fel romboló célokra. Tevékenységének a veszélye annál 
is nagyobb, mivel mint szláv, baloldali tevékenységét Szabadkán és közvet-
len környékén, magyar kisebbségi népesség körében fejti ki. 

MILANOV žARKO, földműves, 1896-ban született Kumánon (Kuma-
ne), törökbecsei (Novi Be čej) járás. 

1935-ben kommunista tevékenység miatt kivizsgálás alatt volt. Abban 
az évben a független listán Kumán község elnökévé választották. Meggy ő-
ződése szerint a parasztpárt bal szárnyának a követője, de politikájának; 
politikai meggyőződésének sikeréért megalkuvás nélkül együttműködik a 
kommunistákkal. Ennek a2 együttműködésnek olyan megnyilatkozása is 
van, amely reá igen jellemző, hogy megjelenik kommunista gyűlessen is, 
még pártirodalmat is olvas. 



A helységében igen népszerű; hogy mekkora a tekintélye, az abbó l . is 
kitűnik, hogy 1936kkan szótöbbséggel községi elnökké választották, noha 
börtönben, vizsgálat alatt volt; megválasztását azonban megsemmisítettük. 

A DUNAI BÁNSÁG KIRÁLYI BANI HIVATALA 
Szig. biz. sz.: 280 

1940. december 30. 
Újvidék 

Tárgy: Az Állambiztonsági törvény módosításáról és kiegészítésér ől szóló 
rendelet alapján más helységbe való költöztetés tekintetében szám-
ba vehető  személyek; — javaslat. 

Belgrád 

Miniszter úr, tisztelettel mellékelten megküldöm Önnek azoknak a sze-
mélyeknek a névjegyzékét, akik az újvidéki Báni Hivatal területéről az Ál-
lambiztonsági törvény módosításáról és kiegészítésér ől szóló rendelet alap-
ján más helységbe való költöztetés tekintetében számba vehet őek. 

(P. H.) 
Dr. J. Radivojević  s. Ič . 

bán 
[ fđ  126 Kabinet pov. br. 9/940] 
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Lapunk előző  (1983. decemberi) számában, Pató Imre Régi írásokat olvasunk 
című  dokumentumközlésében alulról a 30. sorban: Szabadságuktól megfosztottak 
még ... helyett: Szabadságuktól megfosztattak még ...; a 22. sorban:. .. nincs 
olyan híve , akiknél ... helyett: ... nincs olyan híve , akinél ...; a 13. sorban: Pisz-
tolyt találtak Kókai Dezs ő  cipőipari munkásnál és Cigler Kálmán kőművesnél ta-
láltak. helyett: Pisztolyt találtak Kókai Dezs ő  cipőipari munkásnál és Cigler Kálmán 
kőművesnél.; a 645. oldalon felülr ől a 24. sorban: Pavlišič  Vladimir, szerb, 23 éves. 
cipészsegély. helyett: Pavlišič  Vladimir, szerb, 23 éves, cipészsegéd.; alulról a 15. 
sorban: ... az Agrárközösség tisztét ... helyett: .. az Agrárközösség elnöki tisz-
tét ..; a 646. oldalon, felülről a 4. sorban: . .. és Csupán Fels őkabolban ... he-
lyett: és csupán Felsőkabolban ...; alulról a 15. sorban:... az Államvédelmi Bíró-
ság további rendeltetéséég ... helyett: .. az Államvédelmi Bíróság további rende-
letéig ...; a 647. oldalon, felülről a 17. sorban:... hogy Mariborban 1922-ben 
engedélyezték ... helyett : és hogy Mariborban 1922-b n ennek a pénznek a behoza 
talát engedélyezték ...; a 648. oldalon, felülről a 6. sorban: (Adalékok vitás kérdé-
sekhez) helyett: (Adalékok vitás kérdéseinkhez); felülr ől a 18. sorban: .. Szoci'ali-
zam ... helyett: .. Socijalizam ...; alulról a 29. sorban: . a főszolgabíró az 
állambizottsági törvény szerint .. , helyett : . .. a főszolgabíró az állambiztonsági 
törvény szerint...; alulról a 14. sorban: .. 1929-es Munkáspért .. helyett: 
... 1929-es Munkásnaptárt ...; alulról a 12. sorban: ... (A mai burzsoázia) cím ű  
könyvet, valamint Az agrárreform sírjánál című  könyvet találták ... helyett: .. (A 
mai burzsoázia), valamint Az agrárreform sírjánál című  könyvet találták ...; a 649. 
oldalon, alulról a 19. sorban: . . ifjú kommunista gócai . helyett: . az ifjú kom-
munista nemzedék gócai .; alulról a 9. sorban:. . országból érkeztek, az útlevelük-
ben ... helyett: ... országból érkeztek, és az útlevelükben ... olvasandó. 

A hibákért a szerző  és olvasóink szíves elnézését kérjük. 

A Belügyminiszter Úrnak 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 41. 

Ezer szerencse, vigasztalom magamat, hogy a nagy szellemek jóslata sem 
válik be mindig. Hadd enyhítsem hát én is a nyelvromlás fölött érzett ke-
serűségemet a tölgyfák susogásának és a forrás csobogásának kétértelm ű-
ségével, amely már Dodonában is magában hordta a jöv őbeni jobbrafor-
dulás lehetőségét. Mert csak az igaz, ami elmúlt és nem az, ami jönni 
fog. Herderre is rácáfolt az id ő  kétszáz év alatt, már azzal az egyszerű, kü-
lönben jelentéktelen ténnyel, hogy én is az anyanyelvemen írom, amit írok. 
Pedig nem is csupán Herdertől, a niklai remete, Berzsenyi szinte Zrínyi 
Miklóstól eredezteti a sötéten látást, amikor más hont lát a négy folyam 
partján, más keblű  népet. A török századokon át tartotta rettegésben Eu-
rópának ezt a részét, nem csoda, ha csüggedés fogta el a költ őket, nyelvük 
és nemzetük jövőjébe nézve. Mert ez is, a félelem és csüggedés kinek a 
dolga lenne, ha nem az övék! 

De hogy meg tud oszlani a szemlélet egészen kis területeken! És ami 
kiváltja a nézetkülönbséget, sokszor egészen csekély dolog. Herdernek pél-
dául elég volt a Hasanagtnica Goethe által olaszból fordított szépsége, hogy 
közvetve hosszú időre küldjön biztató sugarakat erre a tájra, Újvidékre, 
a Fruška gora aljára. Őrá, Herderre hivatkozva bátorítja ugyanis százhat-
van év előtt Vuk Bécsből a görög mintára ódákat író Mušickit, hogy „is-
tenadta tehetségét" népi nyelven szólaltassa meg. Mert ódáinak élete a nyelv-
től függ. És Magaraševiátől, az újvidéki tanártól is már korábban. Her-
der-(fordítást vár. Mušičkiből ugyan nem lett nagy költő, mert Branko . Ra-
dičevié csakhamar sűrű  árnyékban hagyta, de a szerb népi nyelv gy őzel-
méhez nagyban hozzájárult az az említett, egyébként török eredet ű  ballada, 
amely Goethe, Herder és Grimm ajánlásával utat nyitott a szerb népköl-
tészet előtt a világirodalomba. 

Mégse merném állítani, hogy mindezt csak az ajánlóknak köszön-
heti a szerb népdal. Talán mégis a népi nyelv hozta fel a mélyb ől hangban, 
metaforában s a kötetlen képzelet szárnyalásával azokat az eredeti teremtó 
erőket, amelyek nélkül csupán literatúra lett volna minden epikus törté-
nelmi emlék. De a papok nyelvén írott könyveknek is megvolt a maguk 
történelemformáló szerepe. Annyira nem torzulhatott el használatukban a 
nyelv, hogy ne őrizte volna meg a hozzá való ragaszkodást s a nemzeti 
megmaradás igényét. Még határvonalat se húztak a magyarországi szerbek 
a szlavóniai vagy dalmát s a maguk nyelve között, úgyhogy Vuk könny ű  
szívvel ajánlhatta az első  szerb regényírónak, Milovan Vidakovićnak Matija 
Reljković  „sokác" grammatikáját, mert a nyelvromlás veszélye nélkül nem 
lehetett a budai Aranyszarvasban ülni esztend őkön át. Nem feledkezve meg 
róla, hogy egy időben a szlavóniai ferencesek is cirillbet űkkel írtak Reli-
ković  szavai szerint, aki nem ijedt meg a pásztorok nyelvét ől. Maga is azt 
használta: 

O Slavonče ti se vrlo varaš 
Koji god mi tako odgovaraš; 
Vaši stari jesu knjigu znali, 
Srpski štili i srpski pisali. 

Mintha így alakult volna ki nyelvükben a közös nemzeti tudat. Az illír 
mozgalom korában, a nyelv, a szó, az ige ősi jelentőségét felismerve. Vala-
hogy úgy, ahogy János apostol fogalmazta: „Kezdetben vala az ige, s az 
ige vala az Istennél és Isten vala az ige." Vagy hogy Marxszal próbáljam 
mindezt az időhöz illően egyensúlyban tartani: „A nyelven kívül nincsen 
gondolat." 

Igy kell megmaradnunk az anyanyelv igézetében — mondom magam-
ban —, és akkor megmarad a nép és talán az írott szó is. megmarad. 



Ablakomból a kilátás vöröscserepes háztetők és magasra nyírt pálmák 
széles levelei fölött a tengerre nyílik. Hosszan és kitartóan bámulom. Nem 
mitha nem tudnék betelni a szépségével. Inkább er őltetem a barátságot. 
S a tenger nem is szép. Idegen t őle ez a jelző. A tenger számomra, aki az 
alföldről jöttem, idegen és fenséges, titokzatos és unalmas. Nem a Csendes-
óceán, a Földközi- vagy a Balti-tenger. Ez a mienk, a kisebb és intimebb 
Adria is a végtelenségevel hat az emberre, s csupán a környezete oldja fel 
a felőle áradó ijesztő  idegenséget. A föléje hajló hegyek, a parti vegetáció 
és a hajók adnak valami tartalmat a létezésének. Az, ami felfogható és elér-
hető, egyszóval ami emberi. Minden egyéb az istenekre tartozik, akik elin-
dították hosszú és veszélyes tengeri útjára Odüsszeuszt, s akik feltehet ően 
most is itt vannak valahol, csak többé nem vagyunk hajlandók hinni ben-
nük, minthogy a mitológia helyébe a humánum lépett. 

A tenger magában nem is téma többé. Knut Hamsuntól kezdve Jo-
seph Conradig csak a tengeren él ő  emberek érdekelték az írókat. Különben 
a festők se merészeltek a parttól valami nagyon messzire menni. Maga a 
tenger nekik se téma. Ember irányította hajó kell, vagy vitorlás legalább, 
hogy szólni tudjanak róla. Ahogy Tintoretto álmodta gyengéd erotikával 
színekbe Ariadne, Venus és Bacchus aktját, mögöttük a tengerre!. Csakhogy 
az nála szimbolikus jelentőséget kap, mivel a formás keblű, szőke haját 
kontyba tűző  Ariadne Velencét testesíti meg, aki a tengerb ől született és 
isteni kegyből a szabadság hazája lett. Hogy a keresztesháború idején a 
legvéresebb hódító hadjáratokkal, majd Genova lerohanásával telhetetlenül 
világhatalomra próbált törni, arról az álmatag fest ő  nem beszél a vásznain. 
De hát minden szabadsághoz vezető  utat a tekintet nélküli erőszak kövezi ki. 
Tintoretto is inkább túlvilági hatalmaktól várta az igazságot, amikor Szent 
Márkkal megszabadíttatta a provence-i lovag rabszolgáját. 

A tenger nála is csak háttér volt, ha mégoly grandiózus díszlet, de 
díszlet. Akárcsak Veronese hatalmas vásznán, aki Európa elrablásának je-
lenetét az olajfák lombjai alól a tengerbe meríti. A titokba, a sejtelembe! 
Mert az ő  korában is az volt. Mivel a velencei festők azért még kacérkodtak 
a tengerre!. Védett helyr ől, a lagunák és csatornák biztonságából kinézve 
a végtelenbe. Tiepolo éppúgy csak egy részletet mutatott bel őle a tájjal, 
amelyben az ifjú hölgy indul délutáni sétájára, az urába és a szeretőjébe 
karolva, az érzelmek végtelenségét is a tengerrel érzékeltetve. 

Hamarjában nem is tudok fest őt a velenceieken kívül, akik megpró-
bálták volna megszelídíteni a tengert és idillikussá tenni. Edward Munch 
mintha éppen a tengertől kapta volna vigasztalan pesszimizmusát. Halá-
szai és matrózai meg éppenséggel a nehéz élet minden tehertételével a 
zord és mostoha Északi-tengerre utalnak, még a szerelmet is tragikus fel-
hangokkal kísérve. 

Egy régi magyar festő  jut eszembe, Telepy Károly, aki a múlt század 
görögtüzes romantikájához alkalmazkodva festette vásznait az Adriáról. Saj-
nos nem tudta monumentálisan megjeleníteni a tengert. Talán azért, mert 
olyan nagyon akarta. Mert sem ember, sem parti táj nem érdekelte, csak a 
tenger árapálya, hullámverése a fehér sziklákig. Ezt is Úgynevezett termé-
szethű, tárgyilagos előadásban mutatta meg. 

Miért is csodálkoznánk ezen? Egymagában a föld se festői téma. Olyan 
hatalmas és kifejezhetetlen, mint a semmi. Igaz, hogy egy másik nagy ma-
gyar festő  épp ezt a semmit, a leveg őt, az ezüst ködökön áttörő  napfényt 
festette csodálatos költői beleéléssel — Egry József. Nem a tengert, csak a 
Balatont, illetve fölötte a semmit, aminek megörökítése minden m űvész 
legszebb álmai közé tartozik. 

A tengerről azonban, végtelen térfogatával csak áttételesen lehetett 
festői nyelven beszélni, az istenek segítségével persze, ahogyan a velenceiek 
csinálták. Ami utánuk következett, legtöbbször száraz faktográfia volt, vagy 
édeskés giccs. 

Napóleonról regényt írtak. Nem az elsőt és bizonyára nem az utol-
sót. Ennek azonban olyan nagy sikere lett a kalandregényt kedvel ő  közön-
ség körében, hogy egy év leforgása alatt minden nyugati nyelvre lefordí- 
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tották. A regényt egy svéd fogorvos, bizonyos Forshufvud írta huszonhárom 
évi kitartó nyomozás után, amikor arra a meggy őződésre jutott, hogy Na. 
póleont megmérgezték. A szenzáció és a hatalmas könyvsiker záloga lát-
szólag ez, az erőszakos halál. Eddig ugyanis úgy tudta a világ, hogy máj-
zsugorodásban halt meg a császár, amint azt a boncolás után megálla-
pították, s ezzel aztán napirendre is lehetett térni a dolog fölött. 

Most, százhatvan év után alaposan felkavarta a kedélyeket a svéd 
fogorvos. A világ szereti az er ős embereket, s Napóleon kétségtelenül az 
volt. De azóta nem egy diktátor szenderült jobblétre anélkül, hogy emberi 
vonatkozásban, intim magánéletér ől a nagy nyilvánosság el őtt szó esett 
volna. Talán még nincs meg hozzá a kell ő  távlat? Várni kell, hogy lekopjon 
róluk az átok, vagy szentté avatásukat hatálytalanítsa a történelem? Hát 
akkor várjunk türelmesen, százhatvan év múlva ők is emberközelbe kerül-
nek. 

Mert míg engedelmesen, s őt lelkesen követte őket a tömeg, amíg hatal-
mon voltak, akár istent, akár zsarnokot láttak benne, oly nagy elégtétellel 
veszi tudomásul, ha közlik vele, hogy az is csak ember volt. Nem is kell  

közvetlenül érezni a hatalmát, az utódok, a kés őbbi nemzedékek ugyancsak 
élvezettel csámcsognak viselt dolgai fölött'tűnődve, mint most azt a Napó-
leon erőszakos haláláról szóló regény bizonyítja. A megkésett elégtétel is 
felemeli az embert. 

A szellemi nagyságnak persze nincs ekkora hatása. Erazmusról. 
Rousseau-ról, Várady Peteről nem írtak regényt. Nagyság és jelentékte-
lenség távlataira csak a zsarnokság képes figyelmeztetni. És az olcsó 
megoldásnak mindig megvolt a maga szajhája az irodalomban. Kit a si-
keréhség züllesztett 1e kit a szenzációhajhászás, mint most ezt a fog-
orvost, aki ügyesen adagolja testes könyvében a krimit és a szentimen. 
talizmust. Már az is milyen megveszteget ő, hogy nem a császárról ír, a 
nagy hadvezérről, aki leigázta Európát, hanem a fogolyról, aki hollófekete lo-
von kereste fel a tizenöt éves kislányt, Betsy Balcombe-ot, hogy elját-
szadozzék vele, s ezzel enyhítsen a magányán Szent Ilona szigetén. Pe-
dig nem is volt olyan magányos, ha meggondoljuk, hogy meghagyták a 
lakályait, élükön a császárh ű  Montholon gróffal, aki majd kiadja em-
lékiratait, s akinek szép fiatal felesége, mint a regény indiszkréten sej-
teti, ugyancsak rendelkezésére állt a hatalmától megfosztott Napóleon-
nak. És udvartartása volt meg díszszázada a gavallér gy őzők jóvoltá-
ból azon a mindössze 1700 négyzetkilométer nagyságú szigeten. De mi 
az egy kiszolgált császárnak, akinek egykor egy egész világrész hevert 
a lábai előtt, s aki azt mondta: „A hatalom a szeret őm; sokkal többet 
tettem érte, semhogy elrabolni engedném, vagy akár csak elt űrném, 
hogy valaki megkívánja." S most itt volt és egy kislány lett a vigasztalója. 

A feltevés, hogy Napóleont megmérgezték, amit oly izgalmas nyo-
mozással bizonyít ez a a fogorvos, természetesen csak ürügy és alkalom ar-
ra, hogy a krimi érzelmes talajra találjon, s így egyszerre nyújtson iz-
galmat és ellágyulást az erre hajlamos olvasónak. 

És ez, csaknem kétszáz évi messzeségb ől újabb, most már posztu-
musz hódítása a világhatalomra tört korzikainak, miközben jómaga tíz 
tonnás vörös porfirkő  alatt alussza álmát a párizsi Invalidusok templo-
mában. S ugyanez a párizsi polgár, aki most sírva teszi le a haláláról 
szóló detektívregényt, vasárnap délutánonként családostól zarándokol 
el a sírjához immár száznegyven év óta, azután, hogy teljesítették utol-
só kívánságát, amelyet udvarmesterének tollba mondott: „óhajom, hogy 
hamvaim a Szajna partján nyugodjanak, a francia nép körében, amelyet 
annyira szerettem." De Forshufvud könyvét nemcsak ennek a francia pol-
gárnak írta, hanem a világ minden diktátor nagyságát tisztel ő  pol-
gárának.  

~ 

Annyi az évforduló, hogy az ember már nem gy őzi követni az al-
kalmakat, tiszteletét kifejezendőn az eltűnt nagyok emléke előtt. Hašek, 
Kafka, Meštrović  nevétől visszhangosak az irodalmi és művészi világ  



berkei, míg mi a magunk részéről Babits meg Juhász Gyula ünnepl ő!. 
hez is csatlakozhatunk: Nemcsak a közös anyanyelv igézetébe zárva, de 
azzal a meggyőződéssel is, hogy voltak olyan jelent ősek és érdemesek, 
mint azok, akiknek nevét szárnyára vette a világhír. Őket épp nyelvük 
babiloni árvasága nem engedte észrevenni nagyobb és távolibb égtájakon, 
s így maradhattak meg csak nekünk. 

A két csehországi, Hašek és Kafka szellemalakja egymás mellett 
áll most a tisztelgő  Európa, előtt, holott amíg éltek, alig vettek tudo-
mást egymásról. Mert Kafka németül írt, mivel a békebeli Prágának volt 
egy nagy és tekintélyes német anyanyelvű  értelmiségi rétege, amely ha 
ott élt is, Bécs felé fordult, s alig tartott kapcsolatot a többséget alkotó 
csehek szellemi életével. Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Egon Er-
win Kisch és még sokan mások németül írtak és a német irodalom nagy-
jai közé nőttek fel. A szülőföld minden érezhető  hatása nélkül, hacsak 
Kafka esetében nem éppen ez a kett ősség teremtette meg a visszafojtott, 
de leküzdhetetlen lélekhasadásos életérzést, amelyben már nem is egyén i 
félelem találja szembe magát álom és valóság áttételei között az ural-
kodó világ nyomasztó rendjevel, hanem az egész kor. 

Kisebbrendűségi komplexusát nemzetiségi okok váltották volna ki 
a cseh környezetben, amihez még zsidósága is hozzátartozott? Aligha. 
Németül írni egyet jelentett az uralkodó nemzethez való tartozással, amely 
a liberalizmus korában a zsidó származást is elnézte. Mégiscsak érzé-
kenyebb lelkialkata reagálhatott helyzetek és viszonyok ellentmondásaira, 
amelyeket Egon Erwin Kisch harcos magatartásával vetített ki magá-
ból. Ahogy még jó húsz évvel el őttük a magyarországi szerb íróknak 
sem jelentett kisebbrend ű  érzetet a nemzetiségi állapot és magától ér-
tetődően szólhattak egész népükhöz. Vagy ahogy Hašek gúnyolta ki vak-
merően, kisebbségi helyzete ellenére az egész Monarchiát. 

Ilyen felismerésre az ember kísértésbe esik, hogy azt mondja: mégis-
csak jó volt az a liberális kor! 

Meštrovićnak nem volt semmi nemzetiségi gátlása. De hát az ő  anya-
ga nem az anyanyelv volt, hanem a k ő, a fa és az agyag.És ő  is Bécsbe 
ment, a „nemzetiségi rabtartók" Mekkájába — ahogy Jászi Oszkár mondta. 
S micsoda örömmel ment a szegény horvát parasztfiú a maga három ele-
mijével, s milyen szívesen fogadták! Át is adta magát mindjárt ebben 
a nagy lelkesedésben a szecesszió mindent elárasztó, de már önmagát 
láthatóan túlélt divatjának. Mégis megtartotta nemzeti öntudatát, amely 
akkor nem volt mentes minden romantikától. S a szerbekkel való egye-
sülés közös álmát melengetve magában, a Kosovói lánnyal állított em-
léket a fiatalságának. 

Nem is a szecesszió modorosságát vetette kés őbb tulajdonképpen 
Krleža a szemére, amikor pedig már európai híre volt. Az osztályharcos 
elkötelezettséget kérte számon t őle, a nép mélyrétegéb ől felemelkedett 
művésztől, minden nemzeti romantika helyett, amelynek akkor itt már 
nem volt létjogosultsága, amitől azonban Me štrović  sajnos nem tudott 
megszabadulni. 

Még sincs okunk rá, hogy ne tisztelegjünk most a nagy m űvész 
emléke előtt születésének századik évfordulóján. 

Meštrović  párizsi éveinek próbáltam utánanézni könyveim között, 
s így került a kezembe oly sok év után újra Kémeri Sándor, illetve Bö-
löni Györgyné könyve. Írói nevet kellett ugyanis választania, ha azt akar-
ta hogy munkája, az Anatole France sétái magyarul napvilágot lásson 
Budapesten, 1925-ben, amikor még alig csillapodott a fehérterror. Más 
nyelven valószínűleg meg se jelent, már a sok Ady-idézet és az otthoni, 
sőt erdélyi reminiszcenciák miatt sem. Pedig a szép titkárn őtől, akit Ady 
Itóka néven örökített meg, méltán vártak volna másutt, más nyelven is 
intimitásokat a nagy író életéb ől. Emléke még különben is friss volt, egy 
évvel korábban halt meg, amikor Párizstól Moszkváig gyászba borult 
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az irodalmi világ, s nem lehetett túl ünneprontó a szürrealisták tüntet ő  
távolmaradása. A dög -- ez volt gyászjelentésük els ő  szava, amint azt 
egy magyar társuktól tudjuk. 

Meštrovićról persze egy sort se találtam a könyvben, de a Rodin 
látogatásáról szóló fejezet ma is éppen olyan friss, er őteljes és meggyő-
ző, mint ötven év előtt volt. Ahogy ez g zömök, vállas, domború mell-
kasú, rövid lábú ősember Anatole France szalonjának tanagra-szobrai 
és más csecsebecséi között mindenre kíváncsian jár-kel, ujja hegyével 
mohón és izgatottan tapogatva Aphrodité márványtestének domborula-
tait és lágy hajlatait, talán a legéleth űbb Rodin-portrék közé tartozik. 

Kár, hogy Az istenek szomjaznak s az Angyalok lázadása írójáról 
készült visszaemlékezésről ez már nem mondható el. Ilyen volt Anatole 
France csakugyan? — kiált fel az olvasó, mert más képzetei voltak 
róla művei és szkeptikus, mindent enyhén kigúnyoló világszemlélete után. 
Ha csak egy-két könyvét olvasta valaki, nem ilyen romantikus, minde-
nen elámulo szépléleknek képzelte Anatole France-ot, aki le merte írni 
a maga korában ezt a mondatot: „Alaptalanul nem kételkedik az em-
ber, alaptalanul csak hinni lehet!" És aki aztán- nem sokkal a halála. 
előtt, közel a nyolcvanhoz, a francia kommunista párt tagja lett és. Lenini-
ről azt mondta, hogy Nagy Péter óta nem volt Oroszországnak ilyen 
nagy embere. Briand, aki otthagyta a munkásmozgalmat és ellene for-
dulva hat francia kormánynak lett az elnöke, akkor nem csekély malí-
ciával fejére olvasta a fenti axiómát, s még hozzátette, hogy halálos 
óráján az istentelen Voltaire is az utolsó kenetért kiáltott. Akárhogy 
volt is, a hitetlen Anatole France-ból hiv ő  lett, hitt a szocializmus 
jövőjében. 

Ez a harcos szellem Bölöniné könyvében sehol egy pillanatra se 
tűnik fel. Elkísérte Rómába, Nápolyba, bebarangolta vele fél Olaszor-
szágot, Assisiba is elment, Szent Ferenc szülővárosába, Giottót megcso-
dálni és eltűnődni a kérdésen, tudott-e a madaraknak prédikáló mezít-
lábas szent arról, hogy a dúsgazdag családból való Sciffi Klára, akit ké-
sőbb szintén szentté avattak, szerelmes belé? És aztán a szentek közöt-
ti érzelmek titkait kutatva egy Renan-idézettel tér vissza az örökké ta-
máskodó Anatole ' France önmagához. 

A testközelség, a túlzott, szinte istenít ő  csodálat torzította volna 
el Bölöniné figyelmét, amikor egy ilyen érzelgős öregembert állított elénk 
a könyvében? S a másikról, a nagyról, az igaziról, akinek volt bátorsága 
önmagát megtagadva, öregen és megtörve a forradalomban hinni, sem-
mi mondanivalója se volt? 

Talán a fehérterror cenzúrájára volt tekintettel, amikor Anatole 
France nagy pálfordulását elhallgatta. Vagy talán otthon, papucsban, há-
zikabátban, csakugyan ilyen nyálas ore$ur volt? Csak ember és vendég-
látó. Az íróról, ,gondolhatta Bölöniné, masok már megírták a maguk véle-
ményét, ez nem az ő  feladata. Kétkedve teszem vissza helyére a könyvét 
és tovább keresek valamit Meštrovi ć  párizsi tartózkodásáról. 



ALKOTÓM CHEL Y  

PODOLSZKI JÓZSEF 

A „GYERMEKKÖLTÉSZET" ÉRTEKELnER ŐL 

Az esztétikai gondolkodás többé-kevésbé világosan elkülöníti a gyermek-
költészet kategóriáját, annyira mindenesetre igen, hogy az ifjúsági iro-
dalomhoz és a történelmi regényhez vagy akár a tudományos fantasztikus 
irodalomhoz hasonlóan az irodalom, pontosabban a költészet egyik sajá-
tos tartományát látja benne, amelyre csak módosítva és jelent ős fenntar-
tásokkal, egy sor külső, nem esztétikai szempont bevezetésével alkalmaz-
hatók a költészet (értsd: nagy, igazi, tiszta, komoly stb. költészet) krité-
riumai. Gyakorlatilag ez annyit jelent hogy a költészet eme különválasz-
tott területein a nem esztétikai szempont kiegyenlít ődik az esztétikaival, 
mi több, gyakran a háttérbe szorítja azt, aminek következtében a problé-
mát nem- is az esztétikai, hanem a küls ő  szempont érvényesülése és ér-
vényesítése jelenti. Lehet egy mű  akár remekbe szabott esztétikai telje-
sítmény is, ha nem tesz eleget a nem esztétikai szempont kritériumainak, 
megpecsételődött a sorsa, minden kiválósága ellenére is a „rossz" gyer-
mekversek, ifjúsági vagy történelmi regények és tudományos fantaszti-
kus művek listájára fog kerülni, megbukik. Még akkor is kudarcot vallott 
kísérletnek számít, ha egyébként, mint „tiszta ' költészet sikert arat. Ez 
a siker és esetleges elismerés a szándék ellenére valósul meg, sokszor 
épp azáltal, hogy az eredeti szándék feloldódik és semmivé válik a kitel-
jesülő  esztétikumban. A mű  nem teljesíti előre meghatározott funkcióját. 
És csak ilyen szempontból beszélhetünk jogosan a kudarcról, amelynek for-
rása nem az érték (értéktelenség), hanem a tudatosan kijelölt nem eszté-
tikai funkció elhibázása. 

Két egymással szemben álló és ellentétes állásfoglalást különböztet-
hetünk meg az ilyen nem pusztán esztétikai funkciójú, pontosabban, els ő-
sorban nem esztétikaifunkciójú alkotások értékelésében: az egyiket a 
nem esztétikai, a másikat viszont épp az esztétikai követelmények el ő-
térbe helyezése jellemzi. Az első  szerint ezeknek a műalkotásoknak mind-
enekelőtt a vállalt funkciót kell teljesíteniük, akár az esztétikai érté-
kek rovására is, a második viszont abból indul  ki, hogy az ilyen m űal-
kotások is elsősorban . esztétikai teljesítmények, tárgyak, s mintegy mel-
lékesen tesznek eleget a küls ődleges követelményeknek. A két felfogás 
kiindulópontja közös, tudniillik egyetértésben vallják, hogy ideális eset-
ben az esztétikai és a nem esztétikai funkció megbonthatatlan egységben 
jelentkezik. De az ideális esetek száma módfölött csekély. Amikor pél-
dául Ivan Focht következetes szigorral igyekszik alkalmazni' ezt a mér-
cét, csupán mintegy húsz a kettős kritériumnak egyaránt megfelel ő  tudo-
mányos fantasztikus művet talál a világirodalomban (1). Tekintettel a 
science fiction áradatára, ez még akkor is megdöbbent ően kevés, ha tud-
juk, hogy Focht csak egy tematikailag meghatározott sz űkebb területet 
vizsgál. Ez az adat mindenesetre beszédes bizonyítéka, hogy a kritika 
sokkal gyakrabban találja szembe magát a nem ideális teljesítményekkel, 
viszont nem lehet kétséges, hogy saját feladatának csak akkor tud(na) 
maradéktalanul eleget tenni, ha nem tér(ne) ki a felemás megvalósulás 
értékelése elől. tgy a közös kiindulópont ellenére is az ellentétek kiéle-
ződése fog előtérbe kerülni a két álláspont hirdetői között. 

Bennünket pillanatnyilag els ősorban az ellentét természete érde-
kel, s igy nem feltétlenül szükséges, hogy eldöntsük, melyik felfogás jár 
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közelebb az igazsághoz, tekinthet ő  a hitelesebb értékelő  magatartásnak. 
Másrészt viszont épp az ellentétek természetének a felderítése nyújthat 
reális alapot egy esetleges későbbi döntés meghozatalához, mégpedig az 
olyan döntés meghozatalához, amelyik nem elégszik meg a szubjektív 
választással, a tetszésre és nemtetszésre támaszkodó szavazással. 

Habár a közös kiindulópont elhomályosítja, a konkrét értékelés an-
nál jobban kidomborítja az ellentétek lényegét, hogy nem nehéz átlát-
nunk, a két felfogás ellentéte a költészet és végs ő  soron az esztétikum 
ellentétes értelmezéséb ől ered. A külső  kritériumot előnyben részesítő, a 
külső  kritériumot mércéül választó felfogás a költészetet és általában az 
esztétikumot eszközként tételezi a nem esztétikai célok elérésében.. Így 
például a gyermekköltészet mindenekel őtt nevelési eszköz a számára, s a 
didaktikai elemeket mindig és törvényszer űen az esztétikaiak fölé helye-
zi. Az esztétikum szerinte számos jelenség velejárója, amolyan ráadás, 
többlet, de a lényeg minden esetben valami nagyon is kézzelfogható, va-
lós, maga a jelenség. A „nagy" vagy „komoly" költészet esetében az élet-
valóság a maga összetettségében és teljességében, és ez után kell ku-
tatnunk a múalkotásban. Következésképpen az életvalóság lesz a m ű  
megbízható kritériuma is. A tükröztetett .életvalóság, amelynek a megha-
tározott eszmeisége, életérzése, világképe,` etikája, ideológiája, miegyebe 
jut kifejezésre inkább vagy kevésbé reális, realisztikus módon a műal-
kotásban, úgyhogy a mű  realisztikussága egyúttal a saját értékmér ő-
iévé is válik, mert a hitelesség mércéjeként tételez ődik. Az esztétikai 
hitelesség mércéjeként is. Az esztétikum itt a valóság megragadásának 
az eszköze, még akkor is, ha az ilyen esztétikum-modell igen bonyolult 
változata is elképzelhető, kifejleszthető. A gyermekköltészet sajátos ka- 
tegóriájára alkalmazva, persze, lényegesen leegyszer űsül ez az esztétikai 
modell, ugyanis az életvalóság egésze helyett itt csak egyik szeletér ől 
lesz szó; az átfogó célt a részcél váltja fel. Törvényszer ű  az egyszerű-
sítés, hisz míg a „nagy" vagy „komoly" költészet esetében egyaránt fi-
gyelembe kell, kellene venni az életvalóság, ha nem is összes, de minden 
lényegesebb mozzanatát, s a mozzanatok tendencióit is — hogy tudni-
illik pozitív vagy negatív, optimista vagy pesszimista stb. irányba mu-
tatnak-e, a mozzanatok közötti esetleges ellentmondásokról nem is be-
szélve —, addig a specializált tartomány egyetlen ilyen mozzanatot emel ki, 
ezt helyezi az előtérbe, avatja célkitűzésévé, és tulajdonképpen a felfo-
gás számára ezért és ezáltal, így válik lehet ővé a gyermekköltészet köl-
tészettől való megkülönböztetése, költészetb ől való kiemelése. A peda-
gógiai-didaktikai részcél itt az esztétikai m ű  fő  célkitűzéseként értelme-
zendő  és így meglehetősen könnyű  megállapítani, milyen mértékben tölti 
be a gyermekköltészet funkcióját egy-egy konkrét m űalkotás . 

A másik felfogás a költészet esztétikai modelljét állítja szembe az 
előbbivel, amit talán a költészet eszközmodelljének nevezhetnénk. Habár 
nem tagadja a költészet valóságban gyökerezettségét, nem közvetlen de-
terminánsként fogja fel a valóságot, a bonyolult áttételek egész sorát fel-
tételezi, és — mivel szerinte az esztétikum, ha nem is elszigetelt, de a 
többi magasabb rendű  pszichikai funkcióval egyenrangú pszichikai funk-
ció — idegenkedik a tükrözés elméletétől és tagadja az esztétikum esz-
köz voltát. Legalábbis olyan értelemben igen, hogy az esztétikum valamely 
másik pszichikai funkció eszköze lehet. Nem értéktöbbletként, hanem 
sajátos értékként tételezi az esztétikumot, és igyekszik minden küls ő  
követelményt visszautasítani a maga területére. Szemléletesen: a költé-
szet didaktikus jellegének, funkciójának a perdöntő  mércévé avatását 
legalább annyira abszurnak tartja, mintha egy tankönyvet nem a 
pedagógiai hasznossága és alkalmazhatósága alapján ítélnek meg el-
sősorban, hanem, mondjuk, az esztétikai értékeket vennék értékítéletük 
alapjául. Az esztétikum autonomitását hangsúlyozó szempont ez, s azon 
kívül, hogy a gyermekköltészet értékelésekor is els ősorban saját esztéti-
kai mércéit alkalmazza, vagyis egyértelm űen másodlagosnak, járulékos-
nak tartja a nem esztétikai funkciót, nem szívesen vesz tudom ást a járu-
lékos funkcióról, mindenfajta küls ő  szándékot az esztétikum fékez őjeként 
fog fel. Így ha meg is különbözteti a költészet egyes tartományait, szá- 



mára ez nem azt jelenti, hogy a költészet tudatosan egy nem esztétikai 
funkció szolgálatába állt, hanem hogy a külsődleges követelmény ellené-
re is mint esztétikum valósult meg, asszimilálta, esztétikai szintre emelte 
(és itt fontos az irányultság, hogy tudniillik emelte) a nem esztétikait. 

Az eddigieket összegezve elmondhatjuk, hogy a két szempont lé-
nyegileg mond ellent egymásnak, ellentétesen tételezi az esztétikum funk-
cióját, s ebből következőleg teljesen eltérő, közös nevezőre nem hozható 
értékrend és kritériumrendszer alapján m űködik. Az egyik éles határt 
von a gyermekköltészet és a költészet közé, és az esztétikailag silányabb 
didaktikus szöveget is hajlandó magasra értékelni, a másik viszont el-
mossa a határokat, a gyermekköltészetet is kizárólag esztétikai krité-
riumokkal méri, aminek következtében képtelen különválasztani a gyer-
mekköltészetet. Az alapvet ő  kérdés tehát úgy fogalmazódik meg, hogy mi is 
valójában a gyermekköltészet. 

Alapos okunk van rá, hogy ne hamarkodjuk el a választ. Az eddig 
elmondottak két alternatíva elé állítanak bennünket, de válasszuk bár-
melyiket, nem valószínű, hogy megoldottnak tekinthetjük a kérdést. Mert 
induljunk ki a két felfogás egyetlen közös' pontjából, és csatlakozzunk 
az általános elfogadott állásponthoz, hogy ideális esetben a m ű  eszté-
tikai és nem esztétikai funkciója megbonthatatlan egységként érvénye-
sül. Nyilvánvaló, hogy nem ideális esetben, vagyis az esetek túlnyomó 
többségében a megbonthatatlan egység felbomlásáról, pontosabban, a 
szintézis kiteljesületlenségér ől van szó, amikor a kett ős funkció a leg-
szerencsésebb esetben is csak párhuzamosan érvényesül, és így nemcsak 
hogy lehetővé, de szükségszerűvé is válik a párhuzamos értékelésük. Ön-
magát kínálja a megoldás, hogy tudniillik két különböz ő  szempontból 
kell megközelíteni a műalkotást, és két különböző  értékelést adni, ame-
lyek együttesen megbízható értékelést jelentenek. Ezek szerint megol-
dódna a gordiuszi csomó, az ellentétes szemléletek közös hibáját csak el-
túlozottságukban, egyoldalúságukban, kizárólagosságukban kellene látnunk. 
és mint annyiszor, most is pofonegyszer ű  megoldáshoz vezetne a komp-
romisszum felkínálva azt a csábító lehet őséget is, hogy a kettős krité-
rium következetes alkalmazásával is eldicsekedhetnénk. 

De nem téveszthetjük szem el ől, hogy az ilyenfajta harmadikutas 
következetesség sem problémamentes. Habár kibékíti a két ellentétes 
szempontot, a kettős nézet még korántsem szavatolja, hogy ezzel túlha-
ladtuk mindkét álláspont fogyatékosságait, hogy az együttes alkalma-
zásuk semlegesíti hibáikat. Lehet egy ezzel teljesen ellentétes, és tegyük 
hozzá, valószínűbb következménye is a két szempont nagystíl ű  és kriti-
kátlan összeházasításának: nevezetesen az, hogy egybegy űjtjük mindkettő  
hibáit, felhalmozzuk azokat, és így nemhogy .csökkentenénk, hanem épp 
felfokozzuk az ellentmondást posztulált kiindulópontunk és alkalmazott 
mércéink között. A két funkció különválasztott vizsgálata csak egy alap-
vető  feltétel mellett válik lehetségessé, ha egyazon jelenség kétféle, komp-
lementáris leírásáról van szó, miközben pillanatra sem feledkezünk meg 
róla, hogy maga a jelenség minőségileg nem foglaltatik benne egyik le-
írásban sem. A természettudományban jól ismert és eredményesen al-
kalmazott módszerről van szó. Ez a módszer azonban nem jeletni a 
jelenség minőségi megragadását, megismerését, ellenkezőleg, a megisme-
rést helyettesíti, és így a legmesszemenőbb óvatosságra int. Ugyanakkor 
a természettudományokban elfogadott, bizonyításra és magyarázatra 
ma már nem szoruló szabály az is, hogy amennyiben két min őség szin-
tézisére, egyesülésére kerül sor, mindkét forrásmin őségtől eltérő  uj har-
madik minőség keletkezik, amelyben a forrásmin őségeik megszüntetve 
vagy — egy, az orosz nyelvterületen használatos és a magyarban is ta-
lálóbb kifejezéssel élve — „eltemetve" vannak jelen. Az így keletkezett új 
minőségnek, új rendszernek pedig sajátos törvényei és kritériumai van-
nak, és csakis azok alapján írható le. Már az elemi iskolában megta-
nultuk, hogy a hidrogén és az oxigén megfelelő  arányokban történő  egye-
sülése vízképződést eredményez, az így létrejött H20 azonban már se nem 
hidrogén, se nem oxigén és víz volta nem ítélhet ő  meg a két összetevő  
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elem tulajdonságai alapján. A vizet . semmi esetre sem írhatjuk le a 
hidrogén és az oxigén sajátságai alapján komplementáris módon. 

Visszatérve saját problémánkhoz, el kell döntenünk mármost, hogy 
az ideális gyermekkölteszet analogikus viszonyba állítható-e az el őbbi ter-
mészettudományi példánkkal. Úgy tetszik, hogy igen; két forrásmin őség 
egy harmadik új minőséggé szerveződése világosan felismerhet ő  benne. 
Következésképp tehát itt is érvényüket vesztik a forrásmin őségek kri-
tériumai, és a minőségileg új rendszer sajátos kritériumai váltják fel őket. 
Az új rendszer leírása, az új minőség megragadása csak e sajátos kri-
tériumok azonosítása révén lehetséges .Ergo, céltalan és elhibázott vállal-
kozás a kettős kritériumrendszer bevezetése, hisz a forrásmin őségek kri-
tériumaira támaszkodik. Ezzel persze nem tagadjuk, hogy nagyon is al-
kalmas a szabad formában maradt forrásmin őségek kimutatására, azaz a 
gyermekköltészet hiányának a feltárására, mint ahogy az elemi állapot-
ban maradt hidrogén- és oxigénmennyiségek is a meg nem valósult víz-
képződésről tanúskodnak. Ezzel a módszerrel megbízhatóan állapíthatjuk 
meg, hogy egy műalkotás nem gyermekköltészet, hanem didaktikai trak-
tátus, vagy egyszerűen ,,,csak" költészet, esetleg ambíciózus szöveg. A 
módszer előnye, hogy segítségével megbízható módon mutatható ki a 
szintézis hiánya, vagyis közvetett módon meghatározható vele a gyer-
mekköltészet, egészen pontosan, a gyermekköltészet hiánya. Hátránya, 
hogy a gyermekköltészet megvalósulása alkalmatlanná teszi. Márpedig 
lévén alapvető  feladatunk a gyermekköltészet meghatározása és érté-
kelése, aligha érhetjük be ennyivel. A gyermekköltészet sajátos kritériumai 
nyilván ugyanígy kimutatnák a meg nem valósult szintézist, ugyanakkor 
azonban lehetővé tennék a gyermekköltészet pozitív, affirmáló értékelését 
is. Nem lehet tehát mellékes a számunkra e sajátos kritériumok meg-
találása, mert a (kettős) forráskritériumok alkalmazásával nem oldot-
tuk meg a gyermekköltészet hiteles értékelésének a problémáját, csak 
egy félmegoldást abszolutizálva túltettük magunkat rajta. 

De lássuk közelebbről az előbb csak futólagosan érintett másik le-
hetőséget is, nevezetesen a komplementáris leírás módszerét. A komple-
mentáris leírás lényegében azt jelenti, hogy min őségileg nem tudtuk meg-
ragadni a jelenséget. A kvantumelméletben például az energiakvantum 
hullámmozgásos és korpuszkuláris leírása inkább bizonytalanság, mint 
bizonyosság, nem arról van szó, hogy az energiakvantum korpuszkiiláris 
részecskékből és fényhullámokból áll, hanem arról, hogy bizonyos esetek-
ben úgy írható le, ragadható meg jobban mint korpuszkuláris, szemcsés 
tulajdonságokkal, bizonyos más esetekben viszont mint hullámtulajdon-
ságokkal rendelkező  valami, amiből, nem következik, hogy hullám és az 
sem, hogy szemcse, s még kevésbé, hogy a kett ő  egysége. 

Visszatérve a gyermekköltészethez, mindenképp komlyan fontolóra 
kell vennünk, hogy nem jellemz ő-e rá is épp egy ilyen kettős viselkedés, 
tulajdonság, ami lehetetlenné teszi, hogy egyetlen min őségként ragadjuk 
meg. Nem tételezhetjük-e indokoltan a gyermekköltészetet mint eszté-
tikai és didaktikai viselkedésmódja, tulajdonsága révén egyaránt leír-
ható valamit, azzal a lényeges megszorítással, hogy tudatában vagyunk 
minőségi megragadhatatlansagának és egyik tulajdonságával sem tartjuk 
azonosnak, egyik tulajdonságát sem avatjuk kizárólagos lényegévé. Első  
tekintetre járható útnak látszik az ilyen okoskodás. Két zavaró mo-
mentumra mégis kénytelenek leszünk felfigyelni. Az egyik, hogy ha el-
fogadjuk ezt a lehetőséget, akkor ellentmondásba keveredünk korábbi 
következtetésünkkel, tarthatatlanná válik a forrásmin őségek kritériumai-
nak az elvetése, a másik pedig, hogy a gyermekköltészet tulajdonságainak 
a differenciáltsága csak feltételezett és nem valóságos. 

Ha kettős viselkedésmódja alalpján akarjuk megragadni a gyer-
mekköltészetet, ez csak a forrásmin őségek tulajdonságainak további ér-
vényesülése, különválasztható megléte esetében lehetséges, vagyis itt nem 
érvenyesülne a szintézis általános törvénye, és mi hibát vétettünk, amikor 
arra támaszkodva elvetettük a forrásminőségek kritériumait és új min ő-
ségi kritériumok kutatását t űztük ki célul. De tévedtünk-e, kivétel-e a 
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gyermekköltészet, úgy valósul-e meg a kett ős funkció szintézise, hogy a 
szintézisben nem szűnnek meg a forrásfunkciók, hanem mint lényegi 
komplementáris tulajdonságok továbbra is öntörvény űen jelen vannak, és 
így a gyermekköltészet e kettős forrásfunkció váltakozó kiteljesülését 
jelenti? Csakugyan, miért ne lenne lehetséges, hagy bizonyos körülmények 
között inkább a didaktikai-pedagógiai funkciónak megfelelően, más kö-
rülmények között viszont inkább az esztétikai funkciónak megfelelően 
viselkedjen működjön a .gyermekköltészet? A válasz egyszer űbb, mint 
sem gondolnánk: nem lehetséges, mert a gyermekköltészet lényegi tulajdon-
sága, hogy elválaszthatatlanul egyesítette a két funkciót, az egyik sohasem 
emelkedik .a másik fölé, és egyik sem hagyható figyelmen kívül a másik 
javára. Az esztétikai funkció azért nem, mert nélküle nem m űködik, illetve 
rosszul működik a didaktikus funkció, a didaktikai funkció pedig azért 
nem, mert nélküle (posztulált kiindulópontunk értelmében, hogy tudniillik 
a gyermekköltészet ideális megvalósulása a két funkció megbonthatatlan 
egysége) nem beszélhetünk gyermekköltészetr ől, esetleg „csak" köl-
tészetről. A komplementáris leírás viszont csak akkar lehetséges, ha az 
egyik szempont, tulajdonsága figyelmen kívül hagyható a másik érvénye-
sítésekor. A gyermekköltészet esetében nem lehet ilyen határozottan dif-
ferenciálni a sajátosságokat. A komplementáris módszer itt a gyermekkölté-
szet önkénes értelmezését jelentené, az egyes jellegzetességek indokolat-
lan kiemelesét, előnyben részesítését. 

Központi kérdésünk tehát továbbra is a gyermekköltészet hiteles mo-
delljének a megtalálása, felállítása marad: mi a gyermekköltészet? 

Mindeddig a gyermekköltészet egyik meghatározott típusáról be-
széltünk. Ideje emlékeztetnünk rá, hogy a gyermekköltészet fogalma jó-
val tágabb az eddig tárgyalt típusnál, amire jórészt a két ellentétes ér-
telmezés közös kiindulópontja alapján korlátozódtunk. A posztulált elv, 
hogy az ideális műben egységesen érvényesül a kettős funkció, implicite 
feltételezi a gyermekköltészet didaktikai elemét, ha megszüntetett, elte-
metett formájában is, de a mindenképp jelenlevő  didaktikai funkcióját. 
Mi elsősorban azért maradtunk meg m indeddig a gyermekköltészet ilyen 
szűken értelmezett koncepciójánál, hogy az általánosan elfogadott tézis-
ből kiindulva megkíséreljük letapogatni a gyermekköltészet valamely lé-
nyegi tulajdonságát, ami azután támpontul szolgálhat a tágabb értelem-
ben vett gyermekköltészet megítélésében, értékelésében. Mint láttuk, ez 
a kísérlet nem vitte el őrébb vizsgálódásainkat, illúziónak bizonyult az 
általános gyermekköltészeti sajátosság kisz űrése, nem sikerült megszün-
tetnünk és feloldanunk az értékkritériumok kettdségét, mert kiderült, 
hagy a mindkét szemlélet által elfogadott tézis tulajdonképpen csak ver-
bális-formai egyetértés, tartalmilag még ezen a szinten sem szűnik meg az 
ellentmondás. Nem nehéz rájönnünk, hogy a két féle kritikai hozáállás 
eleve mást ért az egyaránt hangsúlyozott tézis alatt, a kett ős funkció egy-
ségét az egyik úgy értelmezi, hogy az esztétikai feloldódik a didaktikai-
ban, a másik viszont épp fordítva, hogy a didaktikai oldódik fel az esz-
tétikaiban. Márpedig aligha lehet kétséges, hogy ha helytálló a gyermek-
költészet ilyen posztulálása, akkor egyik szempont sem tarthatja fenn 
állítását. Vagyis a gyermekköltészet lényegi sajátosságát nem az eszté-
tikai és nem is a didaktikai funkció betöltésében kellene keresnünk, ha- 
nem valamilyen minőségileg új funkcióban, amit megnevezni, meghatá-
rozni egyelőre nem tudunk. 

De helytálló-e a posztulált általános tézis, valóban a kett ős funk-
ció egységében teljesül ki a gyermekköltészet, vagy esetleg a kiinduló-
pontunkat kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy kikeveredjünk a kett ős 
szemlélet ellentmondásaiból? Ls ha err ől va szó, akkor milyen irányba 
kell elmozdulnuk, mire kell összpontosítanunk a figyelmünket, hogy kö-
zelebb kerüljünk a megoldáshoz? 

A didaktikai-pedagógiai és az esztétikai kett ős kritériumrendszer 
nem bizonyult ,célravezető  megoldásnak, és az eddigiekből az is . kide-
rült, hogy a didaktikai funkció előtérbe helyezése szükségszer űen az esz-
tétikai funkció háttérbe szorításához, kiiktatásához vezet. Persze, for- 
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dítva is érvényes a megállapítás. De az esztétikumközpontú szemlélet a 
didaktikaközpontúval ellentétben nem tekinti fogyatékosságának a má-
sik kiszorítását, nincs „lelkiismeret-furdalása" ez miatt, mi több, ter-
mészetesnek tartja ezt a jelenséget, mert az esztétikumot átfogóbb így 
nyíltan vagy hallgatólagosan magasabb rend ű  kategóriának minősíti. Ezek 
szerint nemcsak külön-külön, de együttvéve is beleférhet az esztétikum-
ba az ideológia, a didaktika, a létélmény, az etika stb., s őt az értékes 
műalkotás szükségszerűen átfogja mindezeket a kategóriákat, az esztéti-
kum polifonikus és univerzális volta automatikusan affirmálja mindegyi-
ket, míg ekategóriák valamelyikének a hangsúlyozott jelenléte az esz-
tétikum rovására megy. E szemlélet számára magától értet ődő, hogy az 
értékes gyermekköltészet els ősorban esztétikailag értékes, és ha ilyen, 
akkor mindenképp teljesíti a másodlagos, a járulékos funkciót, mondjuk, 
a didaktikai, ugyanakkor lehet bármennyire nemes szándékú és „pozi-
tív" tartalmú, pedagógiailag gondosan csiszolt és hibátlan, ha esztétikai-
lag nem funkcionál, üres szólam marad. A műalkotás akkor és csakis 
akkor tesz eleget rendeltetésének, ha esztétikailag értékes. Így nem szol-
gálhat egyetlen mű  mentségére sem, hogy történetesen gyermekkölté-
szet, történelmi regény vagy science fiction. A mérce általános, hirdeti 
fennhangon, és csak akkor jön kissé zavarba, ha számon kérjük t őle 
ezt az általános mércét, az esztétikai standardot. De akkor sem mindig 
és feltétlenül, hisz a sztereotip válaszok egész arzenálja áll a rendelke-
zésére, amelyek közül a mű  belső  esztétikai kritériumainak a feltárása és 
alkalmazása bizonyul a leghatásosabbnak. 

Kétségkívül a szempont javára kell írnunk, hogy az esztétikumra 
összpontosuló figyelmével lehet ővé teszi a vizsgált terület kiszélesítését, 
és olyan műalkotásokat is bevon látószögünkbe, amelyek a küls ő  krité-
riumok rostáján fennakadtak volna. Igy például a gyermekköltészet má-
sik, általunk eddig nem tárgyalt típusa is felbukkan: a gyermeklogikára 
épülő  költészet. Az ide sorolható alkotásokat (ritka kivétellel) nem képes 
befogadni a didaktikus magatartás. S itt valójában elérkeztünk a kétfé-
le felfogás újabb lényeges ütközési pontjáig. Arról van szó, hogy a di-
daktikus felfogás határozottan megkülönbözteti a gyermekek számára írt 
költészetet, mi több, csak ezt ismeri el gyermekköltészetként, míg az esz-
tétikai szemlélet nem érzékeli ezt a szándékban megnyilvánuló különbsé-
get, és egészen más kritériumok szerint ítéli meg,  hogy mi tartozik a 
gyermekköltészethez, illetve a legszívesebben eltekint az ilyen megkülön-
böztetéstől. Az esztétikai álláspont erre vonatkozó alapelve, hogy az al-
kotói szándéktól függetlenül minden költ ői alkotás „gyermekvers" lehet, 
ha a gyerek mint költészetet be tudja fogadni, vagyis szerinte minden 
egyes esetben a befogadó esztétikai képzettségét ől és esztétikai fogékony-
ságától függ, hogy teljesíti-e és milyen mértékben teljesíti esztétikai funk-
cióját a műalkotás. Érvelése során szívesen hivatkozik olyan klasszikus 
remekművekre, mint Cervantes Don Quijote-ja vagy Swift Gulivere, mely 
művek az írói szándék ellenére — hihetetlenül gazdag esztétikai skálájuk 
révén — váltak nélkülözhetetlenül gyermekolvasmánnyá. Abból az el-
lenérvből, hogy ezzel . szemben Dante Isteni színjátéka vagy Thomas Mann 
Varázshegye sohasem válhat gyermekirodalommá, nem azt a következ-
tetést fogja levonni, hogy az igazán „komoly" remekművek óriási több-
sége hozzáférhetetlen a gyerekek számára, ergo m űvelni kell egy szeré-
nyebb igényű, eleve a gyerekeknek szánt irodalmat, hanem azzal vág 
vissza, hogy a felnőtt olvasók nagy része számára szintén megközelíthe-
tetlenek ezek a remekművek, sőt még az úgynevezett gyermekirodalom 
jelesebb darabjai is, ami kétségkívül az esztétikai kultúra hiányának a 
következménye, de ennek az elsajátítására nem rímes szentenciákkal, ha-
nem jó művekkel lehet rávezetni a gyerekeket. A vitát nehéz eldönteni. 
Lényege, hogy az esztétikai felfogás nem akar és nem tud érdemleges 
különbséget tenni a gyerekeknek és a nem gyerekeknek szánt irodalom 
között, mert elveti és irrelevánsnak tartja a küls ődleges mércét, _ vele 
szemben á didaktikus felfogás pedig épp a küls őségek alapján végzi el 
az osztályozást, aminek következtében szükségszer űen elhatarolja.. a gyer-
mekköltészetet a gyermeki logikára alapozó, épül ő  költészettől, mert ezen 
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utóbbiból fölöttéb nehéz kikristályosítani egy határozott didaktikai elvet. 
Mindenesetre a felszínre kerül egy újabb kérdés: gyermekköltészet-e az 
ilyen költészet? 

A leckét azonban a gyermekköltészet harmadik típusa, a gyer-
mekek által írt költészet adja fel teljes bonyolultságában. Itt már jó-
val többről van szó, mint a külső  mérce elfogadásáról vagy elutasításá-
ról, már nem a felnőttek gyerekekhez való viszonya a kérdéses, hogy mi-
lyen elképzeléseink vannak a gyerekek esztétikai befogadóképességér ő l. 
illetve hogy milyen elsődleges funkciót szánunk a műalkotásnak, itt már 
a gyerekek autentikus esztétikai megnyilvánulásával, alkotó tevékenysé-
gével kerülünk szembe, amit úgyszintén értékelnünk kellene valamilyen 
módon. De milyen elvek és kritériumok szerint? Számos dilemmát sejtet ő . 
fogasnak látszó kérdés. A legcsodálatosabb, hogy se az esztétikai, se a 
didaktikai felfogás nem jön zavarba, mindkett ő  könnyedén teszi túl ma-
gát a problémán. Mindkettő  el fogja ismerni, hogy érdekes esztétika-
elméleti kérdéssel állunk szemben, de ugyanakkor rá fog mutatni arra 
is, hogy periférikus jelent őségű  jelenséggel, ami a gyermekpszichológusok 
és a pedagógusok számára talán lényeges lehet, de senki sem gondol-
hatja komolyan, hogy mélyreható értékelés tárgyává tegyük az ilyen köl-
tészetet. De ha feltételezzük, hogy esetleg belemennek a játékba: mi tör-
ténhet, hogyan reagálhatnak? A didaktikus felfogás híve nyilván hamaro-
san rá fog jönni, hogy a legbiztosabb egy új skatulyába dugni ezt a köl-
tészetet és gondosan elhatárolni a másiktól, a gyerekeknek szánt költé-
szettől. A didaktikai funkció számonkérésével közeledni ehhez a költé-
szethez, enyhén szólva is, képtelenség, ha viszont valóban vannak, lenné-
nek „komoly" mércékkel mérhet ő  kétségbevonhatatlan esztétikai értékei, 
az csak nyereség, máris készülhetünk a csodagyerek-avatásra, de a kö-
rülmény, hogy gyerek írta a verset még nem jelenti, hogy gyermekköl-
tészetről van szó: esetleg gyerek által írt költészetr ől és így erre a köl 
tészetre nem a gyermekköltészet mércéit, hanem az „igazi" költészet mér-
céit kell alkalmazni, vagyis nem a didaktikusan felfogott gyermekkölté-
szet zsákjában a helye. Csodálatos módon az esztétikai felfogás több lé-
nyeges ponton is egyet fog érteni ezzel a megközelítéssel. Mindenekel őtt 
abban, hogy a szokásos esztétikai mércéket kell alkalmazni, és ha a gye-
rekek által írt költészet így is értékesnek találtatik, akkor az a régen hang-
súlyozott alapelv fényes bizonyítéka lesz, hogy tudniillik az esztétikum 
alapjában véve nem ismeri a kategóriákat és ezért minden küls ő  szempont 
bevezetése erőszaktétel. 

Mi azonban csak most jövünk igazán zavarba, mert hát mi után is 
kutatunk valójában, ha nem a gyermekköltészet után, és hogyan lehetsé-
ges, hogy épp most siklik ki a kezünkből, amikor végre .rátalálunk. Vagy 
a gyermekek által írt költészet valóban nem lenne gyermekköltészet? 
Esetleg a gyermekköltészet olyan típusa ez, amelyiket határozottan el kell 
különítenünk a gyerekeknek szánt költészett ől? Ez lenne a gyerekek „fel-
nőttköltészete"? Vagy csakugyan itt a bizonyíték, hogy valami nem léte-
ző  után kutatunk, hogy egyszerűen nincs gyermekköltészet, hanem csak 
a mindent átfogó, bonthatatlan, egyetemes költészet létezik? Netán ter-
minológiai zűrzavarról lenne szó? 

Ami a terminológiát illeti, nyilvánvaló, hogy a gyerekeknek szánt és 
a gyerekek által írt költészet megérdemli a megkülönböztetést, nem ve-
hető  egy kalap alá a költészet e két típusa, hacsak nem magáról a költé-
szet közös kalapjáról van szó. De ez a közös kalap azt jelenti, hogy a 
költészet rnindemfajta skatulyázása fölösleges, vagy legalábbis az esztétikai 
értékelés szempontjából irreleváns. Az esztétikai mércék alapján egyszer ű-
en nem tudunk minőségi különbséget tenni a gyermekköltészet egyes tí-
pusai között, mert az esztétikai mércék közömbösek a m ű  másodlagos je-
gyei iránt. Terminológiailag ugyan megkülönböztethető  a gyerekeknek 
szánt és a gyerekek által írt költészet, de ez a különbség gyakorlatilag sem-
mit nem jelent az esztétikai értékelés szempontjából. Az egyedi műalkotá-
sok mindegyike természetesen a maga sajátos módján min őségi, de épp 
ez az egyedi minőségjegy az esztétikum egyik alapvet ő  ismérve. Ennyivel 
be is kellene érnünk. Összegezésül elmondhatjuk tehát, hogy téves útra ve- 
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zetett bennünket a küls ő  követelménynek adott engedmény, hogy téves 
kiindulópontot választottunk, amikor azt állítottuk, hogy egy m ű  akár re-
mekbe szabott esztétikai teljesítmény is lehet, ha nem tesz eleget a sajá-
tos nem esztétikai követelményeknek, akkor megpecsétel ődött a sorsa, 
minden kiválósága ellenére a rossz gyermekversek, ifjúsági vagy történelmi 
regények és tudományos fantasztikus m űvek listájára kerül — megbukik. 
Nem kell mást tenni, csak kiiktatni a másodlagos, nem esztétikai kritéri-
umot és megszűnik az ellentmondás. 

De az eddigiek során megbizonyosodtunk-e arról, hogy minden továb-
bi nélkül kiiktathatjuk a küls ő  kritériumot? Arról kétségkívül igen, hogy 
zavarja a tisztán esztétikai kritérium alkalmazását, hagy nehezen egyez-
tethető, mi több, gyakran összeegyeztethetetlen vele, hogy az értékelés so-
rán vagy az egyikről vagy a másikról le kell mondani, ha egyértelmű: íté-
letet akarunk mondani. Lévén szó költészetről, magától értetődőnek látszik, 
hogy az esztétikai kritériumba kapaszkodunk inkább, ha már valasztásra 
kényszerülünk. Ez természetes. Illetve természetes lenne, ha kétségkívül 
bizonyosak lehetnénk benne, hogy a költészet funkciója kizárólag az eszté-
tikum, pontosítva, ha teljes  bizonyossággal tudnánk, hogy mit is kell érte-
nünk az esztétikai funkció alatt. Sajnos, be kell vallanunk, hogy nagyon is 
homályos és bizonytalan kategóriáról van szó, hogy ezzel tulajdonképpen 
semmit meg nem határoztunk, illetve igen furcsa módon határoztunk meg 
valamit. Közérthetőbb nyelvre fordítva azt mondtuk, hogy a költészet funk-
ciója maga a költészet, vagyis mindig_ épp az, ami maga a !konkrét műal-
kotás. Se többet, se kevesebbet. Márpedig el kell ismernünk, hogy itt még 
mindig tisztázásra szorul legalább az esztétikum mibenléte mert azzal, 
hogy kétféleképp, nevezzük meg ugyanazt a jelenséget és az egyik megne-
vezest az értékelés tárgyaként, a másikat pedig értékelési mérceként értel-
mezzük, a jó öreg tautológiától messzebbre nem jutottunk, semmit sem 
oldottunk meg. Nem hisszük, hogy az olyan külső  szempont, mint ami-
lyen a didaktikai elv bevezetése, segítségünkre lehet, inkább hajlunk annak 
a feltételezésére, hogy vakvágányra tereli a kérdést. De azt sem tartjuk 
kielégítő  megoldásnak, hogy tetszetős tautológiába burkoljuk, ;rejtsük a 
problémát. A probléma lényege ugyanis mégiscsak az, hogy létezik minő-
ségi, esztétikailag is érzékelhető  minőségi különbség a költészet különböző  
típusai között. És ez még akkor is szem el őtt tartandó, ha elfogadjuk, hoav 
az esztétikum közös kalapja sorsdöntő  módon határozza meg őket. Meg-
határozza, de ki nem egyenlíti, össze nem mossa. Ha a didaktikus vagy az 
esztétikaközpontú szemlélet nem bizonyul alkalmasnak a különbségek meg-
ragadására, ez még nem jelenti, hogy semmiseknek tekinthetjük ezeket 
a különbségeket. 

A titok kulcsát, persze, mi sem rejtegetjük a zsebünkben, így el ő  sem 
húzhatjuk. 

• 
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DR. HORVÁTH MÁTYÁS 

A NÉPIES IRODALOM ÖSVÉNYEIN 
IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ  GYERTYÁNKA MEG KILENC TESTVÉR-
KÉJE CfMO MESÉJÉNEK FELDOLGOZÁSA 

Az 5. osztályban az irodalmi nevelés teljes anyagát a népköltészet képezi. 
A műfajok és műnemek alapos elemzése felkészíti a tanulókat a népkölté-
szeti szőregek viszonylag önállóbb megközelítésére: az olvasókönyv és a 
házi olvasmányok bőséges szöveganyaga lehetővé teszi, hogy alakuló jár-
tasságaikat formálják és alkalmazzák az egyes szemelvények önálló ol-
vasása során. 

A népszerűsítő  néprajzi olvasmányok bevezetik a tanulót a népkölté-
szet keletkezési körülményeibe, terjedésébe; megismerkednek a népélet 
különböző  megnyilvánulási formáival, ahol „apáról fiúra" vivődött át a 
szóbeli irodalom, azaz ahol az ifjabb generációk megismerhették a nép-
költészetet, a tehetségesebbek csiszolhatták, variálhatták az ősanyagot. 

A 6. osztályos irodalomtanítás m űvelődési anyagának természetes 
alapja a népköltészet. Ebben az osztályban egész évben a népies irodalom-
mal foglalkozunk. A népies irodalom „a népi életformának és a néphagyo-
mányoknak — ezen belül a népköltészet hagyományainak — ápolására ala-
pozott törekvés, beleértve az irodalomnak a népköltészethez való tudatos 
idomítását; az ábrázolásnak az a módszere, amely a mondanivalót népi 
alakokon és sorsokon, népi szimbolikán keresztül, a népköltészet hagyomá• 
nyos tartalmi és formai formai elemeit felhasználva fejezi ki" (Magyar Iro-
dalmi Lexikon). 

A meghatározást nem a tanulónak kell szó szerint tudnia. A tanárnak 
kell szem előtt tartania egész éven át, hogy a szemelvények feldolgozásakor 
vezérfonalul szolgáljon. Számos közös, majd önálló népies szöveg elemzé-
sével fokozatosan tudatosul a tanulóban a népies irodalom fogalma. Fokról 
fokra alakulnak ki fogalmai, világosodik meg el őtte, hogy tulajdonképpen 
miért is nevezi az irodalomtudomány népiesnek a szerz ők és műveik egy 
csoportját. Tehát induktív eljárással, elemzéssel haladunk el őre, hogy rész-
összefoglalások és teljes szintézisek formájában verbálisan is megfogal-
mazzuk a végén az egész irányzat fogalmát. 

A deduktív verbális információ mint módszertani eljárás nem hozná 
meg a várt eredményt. A tanulókat rákényszerítené, hogy tekintélyi elv 
alapján ismételgessék a tanár véleményét, és az olvasókönyv és házi olvas-
mányok szemelvényeiben csak bizonyítási anyagot látnának. 

A magyar népies irodalom mellett be kell mutatnunk a tanulóknak az 
európai népiességet is. Igy kerül sor Ivana Brli ć-Mažuranić  megismerteté-
sére a házi olvasmányok keretében. De házi olvasmány a János vitéz és a 
Toldi is. Feldolgozásuk már észrevéteti a népköltészet, a népi hagyományok 
hatását a műköltészetben. E két házi olvasmány feldolgozása után iktat-
hatjuk be munkatervünkbe Ivana Brli ć-Mažuranić  munkáját, a Rég múlt 
idők meséit. 

A feldolgozást több körülmény akadályozza. Sem a szerz őt, sem mun-
káját nem ismerik, nem ismerhetik tanítványaink. A m ű  Bodrits István 
fordításában először 1965-ben jelent meg. Míg 1979-ben a Tankönyvkiadó 
a házi olvasmányok sorozatában meg nem jelentette, évekig hiányzott a 
könyvkereskedésekb ől. A tanulók esetleg a nagyobb közkönyvtárak gyer-
mekosztályain találkozhattak vele. Másrészt a 12-13 éves 6. osztályosok 
érdeklődése már távolodik a tündérmesék világától. Ivana Brli ć-Mažuranić  
pedig a tündérmesékhez közelálló m űmeséket írt a gyerekeknek. Mindeze-
ket szem előtt kell tartanunk, amikor a kötet önálló és közös olvasását ter-
vezzük. 
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Hogy ki volt a szerző, arról Juhász Géza tanulmánya a kötet végén jól 
tájékoztatja a tanulókat. A bevezet ő  órán, amelyen bemutatjuk a szer-
zőt és munkáját, kijelöljük a tennivalókat, a tanulmány alapján a tanár 
ismertesse az írónő  életrajzát és munkásságát. Sokkal hatásosabb a szó-
beli bemutatás. Az a tény, hogy két ízben is Nobel-díjra javasolták kortár-
sai, bizonyára felkelti a tanulók érdekl ődését és jelzi azt a hallatlan nép-
szerűséget is, amelynek az írón ő  korában örvendett. Hívjuk fel a tanulók 
figyelmét még egy érdekes eseményre. Csaknem harmincéves már, amikor 
írni kezdett. Ekkor már felnövekvő  gyermekei voltak, és írásaival jó és 
erkölcsnemesítő  olvasmányokat akart a kezükbe adni. M űmeséi azonban 
nemcsak saját gyermekeit, de csaknem 80 éven át generációkat vonzottak a 
könyvhöz, és neveltek nemes erkölcsi szellemben. 

A tények megragadhatják a tanulót. Biztosabb a siker, a házi olvas-
mány elolvastatása azonban, ha a mű  maga válik vonzóvá a tanulók el őtt. 
Petőfi és Arany népiessége után a bemutató órán néhány szemelvény is-
mertetésével hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy ez az irányzat hogyan va-
lósult meg Ivana Brlić-Mažuranić  által a horvát prózában. 

A műmesékben sok részlet szól a régi horvát népéletr ől: 
„Egy tavaszi reggelen korán fölkelt az öreg Vjest, még napkelte el őtt, 

fölébresztette három unokáját, és azt mondta nekik, menjenek az erd ő-
be, oda, ahol tavaly mézet gyűjtöttek, s nézzék meg, hogyan teleltek át 
a méhek, fölébredtek-e már téli álmukból, kiröppentek-e odvukból." 

„Marun egyre hordta haza a méheket, gerendát faragott, új kunyhót 
épített magának. Egy botra meg tíz rovát vésett, és mindennap megszám-
lálta őket, és csak azon járt az esze, mikor teljesedik mind a tíz kíván-
sága." 

A régi népélet sokban különbözött a maitól. A horvát népszokások 
pedig különböznek a magyartól. Elkerülhetetlen tehát, hogy a tanár ne 
fűzzön magyarázatokat a hallottakhoz. 

De az emberi élet és tevékenység realitása mellett a mesékben•talál-
koznak a tanulók a hiedelemvilággal, a szláv mitológia elemeivel is. 

„Régóta gyűlölte Bjesomar a vén Vjestet, gy űlölte, ahogyan csak a 
gonosz tudja gyűlölni az igaz embert. De legeslegjobban azért gy űlölte, 
mert az öregember szent tüzet gyújtott az irtáson, és őrizte, táplálta, hogy 
soha ki ne aludjon. És a szent t űz füstje mindim megköhögtette Bjeso-
mart." 

Nyilvánvaló, hogy Bjesomar a szláv mitológiában a Rossz megtestesí-
tője. Az öreg Vjest táplálta örök tűz pedig szintén valamilyen pogánykori 
szokásra utal, amellyel az emberek távol akarták tartani a rossz ;  ártó szel-
lemeket. De a katolikus mitológiára is találunk utalásokat a köszöntések-
ben, templomok emlegetésében stb. Mindezek az elemek azonban szerves 
részei a népi hiedelemvilágnak, ne ütközzünk meg tehát jelentkezésükön. 
Ugyanúgy részei a népi világszemléletnek, mint a tündérek, manók, bo-
szorkányok: 

„Ott, az osztozkodó szikla tövében üldögéltek a fogadalmas tündérek, 
és egyre azon évődtek, hogy csapta be őket Vijjogó, a sasmadár." 

„Volt közöttük mindenféle fajta manó. Egyik vörös volt, mint a vö-
rösbegy, a másik zöld, akár a zöld gyík, a harmadik gyapjas, mint egy bir-
ka, a negyedik csupasz, akár a béka, az ötödiknek meg szarva volt, mint 
egy egér ..." 

„— Dadám voltál, boszorkány lettél! Ha a te gonoszságod formálná a 
világot, bizony torz, rút világ volna!" 

A bevezető  óra előtt a tanár győződjék meg az olvastatási lehetősé-
gekről. Ellenőrizze, hogy az iskolakönyvtárban hány példány áll a tanu-
lók rendelkezésére, illetve a közkönyvtár hány példánnyal járulhat hozzá 
az iskolaihoz. Amennyiben optimális feltételeket tud biztosítani, azaz lega-
lább az osztálylétszám kétharmadának azonnal kézbe tudja adni a könyvet, 
elegendő  lesz két-három hét az olvastatásra. Hosszabb id ő  nem ajánlatos, 



mert a feldolgozás id őpontjára elhalványodnának az emlékek; halványul a 
szöveg keltette hatás is. 

A kijelölt időszakban alkalmankint érdekl ődjünk a tanulóktól, hogy ha-
ladnak az olvasással. Órák után, szakköri összejövetelen érdeklődjünk 
munkájuk felől. Melyik mesét olvasták? Melyik tetszett legjobban az ed-
dig olvasottak közül? Ki ragadta meg őket a szereplők közül? Éreztessük 
a tanulókkal, hogy nem közömbös szamunkra a. tevékenységük, magunk is 
együtt izgulunk, gyönyörködünk velük a szöveg feldolgozásával. 

A közvetlen feldolgozásra három órát tervezhetünk. Az els ő  órán kö- 
zösen dolgozzuk fel a kötet nyolc szemelvénye közül azt, ami magunknak 
is legjobban tetszett, legjobban megragadott. Ebben nem szeretnénk be-
folyásolni a magyar szakos tanárokat. A feldolgozás módszertani appará-
tusához szeretnénk segítséget nyújtani egyik mese teljes feldolgozásával 
korántsem azzal a szándékkal, hogy minden osztályban ez a szöveg szolgál-
jon példaként a többi mese önálló vagy részben önálló feldolgozásához. 
Erre a célra a Gyertyánka meg kilenc testvérké je című  szemelvényt válasz-
tottuk. 

Mindenekelőtt meggyőződünk róla, hogy a tanulók valamennyien elol-
vasták-e a kijelölt mesét. Tömörítéssel felidézzük a történet fabuláját. 
Miután meggyőződtünk a tanulók tájékozottságáról, hozzáfoghatunk a 
részletes feldolgozáshoz. 

Induljunk ki a mese szerkezetéből. A szerkežeti elemek feltárása tör-
ténhet induktív vagy deduktív úton. Mivel el szeretnénk kerülni az újraol-
vasást, a deduktív megoldást javasoljuk. A tanár fokról fokra haladva írja 
fel a kompozíció egyes elemeit a táblára: 

Expozfció: A cselekmény helyszíne és a főszereplők bemutatása. 
Bonyodalom: 1. Jávorfákból kilenc fiú. 2. Gyertyánfából — Gyer-

tyánka. 3. A testvérek találkozása. 4. Az ispán bosszút fogad. 5. Gyertyán-
ka megmenti testvéreit. 6. A testvérek Neumijka apónál. 7. Gyertyánka és 
a mogyoró. 8. A testvérek visszatérése a földi világba. 9. A tanácskozás. 

Tetőpont: A testvérek megmentik a várúr életét. 
Kibontakozás: Lerombolják a várfalakat. 

Ahogy az egyes szerkezeti elemek a táblára kerülnek, a tanulók mi-
nél kifejezőbben, részletesen elmondják a részcselekményt. A fő  didaktikai 
feladat mellett így fejl ődik kifejezőképességük is. Egyes részeket mégis 
mételhetünk azzal a céllal, hogy minél plasztikusabb ábrázolásra töreked-
jenek a tanulók. Közben észrevétetjük a m űfajra jellemző  jegyeket: 

Jurina — várúr, akinek jobbágyai vannak. Tehát a cselekmény a hor-
vát középkorban is játszódhatna. Ezek a mese reális elemei. A következ ők-
ben összegyűjtetjük a tanulókkal az e csoportba tartozó elemeket: szopta-
tós dajka, kastély, bölcs ő, selyemsátor, faragóbéres, ispán, öreganyó, agarak. 

Neumijka apó mitológiai alak. Kerestessük meg azokat a részeket, 
amelyek leírják alakját, tevékenységét! 

„Nem szokott mosakodni Neumijka ,  apó, nem is borotválkozott, a 
körmét sem vágta, de még csak nem is rágta, csak fölkelt hajnalban, vé-
gigrepült az égbolton, s alkonyatkor álomra hajtotta a fejét. A lábán b ű-
vös bocskor, a fején meg egy kis vödör. Egyik felhőről a másikra lépett 
a bűvös bocskorban, két lépéssel végigszáguldott az egész égbolton. A vö-
dörsapkával meg vizet merített a forrásnál, és harmattal öntözte a réte-
ket, mezőket. Szakálla szelet keltett, körmével a felh őket karmolta, s ahol 
kellett, esőt hullajtott. Szétkergette a ködöt, hogy a nap lesüthessen a föld-
re, s gondját viselje a csírázó búzának is." 

Maga a Neumijka név beszélő  név. Jelentésével utal a visel őjére. Ke-
restessük meg a tanulókkal azt a mondatot, amely mintegy értelmez ője a 
névnek! Vajon ártó szellem volt-e Neumijka? Tanulmányozzuk át ismét az . 
idézett szöveget, és keressünk még idézeteket tetteire vonatkozóan. Pél-
dául: 
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Gyerekekkel ajándékozza meg a gyermektelen várurat. 
Csupa hasznos dologra tanítja a várúr fiait: 
„És már várt is rájuk a rengeteg munka: vizet merni, hordani, ködöt 

ritkítani, a reggeli hűvösséget szétkergetni, harmatot permetezni. És akár-
mekkora is volt a birtok, mindezt nekik kellett csinálniuk. Ők harmatoz-
ták, öntözték a sok fát, virágot, f űszálat, Neumijka apó védenceit. De még 
ez sem volt minden, a gyerekeknek kellett szétkergetniük a sok felh őt is. 
hogy legyen hol kikukkantania a napnak, napsugárral beszórni az egész 
birtokot." 

„Sok volt a munka reggel, de még több este. Amikor fölébredtek, ne-
kik kellett ébreszteniük a fészkén bóbiskoló madarat, s addig le sem fek. 
hettek, amíg az utolsó fűszálat is el nem ringatták." 

De megtaláljuk a műmesében a népmesei elemeket is, azaz a nép-
költészet hatását. Két síkon mutatható ki a népmesék hatása: 

Népmesei motívumok 

Az erdei fácskák kisfiúkká válnak. 
„Ringatták, ringatták alkonyattól éjfélig, bele is fáradtak, s mire el-

jött az éjfél, ahány dajka volt, mind elaludt. S amikor fölrezzentek álmuk-
ból, volt is mit látniuk: a kilenc bölcs őben kilenc kisfiú mosolygott, piros 
volt az arcuk, akár a piros alma." 

„Ringatta az anyó a tekn őt, ringatta, s közben le se vette a szemét 
a gyertyánfáról, de éjféltájt köd ereszkedett a szemére, szundikált is egy 
verset, s amikor fölrezzent álmából, hát látta ám, hogy egy csöppnyi legény-
ke van a teknőben, akkorka, mint a tenyerem, vékonyka, akár a f űzfa-
vessző ."  

Gyertyánka fadarabbá változik. 
„Azzal szaladt vagy három lépést a f űben, vetett egy bukfencet, kett őt, 

és — láss csodát! — a két öreg el ő tt ott feküdt a gyertyánfa." 
Megnyergelik a felhőket. 
„Ráparancsolt Neumijka apó a gyerekekre, az úrfiak a felh őket nyer-

gelték meg, Gyertyánka pedig a legkisebbik hátára pattant föl." 
Társadalmi megbékélés. 
„Fussatok, szaladjatok, szolgáim, hozzatok vés őt, kalapácsot, feszí-

tővasat, csákányt, még ma leromboljuk a vár minden falát, bástyáját, én 
ütöm ki az első  követ a falból. És négy hírnököt küldök a világ négy tája 
felé, adják hírül a birtok minden népének, ispánjának, jobbágyának, úgy 
áll most már a nagyúr kastélya, minta galamb a mezőn, mint egy emberi 
szív isten tenyerén! Nem zárják el, nem veszik körül rideg k őfalak, nagyobb 
erő  védi most már: a várúr és fiainak karja, kardja!" 

A várúr elhatározását tüzetesebben meg kell beszélnünk. Miért nép-
mesei elem a társadalmi megbékélés? Nyilván a feudális társadalomban 
elképzelhetetlen volt, hogy a földesúr, a „várúr" annyira meghatódjon, hogy 
lemondjon társadalmi előjogairól. Azt is észre kell vétetnünk, hogy az írón ő  
szimbolikusan fejezte ki a társadalmi különbségek eltűnését. Itt a várfalak 
lerombolásával ábrázolja azt igen finoman, rejtetten. Népmesei az egész 
szituáció, mert tulajdonképpen a népmesei „jó tett helyébe jót várj" elve 
érvényesül. 

A népköltészet nyelvezete, stílusfordulatai 

Az irodalmi alkotás, azon belül a szerepl ők jellemzése elképzelhetet-
len a nyelvi-stilisztikai elemek érintése nélkül. A mi esetünkben, ahol a né-
pies epika jellemző  jegyeinek bemutatása a feladat, fel kell ismertetnünk 
azokat a nyelvi elemeket, amelyek azonosak vagy hasonlóak a népmesék 
nyelvi fordulataival. Els ősorban a lexikára és a lexikai ,értékű  nyelvi fordu- 
latokra kell felhívnunk a figyelmet. 
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Helyzetünk azonban nem olyan egyértelm ű , amint amikor eredeti iro-
dalmi szöveget tanulmányozunk. Bodrits István fordítása sokat átmentett 
a népmesék ízes nyelvezetéb ől. 

Kerestessünk a népmesékre jellemz ő  nyelvi fordulatokat a leírásokban! 
Például: 
„egy cseppnyi víz nem sok, annyi sincs a közelben" 
„Nem szokott mosakodni Neuanijka apó, nem is borotválkozott, a körmét 
sem vágta, de még csak nem is ragta . 

 számára kedvesebb széles e világon, mint a gyep, mint az erd ő " 
„mind a kilenc jávorfa növekedett, öröm volt rájuk nézni" 

Népies ízeket találunk a párbeszédekben is. Például: 
Na, most már szépen n őjetek, növekedjetek, jávorfácskák, ipar-

kodjatok, ahogy az erőtökből telik. 
Hej, istenem, istenem, de szépek is azok a jávorfák, miért is nincs 

nekem kilenc ilyen fiam! 
Fölcseperedtek már a legénykék, ideje, hogy lássák a birtokot! 

(A népmesékben így hangzana a fenti mondat: ideje, hogy világot látni 
induljanak.) 

A nyelvi anyagot korántsem merítettük ki a fenti idézetekkel. Közös 
elemzéssel csak példát, segítséget nyújtunk a tanulóknak az egyéni munká-
hoz. A rendelkezésünkre álló idő  arányában növelhetjük az egyéni kutatás-
ra szánt időt. 

A szerkezeti elemek szerinti elemzéssel, a népies prózára jellemz ő  
jegyek felkutatásával a tanulók állandóan olyan szituációba kerülnek, hogy 
újra és újra tanulmányozzák az elolvasott szöveget. A felmerül ő  szempontok 
a válogató olvasás elveinek megfelel ően elmélyítik a tanulók szövegisme-
retét. A tanítási óra végén közös tevékenységgel és a szerkezeti vázlat alap-
ján felrajzolhatjuk a fabula grafikus szerkezetét: 

Tetőpont 

o 
Cselek mény 	Kibontakozás 

o 	o 
Expozíció 	Bonyodalom 

A feldolgozásra szánt másik két tanítási órán feldolgozhatjuk a kötet 
többi műmeséit. Ne törekedjünk teljességre! Az el őzőekben bemutatott 
feldolgozási modell alapján döntsük el, melyik szöveget fogjuk megkövetel-
ni önálló elemzés formájában a taulóktól, illetve mely meséket fogunk rész-
legesen elemezni. 

Fennáll a lehetősége annak, hogy egyes szövegek esetében csak a 
mitologikus vagy népmesei elemeket fogjuk kiemelni a megfelel ő  nyelvi 
apparátus idézésével. Célunk mindig az legyen, hogy a tanulók önállósá-
gának optimális biztosításával elkerüljük a sematikus megoldásokat. 

Minden szöveg tartalmaz nyíltabb vagy burkoltabb üzenetet. Els ősor-
ban a tanulókkal fogalmaztassuk meg az erkölcsi mondanivalót, kerülve a 
tekintélyelvű  didaktizálást. Az utolsó órán megfogalmazhatjuk a kötetre 
vonatkozó érvénnyel, hogy az írón ő  általában valamilyen általános érvény ű , 
örök emberi magatartás megtartására serkenti ifjú olvasóit. 
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DR. VÉKONY LÁSZLÓ  

ÚJABB SZILÁNKOK A MÚLTBÓL  
EGY MÜZEUMI ÉRTESÍTŐ  MEGINDITÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL  

Ha valaki először látogat el a szabadkai Városi Múzeum régészeti osztá-
lyába, a legelső  dolog, ami fel fog tűnni neki, az az ezernyi kisebb-na-
gyobb, zsineggel átkötött csomag, amely szép sorba rakva hosszú polco-
kat tölt meg a padlótól a mennyezetig. Az els ő  pillanatban azt hihetné,  
hogy mind régészeti leletekkel van tele, mint azok a kartondobozok, ame-
lyek a többi polcon sorakoznak, és meglepődve fogja tudomásul venni,  
hogy minden egyes csomag egy emberi csontváz részeit tartalmazza.  
Olyan csontvázakét, amelyeket az eddigi régészeti kutatások folyamán tár-
tak fel Északkelet-Bácska területén ~a múzeum régészei.  

Húsz-egynéhány évvel ezel őtt kezdték el rendszeresen begyűjteni és  
raktározni azt a hatalmas dokumentációs anyagot, amely ma már több  
mint ezer személy maradványait foglalja magába. Hattalmas és tudo-
mányos szempontból rendkívül értékes anyag; Vajdaság legnagyobb ilyen  
jellegű  gyűjteménye!  

A csontvázak különböző  történeti korszakokat képviselnek, kezdve  
a körülbelül 4300 év előtti rézkortól, a közbees ő  korokon át egészen a  
késő-középkorig, vagyis a XVI. századig. Vannak közöttük szép számmal  
olyanok, amelyek kiválnak a tömegből és mind a régész, mind az antro-
pológus számára különösképpen érdekesek, vagyis azok számára is, akik  
az emberi társadalmak fejlődését kutatják és azok számára is, akik az  
emberi nem szomatikus múltját vizsgálják. Van trepanált, van mester-
ségesen torzított koponya, képviselve vannak törpe növés ű  egyedek is  
és nagyon sok esetben figyelhetők meg a csontokon a különböző  törések  
mellett olyan kóros elváltozások, amelyek valamilyen betegség következ-
tében léptek fel.  

Akárhogyan nézzük is, magától kívánkozik ide az a megállapítás,  
hogy egy olyan tudományos kincsesbánya létezik az említett múzeumban,  
amelynek felhasználása nemcsak lehetséges, hanem környezetismerétünk  
tudományos megalapozottsága érdekében lassan kötelezővé válik.  

Persze, a felhasználás bizonyos előfeltételekhez kötődik, amelyeket  
meg lehet és meg kellene teremteni. Els ősorban olyan szakmabeliekre  
van szükség, akik ezen a területen óhajtanak kifejteni kutatótevékenysé-
get, de ezzel párhuzamosan felvetődik az a kérdés is, hogy nem kellene-e  
egy megfelelő  szervezeti forma után nézni, és ezáltal el ősegíteni a tudo-
mányos gondolat fejlődését és a múlt kutatásának ügyét.  

Hogy miről is van szó, azt óhajrtjuk az alábbiakban el őadni.  

A múlttal, pontosabban a múlt emberével, három tudgmányág fog-
lalkozik legközvetlenebbül: az archeológia (régészet), antropológia (em-
bertan) és a paleopatológia (történeti kórbonctan). Nem kívánunk kitérni  
a régészet feladatainak, jelent őségének elemzésére, nálunk szakavatottab-
ban cselekedte meg ezt Szekeres László az üzenet múlt évi nyári kett ős  
számában. Elég talán annyit megjegyeznünk, hogy a régész az, aki hoz-
záférhetővé teszi az antropológus és a paleopatológus számára a csont-
anyagot, amelyet az ásatások során feltár.  

Meg kell azonban ismerkednünk az antropológia fogalmával. Az  
antropológia a biológiai tudományok azon ága, amely a normális emberi  
jellegek és embercsoportok térbeli és id őbeli variációinak problémáival  
foglalkozik. Habár a hangsúly a normálison van, az antropológust érdek-
li a kóros is, mert annak ismerete elősegíti a normális jellegek jobb  
megértését, mert az átmenet a kóros és a normális között sokszor szinte  
észrevétlen.  



Az orvos a beteggel azért foglalkozik, hagy meggyógyítsa. Amíg az 
orvos legfeljebb három nemzedékkel foglalkozhat, addig a paleopataló-
gus akár több évszázadon át is nyomon követhet betegségeket. A beteg-
ségeken keresztül képet nyerhetünk egy-egy kor egészségi állapotáról, táp- 
lálkozásáról, életkörülményeiről, a temetők családi megoszlásáról. Azon-
kívül az előkerült csontokon számos elváltozás figyelhet ő  meg. Ezeknek 
alapján a szakember megállapíthatja a betegségek okát, lefolyását, kime-
netelét. A modern orvostudomány mai diagnózisait veszi alapul és vetíti 
vissza a múltba. Legnagyobb nehézség az, hogy a csontvázakon nincs sem 
bőr, sem izom, sem ideg, csak a csont. 

Az elemzésnél nem szorítkoztunk a kifejezett csontbetegségekre, 
a szervi betegségek csontokon kiváltott elváltozásait is, figyellembe kell 
vennünk. Igen fontos egyes betegségeknek más betegségekkel való kap-
csolata. Ezek az összefüggések a régmúlt időkben is léteztek. Viszont 
míg ma halálokként jelent ős százalékban szerepel a szívizomelhalás, a 
daganatok előfordulása, légzőszervi elváltozások, addig a régmúlt id őben 
nagy volt a halálozási arány a harcok, a vadászat, fertőzések, vitamin-
hiány miatt. Nagy volt az újszülött- és a csecsemőhalandóság. 

A ma ismert betegségeknek csak kis százaléka hagy nyomot a cson-
tokon. Az általános vélemény szerint a ma ismert betegségek 3-6 szá-
zaléka mutatható ki a csontokon. A csontok mikroszkópos, ultramikrosz-
kópos és kémiai vizsgálata során azonban számos betegségre vonatkozóan 
kapunk választ, amelyek a csont felszínén és alakján sem hagytak nyo-
mot. Ósszetett vizsgálatokkal a tudomány mai állása szerint a betegsé-
geknek 24-25 százaléka ismerhető  fel és állapítható meg a csont alapján. 

A paleopatológia kifejezés 1892-ből származik, Shuffeldt használta 
először. A görög páleosz és páthosz szó összetételéből keletkezett, ami 
értelem szerint történeti kórtant, kórbonctant jelent. A paleopatológia 
atyjának tulajdonképpen Rudolf Virchow tekinthető, aki a múlt század 
nagynevű  kórboncnoka volt. Kórbonctani ismereteit használta fel arra, 
hogy az ősemberleletek emberszármazástani jelent őségét csökkentse. Ez-
zel azt a gondolatot vitte be a tudományos köztudatba, hogy az ősember-
nek is voltak betegségei, kóros elváltozásai, amelyeknek nyomai a meg-
maradt csontokon felismerhetők, azonosíthatók. Virchow fellépésének 
hatására szinte új kutatási terület nyílt meg az orvosantropológusok el őtt. 
Egymás után kezdték el tanulmányozni az ősemberi csontokon észlelhető  
különböző  sérüléseket, kóros elváltozásokat, betegségnyomokat. 

Le Baron 1881-ben egy 118 oldalas füzetben a párizsi csontgy űjte-
mények alapján rendszerbe foglalva tárgyalta az egész csontvázon létre-
jövő  sérüléseket. Ezeket három csoportba osztotta: balesetek, fegyver és 
betegségek okozta sérülésekre. A betegségek csoportjában 121 kóros ese-
tet sírt le. Ez az értekezés tekinthet ő  az első  rendszeresebb paleopatoló-
giai munkának, amelyet azután a tanulmányok hosszú sora követett. 

Mint látható a történeti embertan és a történeti kórbonctan egy-
mással állandó kölcsönhatásban álló tudományágak, amelyek egymást 
kiegészítik, ellenőrzik, serkentik. A különbség csak az, hogy a történeti 
embertan embercsoportokkal, a történeti kórbonctan pedig kóros embe-
ri egyedekkel, elváltozásokkal foglalkozik. 

Mint említettük, a történeti kórbonctanok rendelkezésére álló egyet-
len vizsgálati anyag a csont (eltekintünk most a múmiák létezését ől, hisz 
vidékünkön nincsenek). Az emberi csont a halál pillanatától rengeteg 
változáson megy keresztül. A folyamatot dekompozíciónak (lebomlási) 
szakasznak nevezzük. Ez alatt értjük azoknak a biológiai, kémiai és fizi-
kai behatásoknak összességét, amelyeknek hatására a csont eredeti anya-
gai minőségileg megváltoznak, mennyiségileg csökkennek, helyükre új, 
idegen anyagok épülnek be. E változásokat három szakaszra bonthatjuk. 
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A halál pillanatától a földbekerülésig, 
a földbekerüléstől a kiásásig, 
a csont kiásásától a tudományos feldolgozásig eltelt idő  alatt vég-

bement változások. 
Az elmondottakhoz hiteles csontanyag vizsgálata szükséges, amely-

nek gyűjtése csak a közelebbi időkben vált rendszeressé. Amennyiben 
ugyanis egy csontanyag nem hiteles, nem vizsgálható tudományos mód-
szerekkel s ebből nem vonható le megfelelő  tudományos következtetés. 
A csontokra a haláltól a kiásás pillanatáig .a  következő  tényezők hatnak: 

1. Biológiai tényezők 
Endogén (belső) tényezők — a tetem belső  bomlási ' folyamatai. 
Exogén (külső) tényezők — ide tartozik a talaj, a növényvilág, 
állatvilág hatásai a tetemre. 

2. Kémiai hatások — ide tartozik a talaj összetétele és a talajvíz 
vegyhatása. 

3. Fizikai hatások, amelyek szorosan összefüggnek a sírgödör mély-
ségével, a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaival. 

4. Az időfaktor szerepe.  
A lágy részek és a szerves állomány elpusztulásának a földben fek-

vés idejével való kapcsolatára Toldt (1882) összefoglalását szokás hasz-
nálni. Alapfeltétele az általánostól el nem tér ő  talajviszonyok. 

Legelőbb a szervezet magas oxigénigényű  sejtjei és szövetei bomla-
nak. A csontszövet alapállományának fehérjéi közül a kollagén típusú 
anyagok legellenállóbbak. A lágy részek rothadása megváltoztatja a cson-
tok kémiai szerkezetét, a szervetlen anyagokat eltávolítja, porotikussá 
teszi a csont alapállományát. Különösen a fiatalkori koponyák ilyenkor 
a talajban másodlagosan .deformálódnak. 

A tetemek lebomlása különböző  éghajlatokon más és más. Nem 
mindegy az sem, hogy a hulla mennyi ideig volt a szabadban a temetés 
előtt. 

A tetem szerves anyagainak lebomlásában a kémiai hatótényez ők 
külső  hatásként érvényesülnek. Végeredményben a csontok eredeti ké-
miai alkotóelemeinek a mennyisége csökken, kémiai szerkezete átalakul 
új, idegen anyagok épülnek be. A csökkenő  szerves állomány helyét szer-
vetlen anyagok foglalják el. 

Ebben a fázisban kapcsolódnak a lebomlás menetébe a talaj és a 
környezet fizikai tényezői. A csontszövet porózus alapállományának lyu-
kacsai talajvízzel vagy talajléggel telítődnek. Az évszakok változásaival 
párhuzamosan a csontok a talajvízben áznak vagy megfagynak. Ez szoro-
san összefügg a sírgödör mélységével, a 'talaj fizikai és kémiai tulajdon-
ságaival. 

A csont lebomlásának első  5-10 évében megmarad a porcállomány, 
csontvelő, 10-15 évig a csontszövet változatlan, 25-50 év után is zsíros 
tapintású a csont. Számos bogár beteg csontokra emlékeztet ő  lyukacsos-
ságot vagy ritkulást okozhat a csontokon. 

Felmerül 'a kérdés: meddig fertőzhet a csont? A pestis, kolera, has-
tífusz, vérbaj kórokozója a külvilágban, váladékokban beszárad, rövid 
idő  alatt elpusztul, néhány órától, néhány hétig terjed ő  időn belül. A 
tuberkulózis kórokozója kéthárom hónap alatt pusztul el. A fekete him-
lő  vírusa egy évig is életképes maradhat. Az ásatag csontokon tehát 
nincs olyan veszély, amely különleges védekezési módszert tenne indo-
kolttá. Kívánatos azonban az ásatásokat és a vizsgálatokat végz ő  személy-
zetnek az általános higiénés követelményeket tiszteletben tartani. 

A lebomlás harmadik szakasza a csont feltárásával kezd ődik. A 
feltárt csont új környezetbe kerül. Az alacsony oxigéntartalmú talajból 
a gazdagabb oxigéntartalmú légkörbe kerül, amely korróziós hatást fejt 
ki a csontra. A fizikailag megkötött víztartalom a levegő  páratartalmától 
függően változik, így a csont idővel mállékonnyá válik. Tudományos fel- 
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dolgozás esetén az előkerült csontanyagon semmiféle tartósító eljárást  

nem alkalmazunk. A csontot langyos vízben rövid ideig tisztítjuk. A szá-
rítást mindenféleképp árnyékban végezzük, mert az er ős nap ,  félrevezető  
deformitásokhoz vezethet. A forró vízben való f őzés megszünteti a vér-
csoport meghatározásának lehet őségét, csökkenti a szövettani festhet ősé-
get. Konzerválás esetén mindig kell hagyni érintetlen csontdarabot a  

kémiai vi2 gálatok céljaira. A legkülönbözőbb ,helyreigazító" eljárások  
alkalmatlanná teszik a csontot tudományos feldolgozásra.  

~ 

A csont a gerincesekre jellemző  élő  szövet. A fogzománc mellett a  
test legkeményebb szövete. Lényegében szilárdsága annak köszönhet ő ,  
hogy sok szervetlen anyagot tartalmaz, friss csont esetében 60 százalé-
kot. A csontszövet finom réseiben sejtek vannak. A szerves és szervetlen  

anyagok olyan összetételben találhatók, hogy bármelyik mennyiségbeli  
változása a csont jellegzetes tulajdonságát károsítja.  

Alapjában véve, a csontot kollagénba ágyazott trikálcium-foszfát-
kristályok alkotják. A kollagén nem más, mint rostos fehérjeféleség. A  

kollagén és a szervetlen anyag a csontnak rugalmasságot biztosít. A  

hajlítással és csavarással szembeni szilárdsága azonos az öntöttvaséval.  

Ásványianyag-tartalma nagy ellenállást biztosít a nyomóerővel szemben.  
A csont azon kívül, hogy a támasztóvázat adja a szervezetnek, ásványi  

anyagok, nyomelemek raktárát képezi, amely érzékenyen követi a szer-
vezet ásványianyag-háztatásának ingadozását. .  

A csontok szerkezetét öröklődési és mechanikai tényez ők befolyá-
solják. Tartós megterhelés hiánya a csont sorvadását okozhatja. A meg-
maradt csont kémiai összetétele nem változik meg, de a csont mennyi-
sége csökken. Öregkorban 15 százalékkal csökken a fiatalokéhoz képest.  

Az ásatag csontok vizsgálatakor többféle módszert alkalmazhatunk.  

az  első, látszólag legegyszerűbb, de valójában legnagyobb tudást igénylő  
a makroszkópos vizsgálat. Ehhez kitűnően kell ismerni az egészséges  
csontok anatómiáját, hiszen csak így tudjuk megállapítani, mi a kóros.  
Ennél a módszernél tehát tulajdonképpen leírjuk, mi az, amit látunk.  

Mielőtt azonban erre sor kerülne, a csontot restaurálni kell. Az esetle-
ges törött darabokat össze kell ragasztani. A makroszkópos leírás során  

feltüntetjük, mi az, ami kóros, elter a normálistól, variációnak tekinthe-
tő. Minden egyes csontváz minden meglevő  csontdarabkáját így átnéz-
zük. Kiszemeljük azokat, amelyeket érdemes fényképezni.  

Itt már a következő  lépésnél tartunk, a fotodokumentációnál. Mind-
ezt módszeresen, egységesen kell rendszerezni, hisz ez a felvétel lesz  

további munkánk alapja, témánként innen szedhetjük ki azokat az egye-
deket, amelyeken a további vizsgálatokat végezzük.  

Melyek lehetnének ezek a vizsgálatok? Mindenekelőtt a röntgenvizs-
gálat. Problémát okoz, hogy az élőben végzett röntgenvizsgálatok során  

a lágy részek elnyelő  közegként szerepelnek. Csontokon ez hiányzik. Fej-
lettebb országokban kikísérleteztek olyan folyékony anyagot, amelynek  
elnyelő  képessége olyan, mint a lágy részeké. Nálunk próbafelvételek ké-
szítésével találhatók meg azok a paraméterek, amelyekkel jól diagnosz-
tizálható röntgenképet kapunk. Ennek hátránya, hogy a csontok tömött-
sége, vastagsága különböző, így csak többszöri próbálkozással jutunk  
eredményhez. Az egyszerű  röntgenfelvételeken túl készíthetünk rétegfel-
vételeket különböző  mélységben. Így behatolhatunk a csont belsejébe,  

úgy, hogy az egységes maradhat (további vizsgálatok céljaira.  
Számos olyan tudomány van, amely hagyományos módszerekkel is-

mereteit csak mennyiségileg növeli, min őségileg nem. Új tudásanyaghoz  
új módszerekre van szükség. Ilyen új vizsgálati módszer a kémia vizsgá-
ló módszereinek bevezetése a kutatásokba. Erre két okból volt szükség.  

Az egyik, hogy így a rossz megtartású csontokból is adatokat szerezhe-
rtünk, a másik, hogy olyan adatokat nyerhetünk, amelyekhez semmiféle  
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vizsgálati módszerrel nem juthatunk. A csontkémiai vizsgálatok els ősor-
ban táplálkozási viszonyokra, betegségekre, életkorra, nem meghatáro-
zására irányulnak. 

A csont összes összetevőjének meghatározására jól felszerelt .labo-
ratóriumra van szükség. A vizsgálatra szánt csontdarabka, mint már 
említettük, nem szabad, hogy előkezelt legyen. Egy része szövettani 
vizsgálatra kerül, a többi részét porítjuk, ebb ől meghatározhatók a csont 
szerves összetevőinek mennyiségi viszonyai. 

A csontpor szervetlen összetev őinek vizsgálatát szárítás és égetés 
előzi meg, hogy a vizet és szerves anyagokat kivonjuk a csontból. Nem 
térünk ki ezek részletes elemzésére, mert meghaladná kereteinket. 

Ásatag csontok szövettani vizsgálatakor a csontot el őször olyan 
metszetekre kell vágni, hogy azt mikroszkóp alatt vizsgálni, fényképezni 
lehessen. Különleges eljárások után a csont metszhet ővé válik. A cson-
tok szövettani vizsgálatával több kérdésre választ kaphatunk. . 

Az egyén hozzávetőleges életkora meghatározható a csontsejtek alak-
ja, nagysága, helye alapján. Végezhető  vércsoport-meghatározás ibolyán-
túli fénnyel való vizsgálattal. Amikor a csont lebomlási szakasza igen 
előrehaladott és fénymikroszkópos vizsgálattal már ' nem vizsgálható, 
még mindig rendelkezésre áll az elektronmikroszkópos vizsgálat. Ezzel 
korántsem merítettük ki az ásatag csontok vizsgálati módszereinek sorát, 
szerettünk volna csupán ízelít őt adni belőle. 

A világ Paleopatológiai Társasága 1973-ban alakult az Egyesült Álla-
mokban Aidan .Cockburn vezetésével. Els ő  kiadványában a múmiavizs-
gálatokról számol be, amelyek tulajdonképpen szerepet játszottak a Tár-
saság létrejöttében. A Társaság az Egyesült Államokban évente tart kong-
resszust. Jelenleg mintegy 400 tagja van 28 országból. 

Az első  európai kongresszust 1976-ban Londonban tartották, ezt kö-
vette 1978-ban Torinóban a második, 1980-ban Cannes-ban a harmadik, 
majd a negyedik kongresszus Hollandiában és Belgiumban 1982-ben. 
Ezeken a kongresszusokon részt vettek régészek, orvosok, fogorvosok, 
antropológusok, biológusok a világ minden tájáról. Mi ez utóbbin a topo-
lyai vágóhíd avarkari temet őjének csontanyagával szerepeltünk, a topolyai 
község jóvoltából. Úgy látszik, hazánkban annyira ismeretlen ez a tudo-
mányág, hogy egyenlőre kevés remény van arra, hogy hamarosan intéz-
ményesítve lesz. Előző  cikkeinket is kénytelenek voltunk külföldi (cseh-
szlovák, keletnémet) folyóiratokban publikálni. Felmerül a kérdés: nem 
érett-e meg a helyzet Észak-Bácskában egy múzeumi id őszakos kiadvány 
megjelentetésére, amelyben helyet kapnának ilyen és hasonló jelleg ű  
tanulmányok? Ugyanakkor nem érett-e meg a helyzet egy embertani 
intézet megnyitására? Jól tudjuk, hogy igen. A csontanyag gy űlik a múze-
umokban, feldolgozásra vár; ez az észak-bácskai szorgalmas régészeknek 
köszönhető. Fiatal szakemberekben sem lenne hiány. Akkor meg tenni 
kellene valamit. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

ERŐNK HATÁRAIN 
KÉT SZINHAZI BEMUTATÓRÓL 

Két ízben is tanúja lehetett a közelmúltban a színházlátogató közönség: 
ereje határain miként igyekszik számára a legtöbbet nyújtani egy színész, 
illetve egy társulat. A színész törekvései nyomán jól sikerült el őadóest 
született meg, amelynek megvoltak ugyan a maga apr őbb hibái, ám 
remekbe sikerült epizódjai is. A társulat tagjainak hasonló teljesítményei 
azonban nem szerveződtek megbonthatatlan egységgé, amelyet ugyan-
olyan élvezettel nézhettünk volna, mint az el őbbit. Mi lehetett e szét-
hangoltságnak, jellegtelenségnek az oka? Mivégb ől történt kicsiny merény-
let Kosztolányi Dezső  Édes Annája ellen az újvidéki színházban? Minden 
néző  számára nyilvánvaló volt, hogy a mű  dramatizált változata nem 
egyenértékű  magával a Kosztolányi-regénnyel, amin persze csodálkoznunk 
felesleges, hiszen mindmáig nem keletkezett jól játszható drámai szövege 
az igen gyakori próbálkozásokból. 

A SZINTÉZIS: EGY EMBER ÉLETE 

Kétféleképpen hasznosíthatja az ember, a m űvészember is az adott-
ságait: ösztönszerűen és racionálisan. Hihetnénk, hogy az előbbi az 
alacsonyabb fokozat — lehet, hogy némely területeken az.. is —, . ám a 
színjátszásban éppen a tökéletesebb alakítások feltétele. A jó színész 
az eszével irányítja, neveli, formálja az ösztöneit, és . azután ezekre ala-
pozza elképzeleseit. A kimunkálatlan, nyers ösztönök azonban, legyenek 
bármennyire jók is, a tudatosság nélkül tévútra vihetik. 

Dóró Emma előadóestjének közönsége megfigyelhette: ha csak az 
ösztönére, vagy csak a tudására támaszkodik a színész, nem nyújt olyan 
jó alakítást, mintha a két adottságát együtt kamatoztatja. 

Az alkalmat megadta a színház: bizonyítani. Ennek a kihasználása 
lelkiismeretbeli kötelessége is a színésznek, hiszen tisztában van vele, 
hogy a . legjobb szándékok gyűrűjében dolgozhat, hogy sokat várnak ' el 
tőle. Mindezt tudta Dóró Emma is, és igyekezett eleget tenni a vele 
szemben támasztott elvárásoknak. Valóban „felkészülten" lépett a. közön-
ség elé, amely az egész estét betölt ő  „nagy" előadások fő- vagy epizód-
szerepeiből ismerte már őt, képet nyert tehetségéről. 

Ha az erejét meghaladó feladatra vállalkozik a színész, vagy éppen 
csak nem a profiljának megfelel ő  művet választja bemutatásra, akkor 
törekvései mindenképpen visszájukra fordulnak. Ha viszont kellő  érzék-
kel választja meg a bemutatásra szánt szöveget, akkor valóban sokkal 
többet is megmutathat képességeib ől, mint a nagy előadások ilyen-olyan 
szerepeiben. Dóró Emma erejének éppen a l fiataráig ment el; ezzel a 
monológjával fogalmazta meg színművészi ars, poeticáját és ünnepelte 
egyben színészi pályafutásának a  huszadik évfordulóját. Ars poeticájának 
lényege: kivetíteni az emb eerben rejlő  érzéseket, •eljátszani az örömet és 
fájdalmat, a nyugalmat ,  és zaklatottságot 

Dragoslav Jvlihajlović  Petrija koszorúja című   monodrámájának hősét, 
az elmagányosodottd egyszerű  asszonyt, két oldaláról  mutatta be igen 
hitelesen a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művésznője: boldog 
fiatal arának és a gyermekeit elsirató, a férje házából elzavart, majd 
második férjét eltemet ő  szerencsétlen nőnek. Egy . jellemvonását azonban 
árnyékban hagyta Petrijának: tekintélyt nem ismer ő  vad lázadását. 

A monodráma hősnője megszenvedte már az életét, amikor elénk 
lép: elvesztette két gyermekét, két férjét ... Az els ő  házasságából szó 
szerint elzavarták, a második a férj halála miatt végz ődött tragikusan. 
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Most már csak a pálinkában talál vigasztalásra. „Istenemre mondom, 
ízlik a pálinka, valahogy megnyugtat. Korábban nem így volt. Most meg, 
ha a harmadik kupicát is lehajtom, egészen másképpen látok mindent. 
Nem törődök vele többé, ki mindenki halt meg már nekem. Azzal sem, 
hogy egyedül maradtam, s hogy így fogok elhagyatottan felfordulni. Min-
den mindegy, és valósággal megszepül. minden" — mondja. De az indulatai 
nem csitulnak, a pálinka csak fokozza a szerettei elvesztése miatti 
fájdalmát. 

Dóró Emma ennek a fájdalomnak a lírai hangjait közvetíti felénk 
meggydzően,, míg a gyüilölet szavait kevésbé árnyalja, színesíti. Igy aztán 
monotonná válnak panaszai. 

Petrija életének megjelenítéséhez kevés díszletre van szüksége a 
színésznőnek: Aleksandar Zlatkovićnak a kor hangulatát árasztó néhány 
bútordarabjára. E díszlet jelképessége . és Anna Atanackovićnak a reali-
tásokhoz kötődő  jelmezei teremtik meg a színésznő  számára azt az atmo-
szférát, amelyben immár jól érzi magát. 

Maga a szerep a mese szakaszai szerint tagolódik részekre, amelyek 
közül a líraiak és humorosak iránt a leginkább fogékony Dóró Emma, 
míg a drámai kicsengésűek iránt kevésbé. Éppen ezeknél figyel inkább 
csak a tartalomra, és nem a formára is. Igy játékában bizonyos egysíkú-
ság nilvánul meg. Indulati kirobbanásaiban kevés a bels ő  feszültség, 
a tragikum és komikum nem kap elég fontos szerepet. 

A tartalom mélyrétegeiben azonban jól tájékozódott a színészn ő. 
Ifj. Szabó István rendező  biztonsággal vezette az életét újraél ő, tehát 
az érzelmeiben kiteljesedő  hősnő  sorsának szálain, hogy eljussanak végül 
a szintézisig: egy ember életének az ábrázolásáig. E célkit űzésük, ha nem 
is valósult meg maradéktalanul, egy lírai alaphangú monológot eredmé-
nyezett, amelyet humoros betétek tarkítanak. 

Nagy akarás feszült hát e mögött a produkció mögött, amely egészen 
a..legtávolabbi pontokig lendítette a csak alig ismert vizekre bocsátott 
hajót. A közben tett felfedezések hasznára lesznek, lehetnek színjátszá-
sunknak. 

EGY REGÉNY LÉNYEGE 

Jéleztük fentebb, hogy eleve lépéshátrányból indult el az Újvidéki 
Színház gárdája Kosztolányi Dezső  Édes Anna című  műve dramatizált 
változatának előadásakor. Részbeni, tehát ilyen vagy olyan sikert könnyen 
elérhetett volna, ugyanis némely epizód lehet őséget nyújtott erre, de a 
teljes dramatizáció nem. Harag György rendez ő  sem járt szerecsésebben, 
mint elődjei, akik próbálkoztak a Kosztolányi-szöveg színpadra alkalma-
zásával. Habár tudatában volt vállalkozása nehézségeinek, mégis kísérletet 
tett arra, hogy előadást készítsen a magyar irodalom legszebb szavú és 
legérzékenyebb írójának jól ismert regényéb ől, az Édes Annából. 

A művet 1937-ben már játszották Budapesten, az akkori Belvárosi 
Színházban. Az akkori kritikus, Hámos György, rá is világított a szöveg 
átírásának nehézségeire: „Lakatos László, az Édes Anna dramatizálója 
bravúros munkát végzett. Drámát épített " fel a regény lidércesen lobogó 
meséjéből, és drámai hősöket faragott a logika számára megfoghatatlan 
alakjaiból. Hogy eközben a bűvészmutatvány közben Kosztolányi Dezsőt 
eltüntette — arról nem tehet. A színpad mechanizmusa és Édes Anna 
testtelensége sehogyan sem férnek össze." 

Édes Anna csakúgy a női sors egy változatának a szimbóluma lett 
az évtizedek során, mint Ibsen Nórája. A n ői lélek kitűnő  ismerője, 
Kosztolányi, a tudat alatti és tudatos bűn okait kutatja művében, hogy 
közben egy embertípus pontos jellemz őit megadja; egy olyan embertípu-
sét, amely annyira jellegzetes figurája a kornak, hogy konnyen válik 
fogalommá. " A fogalmakat megmásítani, átminősíteni pedig nem .. lehet 
büntetlenül. 
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Nem is szerette volna azt tenni Harag György rendez ő. Inkább arra 
törekedett, hogy — nem érintve a lényegi tartalr}iat — színpadunkra vará-
zsolja a maga, a magunk Édes Annáját. A regényből a lényeget igyekezett 
kiszűrni, s azt beleoltani ebbe a produkcióba, amely a vegén mégsem 
tudott sem elszakadni, sem távol kerülni az alapműtől. Harag éppen a 
megjelenítési nehézségek tudatában választott járatlan utat a várva várt 
Kosztolányi-bemutató felé: a szépségében is megalázott, mert kiszolgál-
tatott cselédlány sorsát igyekezett ábrázolni a színpadon. Elvégezte tehát 
még egyszer a szerző  teendőjét is: ahogy az író az élet lényegét jeleníti 
meg regényében, ő  a regény lényegét jelenítette meg. 

Az Újvidéki Színház deszkáin csak rövid ideig volt a vendégünk 
Kosztolányi Dezső, aztán eltűnt a színfalak mögötti árnyékban. Az els ő  
felvonásban is csupán Rövid Eleonóra, Romhányi Ibi, Szilágyi Nándor 
és Ferenczi Jenő  alakításában volt jelen; hőseire csak bennük ismerhettünk. 

Mi történt, mi történhetett hát? 
A rendező  felsorakoztatta jelképek nem álltak egybe, nem őrizték 

meg funkciójukat az előadás viszonylatában. Ehelyett inkább külön-külön 
szóluk hozzánk. 

A regényhez való teljes köt ődés nem feltétele a belőle készített 
színházi változatnak vagy filmnek — ezt jól tudjuk. Láthatunk gyakran 
produkciókat, amelyek esetleg csak egy-két ponton tartanak kapcsolatot 
az alapjukul szolgáló szöveggel, mégis remek alkotások. Az Édes Annából 
is születhetett volna olyan el őadás, amely önállóan is megállná a helyét, 
amelyben nem is keresnénk Kosztolányi tollának nyomait. De a most 
látottban keresnünk kell, mert a pörg ő  jelenetek és képek félig-meddig 
Kosztolányi világából valók, a szerepl ők zöme is hűséget inkább az író, 
mint a rendező  iránt érez. 

Merre kormányozhatta volna hát a hullámokon hánykolódó hajót 
Harag György? Ismerős vagy ismeretlen partok felé? Attól az iránytól 
nem térhetett el, amely felé a szöveg átírásakor elindult. 

A fedélzeten teljes lett a z űrzavar, amikor az idő  múlásával sem ke-
rültek a színészek a sejtett partok közelébe. Ki-ki a maga hangszerén 
játszott, más-más dalokat. 

A szerepelők alakításai bontják hát mozaikokra az Édes Anna újvidéki 
előadását. E mozaikok az első  részben teljesebben egybeépülnek. Ekkor 
a címszerepben játszó Rövid Eleonóra olyan átéléssel, annyira hitelesen 
varázsolja elénk a kis cselédlány alakját, hogy annak minden góndolatát 
él tudja hitetni velünk. A cél tehát, hogy a közönség Anna vívódásainak 
részesévé váljon, megvalósul. Együtt borzongunk meg vele, amikor Vizy-
né mustrálgatja, majd kiválasztja magának, amikor a lelki betegség leve-
gőjét árasztó lakásba viszi. Vizyék otthonának a megfestésében mutatko-
zott meg a rendező  tapasztaltsága: kevés eszközzel sokat ért el. Ha 
sohasem olvastuk volna a regényt, akkor is pontosan éreztük vonna, 
Kosztolányi hogyan vélekedett err ől az otthonról, egyáltalán korának úri 
világáról. 

A realisztikus ábrázolásnak ezek közé a hiteles képei közé Harag 
György később másokat, afféle költői víziókat is tűz: a cselédpadra az 
úrnőket ülteti. A végén újra csak a vaskosabb, majdhogynem naturalisz-
tikus stíluselemekhez tér vissza. • E kavalkádban aztán élét veszíti minden 
poén, minden elhangzó szó, 

Rövid Eleonóra Annájából a darab végére már csak egy b űnében 
vonagló nő  marad, aki lehetne sok más író művének is a hőse. Magatar-
tása olyan jegyeket is visel magán, amelyek idegenek a naiv kis cseléd-
lányétól, akit pillanatokra bűvölt csak meg a hamis csillogás, aki lega-
lább percekre, órákra valakinek képzelhette magát... 

Mégis, a legjobb alakítást Rövid Eleonóra nyújtotta ebben az el ő-
adásban. Arra tett kísérletet, amire rajta kívül senki sem: belülr ől élje 
meg szerepét, meglelje a h ősnő  sorsát megszabó erők eredőjét. 

Romhányi Ibi gesztusokkal helyettesíti. be  a figura belső  ábrázolá-
sát. Néhány -ecsetvonással elénk festi Vižyné alakjat, sok-sok utalással 
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az asszony jellemére. Jó helyzetfelismerése segíti abban, hogy domináljon 
a jelenetekben, hogy megteremtse a darabhoz a szükséges atmoszférát. 
Vizynéjéről megtudjuk, hogy sokkal szerencsétlenebb ember a cselédjé-
nél, és hogy házsártosságai mögött óriási bels ő  bizonytalanság rejlik. 
Komplett jelleméről mégsem alkothatunk fogalmat. 

Szilágyi Nándor valósította meg a legkövetkezetesebben az el őadás-
ban az elképzelést, amelynek jegyében szerepét felépítette. A realisztikus 
megoldások helyett inkább az elvontabb stíluseszközökhöz, így a panto-
mimhez is nyúlt. 

Ferenczi Jenő  számára , jelentette a legkisebb megerőltetést, hogy 
jellegzetes figurát „faragjon" az egyik mellékszerepl őből, mindössze néhány 
epizódban. 

A színészi monológok és dialógusok mozaikkockái a második rész-
ben már fellazulnak, nem állnak össze egységes tömbbé. Az els ő  jelene-
tekből elénk sejlő  rendezői koncepció itt már alig érvényesül. Talán 
azért, mert e lírai versre emlékeztet ő  előadás — a lényegét tekintve — itt 
már véget ért; talán azért, mert a történetre, a szüzsére mégis szükség 
volt a befejezéshez. Maga a gyilkossági jelenet már teljesen idegen mind 
a korábban megfogalmazott rendez ői elképzeléstől, mind a színészek 
játékstílusától. Ezenkívül önmagában szemlélve sem sikeres. 

Doina Levinta díszletei és jelmezei a kort kissé karikírozva idézik, 
de tartalmaznak a kortól idegen elemeket is, például a mai divat szellemé-
ben készült ruhadarabokat. Igy Annából. modern lányt „csinálnak", aki 
biztosan mozog a XX. század hetvenes és nyolcvanas éveinek alsónem űiben 
színpadunkon. Lengyel Gábor zenéje képes arra, hogy még ott is hangu-
latossá tegye a rivaldafényben zajló játékot, ahol a színészi alakítások 
arra nem képesek. 

Dragoslav Mihajlović : PETRIJA KOSZORÚJA (monodráma két részben). Fordította: 
'Szűcs Imre. Előadta: DORO EMMA. Rendezte: ifj. Szabó István. Díszlettervez ő : Aleksandar 
Zlatković . Jelmeztervező : Anna Atanackovi č . Zenei munkatárs: Murényi Mátyás. Bemutató 
1983. november 11-én, pénteken, a Szabadkai Népszínház kamaratermében. 

Kosztolányi Dezső : ÉDES ANNA. Az azonos című  regényből dramatizálta: Harag György, 
Románia. Rendezte: Harag György m.v. Szerepl ők: Rövid Eleonóra (Édes Anna), Fischer 
Károly (Vizy Kornél, miniszteri tanácsos), Romhányi Ibi (Angéla, a felesége), Soltis Lajos 
(dr. Moviszter Miklós, főorvos), N. Kiss Júlia (Moviszterné), Pásthy Mátyás (Druma Mózes, 
ügyvéd), Ladik Katalin (Drumáné), Venczel Valentin (Patikárus János), Stevan šalaji č  
(Ficsor, házmester), Mak Ferenczi Ilona (Ficsorné), Ferenczi Jen ő  és Sinkó István (Báthori, 
a kéményseprő), Banka Lívia f. h. (Etel, Moviszterék cselédje), Ábrahám Irén (Stefi, Drumáék 
cselédje), Gyenes Zita f . h. (Katica , Vizyék régi cselédje ), Bicskei Elizabeta f. h. (Tatár 
Ilonka), Szilágyi Nándor (Markovics, helyszerző). Felléptek még: Banka Gabriella f. h„ 
Toholyevity Bozsana f. h. Díszlet- és jelmeztervez ő: Doina Levinta. Zeneszerző : Lengyel Gáb+l 
Bemutató 1983. december 19-én, héf őn, az Újvidéki Színházban. 



OL VA S()NAPLQ  

AZ ÉSZ VERESÉGEI 

A NOBEL-DÍJAS WILLIAM GOLDING NÉGY REGÉNYÉR ŐL 

Iskolamesterként kezdett el dolgozni. Nem hiszem, hogy véletlenül. Bíz-
vást génjeiben hordozza a „tanítás vágyát", született erkölcsbölcsel ő. Ko-
rántsem mondható rá a már rossz mellékzöngéj ű  erkölcsprédikátor jelző . 
Nem, Golding nem puritán, polgári erkölcscsősz, mint A piramis anyafigu- 
rája. Egyszerűen nem hagyják nyugton az emberiséget érintő  és kísértő  
jelenségek, lidérces álmok, úgy érzi, valami kényszeríti arra, hogy állást 
foglaljon velük kapcsolatban, hogy kifejezze véleményét róluk és okít-
son bennünket. Ez utóbbit teszi oly leplezetlen egyértelm űséggel, hogy 
az esztétikum kárára az erkölcsöt részesíti el őnyben. Ilyenkor az író arca 
mögött újra és újra felbukkan az iskolamester arca is. 

Most, amikor neki ítélték az irodalmi Nobel-díjat, a közvélemény 
figyelme érthetően megnövekedett eddig megjelent m űvei iránt. Az ön-
magát polgárnak, regényírónak és iskolamesternek tekint ő  angol író 
első  műve harminc évvel ezelőtt, a hidegháború korában, 1954-ben jelent 
meg. Szerzőnk akkor már 43 éves volt. Nagy lépéshátránnyal kezdett el 
írással foglalkozni. Igaz, ezt kezdetben igyekezett ,behozni", hiszen 1967-ig 
már hat regénye jelent meg. Jellemz ő, hogy most is, a Nobel-díij birtoko-
saként épp első  művét, A legyer urát boncolgatják legtöbben, jószerivel 
talán azért, mert ez a legnépszer űbb. Harminc év távlatából nézve leszö-
gezhetjük, hogy Golding „fellépése" az irodalom színpadára sikeres volt, 
nyomban felkeltette az érdekl ődést, annál is inkább, mivel els ő  műve 
egy olyan lidérces álom szülöttje volt, amely ina is kínozza az emberi-
séget : az atomháború , sajnos, nagyon is reális lehetősége. A volt iskola-
mester egy nyilatkozatában született optimistának nevezi magát, de hoz-
záteszi: „a fogyatékos logika pesszimistát formál bel őlem." Ez a borúlá-
tóvá átvedlett optimista szól A legyek urán keresztül az olvasókhoz és 
— enyhén túlozva — az emberiséghez, mert az olvasók tábora talán nem 
más, mint az emberiség jobbik része. 

Harminc év távlatából is azt mondhatjuk, hogy A legyek ura több-
féleképpen értelmezhet ő, a benne levő  jelentéssíkok egymást átfedik és 
részben kiegészítik. A szerző  egy olyan regényformát választott, amelyen 
keresztül a legadekvátabban kifejezhette ezt a jelentésbeli többsíkúsá-
got, amely az erkölcsbölcsel ő  számára a legtöbb teret biztosíthatta az 
elmélkedésre. Kialakított egy regényt, amely/ magában hordozza a fej-
lődés-, fantasztikus és lélektani regény elemeit. A kerettörténet, amely-
nek háttere az atomháború, er ősen körvonalazott, igaz, pontosabb körül-
írására nem is vplt szükség, mivel a szigeten kés őbb lejátszódó esemé-
nyek állnak a központban, bár közvetetten utalnak a makrovilágban 
történtekre, illetve annak függvényei. Amikor néhány éve el őször olvas-
tam e regényt, önkéntelenül támadt a gondolatom, hogy tételregényr ől 
van szó, és nem tudtam megszabadulni attól a benyomástól, miszerint A 
legyek ura merő  fikció, konstruált aQkotás, amely nem tudja meggy őzni 
az olvasót hitelességér ől. Mostani, másodszori olvasás alkalmával, a be-
nyomásom nem változott. A sziget zárt világa laboratórium, hol a szerz ő  
kedvére kísérletezhet és a kapott eredményt, igazi iskolamesterhez híven, 
egyértelműen közli az olvásóval. Jellemző, hogy ez utóbbi vonása jelen 
van még legújabb., nyolcadik regényében, a Beavatásban, is. Az iskola-
mester; ebből a..szemponitból nem változott azzal a különbséggel, hogy 
napjainkban merőben más a véleménye az emberi természetr ől, mint első  
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regényének írásakor. Ma már nem tartja az embert' eredendően romlott-
nak. A legyek ura pesszimizmusa minden kétséget kizáróan az akkori 
borúlátó világkép eredménye. 

Ítéletmondás az akkori világról. A szerzőnek már akkor megvolt a 
maga szigorú normarendszere és az a világégés felé elmozduló emberi-
séget bűnösnek ttalálja. Véleményem szerint a többi jelentéssík fölé emel-
kedik az ember humanista arcának elvesztésér ől szóló. Hiszen a szigeten 
minden olyan „szépen" indul: a gyerekek hisznek a menekülésben, az 
értelmes együttélés lehetőségében, megteszik az első  lépéseket egy, a 
kapitalista országokban kialakult, demokratikus parlamentarizmus (a 
kagyló!) irányában. De az események alakulása aránylag rövid id őn belül 
arra utal, hogy ez az életforma felbomlóban van és gyakorlatilag védte-
len, kiszolgáltatott olyan erőkkel szemben, amelyeket állatinak, ösztö-
nösnek vagy akár alantasnak nevezhetünk. Szemünk láttára omlik össze 
az ész pilléreire épült világ, helyette az erőszak, vadság, valamilyenfajta 
személyi kultusz, zűrzavar és pusztító indulat uralkodik el. Golding talán 
nem épp a legmeggyőzőbben érzékelteti ezt a metamorfózist, egy-egy epi-
zód nem elegendően hiteles, úgy érezzük, az elszabadult alantas _ érzések 
bennünk is ott rejt őzködnek, akárcsak a szigetlakó fiúkban, és csak a 
megfelelő  alkalmat lesik arra, hogy kitörjenek és teljességükben kibonta-
kozzanak. Az egyedüli gát ellenük életünkben az ész teremtette rend. Ez 
a rend és alkotója, a humánus ész A legyek urában teljes vereséget szen-
ved. S vajon a szigeten nem az játszódik le utólag kicsiben, mint ami 
előbb nagyban a nagyvilágban? Nem jelenti-e ez azt, hogy szerz ője hátat 
fordított az emberiségnek? Épp ezért hat a regény feloldó zárójelenete 
(a felmentés!) bizonyos szempontból nézve ironikusan: rendet ebben a 
felbomlott mikrovilágban az a felnőtt fog teremteni, aki el őtte felrúgta 
a rendet a makrovilágban? Mindezek a kérdések e pillanatban újra na-
gyon is időszerűek. Bizonyítja ezt az a körülmény is, hogy Angliában a 
most kiadott legnépszerűbb könyvek . sorozatában ott van A legyek ura 
is. Feltétlenül visszhangot fog kiváltani a mai fiatal olvasók között.. Úgy 
fogják érezni, hogy harminc év alatt a világ képe nem változott. Válto-
zott . ezzel szemben a könyv szerzője. Erről tanúskodnak későbbi művei. 
S ez a változás nem vonatkozik csak világképére, hanem regénybeli vilá-
gáriak hitelességére is. 

Golding azzal a rendkívüli alkotói képességgel rendelkezik, hogy ott-
honosan „mozog" a legkülönbözőbb korokban és helyeken. Tagadhatatla-
nul nagy az azonosulási hajlama. Néha a hangvétel is annyira különböz ő  
művenként, hogy az olvasó valósággal hihetetlennek tartja, hogy mond-
juk A torony és A piramis írója ugyanazon egyén. Márpedig így van. A 
torony komor és tragikus hangvétele és még más- -  lényeges is, amiről a 
későbbiekben esik majd szó, _ bizonyos értelemben kötődik A legyek urá-
hoz. Az Angliában ,lejátszódó középkori történet f őhiőse egy pap, akinek 
látomása volt: tornyot kell építtetnie templomához fittyet hányva a fizika 
és az ész törvényeinek. Egy történelmi realista regény kezd kibontakozni 
előttünk a maga „ártatlanságában", de a szerző  igen árnyaltan vált han-
got és nézőpontot. A kezdeti visszatükröző  mesélést mindinkább a belső  
monológ váltja fel, s a lélektani rajz mind mélyebb tartományokba eresz, 
kedik. A kritikusok már utaltak a katolicizmus és :freudizmus párhuza-
mos és egymással viaskodó jelenlétére, de a lényeg máson van a f őhős . 
,;lekanyarodásának" érzékeltetésén. A pap látomása.: az elhivatottság érzé-
sét ébreszti fel benne és nem törődve a környezetére mért csapásokkal, ez 
az ` érzés rögeszmévé vedlik át. A rögeszme következő  lépcsője a teljes 
megszállottság. Golding igazi művészként érzékelteti ezt az immár kóros-
sá váló lelki fejlődést. Az átmenetek rendkívül árnyaltak, a főhős talaj-
vesztése, önmagába húzódása párhuzamosan zajlik le a torony emelke-
désével. A torony remek tömörítésével és összpontosításával jóval ke-
vésbé hat csináltnak, mint A legyek ura laboratórium-szigete, bár a szerz ő  
a lélektani . ábrázolás érdekében érthetően elállt a totalitástól, azaz a kez-
detben. 'körvonalazott miliő  mindjobban halványul, hogy aztán végleg :  el-. 
tűnjék. A torony szubtilis lélektani regény, amelyen keresztül .Golding,  
az iskolamestter, újra üzenetet küld hozzank: péklá7za; hova juthat : ai 
egyén, amikor az ész fokozatosan átadja helyét a megszállottságnak„ hoo- 
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gyan lesz a jóakarat a rossz szül ője. A legyek urához tehát az eszmei üze-
net rokonsága is köti: ebben a műben újra vereséget szenved az ész 
teremtette rend. Most a vallásos megszállottság ül diadalt felette. A 
büntetés tipikusan iskolamesteri: a megtébolyodás. Tipikus azért, mert 
más műveiben is e sors vár arra, aki átadja magát valamilyenfajta irra-
cionális eszmének. 

A piramisban Golding eljut önmagához. A fikció itt már er ősen a 
háttérbe szorul, mivel, úgy vélem, önéletrajzi elemeket tartalmazó, rea-
lisztikus feldolgozású műről van szó. Három történetet tartalmaz, ame-
lyeknek hőse ugyanazon személy; Óhatatlanul kikívánkozik belőlem a 
megállapítás, hogy egy fejlődésregény alapköveit tartalmazza e regény, 
hiszen a külső  feltételek minden szempontból adva vannak. A szerz ő  
azonban nem igyekszik szorosan egybef űzni a három történetet, úgyhogy 
azok eléggé furán képeznek egy művet. De nemcsak az időpont és a hely-
szín megváltoztatása jelent nagy fordulatot, hanem a szerz ő  hangvétele 
is. Az első  pillantásra a humor tűnik fel, de alaposabb elmélyülés után 
az ironikus hangvételt érezzük dominánsnak, azzal, hogy a gúny legke-
vésbé éppen a kamasz főhőst kíméli. És ez feltétlenül rokonszenves vo-
nása A piramisnak. Míg az első  kést jelenet, hogy használjuk ezt a balzaci 
meghatározást, a főhős elvakult szenvedélyéről szól, addig a harmadik-
ban ő  félig-meddig kívülálló szemlélőként, nagy adag megértéssel számol 
be egy számára ismert egyén megszállottságáról. De lényeges mozzanat 
az, hogy Golding, éppen iróniája miatt, immár nagyobb megértéssel viszo-
nyul a „talajvesztettekhez", s épp ezért ez a műve mintegy lezárása első  
alkotói szakaszának. Hiszen A piramis 1967-ben jelent meg és legközelebbi 
regényére nem kevesebb, mint tizenkét évet kellett várni. A Látható sötét-
ség 1979-ben került az olvasók kezébe. Ekkor ismerhettük meg az új Gol-
dingot. 

A piramisban immár nyoma sincs A legyek ura konstruáltságának, az 
iskolamester szigora is enyhülni látszik. Kamasz f őhőse a nemi beérés 
szakaszában van és mindent félrerúgva igyekszik kielégüléshez jutni a 
városka „adakozó" szépénél. Csak amikor ez megtörténik és kiderül meg-
szégyenülése, nyeri vissza „eszét". Tehát a megszállottság, az ész trón-
fosztása esetében átmeneti jelenség volt csupán, ami nagyon is hitele-
sen hat a realista környezetben. A hiteles történetet az olvasó befogadja. 
Meg kell említeni, hogy kiderül, a városka ,kedvence" valóban környe-
zetének áldozata, mivel az Őt körülvevő  férfiak egytől egyig az olcsó élve-
zeti forrást látják benne, azaz ők teszik azzá, ami. A megalázottság mo-
tívuma itt bontakozik ki először Galdinn regényében. De maradjunk a 
főhősnél! A második rövidke, gyakran kacagtató jelenet kiábrándítja az 
„eszményi" szerelemből, mert kiderül, szerelmének tárgya nagyon is föl-
di lény, kisvárosi korlátolt egyén. Úgy látszik, ez az élmény végérvénye-
sen észhez téríti és a harmadik epizód tragikumát tárgyilagosan jegyzi 
le. Ebben egy magányos vénlány vessz őfutását mutatja be. „B űne" az, 
hogy képtelen szerelmi és nemi vonzódását egy csapodár, őt kihasználó 
férfi iránt megfékezni, mindjobban eluralkodik rajta e szenvedély és a 
teljes tébolyultsághoz, emberi megaláztatáshoz vezet. Igaz, kigyógyítják, 
de utána félőrülten vegetál haláláig. Tehát az író e m űvén keresztül újra 
„tanulságos" eseteket mond el arról a veszélyr ől, amikor a józan ész 
helyét elfoglalja a bennünk rejtőzködő  ösztönvilág. Ugyanakkor azonban 
ellenpólusként felidézi egy kimondottan észember alakját is: a mesél ő  
hős anyját. Az ő  életét valójában a hideg mérlegelés irányítja, de ez nem 
a meleg humanizmus szolgálatában áll. Jellemz ő, hogy a szerző  iróniája 
őt sem kíméli. Golding egyértelműen elveti ezt a fajta észuralmat. 

A beért, az anyaggal és írói eszköztárával szuverénül bánó, gondolati-
sága csúcsfokára lépő  és a kifinomult megmunkáltságot megvalósító Gol-
ding legújabb regényében, az. 1980-ban megjelent Beavatásban tárulkozik 
ki. Sikerült a kezdeti látszólagos ellentmondásokat áthidalnia: súlyos dol-
gokról könnyedén írnia. Megmaradt A piramis ironikus alapállása, de a 
mondanivaló közlése izgalmasabb, a regény szerkezete jóval sikerültebb, 
tömörebb. A kritikusok és az olvasók egyaránt hamar felfedezték az isko-
lamester remekművét, megjelenése után nyomban Booker-díjban része-
sült. Fellelhetjük benne rendkívül er őteljes és tömör nyelvezetét, amely 
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ez alkalommal is drámai fokozaton izzik. Általában a párbeszédek repro-
dukálására e regényben is igen magas m űvészi szinten kerül sor. Göncz 
Árpád, Golding kiváló fordítója és ismerője, joggal szögezi le e regény-
nyel kapcsolatban: „Ahogyan az író korosodik, úgy a mondanivalója is: 
a hangsúly fokozatosan áttolódik az absztrakt-morális ábrázolásról az 
egyénire." Pedig a Beavatás színtere, egy utasszállító angol hajó úton 
Ausztráliába a napóleoni háborúk idejében, rendkívül alkalmas lenne egy 
olyan laboratóriumi kísérlet kivitelezésére, mint amilyen a sziget volt A 
legyek urában. Most azonban egy olyan realista lélektani regény született 
meg, amely minden szempontból hitelesen hat. Elsősorban talán azért, 
mert a szerzőnek sikerült a teljesebb világ bemutatása a maga tárgyi 
valóságával. Újszerű  a regény belső  formája is: egy Bélig meddig ör$telt 
arisztokrata származású fiatalember „b őrébe" bújik az író és naplót vezet 
a hajón történtekről. Ez aztán lehetőség arra, hogy az ironikus hangvé-
tel kibontakozhassék, úgyhogy a Beavatás — amint azt H. Szász Anna 
Mária joggal yjegyzi meg — „paródia a korabeli divatos naplóregényről 
és útikönyvről". De a lényeg máson van. Újra a moralizáláson. S ezt Gol-
ding leplezetlenül teszi, illetve vonja le az erkölcsi tanulságot az olvasó 
számára és helyett. Kár. Hiszen megtehette volna azt maga az olvasó is. 

A szerző  detektívregényszerű  technikát alkalmaz látható élvezettel 
és az olvasónál kiváltott érdeklődés és izgalom fokozására. A naplóveze-
tő  a női nem iránt érzett gyengesége és ez alkalommal igencsak profán, 
tehát szégyenletes, azaz elrejtend ő  kielégítése miatt arra kényszerül, hogy 
a hajón lejátszódó eseményekről csak utólag és szakaszonként szerezzen 
tudomást. Arról van szó, hogy a személyes okokból papgy űlölő  kapitány 
hallgatólagos beleegyezésével beavatási rítusnak vetnek alá egy, a hajón 
utazó, elszigetelt, vakbuzgó és érzékeny lelk ű  papot. Minderről a pap 
naplójából értesülünk, amelyet az ifjú jövend őbeli államhivatalnok a 
maga naplójába illeszt. A pap kész megbocsátani a durva tréfa elköve-
tőinek, de a legénység leitatja és perverz módon tökéletesen meggyalázza. 
A pap „szégyenében" néhány nappal a történtek után meghal. Tehát ez 
egy olyan eset, amely alkalmat ad a moralizálni mindig kész szerzőnek 
arra, hogy ítéletet mondjon a világról. De az iskolamester A legyek ura 
megírása óta megértőbbé és talán rezignáltabbá vált. Ez alkalommal iró-
niában oldja fel a megalázott és megalázó bonyolult viszonyát. 

A regény címe kétértelmű. Nemcsak arra a beavatási rítusra utal, 
amelynek egyik szenvedő  alanya az önmagával eltelt és homoerotikus 
ösztönöket magában ápoló pap, hanem az ifjú tisztségviselő  fejlődésére 
is. O is beavatásnak vettetik alá: az élet összetettsége bontakozik ki el őt-
te és neki, mint a hatalom viselőjének, a bonyolult helyzetben állást kell 
foglalnia, igazságot kell tennie. Jellemző  Golding realizmusára, hogy 
hőséből nem farag rokonszenves egyént az átéltek eredményeképpen. Ed-
mund Talbot lelkiismeret-furdalást érez nyomban a történtek lejegyzése 
után, de a hatalom védettségét tovább akarja élvezni és a pap halálának 
körülményeit igyekszik eltussolni. A hajó a rajta lev ő  emberekkel nem 
más, mint a korabeli angol társadalom kicsinyített mása és ez a hajó, 
mint ahogyan azt kapitánya mondja, „boldog". Tehát újra tanúi lehet-
tünk az ész bukásának azzal, hogy most már nem ez áll a központban, 
hanem hatása egy más, közelálló személyre. Golding aláhúzza több alka-
lommal is a hatalom felelősségét mindazért, ami történik. Szerinte a 
hatalomnak nagyobb fokú megértést kellene tanúsítania a felbukkanó 
nehézségekkel szemben. Mert a felettük szemet hunyó, tudomást venni 
nem akaró hatalom így válik bűnrészesévé az alantasnak. Végeredmény-
ben tehát az iskolamester újra hallatja szavát, kimondja ítéletét. 

Artur Lundkvist, a Svéd Akadémia tagja és „irodalmi pápa" tör-
vényt szegett azzal, hogy nyilvánosan bírálta az irodalmi Nobel-díjat kiosz-
tó bizottságot, amelynek jómaga is tagja. Kimondta: William Golding 
nem érdemelte meg ezt az elismerést. ő  inkább a francia Claude Simon-
nak adta volna. Lundkvist szerint Gokling „nem különösen érdekes, tisz-
tán angol jelenség". Állítólag Lundkvist érdeme, hogy az utóbbi tizenkét 
év folyamán három spanyolul író (Pablo Neruda, Vicente Aleixandre és 
Gabriel García Márques) alkotó részesült ebben az elismerésben. E sorok 
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írója stermészetesen nem vitázhat a 77 éves svéd tudóssal. Helyette fel-
villantotta és követte Golding vezérmotívumát néhány m űvében. Tagad-
hatatlan, hogy a volt angol iskolamester eddigi opusa egyedülálló példá-
ja az ész 'melleti kiállásnak. M űveiben az ész teremtette rend legtöbbször 
felbomlik, de épp ezáltal igyekszik figyelmeztetni az emberiséget arra a 
veszélyre, amelyet magában hordoz: a pusztítás ösztönére. Ez az embe-
riségért érzett aggodalom művészi szinten történő  megfogalmazása korunk 
egyik legeredetibb és legbecsületesebb írójává teszi William Goklingot. 

VARGA ISTVÁN 

HÁROMNYELVŰ  KINCSESBÁNYA 

Baranya megye földrajzi nevei I. 
Szerkesztette: Pesti János. 
Baranya megyei Levéltár, Pécs, 1982. 

A Baranya monográfia sorozatnak ez az 1053 oldalas, térképekkel ellá-
tott kötete a megye földrajzi neveinek gy űjteményét tartalmazza. A most 
megjelent első  kötetet a közeljövőben követi a második. 

A rendkívül impozáns, igen gazdag anyagot tartalmazó m ű  hosszas, 
kb. 17 éves előkészítés és felkészülés után 1973 őszén megindult és 1974 
decemberében befejeződött élőnév-gyűjtés és -ellenőrzés anyagát adja, 
de kiegészítésképpen ezenkívül a XIII. századtól kezd ődően található 
írásos, levéltári anyagot is közreadja, többek között a kézírásos térké-
pek, valamint Pesty Frigyes adatait is. Ez a teljességre törekvés nagy 
erénye az adattárnak, csak emeli tudományos értékét. 

Baranya megyéről tudni kell, hogy több nemzetiség ű  megye. Élnek 
itt a magyarokon kívül németek, szerbek, horvátok, ,bunyevácok, sokácok 
és cigányok is. A gyűjtés — nagyon helyesen — kiterjedt a nemzetiségek 
névhasználatára is. Éppen ezért a gy űjtőgárda kialakításában szükség 
volt olyan személyekre is, akik ismerték az illet ő  nyelvet, illetve nyelve-
ket. Nehézséget okozott azonban az, hogy nem mindegyikük ismerte a 
nemzetiségi nyelv nyelvjárásait, nagyobb felelősség hárult ezért az ellen-
őrzőkre. Az ellenőrzőknek kellett kijavítaniuk az esetleges hibákat, kiegé-
szíteniük agyűjteményt. Külön nehézséget okozott az írásos és a szóbeli 
nevek egyeztetése, azonosítása, hisz a helyesírás a XVIII. század óta 
sokat változott. De még igy is kiderült, hogy az írásbeli nevek kb. 80-90oio-a 
élő  név. A már elfeledett neveket sem hagyták veszend őbe menni, a 
szerzők azokat is felvették az adattárba „az adatközl ők nem ismerték" 
minősítéssel. A Pesty-féle gy űjtésből átkerült még a helység nevére vonat-
kozó korabeli magyarázat, a népesség eredetére utaló adat, a határrészek 
nevei és művelési ágak megnevezése. A lokalizálás sem volt mindig 
könnyű . 

A földrajzi név gyűjtésével foglalkozók közös gondja az él ő  szóbeli 
nevek leírása. (Az írott adatokat bet űhíven rögzítik.) Az élő  adatoknál 
különösen az egybeírás, különírás okoz gondot. A hangjelölés is a techni-
kai nehézségek miatt csak nagyjából adja vissza az ejtésmódot, a finom 
különbségek nem érvényesülnek a leíráskor. Még a kett őshangzók, a 
diftongusok jelölésétől is el kell tekinteni nyomdatechnikai okokból. 
Nem beszélve arról, hogy teljesen elsikkadnak a hanglejtésbeli különbsé- 

maek is. E kötet készítői is érezték, mint mi is, hogy a szerbhorvát nevek 
gsúlyviszonyainak jelölésére nem vállalkozhatnak egy ilyen adattár-

ban, de a magyar köznyelvi betűk alkalmasak a szerbhorvát nevek hang-
jelölésére. Igy pl. a baranyaiak még a sajátos ć, č  hangok jelölésére is 
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magyar lietűket alkalmaznak: ty, illetve cs bet űit, a đ  helyett gy áll, az  
ë értéke a szerbhorvátban e, .é, az á bet ű  pedig az illabiális a jegyeként  
szerepel.  

A szerbhorvát nevek általában nyelvjárási alakok, a köznyelvi meg-
felelőket a közzétevők és az ellenőrzők állapították meg a Szerbhorvát—
magyar szótár (aljvidék, 1968-1975) három kötete alapján. Említsük 
meg néhányuk nevét: Barics Ernő, Neducsin Dragutin.  

Aszóbeli neveknél külön vigyáztak a gy űjtők, hogy abban a morfoló-
giai szerkezetekben kerüljenek a gy űjtőlapokra, később az adattárba, amely-
ben a közbeszédben használatosak. Ezért lehetséges; hogy. néhány név  
nem nominativusban szerepel, hanem más esetben, illetve prepozíciós  

szerkezetben: Baurovoj kutya (Pogány), Kod vinograda, Kod rasztinya  
(Németi). Az esethasználatban a prepozíciók mellett több helységben  

következetlenség mutatkozik, de ez is azt bizonyítja, hogy valóban be-
szélt nyelvi alakok szerepelnek az adattárban, van valóságalapjuk ezek-
nek az adatoknak ..is (pl. Kod groblye, Pod rasztinkó -- Pécsudvard, Pod  
tablam — Nagykozár).  

A magyar adatok jelölik az ő-t, a hosszú és rövid hangokat, a . köz-
nYelvitől eltérő  hasonulásokat. A német adatok egybetirása, különírása a  
német helyesírási szabályzat szerint történik. Általában véve a hangjelöi-
lésben aránylagos pontosságra törekedtek a szerzők a nyomdatechnika  
figyelembevételével.  

Mivel tudományos célokat szándékozik szolgálni az adattár, azért  

szűkszavú, csak röviden adja az adatközlők tárg~yil gos felvilágosításait. 
A többnyelvű  településeknél a magyar adat áll elal, 'az els ő  helyen, utána  
a német, ha van, majd a szerbhorvát következik; ha van ilyen. A nem-
zetiségi nevek nyelvjárási (használatos) alakja után szerepel a köznyelvi  

megfelelő  (pl. Grabrik, „Grabik").  
Minden község névanyaga azonos modell szerint kerül közlésre:  

bekezdés: a község szóbeli neve, alakváltozatai, hol, honnan, hova  

kérdésre felelő  alakjai, -i melléknév képzős származéka, német, szerb-
horvát neve, ha van, ezek hol, honnan, hova kérdésre felel ő  névváltozatai.  
Itt szerepel a község területe, a lakosság lélekszáma;  

bekezdés: településtörténeti adatok, falucsúfolók;  

bekezdés: a helységnév etimológiája Kiss Lajos Földrajzi nevek  

etimológiai szótára alapján;  
bekezdés: számozott belterületi nevek, elöl a szóbeli, utána az  

írásos alak magyarul, ha van, németül és szerbhorvátul, a hivatalos nevek  

szögletes zárójelben találhatók;  
bekezdés: külterületi nevek;  
bekezdés: „az adatközlők nem ismerték" cím alatti nevek;  
bekezdés: „Nem tudtuk (lokalizálni" cím alatt azok az írásbeli  

nevek vannak, melyeket nem tudtak a térképen elhelyezni;  
bekezdés: az írásbeli nevek forrásai;  

bekezdés: a gyűjtő  neve, foglalkozása, az adatközlők neve, élet-
kora.  

A rövidítések és források jegyzéke, a német és szerbhorvát nyelv ű  
összefoglalás, a megye helységeinek neve betűrendben, a helységek sor-
száma járások szerint, majd a megye térképe, az egyes járások térképe  

és az egyes községek rtérképe egészíti ki az adattárat.  

Mivel minket jelen pillanatban közelebbről a szerbhorvát nevek ér-
dekelnek, nézzük meg, hol, mely községekben találunk ilyeneket.  

Az I. kötet a sásdi járás, a szigetvári és a pécsi járás összesen 190  
községének névanyagát tartalmazza. Ezek közül szerbhorvát nyelv ű  la,  
kosság élt vagy él a sásdi járásban Nagyhajxnásan, Kisbesztercén, a szi-
getvári járásban valamikor élt Horváthertelenden, Almamelléken, Szent- 
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lászlón, Mozsgón (kevés név maradt fent), Szigetváron is már csak egy-
két öreg őrzi a nyelvet, a pécsi járásban régen Goricán éltek szerbhor-
vát nyelvűek, Pécsett még sok név őrzi a hajdani szerb, sokác, horvát  
lakosok elnevezéseit, de még ma is élnek itt délszlávok. Nagykozár, Ma-
gyarsarlós, Pécsudvard népe is sok nevet meg őrzött. Szemely, Olasz,  
Pogány, Lothárd, Birján, Szőkéd, Belvárdgyula, Szőke, Szalánta, Németi,  
Áta horvát, sokác, bunyevác, szerb lakosai még :ma is ismerik, használ-
ják az egyes tájegységekre, tájékozódási pontokra, létesítményekre vo-
natkozó ősi elnevezéseket.  

A nevek, mint már említettük, nyelvjárási formában élnek, mint  
ilyenek igen értékesek a szerbhorvát nyelvtudomány számára, akár nyelv-
járástörténeti, akár általános nyelvtörténeti szempontból, hisz a nevek  

jó része a török alatt vagy a XVII. és a XVIII. században érkez ő  szerb,  
horvát (dalmáciai, boszniai) lakosság nyelvhasználatát őrizte meg. A név-
adási szokások is átöröklődtek.  

A nevekből következtetni lehet még az új haza akkori és későbbi  
földrajzi, gazdasági, politikai viszonyaira, a birtoklás módjára stb. A  

törökvilágra utal pl. a sok helyen meglev ő  Töröktemető—Tursko groblje,  
Turcsinovác, Turbek, Toba, Dzsami, Turski bunar, Pasina guszta stb. A  
vidék növényzetére, növényvilágára utalnak a következő  nevek: Ledi-
na = gyep, Vode = patak, Bara = mocsár Vrelo = forrás, Pasnyik,  
Bukvik, Siljac = hegycsúcs (Németi); Brijeg, Pod lug liget alatt (Áta);  

Dol, Szurduk, Trszka, Dolina (Belvárdgyula); Lipovac, Mocsilo = ken-
deráztató, Konoplistye = kenderföld, Bresztik = szilerd ő, Parlag, Aga-
cije = akácos, Poljica  (Szőkéd); Brekenya, Pusztara, Krcsevina, Krump-
liscse (Birján); Szádovi, Kupuszüna--Kupusztas (Lothárd); berdor--berda,  
bastya, Lipik = hársfás, Ledinka, Gyurin bugyák (Pogány); Livadne  
zemlye, rasztinya ,-rasztics = tölgyes (Olasz); brazda, Budzsak, Pod  
bregove, Guvna = szérűskert, Orascsicsi = diófás (a régi temet őben á  
sírdombokra gyümölcsfát, diófát ültettek), Poljanak, Dubrova = tölgyes  
(Szemely); Szuprostye ,-prolaz = élő  sövény, Koprivas, Lanik = lenföld,  
Kruske----Kod krusak, Dolica, Duga međa (Pécsudvard); Dolnyi kraj, Li-
vada, Ignacov dol, Veliki pas ina, Grabina = gyertyános, Cerina = cseres,  
Kaliko = pocsolya (Magyarsarlós); Vrbasityka, Muljak (Nagyhajmás),  
Pjeszak, Kod Ora)a, Crni breg, Bosztan, Mocsila = kenderáztató (Pécs);  
Gorica = kiserdó; Travnyik, Adica, Peszak (Szigetvár); Lazsina = irt-
vány (Kisbeszterce).  

Emberi létesítmények neve: Tutuma jama = dohányföld (Nagy-
kozár), Kutyorina Kuterina = ház, vízimalom (majd minden községben  
megvan!), Cseszme, . Ograda (Szigetvár); Zidina (Pécs); Kulturnyi dom,  
Putri, Krizs, Csuprijica, Ciglana, Podsanac, Kod groble Kod groblem  
[Stare groble ,---Kod starom groble], Dutyan (mindenütt!), Crkva, Bu-
nar~ Bunarity, Szavjet = községi tanács, Spitaj, Kanal, Vodenica, Cigla-
na (Magyarsarlós); Szepikin .krizs, Bircuz (mindenütt!), Zvono'Zvonik,  
Skula (mindenütt!), Jarok, Drumity, Bunarice (Szemely); Baurovoj kutyi, 
Gyerma = kút, Kucerina, Bandera bunar (Lothárd); Pascse ( Birjan),  
Drum, Csardak, Stacija (Szőkéd), Csarda, Slivika (Szőke), Poljevina ,-Pa-
ljevina, Veliki rísz (Áta); Majur Titkarovica = tanítói szolgálati lakások,  
Vedőnica ápolónők lakása, Vatrogasna stanica, Csijak = tilolóhely,  
Bugyák, Pusztamalomszko = Pusztamalom (Németi); Mesznica, U toru,  
Kupalika = fürdő, Doktorica = orvosi rendelő, Milicijska stanica, Kul-
tura = művelődési ház (Szalánta) stb.  

A nevek között több csoportot különböztethetünk meg.  

I, szerb, illetve horvát alapszavak, képzett szavak vagy jelz ős szer-
kezetek szerepelnek földrajzi névként: a) nominativusban: Dolina, Bara,  
Skula, Pasina guszta, Dugacska brazda, Szadovi stb.; b) prepozícióval és  
megfelelő  vagy más esetben szereplő  név a földrajzi név: Kod vinogradia .,  
U szkretnyi, U toru, Pod tablam, Na stranu, Pod krizsom, Pod bastya  
stb.  

II. szerb, illetve horvát nevek kicsinyítőképzővel: Vodencsica, buna-
rice, Dolica, Bunarity, Csuprijica, Polica stb.  
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szerb, illetve horvát nevek magyar képzővel ellátva: Kupusz-
tás, Koprivas, Konoplyás; 

magyar szavak + szerbhorvát képző : Farkasevac, Pusztama-
lomszko, Titkarovica, Vedőnica; 

magyar szavak szerbhorvátosítva vagy úgy ejtve: Csarnok, Tót-
folobszki put, Nyomicki hatar Jarok; 

szerbhorvát szó -I- magyar szó összetétele: Veliki rísz, Gornyi 
kerekes; 

magyar szó + szerbhorvát szó írásban: Szent Ferenc mahalle, 
Kőhid uca mahalle, Piac uca mahalle; 

német szó: Spitaj, Stacija; 
szerbhorvát szó + német szó: Vladikawiesen (írásban!). 

A nevek használatát, életét nézve a következők tapasztalhatók az 
adattár alapján: vannak 

már nem élő  nevek, legfeljebb csak egy-két személy ismeri őket. 
Többségük már csak írásos adatként szerepel, s vagy lehet őket azono-
sítani vagy nem , de lokalizálni sem mindig lehet ókét: Mozsgón pl, már 
az írásos adatokat sem ismerték, Szigetváron pedig csak egy-két öreg 
ember ismeri a régi neveket; 

még élő  nevek: 
csak szerbek, horvátok használják őket: pl. Vodencsica (Németi), 
a magyarok ismerik és használják őket: Zelena, Mocsila, Bugyák, 

Za berdom, Rijetkó (Németi), Siljac; Polica, Grabinja, Siroka, Kod grob-
lya, Milinkovica, Górnyi komadity, Pod bástya, (Áta); Matika d űlő  (Szőke); 
Szőkéd, Pogány, Pécsudvard nevei általában magyarosan ejtik a szerb-
horvát neveket; 

a magyarok is ismerik, de nem használják őket, már a jelenté-
süket sem tudják: Kisbeszterce nevei; 

a magyarok, németek is ismerik és csak ezeket használják: Né
metiben; 

a magyarok lefordították a szerbhorvát neveket: Szemely nevei. 
Vannak olyan helyek, ahol minden magyar névnek van szerbhorvát 

megfelelője, illetve fordítva, mint pl. Szalántán, Németiben. Az is meg-
történik, hogy csak a külterületi. nevek, dűlőnevek szerb, illetve horvát 
nevek, s ezeket használják a magyarok és németek is, mint p1. Sz őke, 
Pogány községben, sokszor módosítják a kiejtést . is: Pod bástya, Rib-
nyák, Keresevina, Dodole = Do dole. 

A 'névteremtésben megnyilvánuló játékosságra ebben az anyagban 
is találunk példát, igaz, nem sokat; pl. Babina .gujica. 

Még tovább lehetne folytatni Baranya megye földrajzi neveinek 
elemzését. A magyar és a német régi és új nevek is sok olyan informá-
ciót szolgáltatnak, melyek nemcsak a nyelvtudomány és a névtudomány 
érdeklődésére tarthatnak számot, hanem más humán és nem humán 
tudományokéra is. A nevekb ől nemcsak a régmúlt bontható ki (Török-
járás, Törökrom, Karavánszeráj, Turbek, Idrisz baba türbéje), hanem 
a modern élet is lecsapódik bennük, pl. Autócsárda, Gagarin telep, Koma1-
rov emlékmű  ' Űrha j os emlékmű. Ugyanakkor a tréfás névteremtésre is 
akad példa: Mexikó = cigánytelep, Lófingató, Stiglicfogdozó út stb. 

Talán látszik a fentebb elmondottakból is, hogy Baranya megye 
földrajzi neveinek adattára a gy űjtők, ellenőrzők és közzétevők jóvoltá-
ból háromnyelvű  kincsesbánya, melyből sok és felbecsülhetetlen értékű  
információt lehet kibányászni. 

A technikai megoldások, a szép tiszta, világos szöveg á nyomda 
munkáját dicséri 

,j°`ENAVI11I. : OLQA 
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KÖZÉPKORI EMBEREK, KÖZÉPKORI VÁROSOK 

Népélet és jogalkotás a középkori 17jlakon. 
A jegyzőkönyvet és a jogkönyvet latinból fordította és a kísér ő  szövege-
ket írta: Hegedűs Antal. 
Forum, Újvidék, 1983. 

Vajdaság kevésbé ismert történelmével ismerkedhetünk meg, ha a Forum 
Kövek sorozatát követjük. Eddig megjelent négy darabja a középkort, 
valamint a múlt századi, illetve századunk szellemi életét tárja elénk. 
A sorozat külön érdekessége, hogy olyan dokumentumokat tesz közzé, 
amelyek nehezen hozzáférhetők a nagyközönség számára. Legújabb kö-
tete is dokumentumgyűjtemény. Értéket növeli, hogy középkori latin nyel-
vű  dokumentumok válnak hozzáférhetővé, s mivel ezek az okmányok ma-
gyarul olvashatók, tanulmányozásuk nem ütközik nyelvi akadályba. 

A könyv két terjedelmes középkor végi írást tartalmaz. Az els ő  
1460-ban készült Üjlakon. Kapisztrán János csodatételeit tartalmazza. A 
törökverő  barát a nándorfehérvári győzelem után az újlaki ferences ko-
lostorba ment meghalni. Neki és vendéglátójának, Ujlaki Miklósnak is 
érdeke fűződött ehhez a vendégeskedéshez. A hős pap még holta után is 
harcolni akart a törökök, illetve az eretnekek ellen: „ez a város az eret-
nekek között van, a törökhöz közel, és ezt a kolostort a rendtársak több-
ségének akarata ellenére foglaltuk el (...) Ha tehát testemet ide te-
metitek el, a rendtársak ezt a helyet nem hagyják el, s így a népek vilá-
gosságára és megtérésére lesznek." Végakarata csak némileg vált valóra. 
Annál inkább beigazolódtak Ujlaki Miklós számításai. Már Kapisztrán 
János temetésekor özönlöttek a zarándokok a városba, és számuk az el-
következő  négy évben sem csökkent. Így 1460-ban Jegyzőkönyvbe foglalták 
a szent életű  pap csodatételeit. 

Kapisztrán János akarata nem teljesült, mert hatvan évvel kés őbb, 
1526. augusztus 8-án Üjlak is török kézre került, s így az 1525. december 
13-án keltezett Jogkönyv, a kiadvány másik okirata alig használtan került 
II. József korában elóbb a király könyvtárába, kés őbb pedig a bécsi Na-
tionalbibliothek tionalbibliothek kézirattárába. 

Vidékünk középkori történetét nem ismerjük eléggé. Azt is keve-
sen tudják, hogy Szerémségben fordították el őször magyar nyelvre a 
bibliát. A híres szerémségi borokról, amelyeket a királyok fogyasztottak, 
úgyszintén kevesen tudnak. 

Az újabb kutatások ugyan nem cáfolják a török hódoltság pusztí-
tását, de a mohácsi vész es a karlócai béke közötti id őt mégsem sza-
bad légüres térnek elképzelni. Az állandó népvándorlás ideje volt ez, s 
ekkortájt a múlt értékeinek átmentésével nemigen tör ődtek. Ezért örülünk 
különösen a Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon című  munkának, 
mert végre a mi vidékünk középkora elevenedik meg előttünk. 

Kapisztrán János csodáiról két Jegyz őkönyvet készítettek. A rövideb-
bet, a 188 csodát tartalmazót olvashatjuk most Heged űs Antal fordításá-
ban. A középkori parasztság, illetve polgárság gondolkodásmódját is-
merhetjük meg, mert Fügedi Erik kutatásaiból tudjuk, hogy a tanúknak 
mindössze hat százaléka volt nemesember. A két Jegyz őkönyvben 407 
csodás esetet mondtak el, 389 esetben számoltak be csodálatos gyógyu-
lásról, s csupán tízen meséltek arról, hogy Kapisztrán János csodatételé-
nek köszönhetik szabadulásukat a török fogságból. Tehát ha betegség 
fenyegette őket, akkor fohászkodtak a szent életű  baráthoz. A tanúk több-
nyire arról vallottak, hogy már a halál torkában voltak, de fogadalmuk 
után rendkívül rövid idő  alatt meggyógyultak. Rendszerint olyan beteg-
ségtől szabadultak meg csodálatos módon, amelyet még a mai orvostu-
domány is nehezen vagy egyáltalán nem tud gyógyítani (epilepszia, bé-
naság, süketség, vakság, zsugorodás). Hogy valóban meggyógyultak-e vagy 
sem, azt utólag már nemigen tudjuk megállapítani, az viszont érdekes, 
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hogy Ilok (így nevezzük ma az egykori Újlakot) nem vált közismert bú-
csujáró hellyé az újkorban. 

A középkori ember számára is tehát a betegség és a halál volt 
a nagy próba. A tanúk beszámolója arról szól, hogy az evilági élet után 
vágyódtak. A sok gyógyulás, feltámadás olvasata után megmosolyogjuk a 
jámbor Margit asszonyt, aki azért kérte a barát szentté avatását, mert, 
miután hozzá fohászkodott, hordóin ugyan lepattantak az abroncsok, de 
a bora mégsem ömlött ki. 

131 helységből jártak a zarándokok Újlakra. Legtöbben a Duna—Tisza 
közéből és Szerémségből. Fügedi Erik tanulmányában azt is megállapítja, 
hogy a Szávától délre eső  délszláv, latin és keleti rítusú lakosság nem 
zarándokolt Újlakra. Az itt, lakókat nem mozgatta meg Kapisztrán János 
szentté avatásának az ügye. 

A zarándokok a csodák ellenére is meghaltak. Újlak is elveszti régi 
fényét, már csak a krónikások emlékeznek meg a nándorfehérvári csatá-
ról, mikor 1724-ben szentté avatják Kapisztrán Jánost: Ennek ekkor már 
nem volt olyan hatása, mint amilyen hatást a XVI. század elején gya-
korolhatott volna. 

A zarándokokról nem szól a Jogkönyv. Valószínű, hogy 1525-ben 
már csökkent a zarándokok száma, mert semmilyen jogszabályt nem 
találunk, amely az ide látogató idegenekre vonatkozott volna, pedig a 
jogszabály a város lakóinak életét aprólékosan szabályozza. Az 1525 decem-
berében életbe lép ő  jogszabályok már korábban érvényesek voltak a 
városban, a Jogkönyvben leírt kiváltságokkal már korábban rendelkeztek 
az újlakiak a szokásjog alapján, így a törvénykönyv csak meger ősítette 
ezeket a kiváltságokat. Ezeknek azonban nem sokáig örülhettek az újla-
kiak, mert nyolc hónappal kés őbb a város is elesett a mohácsi csata után, 
s ezért az alig használt törvénykönyvet egy ideig az észak-magyarországi 
kolostorokban őrizték, majd II. József idején az uralkodó konyvtárába 
vitették. 

Hogy hogyan éltek az újlakiak, arra a jogszabályokból következtet-
hetünk. A szabályok egy része minden bizonnyal más királyi városok 

kjogkönyvéből került át, de nem kétséges, hogy jó néhány a helyi viszony o-
at figyelembe véve született; példaként említhetjük a II. könyv 6., 7. és 9. 
szabályait, amelyek a szőlő  művelésére vonatkoznak. A helyi hagyományo-
kat veszik alapul akkor is, amikor az ingatlanok közhal a ház mellett a 
szőlőt helyezik előtérbe. Az egykori jelentős szőlőművelés még a jog-
könyv lapjain is visszatükröződik. 

Kegyetlenül megtorolták, ha nem tartották be a város szabályait. 
A halálbüntetésnek a legváltozatosabb formáit ismerték: élve temették el 
azokat, akiket házasságtörésen kaptak rajta, de ilyen sors várt arra 
az asszonyra, aki férjét meggyilkolta. Tűzhalál várt a boszorkányokra, a 
gyermekgyilkos lányanyákra, mérgezőkre. Vízbe fojtották a kerítőket. Az 
eretnek mozgalmak éreztették hatásukat még a jogkönyv készítésének 
idején is, mert IV. könyvének 14. fejezete kimondja, hogy „a keresztény 
hitet lebecsülőknek és a pogányok, valamint a szakadárok hitét dicsé-
rőknek semmi részük sem lehet az atyai javakból". 

A jogrend rendelkezései a magántulajdont védték, ezért szigorúan 
büntették a vagyon elleni bűncselekményeket. Példaként a Jogkönyv III. 
részéből a 49. fejezet szabályait idézzük: a 8-12 éves gyereket, ha kis 
dolgot tulajdonított -el, úgy büntették, hogy kikötözték a város pellengérjé-
hez, a hírnök pedig vesszővel húszat ütött meztelen testére, miközben ezt 
mondta: „Ha a szüleid nem tanítottak meg a jó erkölcsre, akkor majd én 
megtanítalak." A kenyeret lopó éhezőt kitiltották a városból, ha esetleg 
visszamerészkedett, akkor halálra ítélték. A legkegyetlenebbül a pénz-
hamisítókkal jártak el. Az illetőt elégették, de mielőtt a máglyára vetették 
volna, a hamisított pénzekből és vesszőből koronát készítettek, ezzel koro-
názták meg. 

A jogszabályokból következtethetünk a város alaprajzára, utcaháló-
zatára. Újlak a XV. században két beltelkes település volt. Az okmányok 
hat utcájáról emlékeznek meg. Sűrűn beépített helység volt, a mészárosok, 
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szabók és szűcsök külön céhszervezetbe tömörültek. Máig is megszívle-
lendő  az a szabályuk, miszerint „senki se gyakorolja a másik ember 
kézműves mesterségét, ha nem ismeri, hanem ki-ki legyen megelégedve a 
saját foglalkozásával". (Jogkönyv I. 19. fejezet) 

Sorolhatnánk még a példákat, amelyekb ől a középkori város életére 
következtethetünk. Nagy nyeresége művelődéstörténetünknek, hogy ezeket 
az iratokat végre magyarul olvashatjuk. Hegedűs Antal nemcsak lefordí-
totta a szövegeket, hanem érthet ő  utószavával eligazítja a középkori ok-
mányokban kevésbé jártas olvasót. 

BESZÉDES VALÉRIA 

EREDMÉNYEK ÉS TENNIVALÓK 
SZÍNHÁZTÖRTÉNETÜNK KUTATASÁBAN 
GEROLD LÁSZLÓ DOKTORI ÉRTEKEZÉSE t7RüGYÉN 

Ha abból indulunk ki, hogy a könyvismertető, -recenzió vagy -bírálat célja 
felhívni az olvasó figyelmét az éppen megjelent, könyvre, azaz közvetíteni 
szerző  és olvasó között, akkor Gerold László munkájáról értelmetlen vál-
lalkozás volna szabályszerű  ismertetőt írni. Ez az egyébként terjedelmes 
(mintegy 25 szerzői ív) és igényes tudományos munka ugyanis az olvasó 
számára valójában nem létezik, könyvárus forgalomba nem került; talán 
tíz-húsz példányban készült rotoprint eljárással. Ugyanakkor azonban 
nemzetiségünk művelődéstörténetének egy igen jelent ős területét kutatja, 
fejezetét tárja fel: a szabadkai színjátszás történetének egy évszázadát: 
Elkészülte ezért jó alkalom arra, hogy számba vegyük az e területen elért 
eddigi eredményeket s a még el őttünk álló sok-sok tennivalót. Elképzel-
hető  emellett, sőt várható is, hogy Gerold munkája — a szélesebb olvasó-
közönség igényeinek megfelelően módosítva — hamarosan megjelenik majd 
könyv alakban is. Akkor pedig egy majdani könyvvel foglalkozunk, ha na-
gyon előzetesen is. 

A jugoszláviai magyar színjátszás történetének legfelkészültebb tu-
dós kutatója kétségkívül Gerold László, aminek jelen munkája, a Dráma 
és színjátszás Szabadkán a XIX. században is beszédes bizonysága. Hogy 
azonban e mű  helyét és jelentőségét minél jobban megvilágíthassuk, vet-
nünk kell legalább egy futólagos pillantást a színháztörténeti kutatások 
eddigi eredményeire. 

Az úttörő  érdemét ezen a területen Garay Bélától, színjátszásunk 
és színháztörténetünk nagyöregjét ől senki el nem vitathatja: Az ekhóssze-
kért ől a forgószínpadig (1953) című  könyvecskéje a maga nemében alap-
műnek tekinthető. Bár olykor a tudós tárgyilagosságát háttérbe szorítja 
az ügy és a hivatás iránti lelkesedés líraisága, mégis ez a m ű  vázolta fel 
először Szabadka színjátszásának történetét, további kutatásra serkentve 
a szakembereket. S ne feledjük: Garay Béla önéletrajza ,(A kulisszák vilá-
gában, 1970) szintén fontos fejezete a szabadkai színjátszás történetének, 
különösen a két világháború közöttinek, s a Színészarcképek (1971) és a 
Festett világ (1977) is sok adattal, ténnyel gazdagítja az anyagot. 

Káich Katalin kutatásainak eredményeként ismerjük már a zombori 
színjátszás történetének legfontosabb adatait is A zombori magyar szín-
művészet története és repertóriuma 1825-1918 (1975) című  tanulmányából, 
s ő  ismertette, ha csak vázlatosan is, az újvidéki magyar színjátszás rövid 
történetét is. 
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Gerold László is már régebben elkötelezte magát a színház, színját-
szás és annak története mellett. Els ő  könyve, a Színház és kritika Sym-
posion füzetként jelent meg (1970), s a Szabadkai Népszínház 1962 és 1969 
közötti előadásairól írt kritikáit közölte, a Színház és néz őtér (1983) című  
könyvében pedig az Újvidéki Színház tíz évének előadásairól szóló kritikáit 
közölte újra. E munkák színház- és drámatörténeti jelentőségét csak ak-
kor tudjuk igazán értékelni, ha tudjuk — s erre Gerold jelen értekezése 
ismételten és hangsúlyosan rámutat —, hogy mennyire hiányoznak az 
ilyen dokumentumok színjátszásunk történetének korábbi szakaszaiból. 

Gerold nevéhez fűződik színháztörténetünk egy más természet ű  do-
kumentumgyííjteményének, azaz -válogatásának közzététele is: Színházi 
életünk I. (1976) c. könyvében nagy színészek és társulati igazgatók nap-
lóiból, emlékirataiból és leveleib ől közölt szemelvényeket, túllépve ezúttal 
Szabadkán, s kitekintve Zomborra, Nagybecskerekre, Törökkanizsára, Zen-
tára és Nagykikindára is, jelezve egyúttal színháztörténetünk térképének 
fehér foltjait is, melyek kitöltésének eredményeként kerekedhet ki maj-
dan a jugoszláviai magyar színjátszás története. 

• 

A fenti áttekintésből is látható, hogy a színháztörténet kutatóinak 
érdeklődése mindenekelőtt Szabadka felé fordul, mivel minden eddig is-
mert adat szerint itt kezdődött legkorábban a magyar nyelvű  színjátszás 
(1816-ban vagy 1818-ban), s innen kezdve máig csaknem folyamatos. (E fo-
lyamatosságba beleértendő  az a száz esztendő, amelyben a vándor társu-
latok váltogatták itt egymást, majd a Népkör félamatőr színjátszóinak két 
háború közötti s az 1945 októberében megalakult Népszínház máig tartó 
tevékenysége.) 

Címe szerint Gerold László doktori értekezése, mint láttuk, e csak-
nem 170 esztendős folyamat XIX. századi szakaszát dolgozza fel, de mivel 
a századforduló e tevékenységben semmiféle korszakhatárt nem jelent 
(sem a szervezeti formák, az „állandósítás" terén, sem a repertoárban 
nem hoz jelentősebb változást), a szerz ő  is szükségszerűen lépj át, s volta-
képpen az első  világháború végéig tárgyalja az eseményeket. 

Célkitűzését és módszerét a bevezet őben Igy foglalja össze: eltérően 
az irodalomtörténésztől, aki elsődlegesen a drámákkal, az irodalmi szö-
vegekkel foglalkozik, s csak másod- vagy harmadlagosan azok megjelení-
tésével, interpretálásával, a színháztörténész „olyan kutató, aki lehet őleg 
azonos mértékben figyelve a színjátszás minden összetev őjére, a begyűj-
tött adatok alapján próbálja rekonstruálni a hajdan volt színházi él-
ményt". Az összetevők közül pedig — Kerényi Ferenc szempontjait fo-
gadva el — a következőkre kíván figyelni: „társadalmi, kulturális helyzet; 
a játék kerete és lebonyolítása; a játékosok, a cselekmény és jellemek; kri-
tikai fogadtatás; a közönség összetétele és válaszadása". Hogy azonban a 
szempontok mindegyikét nem sikerült a szerz őnek egyformán vagy a je-
lentőségükkel arányos mértékben érvényesítenie, az bizonyára abból is 
következik, hogy „a sok ezer oldalt kitevő  levéltári és legalább ilyen bő-
séges sajtóanyag", amely munkájához rendelkezésére állt, sok tekintet-
ben igen hézagos. Ebből következnek a szerkezet bizonyos aránytalansá-
gai, olykor többszöri ismétlések és az idézetek b őségébe való belefeledke-
zés. Természetes, hogy a levéltári anyag f őleg a „játék keretéről", vagyis 
a színjátszás intézményesítésére irányuló törekvésekr ől (színügyi bizott-
mány, választmány, színi kerület stb.), valamint a „játékosokról", a társu-
latok összetételéről, gazdasági pénzügyi kérdésekről (a fennmaradt szer-
ződések, kérvények alapján) szolgált a leggazdagabb anyaggal, míg más 
területekről — például a közönség összetételéről és válaszadásáról, a kri-
tikai fogadtatásról, olykor pedig magáról a repertoárról is — jóval ke-
vesebbet árul el. 

Nem csekély feladat elé állította Geroldot az említett hatalmas do-
kumentumanyag, melyet úgy kellett elrendeznie, hogy abból kikerekedjék 
a százéves történet. Ezt úgy oldotta meg, hogy három nagy fejezetet ala-
kított ki: 1. Társadalmi-politikai-kulturális helyzet; 2. Színház a városban; 
3. Szabadkai színjáték. Az elsőben röviden áttekinti a város fejlődését, 



gazdaságának alakulását, a lakosság szociális összetételét, szem el őtt tart-
va a belőle regrutálódó színházi közönséget. A második fejezetben a város 
közigazgatása és a színtársulatok közötti viszonyrendszert vizsgálja, a 
játék feltételeit meghatározó pályázatok és szerz ődések elemzése révén, 
majd a színügyi bizottság működését, a hosszú, de végül is eredmény-
telen kísérletet az állandósításra, aztán a játszó helyeket a k őszínház fel-
építése előtti időkben stb. A harmadikban végül a játék tárgyi feltéte-
leit — színpad, nézőtér, kellékek, világítás, színészek — és a különböz ő  
műsorrétegeket ismerteti, tehát a fellelhet ő  dokumentumok alapján meg-
kísérli rekonstruálni a bevezet őben már említett „hajdanvolt színházi él-
ményt". 

A történeti anyag elrendezésének és megszerkesztésének ez az egyik 
lehetséges, ám aligha a legszerencsésebb módja. E módszer ugyanis oda 
vezet, hogy a választott vizsgálati szempontok szerint újra meg újra végig 
kell haladnia a százéves történeten, ami elkerülhetetlenül ismétléseket 
eredményez, miközben igen fontos, épp a színháztörténet vonatkozásában 
elhanyagolhatatlan körülmények maradnak homályban. Hogy csak egy-két 
példát említsünk: az ország társadalmi-politikai-kulturális helyzetér ől, azaz 
egy évszázad alatti alakulásáról alig három oldalnyi összefoglalót olvasha-
tunk a bevezetőben, holott ebben vont a reformkor, a szabadságharc, az 
önkényuralom, a kiegyezés, sőt még az első  világháború is, amelyek — ki-
vált külön szabadkai vonatkozásaikkal — döntő  befolyást gyakoroltak a 
színházi élet egészére. Persze nincs eszemben számon kérni Geroldtól az 
ország százéves történetét, de némely jelenségek, melyekre rá is mutat 
(pl. a színjátszással szembeni újabb elvárások), azért mégis megkövetel-
nék, hogy szélesebb kontextusban váljanak láthatóvá. Ezt olvashatjuk pél-
dául az ötvenes évek végéről és a következő  évtized elejéről: „Változott 
a politikai helyzet is. Az önkényuralom szorításának fokozatos enyhülésé-
vel csökkent az emberekben a bels ő  feszültség, amely eddig erkölcsi köte-
lességként rótta rájuk a színház támogatását. Most már mind kevésbé 
valami ellen kellett színházba járni, hanem magáért csak a színházért. Többé 
nem politikai gesztus a színészet támogatása, hanem kulturális-művelő-
dési igény"; vagy Milkó Izidor egy későbbi cikke szerint: „a színháznak 
immár igen kevés köze van a hazához, a közönség már nem hazafias kö-
telességből jár a színházba, s nem azért, hogy pártolja a »teátristákat«, 
hanem mert mulatságot és szórakozást keres ottan". Ezek valóban gyö-
keres, rendkívül mélyreható változások, melyeknek egyik összetevője két 
ségkívül „az önkényuralom szorításának fokozatos csökkenése", de mi 
minden még! Például a gazdasági fejlődés nekilendülése, a kapitalizálódás 
kezdete, a társadalom átrétegeződése, nem utolsósorban pedig a m űvelő-
dési szférában, az irodalmi életben végbemen ő  változások ... 

A szerző  a következőkben indokolja meg ezt az eljárását: „Mivel 
[azonban] Szabadkának nincs olyan alapos színháztörténete, mint a tár-
gyalt időszakban a hasonló rendű  és rangú városoknak, nem vállalkozhat-
tam csak egyetlen periódus feldolgozására. Egyrészt, mert a kezdeti nyo-
moktól számított mintegy 50-60 esztendő  története — az olyan zsúfolt 
éveket kivéve, mint 1854 — többnyire csak szórványokban, s nem az ada-
tok folyamatos összefüggésében mutatható be, másrészt viszont talán meg-
valósítható lett volna a századnyi történet második felének önálló részként 
való feldolgozása, ha ehhez nem hiányoznának a szükséges szabadkai 
színjátszástörténeti előzmények. Úgy gondoltam: nem írhatom le a mon-
dat második felét, ha az elsőt nem ismerem." Ennek ellenére úgy gon-
dolom, hogy szerencsésebb megoldás lett volna több korszakra osztva 
tárgyalni a történetet, s azokon belül érvényesíteni az egyes szemponto-
kat, még akkor is, ha nem egyforma b őségben állnak rendelkezésre do-
kumentumok az egyes korszakokra vonatkozólag. Igy a színjátszás ala-
kulásának egy-egy periódusát sokkal konkrétabb, árnyaltabban megraj-
zolt társadalmi, politikai és művelődési körülményekbe helyezve lehetett 
volna tárgyalni és értelmezni. 
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De vajon vannak-e a szabadkai színháztörténetnek ilyen, többé-kevés-
bé elkülöníthető  periódusai? Éppen Gerold László jelen munkája alapján 
állíthatjuk, hogy vannak, s ő  maga mutatja ki, igen meggy őzően, azt is, 
hogy ezek hogyan mozdulnak el az országosan érvényes korszakhatárok-
hoz képest. Az egyik például az 1854. év, a szabadkai kőszínház felépíté-
sének éve, mivel ennek a körülménynek „több évnyi hihetetlen méret ű  ha-
tása volt". Egyrész óriási mértékben fokozta a közönség érdekl ődését a 
színház iránt, de ugyanilyen mértékben fokozta a színtársulatok érdek-
lődését, sőt versengését is az itteni játéklehet őség megszerzéséért: „oly-
kor a szabadkai színházért — egy évadban — nyolc-tíz direktor is folya-
modott". Nem is csoda, ha tudjuk, hogy felépülésekor a szabadkai színház 
az egyik legkorszerűbb volt az országban, „legalább az aradit és temesvá-
rit felülmúlja", sőt Egressy Gábor szerint „példátlanul jó hallása (acustica) 
van ... a legparányibb hangmozzanat sem vész el ... e színpadról félany-
nyi fizikai erővel tízakkora mértékben lehet hatni, mint például a pesti, 
vagy kolozsvári színpadról, hol a termek kétségbeejt őlelt siketek". Ugyan-
akkor azonban ez az önkényuralom időszaka is, a. legszigorúbb cenzoráé, 
tehát a színházi élet fellendülése csak a küls őségekben érvényesülhet, de 
semmiképpen a tartalomban, a darabválasztásban. Ha a Haramiákat-
(Schiller) már a harmincas években is csak „lényeges húzásokkal" engedé-
lyezte a cenzúra, amint erről Vörösmarty panaszkodik, akkor nyilvánvaló, 
hogy nem lehetett ez másképp az ötvenes években sem. (Vörösmarty: „a 
zsarnokellenes mű  végül is — a zsarnokság és a szabadság szembeállítá-
sa helyett — érzelmesen moralizáló családi drámává laposodott".) 

Ezen a mintegy három és fél évtizedes szakaszon belül két eseményt 
mindenképpen figyelembe kell venni, ha szabadkai viszonylatban nem 
is tekinthetők korszakhatárnak: a szabadságharc, amely rövid hiátust 
eredményezett a színjátszásban; bukásának következményeir ől fentebb 
tettünk említést. A másik az állandó és hivatásos f ővárosi színjátszás 
kezdete, illetőleg a Nemzeti Színház megalapítása. Gerold úgy véli, hogy 
„Szabadka nem tartozott a Kolozsvár, Miskolc, Debrecen, Kassa és Sze-
kesfehérvár típusú színházi központok közé, és ezért nem érintette túl ér-
zékenyen a pesti központ létrehozása". Ezzel nem érthetünk maradékta-
lanul egyet. Az ő  munkájából is igen világosan kitetszik, hogy ennek az 
országos jelentőségű  történelmi-muvelődéstörténeti eseménynek egyaránt 
volt pozitív és negatív hatása is a szabadkai színjátszásra. A közvetlen 
hatás inkább pozitív. Egressy vendégszerepléseir ől írja Gerold, melyekre 
az ötvenes évek közepétől, „művészetének tetőzése idején került sor": 
„Műsora a korban ritka igényességet mutatott. 1857-ben a Lear királlyal 
kezdte és . a Coriolanusszal zárta vendégjátékát, amely során fellépett az 
Othellóban, a Hamletben ... kétszer fellépett Scribe Czárn ő  című  drámá-
jában és egyszer Gottschall Fox és Pitt című  vígjátékában, mindkett őnek 
alig néhány héttel előbb volt a Nemzeti Színház-beli bemutatója Egressy Gá-
bor rendezésében." (Kiemelte: J. G.) Hogy még egy mondat erejéig Egressy 
vendégjátékainál maradjunk: kétségtelen, hogy „néhány világirodalmi és 
magyar szerep értelmezésével felejthetetlen" élményt nyújtott a szabad-
kai közönségnek, hozzájárult a repertoár felfrissítéséhez, ösztönzést adott 
a többi színesznek az igényesebb játékra, de ezen túlmen ően még szerveze-
ti kérdésekben is kikérték és meghallgatták itt a véleményét. S hányan 
fordultak még meg az ország vezet ő  színészei közül Szabadkán! Amint 
az 1854-es Hölgyfutárból idézi Gerold, „a jónev ű  pesti vendégek nagyobb 
igyekezetre serkentették vidéki kollégáikat, lelket is ráztak a társulatba". 

Ugyanakkor a Nemzeti Színház létrejötte egy korszak végét s egy 
új kezdetét jelenti a magyar színjátszás történetében: lezárult a „vándor-
lasok kora" (amely „nemcsak túlélni segítette a magyar színészetet, hanem 
elfogadását, meghonosodását is sikerült evidenssé tennie"), s innen kezdve 
kell majd fővárosi és vidéki színjátszásról beszélni. Hogy ez a vidéki szín-
játszás színvonalának rohamos hanyatlásához vezetett, azaz elvidékiese 
déséhez, az köztudott. S hogy ennek előbb-utóbb Szabadkán is meg kellett 
nyilvánulnia, az sem szorul bizonyításra. Csakhogy ez a folyamat koránt-
sem csak a színjátszás, sőt nem is csupán a legszelesebben értelmezett kul-
turális szférában játszódik le, hanem az egesz társadalmi, gazdasági és 
közéletben is. Ekkor válik Pest-Buda az ország központjává, ekkor szíj- 
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nik meg — többek közt — a kulturális élet policentrizmusa s kezd ődik el 
a vidék „gyarmatosítása". Ha az anyagot ilyen korszakokra osztva tár-
gyalta volna, talán e jelentős változások szabadkai és a színjátszással kap-
csolatos vonatkozásai is világosabban állhatnának előttünk. 

A második korszakhatár a múlt század hetvenes éveinek elejére ke-
rül, s így Szabadka színjátszásának történetében a következ ő  három pe-
riódus különböztethet ő  meg: 1. a kezdetektől a színházépítésig; 2. a múlt 
század hatvanas évei, s végül 3. a hetvenes évek elejét ől az első  világháború 
végéig. 

Most, hogy kezünkben tudhatjuk Szabadka színjátszásának egy évszá-
zados történetét, a jugoszláviai magyar színjátszás történetének egy nagy 
és fontos fejezetét, mégpedig tudományos feldolgozásban, egyszerre vilá-
gosabban kirajzolódnak a további tennivalók is. Igaz, még az intézménye-
sítés előtti időszakban is jócskán vannak fehér foltok (pl. a magyar nyelv ű  
színjátszás tartományunk más városaiban és tájain, a Népkör két haború 
közötti tevékenysége, valamint e korszak egész m űvelődése), de már az 
1945 októbere óta eltelt időszakra is gondolni kell. Ez is mindinkább tör-
ténetté válik, s dokumentumainak begy űjtése egyre sürget őbb feladat. 
Bizonyos, hogy e négy évtizedes időszakban is Szabadka kínálja a legb ősé-
gesebb anyagot, de mielőbb hozzá kellene látni például a Topolyai Járási 
Színház tízéves, a zrenjanini és zombori magyar együttes egy-két éves 
tevékenységének feldolgozásához, nem feledkezve meg közben az Újvidéki 
Rádió három évtizedes és az Újvidéki Színház immár tízéves m űködésérő l. 

JUHÁSZ GÉZA 

AZ EGYÜTTÉLÉS  ERŐFORRÁSAI  

PÓTH ISTVAN: A magyar népszínm ű  szerb színpadon. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 

Póth István, az ismert budapesti 
szlavista érdekes kötete több, mint 
filológiai tanulmány. A szerző, aki-
nek kiterjedt munkássága szakkö-
rökben méltán keltett eddig is fi-
gyelmet, most a magyar népszínmű  
szerb előadásairól írva, izgalmasabb 
témát dolgozott fel. Pest-Buda, mint 
a szerb kultúra bölcs ője, az első  
világháború alatti szerb irodalom 
magyar fordításai a két nép bará-
ti kapcsolatainak ismertetéseként, 
mind, mind beletartozik a két nép 
barátságát elemz ő, kétségkívül ér-
tékes tanulmányok sorába. Ez a 
munkája azért több ennél, mert 
nem .a zavartalan, sokszor idézett 
baráti mozzanatok beszámolója. A 
magyar népszínmű  szerb színpado-
kon, példátlanul nagy sikerei mel-
lett, a taszítás, az elutasítás er őfor 
rásaira is rámutat. 

A korabeli szerb színikritika, 
Póth István idézetei szerint, nem  

volt egységes sem a darabok érté-
kelését illetőleg, még kevésbé azon-
ban egy-egy ilyen alkalomban a ma-
gyar—szerb viszony megítélésében. 
Ez a viszony a történelem folyamán 
a politikai helyzet konstellációja 
szerint alakult. Voltak kritikusok 
— nemcsak a szűkébben vett Szerbiá-
ban, de Vajdaság területén is —, 
akiknek nacionalista elfogultsága 
eleve elutasította a magyar színmű-
vet. S ezek Bácska és Bánát terüle-
tén többen voltak, mint Szerbiában. 
A Száván túli embert nem befolyá-
solhatták személyes sérelmek a ma-
gyarok részéről. Itt viszont az 
együttélésnek nemcsak vonzó er ő-
forrásai voltak, sajnos. Sőt, a szer-
bek elszakadási vágyában ott izzott, 
sokszor nem csupán parázs alatt, a 
türelmetlenség is, mint ahogyan ma-
gyar részről a felülről sugalmazott 
barbár nemzeti gőg és „kultúrfö-
lény" kihívásai voltak ugyancsak na-
pirenden. 
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A magyar népszínmű, A szökött 
katona, A falu rossza és a többiek, 
csodálatosmód mégis fenntartás nél-
küli közönségsikert arattak! Minden 
más nyelvű  színpadi művet felül-
múlva. Jó lenne hinni, hogy ez nem-
csak a romantikus parasztszemlélet 
sikere volt, s nem is csupán a szer-
zők drámaírói tehetségének tulajdo-
nítható, meg annak, hogy tudták, 
mi kell a közönségnek. Hivatkozhat-
nánk a két nép sok rokon vonására, 
lobbanékony vérmérsékletünk annyit 
hangoztatott hasonlóságára, ahogy 
azt a jóindulatú szerb színikritiku-
sok teszik. S ami annyi tragikus 
összecsapás után sem hagyta tartó-
san kihűlni a baráti érzelmeket. 

A népszínműben, azt kell hin-
nünk, éppen az idealizált paraszt fi-
gurája hódított. A kikent, kifent, ki-
subickolt paraszt, amilyennek látni 
szerették volna a valóságban is. A 
feudális Magyarországról kilépett 
paraszt meghamisított alakja mint-
ha a nagybirtokot már nem ismerő  
Szerbiában kapott volna hitelt. Mert 
itt az alázatos, urak előtt meghu-
nyászkodó magyar paraszt helyett a 
hetyke és öntudatos fellépés ű  nép-
színmű-paraszt még egy Göndör Sán-
dor kiáltásában is hihető  lett: „Én 
vagyok a falu rossza egyedül ..." 
És olyan népszerű, hogy évtizedekig 
játszották, békében és háborúban, 
s oly közkedvelt figura lett, hogy 
Uroš Predić  is megfestette a sáros 
falusi utcán tamburások és gajdá-
sok előtt vonuló falu rosszát. Igen, 
tamburások között. Mert a fordítók 
külsőségeiben és a szerepl ők nevé-
nek megváltoztatásával szerbesítet-
ték a magyar népszínművet. Minden 
mást meghagytak eredetiben. Az el-
járást később a kritika azzal kifo-
gásolta, hogy a magyar nép sajátos 
jellemvonásai így is kiütköznek, s ez 
ellentmondásossá teszi a szerepl ők 
karakterét. Jellemző  azonban, hogy 
ilyen észrevételeket főként a vajda-
sági szerb kritikusok tettek: mind a 
két nép jó ismerői. „Stevan Deska-
šev — a Pozorište szerint — jó hír-
névre tett volna szert, ha ezt a dara-
bot csak lefordítja, s a szerb szín-
padra való alkalmazásától elte-
kint ... a darab jelenlegi változata 
bosszantó". Ugyanakkor egy másik 
lap azt írja, hogy „A falu rossza... 
bármikor adják elő", zsúfolásig 
megtölti a színházat, úgyhogy rend-
őröknek kell a rendet : biztosítani. 

Póth Istvánnak külön érdeme, 
hogy nemcsak idéz, de azt is meg-
mondja, kitől idézett, ami a magyar 
népszínmű  példátlan sikere eseté-
ben Szigligeti Edétől kezdve Géczy 
Istvánig több, mint tárgyilagos igye-
kezet. Így kapnak súlyt Stojan No-
vakovié irodalomtörténész és állam-
férfi vallomásnak beillő  elragadta-
tott szavai: „ ... a szomszédos ma-
gyar nép élete és költészete sok-
kal érthetőbb számunkra, mint más 
népeké." Vagy egy szerb tárgyú 
magyar dráma: a Brankovics Györ-
gyöt megszemélyesítő  Egressy Gá-
bort ünneplő  diákok elenete, akik 
Laza Kostičnak a kiváló magyar szí-
nész tiszteletére írt alkalmi verssel 
nyújtották át babérkoszorújukat. 
1860-ban, hét évvel a kiegyezés előtt! 

De hát változnak az idők és változ-
nak a nézetek. A kiegyezés után 
rossznéven vették a szerzőtől alakja 
beállítását, mely szerint azért bu-
kott el, mert hátat fordított a ma-
gyaroknak s kibékült a törökökkel. 
S hogy addig jó volt a dráma Bran-
kovics Györgye, épp azokra a tra-
gikus változásokra figyelmeztet; a-
melyeket annyiszor hozott létre a 
külső  kényszer. Így válik illuzórikus-
sá minden a politika határán kívül 
eső  igyekezet! Nem szívesen mond-
juk ezt Póth István kitartó és szép 
vállalkozásával kapcsolatban a szerb 
—magyar kulturális kapcsolatok is-
mertetésében. De épp az ő  jó szán-
dékú könyve bizonyítja, hogy a kul-
túremberek igyekezete mind a két 
részről milyen önmagáért való jelen-
ség tudott lenni, melyet minden lát-
ványos eredményével úgy fújtak el 
a politikai konfrontációk, mint a 
pelyhet. 

Mindenesetre érdekesebb lenne, 
talán hasznosabb is, ha a Póth Is-
vánhoz hasonlóan munkálkodó em-
berek kilépnének a tudományosság 
bűvköréből és szélesebb síkon, a 
népszerűsítő  tudomány és történet-
írás felhígulásától se félve tudatosí-
tanák nagyobb tömegek körében a 
népek egymásra utaltságát Kelet-Eu-
rópában. Hogy mindaz, amit művel-
nek, ne maradjon a tudósok magán-
ügye. 

Vagy ez is illúzió? De akkor is 
tisztességes vállalkozás felhozni az 
idők mélyéből mindazt, ami össze-
tartott, s elítélni, ami elválasztott. 

HERCEG JÁNOS 
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NAGY KÖLTŐ  ÜZENETE 

JOVAN JOVANOVIC ZMAJ: Hol megálltam .. . 

Forum, Újvidék, 1983. 

Ez valóban jubileumi zászlóhajtás. 
Az olvasó, az író, a . műfordító, az 

esztéta, a hű  irodalombarát, a min-
den népek szellemi termékének ked-
velője tiszta örömmel veszi kezébe 
azt a mély megbecsülést jelent ő  kö-
tetet, amely a halhatatlan szerb köl-
tő, Jovan\Jovanović  Zmaj születésé-
nek százötvenedik évfordulóján je-
lent meg s ebben az igényes kiállí-
tású könyvben nagy műgonddal vá-
logatott költeményei fémjelzett ma-
gyar költők fordításában kerülnek 
az olvasó kezébe; azoknak a derese-
dő  fejű  olvasóinknak a kezébe is, 
akik még diákkorukban a mi iskolá-
inkban, gimnáziumainkban ismer-
kedtek meg Zmaj szelíden szép lí-
rájával, s úgy a szívükbe vésték 
el nem feledhető  strófáit, mint Bran-
ko Radičević  Diákbúcsúját és straži-
lovói emlékeit. 

Kivételes öröm tölthet el minden 
olvasót, aki ezt a remek gyűjteményt 
a kezébe veszi, s ezt a bels ő  meleg-
séget még csak fokozzák azok az 
őszinte sorok, amelyeket Mladen 
Leskovac, a kitűnő  iró, esztéta és 
irodalomtörténész írt bevezet őként 
a műfordítások elé. 

Mladen Leskovác alapos körülte-
kintéssel megalkotott Zmaj-portré-
jából majd minden fontosabb be-
kezdést idézni kellene itt, éppen a 
mi tájunkon, mert ilyen teljes ké-
pet eddig még aligha kaptunk az 
Újvidéken született és a szülőváro-
sát annyira szeretett költ őről, a 
Szerb Athén szoborszerűen kiemel-
kedő  kicsit romantikus, de tán in-
kább klasszikus alakjáról, aki bár 
csehovi hűséggel orvos volt (polgári 
foglalkozása szerint, és jó orvos), 
mindig a költészetnek élt. Az ismer-
kedés első  pillanataiban — vagy 
tán éveiben, — úgy éreztük, hogy —  
a musset-i lélekhez hasonlóan — az 
ártatlan poézisnak és a csupa báj jal 
teli gyermekverseknek élt, de nem 
így volt; ez a valóban halknak tet-
sző  lélek, amikor népének jövőjéről 
volt szó, tudott és mert is harcolni a 
legbátrabbak között a szerb nép el-
jövendő  szabadságáért, mint szüle- 

tett pre čani, és soraiból ez is kiér-
ződött; ugyanakkor harcolt a jugo-
szláv népek oszthatatlan szabadságá-
ért... 

Ez a jubileumi esztendő  szép al-
kalom arra, hogy — ha megkésve 
is -T behozzuk mulasztásainkat és 
lerójuk tartozásunkat is, hiszen 
Zmaj egész irodalmi tevékenysége 
idején nagyon sokat tett azért, hogy 
„... a szerbek jobban megismerjék 
a magyar költészetet". A múlt szá-
zadbeli gyér és sokszor gyenge for-
dítások helyett most jeles poétáink 
fordításában kapja kézhez ezt a vá-
logatást a magyar olvasó, aki még 
fiatalon megszerette Zmaj költésze-
tét, vagy a mai ifjú nemzedék, mely-
nek tagjai ennek a különböző  mű-
fajokban otthonos, sokoldalú lite-
rátornak: költőnek, szerkesztőnek, 
írónak, műfordítónak, közéleti mun-
kásnak kiemelkedő  egyéniségével 
most ismerkednek, s ki kell mon-
danunk azt is, hogy múlhatatlan ér-
tékeivel, hiszen ez az alkotó iga-
zában most bontakozik ki előttünk 
immár újra értékelve teljes mivol-
tában. 

Hogy mindezt irodalmunk újabb 
fejlődése eredményeként elmondhat-
tuk erről a kötetről, azt elsősorban 
Ács Károlynak, a vérbeli költőnek 
köszönhetjük, aki — az el őttünk 
fekvő  műből ítélünk most — ki tud-
ja hány napot és éjszakát áldozott 
föl azért, hogy ez a jubileumi mű  
csakugyan jubileumi legyen s ala-
pos műgonddal a legjobb válogatás-
ban kerüljön sajtó alá. Ehhez még 
azt is hozzá kell fűznünk, hogy ez 
a csaknem száz költemény (ha a cik-
lusokat fejezeteikre bontjuk, akkor 
annyi) — amennyiben a felen, pilla-
natban Zmaj jelentős hagyatékának 
nézzük — olyan, akár egy rendhagyó 
zenei mű, melynek minden akkord-
ját minden hangárnyalatot megfogó 
poéta és szerkesztő  — mint auten-
tikus szerző  — komponálta meg. 
A mű  találóan megválasztott „nyi-
tánya" a Dal a dalról (Pesma o pes-
mi). Ez (nem bevallottan, de költé-
szetéből kiérződik) Zmaj ars poeti- 
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tája is lehetett. Figyeljük csak meg 
Ács Károly kristálytiszta fordításá-
ban. 

Dalhoz fordulj ellenedt ől 
Bátorságért — 
De vigyázz, sohase legyen 
A dal játék. 
A dal úgy szép, hogyha tiszta 
Es úgy ragyog, 
Éppen úgy, mint magosban 
A csillagok. 
Ügy szép, hogyha nemes célok 
Buzogtatják, 
Ügy szép, hogyha benne lakik 
Az igazság. 
Ügy szép, hogyha szívb ől szökken, 
Szívbe árad — 
Az ilyen dal el őtt nincsen, 
Mi megállhat. 
Az ilyen dalt őrizzétek, 
Amíg éltek! 
Ne gyalázza hazug elme, 
Üres lélek! 
Ha ilyen dalt megtagadtok 
Gyáván, hitetlen — 
Oda a föld! Oda az ég! 
Oda minden!... 

A Rózsák, Hervadt rózsák inkább 
búcsúzását kifejez ő  halk, szomorú 
strófáiból mintha Alfred de Musset 
Éjszakáinak sorai zengnének ki, mert 
mint embert is, mint orvost is, mint 
költőt is nagyon megviselte az élet, 
hiszen élete delén öt szép gyerme-
két és feleségét is elveszítette. Zmaj  

azok közé a költők közé tartozott, 
akik nagyon sokat vesztettek éle-
tükben, és sokkal kevesebb öröm 
érte őket életútjuk során, mint 
amennyit megérdemeltek volna ak-
kor — életükben ... Lehet, hogy ép-
pen ezzel magyarázható, hogy lelke 
igazi nyugalmát gyermekverseiben 
lelte meg, és sok-sok évtizeden át 
ezek a versek éltek legerőteljesebb 
kisugárzást nyújtó hatással fiatal 
olvasóink szívében, akik legtöbbje 
betéve tudta olykor Andersenre em-
lékeztető  bájos hangszerelésű  ver-
seit. 

Igaz, hogy sokáig kellett várnunk 
erre a komoly nyereséget jelent ő  kö- 
tetre, amely Vajda János első  „átül-
tetése" óta nem egy emberölt ő  után 
kiemelkedő  költők — Ács Károly, 
Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Fe-
hér Ferenc, Gál László, Pap József, 
Weörös Sándor — fordításában ke-
rült elénk, de olyan ritkán meglel-
hető  nyereséget jelent valamennyi-
ünk számára, amit a legszebben Mla-
den Leskovac a bevezetőben ilyen, 
szinte kőbe véshető  szavakkal fo-
galmazott meg: 

„Ez a könyv Zmaj születésének 
százötvenedik évfordulóján els ő  íz-
ben adja a magyar olvasó kezébe e 
költészet sokoldalúan és ért őn vá-
logatott áttekintését, módot nyújt-
ván arra, hogy teljes nagyságában 
maga elé idézhesse Zmaj költői alak-
ját ... Nagyobb ajándékot kívánni 
sem lehetne ennek a költ őnek." 

LÉVAY ENDRE 

A NYUGAT ÖRÖKSÉGE 

RÓNAY LÁSZLÓ: Tesánszky Józsi Jen ő . 
Gondolat, Budapest, 1983. 
RÓNAY LÁSZLÓ: Képes Géza. 
Akádémiai Kiadó, Budapest, 1983. 

Rónay László első  tanulmánykötete 
Hűséges sáfárok címmelelent 
meg s azokkal az írókkal — Illyés 
Gyufával, Radnóti Miklóssal, Vas 
Istvánnal, Jékely Zoltánnal, Szent-
kuthy Miklóssal, Lovass Gyulával — 
foglalkozott, akik mint a Nyugat 
második és harmadik nemzedéké- 

nek képviselői, ,;hűséges sáfárok-
ként" bántak e nagy hatású irodalmi 
folyóirat és szellemi mozgalom javai-
val, értékeivel. „Hűségesen gazdál-
kodtak —írja róluk — tehetségük 
kincseivel, s jó szívvel mutathatják 
fel az újonnan szerzett talentumo-
kat." Ilyen „hűséges sáfár" a tanul- 
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mánykötet írója is, akinek iroda-
lomtörténészi munkássága a Nyugat 
nagy szellemi öröksége köré épül, 
s aki maga is ezzel az örökséggel 
gazdálkodik, ennek az örökségnek 
a szép értékeit tisztítja meg és mu-
tatja fel a jelenben is érvényes pél-
da gyanánt. Rónay Lászlót, mond-
hatni, személyes helyzete jelölte er-
re a sáfári szerepre: Rónay György, 
a kiváló költő  és esszéíró fiaként a 
szülői házban ismerhette meg a 
Nyugat nagy hagyományait s sze-
mélyükben e hagyományok képvi-
selőit, s e korai indítások következ-
tében vállalt a Nyugat szellemi ér-
tékeinek korszerű  kritikai gondozá-
sában és fenntartásában szerepet. 

Mit is jelent a Nyugat irodalom-
szemléletének hagyománya a jelen 
körülményei között? Jelenti minde-
nekelőtt az irodalmi művek össze-
tett, mégis egységes szemléletet kép-
viselő  vizsgálatát, azt ugyanis, hogy 
az irodalomtörténetíró és az iroda-
lomkritikus a műalkotás teljes ér-
tékrendszerének felismerésére és 
elemző  bemutatására törekszik, s 
egymással mély összefüggésben vizs-
gálja e művek eszmei-morális, illet-
ve esztétikai-művészi értékeit. Nem 
közönséges kritikusi erény ez, ha a 
művek elemzésének és megítélésé-
nek szokásos gyakorlatára gondo-
lunk, amely sokszor elkülöníti egy-
mástól a műalkotás ideológiai és 
esztétikai övezetét s elválasztja a 
szorosan összetartozó értékeket. A 
Rónay László munkásságában ta-
pasztalható egységes szemléletet az 
irodalmi értékek élményszerű  bir-
tokbavétele, mondjuk ki nyiltan: az 
irodalom szeretete teszi lehet ővé, 
amely személyes és közeli kapcso-
latot létesít a művek világával s 
ezen keresztül a m űveket létrehozó 
alkotó személyiségekkel. Azért uta-
lok erre a személyes mozzanatra, 
mert tapasztalatom szerint a jelen 
technicista irodalomfelfogásának 
körülményei között mintha nem il-
lenék szeretni az irodalmat; mintha 
a műalkotás csak az egzaktságra 
törekvő  elemzés tárgya volna, s nem 
akarná személyes állásfoglalásra 
késztetni a kritikust, Rónay László 
irodalomszeretete, irodalomtörté-
neti munkájának és irodalmi kultú-
rájának élményszerűsége olyan ér-
téket képvisel, amelyről, mint mun-
kásságának különleges tulajdonsá-
gáról, mindenképpen szólni kell. 

Az egységes irodalomszemlélet 
és a kritikai befogadás élményszer ű-
sége hatja át sokasodó irodalom-
történeti műveit: az Ezüstkor cí-
mű  nemzedéki folyóiratról készített 
irodalomtörténeti tablót (Az Ezüst-
kor nemzedéke, 1968), az imént em-
lített — a Nyugat második-harma-
dik nemzedékével foglalkozó — 
Hűséges sáfárok (1975) című  köte-
tet, illetve Rónay László újabb ta-
nulmánykötetét, a Szabálytalan arc-
képeket (1982), amely elsősorban 
Kosztolányi Dezső  és Babits Mihály 
regényírói munkásságáról ad képet 
elemző  tanulmányaiban. Hasonló iro-
dalomtörténészi erények jellemzik 
Rónay :kismonográfiáit is, amelyek-
ben a Nyugat-mozgalom, a Nyugat-
nemzedékek néhány kiváló képvise-
lőjének — Kosztolányi Dezsőnek, 
Tlrurzó Gábornak és Devecseri Gá-
bornak — az írói pályáját tekin-
tette át. Most két újabb kötet csat-
lakozik ehhez a kismonográfia-soro-
zathoz: a Tersánszky Józsi Jen őről 
és a Képes Gézáról készült pálya-
kép. Mindkettő  a Nyugat íróinak 
acrképcsarnokárt teszi gazdagabbá: 
Tersánszky az első , Képes a harma-
dik Nyugat-nemzedék kiváló alkotó 
egyénisége volt. A Tersánszky-port-
ré inkább korszerű  összefoglalás, 
amely viszonylag széles kör ű  szak-
irodalomra — a többi között 
Sdhöpflin Aladár, Illés Endre, Bod-
nár György és Kerékgyártó István 
tanulmányaira — épülhetett, a Ké-
pes Géza-kismonográfia inkább sze-
mélyes úttörés eredménye, mint-
hogy a megfelelő  szakirodalom hi-
ányában itt Rónay Lászlónak kellett 
elvégeznie az alapkutatásokat is. 

Tersánszky a modern magyar 
próza — írói magatartásban, témá-
ban és stílusban egyaránt sok újat 
hozó — mestere, aki egy szinte is-
meretlen emberi világ hírnökeként 
lépett fel a magyar irodalomban. 
Kalandos figurákat teremtett, csa-
vargókat, külvárosi és félvilági em-
bertípusokat, legnépszerűbb hőse: 
Kakuk Marci szinte „népmesei" h ős, 
akinek kalandos tetteib ől szinte 
profán legenda lett. Ezt a nem min-
dennapi Írói világot mutatja be 
Rónay László, egy nagyszerű  élet-
rriű  kibontakozásának rendjében ad-
ván képet a Tersánszky teremtette 
színes, gazdag és nem egyszer mulat-
ságos emberi világ „természetrajzá-
ról",,társadalmi rétegződéséről, Igon-
dolkodasmódjáról és erkölcseiről. 
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Hősét a magyar valóság ábrázoló-
jának tekinti, aki fellázad a maradi 
társadalom hazugságai és morális 
kényszerei ellen, ugyanakkor ere-
deti és varázslatos mesélőnek, aki 
ilyen módon az epikus elemekben 
gazdag magyar prózai hagyományt 
követi. Természetesen nemcsak Ter-
sánszky Józsi Jenő  regényeivel és 
elbeszéléseivel foglalkozik, hanem 
színdarabjaival, önéletrajzi írásai-
val , memoárjaival, sőt verseivel is, 
mi több, bemutatja a mindig kere-
ső  és kutató alkotó embert, aki 
szüntelen kísérletet tett saját ké-
pességeivel is. Munkája nyomán hi-
teles zirckép készült, Tersanszky bű-
völetes regényvilágának hívei és is-
merői sok haszonnal forgathatják 
Rónay László munkáját, s hasznos 
kalauz lesz ez a könyv azok számá-
ra is, akik most kezdenek ismer-
kedni ennek a varázslatos világnak 
a kalandos sorsú hőseivel. 

A másik író, Képes Géza a ke-
vésbé méltatott alkotó egyéniségek 
közé tartozik, akinek munkásságá-
val szemben nagyok a magyar iro-
dalomkritika adósságai. Rónay 
László kismonográfiája ezeket az 
adósságokat törleszti, midőn átfogó 
képet rajzol a költőként, műfordí-
tóként és tanulmányíróként egya-
ránt kiváló alkotóról. Tömören, egy-
szersmind elemző  módon mutatja 
be Képes költői munkásságát, pon-
tos képet ad ennek a költészetnek 
a világirodalmi hátteréről, különö-
sen azokat a szálakat fejti fel, 
amelyek a magyar költőt Horatius-
hoz, Baudelaire-hez, Stefan George-
hoz kötik. Hasonló módszeres-
séggel világítja Meg Képes Géza 
igen értékes műfordító munkássá-
gának eredményeit. Gyakran veti 
össze ezeket az eredményeket klasz-
szikus műfordítóink, így Kosztolá-
nyi, Szabó Lőrinc és Vas István 
megoldásaival, s ennek során a .ma-
gyar műfordítás műhelykérdéseiről 
is tanulságos megállapításokat tesz. 
Ugyancsak nagy gondot fordít ar-
ra, hogy számot vessen Képes iro-
dalomtörténeti, illetve esszéírói 
munkáival, ezeket, különösen a finn-
ugor, illetve az archaikus magyar  

költészetről szóló tanulmányait út-
!törő  jelentőségűeknek tekinti. Jog-
gal, hiszen Képes Géza mint m ű-
fordító és mint tanulmányíró egy 
egész addig alig ismert világot nyi-
tott meg a hazai olvasó előtt. 

Mindkét kismonográfia módse-
re a kronológiára épül, Rónay 
László a művek egymást követ ő  
rendjében halad, s eközben külön-
bözteti meg az írói pálya nagyobb 
szakaszait. Tersánszky esetében ez 
a módszer elsősorban regényelem-
zések láncolatát eredményezi, a kis-
monográfia sorban ad képet olyan 
epikus művekről, mint a Viszontlá-
tásra, drága, A céda és a sz űz A 
margarétás dal, A félbolond, az . Lágy 
ceruza története és persze a hírne-
ves Kakuk Marci-sorozat. Rónay 
László mindig a regényvilág bels ő  
egységére figyel, azt keresi, hogy en-
nek a regényvilágnak a létrejötté-
ben milyen szerepet tölt be az ér-
dekes cselekmény, a különleges em-
beralakok gazdagsága, az író által 
képviselt vitalista életfilozófia s 
nem utolsósorban Tersánszky egyé-
ni, bővérű  és mindig lebilincselő  
stílusa. A regényelemzések sora 
ilyen módon az életmű  belső  ösz-
szefüggéseinek rendszerét érzékelte-
ti. Ugyanez a kronológiára alapo-
zott módszer Képes Géza munkás-
ságának feldolgozása során találó 
verselemzések láncolatában jelent-
kezik. Rónay László az egymást kö-
vető  verseskötetek rendjében ra-
gadja meg Képes költészetének fej-
lődéstörténetét, s jó érzékkel vá-
lasztja azt a megoldást, hogy min-
den egyes keltetet valamely kiemel-
kedő  költemény tüzetesebb elemzé-
se által jellemez, és a többi vers 
vizsgálatát ennek az elemzésnek 
rendeli alá. Az elemzés, mint iro-
dalomtörténészi módszer, az imént 
érintett szemléletből következik: az 
irodalmi művek — Tersánszky re-
gényeinek és Képes verseinek — tu-
dományosan tárgyszerű, ugyanak-
kor személyes módon beleérz ő  ana-
lízise a Nyugat irodalomkritikai 
gyakorlatának korszerű  folytatását 
jelenti, egyszersmind egy hagyomá-
nyokban gazdag irodalomszemlélet 
folytathatóságát igazolja. 
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ÖRÖKBECSŰ  ÖRÖKSÉG EMLÉKEI 

PÉTER LÁSZLÓ: Szegedi örökség. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 
PÉTER LÁSZLÓ: Annák, szerelmek. 
Somogyi-könyvtár, Szeged, 1983. 
PÉTER LÁSZLÓ: Kilenc írás Juhász Gyuláról. 
Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1983. 

„Mióta nevem írásom alatt nyom-
tatásban megjelent, szinte minden 
betűm Szeged ügyét szolgálta. Ta-
nulmányaimnak, cikkeimnek ez a 
válogatása legyen a magam hozzá-
járulása a Város ünnepi esztende-
jéhez." 

Ez a pár őszinte szóból álló val-
lomás akár bevezetője is lehet en-
nek a vaskos kötetnek, mely 1983-
ban jelent meg: abban az évben, 
amikor nyolcszáz esztendeje múlt, 
hogy a város neve az írott emlékek-
ben megjelent. 

Egy gyűjteményes kötetet köszön-
tünk most meleg hangnemben, hi-
szen testvérvárosunkról szól. A szer-
ző  Szeged nevezetességeiről, törté-
nelmi alakjairól, kutatóiról, alkotói-
ról a lapokban, folyóiratokban köz-
zétett írásaiban olyan mély nyomot 
hagyó — részben ismeretlen — ada-
tokat tárt fel, amelyek nem csupán 
az alföldtől távol élő  olvasóét, ha-
nem Szeged szülötteinek emlékeit is 
új gyöngyszemekkel gazdagítja. Egy 
író, ha egy érdemes témához örök-
re elszegődik, évről évre, de még 
lépten-nyomon is olyan adatokat 
gyűjthet, amelyekről mi is és az 
utánunk jövő  nemzedékek is el nem 
múló élménydarabkákat meríthet-
nek maguknak. 

Péter László művét egy pillanat-
ra sem lehet a könnyed műfaji meg-
jelölés nem nagyon mélyen járó je-
lentésével krónikának nevezni. Jól-
lehet a kötetben néhány írás arra 
utal, hogy várostörténeti jegyzeteket 
olvasunk, mégis ezek az igényes mű-
gonddal megmunkált tanulmányok, 
írói naplójegyzetek már az els ő  ol-
vasásra azt erzékeltetik velünk, hogy 
szellemtörténeti kötetet tartunk a 
kezünkben, és — most, a szerz ő  ál-
tal közölt számadatok alapján ki-
mondhatjuk, — annyi év után egy 
olyan mu kerül a nyomtatott bet ű  
igazi rajongójának a kezébe, amely 
eleddig a Szeged történetét feldol- 

gozó négy-öt író alig ismert munká-
ja után korunknak megfelelő  hang-
vétellel és a mai ember érdekl ődési 
körének megfelel ő  tartalommal ad 
hírt, ha em is éppen a let űnt év-
századok, de a legmélyebb nyomot 
hagyó emberöltők cselekedeteiről. 

Érdemes rá ilyen szempontból is 
fölfigyelnünk: gyűjteményünkben el-
helyeznünk. 

Már ahogy művét megkomponál-
ta, abból is láthatjuk, és a lágyan 
sejthető  árnyalatokból kiérezhetjük, 
hogy a belletristával azonos lelkial-
katú s örökké a könyvek között él ő  
tanulmányíró munkáját lapozgatjuk 
annyira fokozódó érdeklődéssel, 
hogy a bevezet ő  fejezetek után nem 
is tudjuk letenni. 

Ebben a kötetben az Emlékek fe-
jezetét nevezhetjük igazában vissza-
pillantásnak; bár az írók, költ ők, 
népmesegyűjtők, képzőművészek, 
szociográfusok hatalmas tablója fog-
va tartja — Erdei Ferenc, Ortutay 
Gyula tanítását követve a várostól, 
annak múltjáról és a környezetét ől 
még a belletrisztika hatása alatt 
élve sem tudott elszakadni, és talán 
éppen ezért, ebben az emlékeket idé-
ző  fejezetben is találkozunk a Köl-
tészettel az utcán. Az itt közölt cím-
mel leadott meleg hangú írásában 
remek gondolat merül fel (ilyent 
csak egy író szülhet!) olyan megfo-
galmazásban, amilyennel valóban rit-
kán találkozunk ... Még a könyv-
molyok is ritkán találkoznak ... 

„A legjobb szegedi útikalauz — 
Juhász Gyula összes verseinek gy űj-
teménye ... Csak hirtelenében vagy 
tíz Juhász-verset tudnék elképzelni 
hasonlóképpen közkinccsé téve Sze-
ged különféle pontjain. A klinika-
kertben, szülőházának környékén az 
Egy ház című  költeménye emlékez-
tethetne a szerény márványtáblánál 
méltóbban s nem utolsósorban hatá-
sosabban a költő  életművére. A Du-
gonics téren, az Etelka írójának 
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szobra mellett a Dugonics versbő l  
vett idézet jellemezhetné röviden a  
szegedi irodalom érdemes úttörőjé-
nek életművét ... A Moszkvai körúti  
egykori laktanyán, amely 1919-ben  
Munkásotthon volt, A Munkásotthon  

homlokára című  hatalmas vers so- 

rai hirdethetnék a költő  és a forra-
dalom találkozását. A Havi Boldog-
asszony temploma előtti téren,  
amely a középkorban Alsóváros te-
metője volt, Dózsa Györgyöt idézné  
Az alsóvárosi temet őben című  klasz-
szikus tömörségű  négy sor:  

Dózsa fejét itt adták át a földnek,  

Mikor megjárta már a zord bitót.  

De hallgat róla most a csöndes őskert.  

Magyar titok. De még beszélni fog!"  

~ 

A mi vidékünk, a mi tájunk,  a 
mi 'országunk képe is nem egy fe-
jezetben elénk tárul ebből a könyv-
bő l.  

A falukutató Kálmány Lajos élet-
útja nem először szerepel szerz őnk  
köteteiben, tanulmányai között. A  
Tisza menti falvakat bejárt népme-
segyűjtő  nem is egyszer, és nem is  

csak röpke időre tartózkodott kuta-
tásai közben a mi vidékünkön. Nem  
egyszer bejárta Törökbecsét, a Ti-
sza-hajlatok falvait: Csókát, Padét,  
Szajánt, ahol sok ősi népdalt jegy-
zett fel a jobbágysorsban élő  paraszt-
jaink ajkáról. Nem egy ilyen strófát  
vetett papírra:  

A szögénynek így van sorsa,  

Nincs, ki könnyebbítsön rajta,  

Bőcsőn kezdi szenvedésit,  

Csak a sírnál éri végit.  

Kálmány Lajosról csakugyan el  
lehetett mondani: kora ifjúságától  
utolsó leheletéig a néppel élt, a „nép  
lelkében" élt, onnan el nem téríthette  
a gyöngyszigeti Rohonczy Gedeon  
uraság, de még a megkopott papi  
reverendája felett lebeg ő  katolikus  
hierarchia minden jogtól megfosztás-
sal fenyegető  parancsuralma sem.  

A soha meg nem torpanó, éhező ,  
szenvedő  falukutató az eklézsia tá-
mogatásának megtagadása után is  
meglelte a maga számára a helyet  
az őt védelmezo jobbágyviskók falai  
között, s tisztes állás helyett végig-
káplánkodta egész életét.  

Markáns alakként áll e keserve-
sen harcoló, vergődő, halhatatlan  
írói körben a Péter László által mes-
teri vonásokkal megfestett tablón  
Tömörkény István képe, akiről most  
először olvastam az ő  soraiban, hogy  
Németh László a századfordulón a  
Nyugatot megelőző  irodalmi forra-
dalom elbeszélői közül Tömörkényt  
tartotta a legnagyobbnak, a jövőbe  
mutatónak ... „Nemcsak azzal, hogy  
ő  volt az első  — alaposságban, oda-
adásban alig fölülmúlt — »faluku-
tatónk«, de ő  keverte ki elsőül a hi-
teles alföldi színt is, azt a sárga ra-
gyogást, amely Móricz Zsigmond  

könyveiben árasztotta el prózán-
kat..."  

Most nem Tömörkény feledhetet-
len tárcanovelláit idézzük, még csak  
nem is az öreg embör napáldozat-
ját, melyről már Sík Sándor is meg-
írta, hogy Tömörkény hihetetlenül  
mély nyelvi remeklése, hanem in-
kább megint arról szólunk, amit szer-
zőnk említ: a Tisza menti vízi em-
berek írója mint elsőéves katona  
„ ...a Lim zúgó vize mellett, a me-
redek hegyek között lapuló kis török  
városkában, Prijepoljéban egy esz-
tendőt töltött el ... El őbb közlegé-
nyi sorban, utóbb írnokként, szám-
vevő  altisztként, de mindvégig együtt  
az alföldi parasztfrakkal". Három  
évig volt katona, de „ ...ami legmé-
lyebben ivódott lelkébe, az »a gör-
be hegyek országában«, a sebes Lim  
partján, távol a szülőföldtől elszen-
vedett első  év volt".  

És itt még egy idézettel kell gaz-
dagítanunk a szerző  által nyújtott  
Tömörkény írói portréját.  

„De ne becsüljük le azt a híra-
dást sem, amelyet műveinek köszön-
hetünk a letűnt világról, a század-
forduló parasztéletéről. A néprajz  
valóban hálás Tömörkénynek, ami-
ért műveibe, mint valamely Noé bár- 
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kájába, belementette az elmúlt nép-
élet megannyi mozzanatát. A társa-
dalomtudomány hasonlóképpen el őd-
jét tisztelheti Tömörkényben. Az ő  
írásai adtak először és máig leghi-
telesebben hű  képet a parasztság és 
a munkásság közötti társadalomtör-
téneti folyamat képződményeiről: a 
vízenjárók és kétkezi munkások kü-
lönféle típusairól, a hajósokról, a 
halászokról, homokból élőkről, ku-
bikosokról, zsákolókról, sokféle sze- 

Feledhetetlen nyomot hagy az ol-
vasó emlékezetében a könyv Utak és 
hidak című  darabja. 

Számunkra e sorok halmaza nem-
csak meglepetés, hanem ajándék is. 

Az első  tekintetre úgy tetszett, 
hogy ez a fejezet „kilóg" a Szegedi 
örökség zárt egységet alkotó köteté-
ből, hiszen mindjárt a bevezető  so-
rokban tudomásunkra hozza a szerző , 
hogy Szeged környékétől nagyon 
messze jár, egy egeszen más világ 
ban, ahol „ .... az indigókék ten-
ger visszavert fényében dobro jut-
ró-t köszönt Ivo Andrić  villájának 
verandáján". Igaz, hogy a jelen eset-
ben a Híd a Drinán és a Travniki 
krónika tolsztoji realizmusa az, ami 
Péter Lászlót olyannyira megigézte a 
nagy találkozás idején, és a Lov ćen 
csúcsa és Petar Petrovi ć  Njegoš drá-
mai hőskölteménye, a Hegyek ko-
szorúja, ugyancsak Csuka Zoltán for-
dításában. 

De nemsokára nagyot fordult a 
kép. 

Ivo Andrić  villájának verandáján 
beszélgetés közben szóba került Tö-
mörkény István neve, aki katona-
ságának egy részét itt töltötte Prije-
poljén. Szerzőnk meglátogatta ezt a 
helyet, hogy nyomon kövesse annyi-
ra kedvelt írófiának minden lépését 
az indulástól élete befejezéséig. No-
bel-díjas írónkkal sokat beszélget-
tek arról is, hogy Tömörkény szá- 

gény emberekről, tanyai és külvá-
rosi nincstelenekről. A század első  
éveiben, amint a gyáripar Szegeden 
gyorsabb fejlődésnek indult, Tömör-
kény látókörébe került az ipari mun-
kás is. A Sztrájktanyán írója nem 
tagadja rokonszenvét azok iránt, akik 
mindenüket kockára téve dacolnak a 
tőkével. S a munkásszolidaritásnak, 
a nemzetek fölötti testvériségnek 
minden erőltetés nélküli, hiteles raj-
zát is ő  -hagyta ránk ugyancsak a 
Sztrájktanyan soraiban ...." 

mára maradandó élményt jelentett 
a „görbe hegyek országában" eltöl-
tött idő . Hazatérte után nem egyszer 
a „novibazári emlékekről" írt, jól-
lehet soha nem járt Novibazárban, 
hanem a város neve alatt a noviba-
zári szándzsákot értette, és nagyon 
megszerette ezt a tájat, és e táj-
nak az embereit, mert ő  igazában 
mindig az „egyszerű  emberek kö-
zött" érezte jól magát. 

Nagy érdeklődéssel hallgatta Ivo 
Andrić  az előtte ismeretlen magyar 
íróról szóló reminiszcenciákat, és 
sajnálkozásának adott kifejezést, 
hogy nem olvashatta fordításban 
műveit. 

„Ugyanaz a humanizmus, mint 
amelyet Andrić  műveiben értékelt a 
nemzetközi irodalmi közvélemény — 
írja Péter László ebben a remek 
úti beszámolóban —, ott munkál 
Tömörkény elbeszélőművészetében 
is. Olyan szeretettel rajzolja meg 
a török, bosnyák, albán figuráit, 
akárcsak a vele együtt szenved ő  pa-
raszt katonákét. S van abban is va-
lami jelképes, hogy a Lim hídján 
nemcsak együtt állt a magyar és a 
török katona, hanem itt nyújtotta 
át a nagyon várt karácsonyi cso-
magból, a hazaiból, a magyarorszá-
giból a kóstolót, a fonatos kalácsot 
infanteriszt Csukonyi Bálint: 

— đgyél, Ibró testvér. Magyaror-
szági!" 

* 

Péter László — mint egy vérbeli 
rajongó — eltéphetetlenül ragaszko-
dik kedvenc költőjéhez. Ennek meg-
győző  nyomára legtöbb ,munkájában 
rábukkanunk, s érzékelteti is velünk 
nem egyszer ragaszkodásának mér-
hetetlenségét. 

Juhász Gyula költői alakjának, 
a bús, nyugalmát soha sehol nem 
lelő  szegedi poéta oeuvre-jének ki-
tűnő  érzékeltetésével nemcsak hogy 
áttekinthetőbbé teszi egész költésze-
tét, hanem lelkes kutatásai közben 
arról is vall, hogy az önnállóan és 
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szerkesztésében közreadott munkái 
között leggyakrabban (s talán na-
gyon szívesen is) Juhász Gyulával 
foglalkozik. 

Most, amikor megjelentette az 
Annák, szerelmek finom hangú, lí-
rai szövésű  kötetét, elmondja ne-
künk, hogy a szerelmek között ver-
gődő  költőnek nemcsak egyetlenegy 
szerelme volt, akit Anna örök című  
költeményével úgy örökített meg, 
mint Csokonai Lillát, Petőfi Júliát, 
Ady Lédát. 

Ám ebből a kötetből elénk tárul 
a költő  eddig még kevesek . előtt is- 

mert nagy szerelmi múltja. Az ő  éle-
tében nemcsak Anna volt az egyet-
len álom, az elérhetetlen váradi kis 
színésznő , akiből az ő  lelkendezése 
faragott egyedül a maga számára 
nagy művésznőt, hanem — ahogy 
szerzőnk írja — az ifjúkori szerelmei 
mellett találkozunk még a költő  val-
lomásaiban Júliával, Herminával, 
Jankával, Emíliával, s nem egy  sej-
telmes nőalakkal még. De ami ezek-
ből a „forró szerelmekből" csak egy 
elérhetetlen vágy maradt, azt igy 
„örökítette meg" a lelkében örökre 
megrendült költő : 

Az ifjúságból, múltak májusából 
Ragyognak sz őke, barna leányfejek, 
Tavaszi mámor, rózsaszín ű  mámor 
Száll szívemre, mely szürke és beteg. 

Múltak arany ködében épen, szépen 
Mosolyognak az édes lányfejek, 
Szerettem őket, megdalóltam őket, 
És — nem csókoltam egyiket se meg! 

A Kilenc írás Juhász Gyuláról fi-
gyelemre méltó dolgozatok a kezd ő  
újságíróról, a kibontakozó publicis-
táról, aki a napilapok taposómalmá-
ban ezernél több vezércikket s ki 
tudja hány aláírás nélküli naplójegy-
zetet írt. Már indulásakor, tizenhét 
éves korában kimondta: „Költő  aka-
rok lenni és — újságíró, mint Zola!" 

Nem volt ez puszta hivalkodás. 
Juhász Gyula el is érte azt, amit ma-
ga elé tűzött. Fiatalon már neves 
költő  lett, ott cseperedett fel Ady 
Endre mellett, és be is került az 
új korszakot hozó klasszikusok közé. 

Az újságíróról — aki ugyan nem 
érte el a zolai magaslatot — így ír 
szerzőnk az utólag fölkutatott vága-
tok nyomán: 

„A prózaíró Juhász Gyula majd-
nem egyidős a költővel; hírek van-
nak arról, hogy már gimnazista ko-
rában novellát írt Harangok címmel,  

s egyetemi hallgató korában, mint-
hogy a versért kevés honorárium 
járt, prózai írásokkal pótolgatta 
»írói jövedelmét«." Tárcái és novel-
lái mellett két kisregényt is írt: az 
egyik A tékozló fiú, a másik az Or-
bán lelke. Kár, hogy nagyobb prózai 
műfajjal nem próbálkozott, mert ko-
ra kitűnő  élményanyagot kínált az 
ilyen vállalkozáshoz. 
_ Nem egy verse s nem egy prózai 

sora emlékeztet bennünket arra, 
amit Péter László Juhász Gyula pró-
zájáról közölt írásának zárófejeze-
tében mond: 

„Versei és prózai írásai egy tra-
gikus kor és egy tragikus élet véres 
tanulságai árán tanítanak minket, 
mai magyarokat, a szépség és igaz-
ság, béke és megértés, magyarság 
és kultúra maradandó értékeire. Ez 
ád Juhász Gyula egész életművének 
örök időszerűséget." 

LÉVAY ENDRE 
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EGY SÁFÁR 

PÉTER LÁSZLÓ: Szegedi örökség. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 

Nem ez a tanulmány- és cikkgyűj-
temény nyitja rá az olvasók sze-
mét Péter László munkásságára, fi-
lológusi-kutatói erényeire, ténytisz-
teletének magas fokára, megszállott 
„szögediségének" emberi és tudomá-
nyos többletére. Az itt három feje-
zetbe fogott negyvennyolc hosszabb-
rövidebb szöveg legfeljebb csak 
szemléletesebbé, meggyőzőbbé, fel-
mérhetőbbé teszi mindazt, amit Pé-
ter László munkásságáról eddig is 
tudtunk, nevezetesen hogy sajátos 
irodalomtörténészi habitust képvisel 
ő  az irodalomtörténészek Magyaror-
szágon is népes táborában, hiszen 
Péter László, e kötet minden köz-
leménye erről tanúskodik, nem csu-
pán szakmáj ának mestere, hanem 
egy város (a „Város" — mondja ő) 
mikroközösségének, e közösség múlt-
jának és jelenének odaadó híve és 
tudós rajongója is. Nem elszólás 
tehát, amikor A Török ház tanul-
ságai című  írásába beleszövi a „ben-
nem és a városát szeret ő  szegediek 
legjavában ..." kitételt. Teszi ezt 
természetesen, észjárása kézenfek-
vő  megnyilatkozásaként. És ha Sze-
ged nagy szülöttét, Bálint Sándort 
dicséri, mondván, hogy ő  „mindent 
tud Szegedről", akkor a kritikusi 
beállítottságú olvasó magának Pé-
ter Lászlónak is odaadja ezt a di-
cséretet, s mondja, ő  is azok között 
van, akik mindent tudnak Szeged-
ről és a szegediekről. De ő  az, aki 
a legmaradéktalanabbul sáfárkodik 
a „szegedi hagyománnyal", amit ő  
„szegedi örökségnek" nevez. Egye-
dülálló típusa tehát Péter László a 
regionalizmussal elkötelezett iroda-
lomtörténésznek, azé, aki egy élet-
re elég munkát és örömet talált Sze-
ged helyi hagyományainak búvárla-
tában. Joggal írta a figyelmeztetés-
nek is beillő  sorokat Tömörkény 
Istvánnal kapcsolatban: „A tájhoz 
kötöttség, a vidékiség éppenúgy nem 
rang, aminthogy nem lefokozás sem. 
Adottság, mely lehet fojtogató, de 
lehet fölszabadító is. (rója válogat-
ja ..." S irodalomtörténésze — te-
hetjük mi hozzá, amikor azt állít-
juk, hogy Péter László a „szögedi- 

ség" adottságainak minden előnyé 
vel dolgozott évtizedeken át, s mun 
kálkodik ma is, a Szegedi örökség 
című  kötete megjelenése után. Ez 
pedig azért állíthatjuk, mert meg-
győződésünk, hogy amit csinált, fel 
kutatott, bemutatott Szeged világá 
val kapcsolatost, azt magas szinten 
a lehető  legjobban kutatta ki és mu 
tatta meg. 

És mert vallomásos gyűjtemény 
a Szegedi örökség, az olvasó képet 
alkothat magának Péter László ér-
deklődési területeiről: találunk iro-
dalomtörténeti közleményeket, hely 
történeti barangolásokat, textológiai 
nyomozásokat, útirajzot és írói arc-
képet,' adalékot és pályaképvázlatot, 
vagy alkalmiírás-változatban, vagy 
tanulmány-alakban, leginkább a köz-
hözszólás igényeinek a figyelembevé-
telével. Ám, mint a nagyon elköte-
lezett kutatók esetébe lenni szokott, 
Péter Lászlónak ez a könyve valójá-
ban nem Szeged — ismeretünket gya-
rapította igazán (az szövegeinek el-
ső  közlésével történt meg), hanem a 
kutatói műhelyébe kínált jobb és 
mélyebb bepillantást, s a kutatóról 
alkotott képünk válik színesebbé, új 
vonásokkal is bővülővé. Nem köz-
leményeinek változatosságára figye-
lünk most, de arra sem, hogy hogyan 
tud gazdálkodni egy újságcikk kis 
és egy tanulmány nagyobb forma-
lehetőségével, hanem a tárgyszerű-
ségén is átsütő  énszerűségét emel-
jük ki friss olvasói élményünkként. 
Nemcsak azokra a részletekre sze-
retnénk utalni itt, amelyekben kuta-
tói szorgoskodásának apróbb-na-
gyobb, kisebb-nagyobb jelent őségű  
eseményeiről és tényeiről ad számot, 
vagy azokra a valóban szubjektív 
sorokra, amelyekben úti élményeiről 
számol be, hanem az olyan megnyi-
latkozásokra, amilyenek közé sorol-
ható az ő  „hat K betűje" a Nyo-
mozás a Szimák-ügyben című  írásá-
ban: „Van egy mnemotechnikai, 
emlékezetet könnyítő  képletem. Kri-
tikai kiadás = kronológia korrek-
ció +kodifikálás +.kommentár. Diá-
koknak, ha olykor a Somogyi-könyv-
tár kézirattárának bemutatása során 
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beszélek nekik a szövegkritikai kia-
dások mibenlétéről, ezt a hat k-át 
ajánlom agyukba vésésre" Az „ala-
nyi emlékezés" és az alanyi meg-
nyilatkozás — íme, az irodalom- és 
művelődéstörténész, a filológus in-
tim, az olvasó előtt megnyiló, bi-
zalmat mutató , vallomása Péter Lász-
lóhák, .aki ez talán a legizgal- 

Ismerésünk — a pedago- 
is működik, és hatása át-

a-`' filológiai közleményeket 
is. A tudományos munka példamu-
tató részleteinek felmutatásában lát-
szik ez többek között megnyilatkoz-
ni, s azt bizonyítani, hogy a jelen-
téktelen adatok után is szorgalma-
san, kitartóan kell kutatni és nyo-
mozni, s hogy a „pontoskodás" közel-
ről sem jelent csupán csak fontos-
kodást, mint hinni szokták. 

Péter László kötetének az eré-
nyeire kell elsősorban hivatkozni, 
s nem azt emelni ki, hogy nem min-
den kötetbe foglalt írása egyenér-
tékű  és egyformán ambiciózus. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy a napilapok-
ban megjelent cikk és a tudomá-
nyos közlemény között értékbeli kü-
lönbségek is vannak, máresak azért 
is, mert írójuk sem ugyanazzal a 
hozzáállással írta egyiket és a má- 
sikat. De nincs (e sorok írója lega- 
lábbis nem talált) olyan közleményt, 
amely érdektelennek lenne mondha- 
tó: mindegyikben ott van az isme- 
ret aranyröge vagy legalább a mor-
zsája. Az ilyen típusú gyűjtemények 
közhasznát ugyanis éppen ezek a 
rögök és morzsák adják meg. 

BORI IMRE 

VISSZATÉRŐ  EMLÉKEK 

MAGDA SIMIN: San mládosti. 
Dnevnik, Novi Sad, 1983. 

A mindig tartózkodó, magánéleté-
ből, érzéseiből soha közügyet nem 
csináló Šimin Magdáról már hajla-
mosak voltunk azt hinni, hogy a 
több évtizede megjelent Mire a 
meggyfa kivirágzik című  sikeres ön-
életrajzi regényében már mindent 
elmondott önmagáról és ifjúsága 
embertelen koráról. Csak hát, ahogy 
az idő  múlott, úgy erősödhetett ben-
ne az érzés, hogy akkor abban a 
könyvben nem mondott el eleget . 
hogy még sok minden bennerekedt, 
s belülről feszegeti már több mint 
négy évtizede, amióta magában hor-
dozza. A közlés kényszere adta kezé-
be újra a tollat, hogy most már más, 
szélesebb távlatokból nézzen vissza 
ifjúsága szívet szorongató éveire, 
amikor még népes volt- otthona és 
a moravicai családi ház. 

Végig kell járnia újra élete út-
ját, még ha annyira megrendít ő  és 
fájdalmas is az, mert összefonódott 
hozzátartozóinak, barátainak tragi-
kus életútjával. Végig akarja $árra,  

hogy még egyszer újra együtt le- 
hessen azokkal, akiket nem lehet el- 
felejteni, s akik az ő  életének nagy 

most derül csak ki, milyen nagy 
részét képezték. Hogy újra lássa 

apja kedves alakját, büszke homlo-
kát, melyből — azon a lelket-fogat 
vacogtató csúrogi januáron kegyet-
len kezek által ejtett sebből — csö-
pög; egyre csak csöpög azóta is a 
vér a padlóra .. Védőn borulna az 
iszonyat szobrává dermedt anyja fö-
lé, aki magához ölelve fiait, tehetet-
lenül ott ül egy helyben, időtlen idő-
kig, valahányszor emlékezete rányit-
ja szoba ajtatját ... S egyszer már 
ki kellett mondania azt is, gondo-
latban hányszor állt'az auschwitzi 
gázkamrában Palika öccse mellett, 
hogy vele együtt érezze át a zuha- 
nyozóból előszivárgó gáz pusztító 
fojtogatását ... Meg kell szabadul-
ni ezektől a Szörnyű  emlékektől, 
megosztva Őket az olvasóval ... Meg 
kell tőlük szabadulni és egyben új 
erőt meríteni a vidám gyerekkóri 
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emlékekből, melyek a derű  mázá-
val vonják be a komor eseményeket 
is, mert hiszen gyermekkorában az 
ember sosem élheti át oly súlyosan 
az eseményeket (vagy csak ritkán), 
hogy azok az életörömön mélyebb 
rést üthetnének. Amíg az ember fia-
tal, minden oly egyszerű, természe-
tes. Még az is csak most — vissza-
pillantva rá — látszik hihetetlenül 
nehéznek és fáradságosnak, hogy a 
gimnázium majd minden osztályát 
más városban, más iskolában kel-
let kijárnia, mert a lelkiismeretével 
meg nem alkuvó Boschan bírónak, 
a szerző  édesapjának, ott kellett 
hagynia állását, miután a nagy vasu-
tassztrájkok idején, a húszas évek-
ben, a szabadkai Kakasiskola, akkori 
Munkásotthon előtt beszédet tartott 
és utána letartóztatták. Nem volt 
tovább maradása Szabadkán. Nya-
kába kellett vennie a széles Vajda-
ságot, hogy különböző  városokban 
és falvakban keresse meg családja 
részére a mindennapi kenyeret, hogy 
aztán végül is Csúrogon telepedjen 
le, s ott is lelje halálát a negyven-
kettes razzia alkalmával. Simin Mag 
da gyengéd büszkeséggel néz vissza 
apjára. De nemcsak apjára,  hanem 
családjának többi férfi tagjára is, 
akik valamilyen formában mind elő-
hírnökei, sőt részesei is voltak a 
munkásmozgalom forradalmi esemé-
nyeinek. Büszke fájdalommal gon-
dol vissza a népes család azon tag-
jaira is, akiket a negyvenes évek 
elején érvényes fasiszta mércék arra 
jelöltek ki, hogy a sok millió többi 
zsidóval valamelyik haláltáborban 
vesszen nyomuk. 

Az ifjúság álma lapjain egy tere-
bélyes fa múltba nyúló gyökerei és 
az átélt viharok tördel ő  ereje elle-
nére is a magasba, a jövő  felé nyúj-
tózó ágai erős bizonyossággal utal-
nak annak igazára, hogy a történe-
lem gonosz „pillanatait" mindig túl- 

élik az életerős fatörzsek, még ha 
ágaikat időnként, mélyen megalázva 
a földre tiporják is ezek a gonosz 
erők. Simin Magda könyvének leg-
szebb lapjai is erről tanúskodnak: 

Az egész egységét ől, egyéni hang- 
vételétől kissé mintha különválná-
nak azok a részek, amelyek a két 
barátnőről, Fejős Kláráról és Lidija 
Aldanról, illetve ezek negyvenegy 
utáni életéről szólnak. Noha életük 
elválaszthatatlanul összefonódott a 
szerzőével és a háború előtt és alatt 
működő  többi harcos fiataléval, te-
hát helyük is itt van ebben a könyv-
ben (mely részben éppen kettőjük 
miatt iródott!), a róluk szóló részek 
bizonyos mértékben elválasztják °a 
könyv elejét a legerőteljesebbre si-
került epilógustól. A ' szerz ő  n 
gonddal és alapionsággal összeg3 
tött adatai Sok, eddig ismeretlen mo- 
menttot és eseményt tárnak fel a 
két forradalmár életéb ől. Nagy sze-
retettel, megbecsüléssel és gyengéd-
séggel írt róluk, de — másképpen. 
Ez a kettősség talán abból adódik, 
hogy a családra vonatkozó részek 
és a háború előtti barátság és közös 
múlt leírása teljes egészében a szer-
ző  személyes élményanyagából jöt-
tek létre, míg a barátn őkről szólva 
-- ez objektív szükségesség is! — 
életben maradt közös ismerősöket, 
harcosokat is megszólaltat, és ve-
lük mesélteti el a letartóztatá s al-
kalmával megszakadt kapcsolat ese-
ményeinek folytatását, a két lány 
harci útját és hősies halálát. 

A San mladosti megrázó, érdek-
lődést lebilincselő  olvasmány. Min-
den lapján érezni a szerző  szigorú 
mértéktartását és tárgyilagosságra 
való törekvését, s hogy ez nem min-
dig sikerül neki, hogy itt-ott megfe-
ledkezve magáról, a sorok között fáj-
dalmasan följajdul az események sú-
lya alatt, az is csak még hitelesebbé 
teszi az elmondottakat és emeli a 
könyv értékét. 

BURKUS VALÉRIA 
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LANYI SAROLTA 

Próbatétel 
(Versek, novellák, napló) 

Lányi Sarolta életművét irodalmunk előtörténetének ré-
szeként tartjuk számon. Erre kötelez bennünket az a tény, 
hogy Lányi Ernő  a század első  évtizedében nagyon fontos 
szerepet töltött be városunk zenei művelődésében, s gyer-
mekei szintén szoros szálakkal kötődtek Szabadka kulturális 
életéhez. Lányi Sarolta pályája itt bontakozott, zsengéi a 
Bácskai Hírlapban és a Bácsmegyei Naplóban jelentek meg. 
Ezek egy csoportja később köteteibe be sem került, de a 
kötetbe fölvettek is érdekesek szempontunkból; mert a sza-
badkai szöveg és a könyvbeli közötti eltérések igen tanulsá-
gosak. A gyűjteményben szereplő  harminc vers közül négy 
itt jelenik meg el őször, tizenegyet pedig szerzőjük egy köny-
vének anyagába sem iktatott be, tehát jóformán még a szak-
mabeliek előtt is ismeretlenek, akárcsak a novellák. 

A könyv másik része Lányi Sarolta kiadatlan naplóját tar-
talmazza, amelyet 1935. november 13-tól, kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal, 1937. október 16-ig két íróüdül őben és Moszk-
vában vezetett. Rendkívüli jelentőségét az adja, hogy a férje 
letartóztatása körüli hónapoknak a légkörét jegyezte föl ben-
ne. Ahogy múlik az idő , egyre több olyan emlékirat kerül 
nyilvánosságra, mely a sztálinizmus áldozatai felől idézi föl 
a törvénysértések éveit. Lányi Sarolta naplója minden vele 
rokon dokumentumhoz mérten is eredeti, kútfő . Eredetisé-
gének legszembeötl őbb jegye, hogy nem is kútf őnek készült. 
Írására a szerző  azért szánta el magát, hogy íráskészsége be 
ne rozsdásodjon, hogy magában az írói fegyelmet és kedvet 
életben tartsa. Igen jellemző , hogy a külső  események nem 
is nagyon érdeklik, elsősorban önmagáról ír: a maga közér-
zetétől, férje iránti érzelmeiről, kettőjük viszonyáról. Ebbe a 
magánjellegű  világba tör be a kinti élet szinte váratlanul, de 
nem észrevétlenül, mert a közérzet árnyalataiban, önkéntele-
nül ugyan, de előre föltűnnek a szörnyű  kifejlés jelei. Ez a 
jóhiszeműség, ez a gyanútlanság a napló egyik legeredetibb 
vonása, s kivételes jelent őséget kölcsönöz neki: hiteles doku-
mentum egy korról és érdekfeszítő  olvasmány is egyúttal. 

A 176 oldalas, 18 dokumentumértékű  képet tartalmazó, 
tetszetős kiállítású könyv anyagát Dér Zoltán gyűjtötte ösz-
sze; utószavát és eligazító jegyzetét is ő  írta. Fedéltervét Sis-
kovszki András, a közelmúltban elhunyt fiatal grafikusm ű-
vész készítette. 

Az Életjei legújabb kiadványa 230 dinár ős áron megren-
delhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy .pedig 280 dinárért megye- 
hető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT 

Ć tc'ł/et él5g1/tW1 4. 
(1978-1983) 

Az eddigi háromnál is vaskosabb az Életjel, negyedik év-
könyve, amelyben az utóbbi öt évben kifejtett tevékenységével 
kapcsolatos dokumentumokat gy űjtötte össze: csaknem ötszáz 
oldalon ad számot az 1978 végétől 1983 december közepéig vég-
zett munkájának visszhangjáról. Tette ezt negyedszázados év-
fordulója alkalmából az összegezés nem titkolt szándékával. Azzal 
a céllal, hogy a jelentős jubileum kapcsán felmérje a megtett 
utat: hány nagy el őadást tartott, hányszor léptek a közönség 
elé a keretében működő  Csáth Géza Művészetbaráti Kör tagjai, 
hány darabot láthattunk a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Színpa-
don, hány művet jelentetett meg az Életjel Miniat űrök és az 
Életjel Könyvek sorozatban, hányan nézték meg rendezvényeit 
és hányan szerepeltek pódiumán. Mindez megtalálható ebben a 
vaskos kötetben, sőt még ennél is több: mintegy háromszáz kép 
a közreműködőkről, a kiemelkedő  estek plakátjairól, azokról az 
írókról és művészekről, akik élőújságunk népes táborának tagjai 
voltak, mielőtt elhunytak. 

Művelődéstörténeti adatok tárháza ez az almanach. Azzá 
teszik bevezető  írásai is. Herceg János mint szellemi mozgalmat 
köszönti az Életjelet negyedszázados ünnepén, mondván, hogy 
irodalomtörténet és munkásmozgalmi múlt, helytörténet és ha-
gyományőrzés váltakozó anyaga adott tartalmat a számtalan el ő-
adásnak s a kiadványok sokaságának Szabadkán. Dr. Szöll ősy 
Vágó László az élőújság művészeti-ismeretterjeszt ő , pedagógiai és 
művelődéspolitikai funkcióját elemzi terjedelmes tanulmányában. 
Horváth Emma a Csáth Kör és a Kosztolányi Színpad, Olga 
Afanaszjeva pedig a, szerbhorvát nyelv ű  csoport munkáját össze-
gezi. Gubás Agota és Papp Imre arról ír, hogy mennyiben járult 
hozzá a Szabadkai, illetve az Újvidéki Rádió az Életjel-rendezvé -

nyek népszerűsítéséhez. 
Igy alakul ki — az előadásokról szóló beszámolókkal és a 

kiadványokat értékelő  kritikákkal, valamint a rendezvények rész -

letes műsorával együtt  —  az élőújság krónikája, amely jóval 
több adatgyűjteménynél: évtizedek múlva is értékes adalékokat 
nyújt majd azoknak, akik a teljesség igényével meg akarják 
írni vidékünk egyik legéletrevalóbb kulturális tevékenységének 
hiteles történetét. 

A szép kiállítású könyv 800 dináros áron megrendelhet ő  a 
Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara 
Jovana Nenada 15), vagy pedig 1000 dinárért megvehet ő  a Fo-
rum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak 
könyvesboltjában. 


