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ÚJ VILÁGUNK TANÚJA 

Négy évtized — egy emberölt ő  fele. A történelem hosszú szakasza. 
E mostani negyven esztend ő  a békés orszégépítés ideje, amely 
alatt egy teljesen új, egyedülálló világot teremtettek meg az egymással 
testvériségben élő  nemzetek és nemzetiségek: a szocialista önigazga-
tású Jugoszláviát. 

E világ eseményeinek tanúja majd fél évszázados léte során 
Vajdaság Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének magyar nyelv ű  he-
tilapja, a népszerű  7 Nap. Amióta néhány nagy akarásoktól ve-
zérelt, fáradságot nem ismerő  szellemi ember törekvései nyomán 
létrejött, évről évre erősödik, b ővül, növeli hatóterületét. 

A 7 Nap nélkülözhetetlen tartozékává vált olvasói — a munká-
sok, földm űvesek, iparosok, háziasszonyok, nyugdíjasok, értelmisé-
giek és diákok — életének. Tájékoztatja őket az épülő-fejlődő  or-
szágban lejátszódó folyamatokról, a hidegháborús nagyvilágban zaj-
ló történésekről... Mert mindenkor igyekezett sokoldalú lenni és 
kielégíteni olvasóinak az igényeit. Formátumot is változtatott az 
idők során, hogy ezzel is közelebb kerüljön a városok és falvak em-
beréhez, hogy a technika fejl ődése révén többet, jobbat nyújthasson 
nekik. Ezért korszer űsítették készít ői szinte minden évtizedben: a 
fekete-fehér kivitelezés ű, szerény küllem ű  újságból először színes 
változata született meg, majd végül a régen megálmodott politikai 
tájékoztató magazin. 

Olvasóinak rétegösszetétele mindenkor meghatározta a 7 Nap 
tartalmát, jellegét. Szerkeszt ősége nagy figyelmet fordított a nagykö-
zönség észrevételére, reagálásaira, és érvényesítette azokat munká-
jában. Ennek az eredménye is, hogy mind politikusabb, elkötelezet-
tebb, aktuálisabb és olvasmányosabb lapot tehetett az asztalára. 
Munkatársi gárdája fokozatosan bővült, fiatalodott. 

Ha küzdött is megélhetési gondokkal a munkaszervezet — mert 
a többi sajtótermékhez hasonlóan őt is közvetlenül érintette a 
nyomdaköltségek állandó növekedése, a papírgyártás gondjai —, 
mindig leküzdötte a felmerül ő  nehézségeket. Az egykor kicsiny szo-
bában, szűk lakásokban m űködő  redakció ma tágas, jól felszerelt 
helyiségekben tevékenykedik; munkatársai jó feltételek mellett írják 
a lapot. 

Hisszük, hogy alapítófiának támogatásával a 7 Nap tovább fej-
lődik, erősődik a jövőben is: mind tartalmasabbá, küllemében szeb-
bé, olvasottabbá lesz. 

Amikor hát az olvasónak átnyújtjuk folyóiratunk, az Üzenet e 
számát, amelyet a 7 Nap négy évtizedes jubileuma megjelölésének 
szentelt, valójában új világunk tanúját szeretnénk bemutatni. Ta-
nulmányokat közölve a hetilap történetér ől és felsorakoztatva mai 
újságírói gárdájának tagjait, az eljövendő  időknek szolgáltatunk meg-
fellebbezhetetlen dokumentumokat. Létünk, munkánk, alkotásaink, 
törekvéseink, akarásaink és egy kicsit az álmaink bizonyságaként. 

FEJES SZILVESZTER 
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Villanások 
a jubileumi  7 Nap történetéb ől 

BIACSI ANTAL 

A FALU ÉS A VÁROS NÉPSZERŰ  LAPJA 

A 7 Nap közügy. Nem abban az értelemben, hogy sokan írjuk, írhatjuk, 
hanem abban, hogy sokan olvassák, olvashatják. Közvélemény-kutatásaink 
arra utalnak, hogy tíz megvásárolt 7 Napnak átlagosan harmincöt olva-
sója van. Ebből kiindulva, számításaink szerint az ötvenezres példány-
számban eladott hetilapunkat a múlt évben tartományunkban hétr ől hétre 
mintegy százötvenezren olvasták. Az olvasóknak ez a száma hozzávet őlege-
sen a magyar nemzetiség ű  népességünk negyvenöt százalékát képezi. Ezek-
ből az adatokból következtetünk arra, hogy tartományunkban (leszámít-
va a hét évnél fiatalabb gyerekeket és az írástudatlan feln őtteket) tíz ma-
gyar ajkú lakos közül Öten olvassák a Szocialista Szövetség hetilapját. 
Kissé szabadabban fogalmazva mondhatjuk azt is, hogy minden máso-
dik magyar nyelvet beszélő  lakos olvassa a 7 Napot. 

Mi újságírók és szerkeszt ők a lapot ennek a széles olvasóközönség-
nek készítjük. Azzal a pártos elkötelezettséggel, hogy amennyire ez egy 
hetente megjelen ő  politikai-tájékoztatási lapban megvalósítható, amennyi-
re lehetséges, a lap hitelesen tájékoztasson, oktasson és neveljen, tudatot 
formáljon, mozgósítson, de szórakoztasson is. A 7 Napnak ilyen értelem- 
ben nincsenek magánügyei, sem szakmai vagy egyéb titkai. Minden benne 
felvetett kérdés közügy. A hiteles tájékoztatás, az oktatás és nevelés, a 
tudatformálás, a mozgósítás, de a szórakoztatás, a hasznos tanácsok és 
információk szolgáltatása egyaránt feladata. Közös dolga - az újságíróknak, 
a társadalmi-politikai közösségben tevékenyked ő  szervezett szocialista erők-
nek és a népes olvasótábornak. 

Ugyanis abban a társadalmi-politikai közösségben, amelyben a nyel-
vi és nemzeti egyenjogúság megvallósítását a munkásosztály és az önigaz-
gatás egyik legjelentősebb forradalmi céljaként példásan magas szintre 
vittük, a magyar nyelvű  dolgozók és polgárok nem pusztán magyar nyelvű  
újságot akarnak olvasni, hanem olyan újságra tartanak igényt, amely min-
den időben nekik készül, amelyet mi itt és nekik írunk, amellyel hozzájuk 
szólunk. Velük együtt lélegző, együtt élő  újságot óhajtanak. S ez az újság 
nemcsak a társadalmi vagy személyi sikerekben vagy gondokban osztozik 
velük, hanem politikailag, eszmeileg és szakmailag is egyre teljesebben 
és egyre nagyobb mértékben lesz alkotó hordozójává — ők pedig benne 
cselekvő  alanyává — az • önigazgatáson, az egyenjogúságon, a' testvériségen 
és egységen alapuló szocialista társadalom összemberi törekvéseinek. 

Népszerű, az olvasók ezreit megmozgató, immár hagyományos köz-
vélemény-kutatásainkat is e cél vezérli. Mind teljesebb képre van szüksé-
günk önmagunkról, a munkáról, amelyet végzünk, a lapban megjelenő  írá-
sokról, a rovatokról, és természetesen az olvasókról is. Tehát nem csu-
pán kíváncsiságból, sem a >számokkal való öncélú játék unalom űző  élve-
zéséből, sem puszta kedvtelésből készírtjaik el időnként „olvasói népszámlá-
lásainkat". Munkánkból eredő  létszükséglet tudnunk, hol és .kik olvassák 
a lapot; kikhez szólunk (és kikhez szólhatnánk még) hétről hétre, s azok, 
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akik megveszik és elolvassák a 7 Napot, tulajdonképpen mit is várnák el 
tőle, a magatartásra, a gondolkodásmódra, a viselkedésre, a követend ő  
példákra vonatkozó írások sugallatát mennyiben fogadják el, vagy elfo-
gadják-e egyáltalán. 

Szabadkától Székelykevéig és Versect ől Lendváig viszi hetente a posta 
az olvasókkal való pénteki találkozásra a 7 Napot — immár kerek negy-
ven éve. De egyaránt eljut a lap Szkopjéba és Splitbe, a svéd Jönköping-
be és a messzi Sydneybe. Egy-egy eset kivételével az olvasók id őben meg 
is kapják, illetve meg' is tudják venni az újságot. A kivételek esetei nem 
vészjóslóak, de figyelmeztetnek a lapterjesztés fogyatékosságaira. 

A 7 Nap olvasóközönsége, csakúgy, mint más hetilapok esetében, 
sok-sok lapvásárló személy háztartásának, családjának a tagjaiból • alakul 
ki. A hetilapot ugyanis egy családon belúl rendszeresen többen is olvas-
sák. Az olvasók számának alakulása szempontjából ez azt is jelenti, hogy 
a család képezi +az olvasótábor toborzásának társadalmi csatornáját. A 
7 Nap esetében is a család az az els ődleges társadalmi csoport, az a ter-
mészetes környezet, amelyben egy kis közösség tagjainál a szocializáció 
folyamatában kedvező  vagy kedvezőtlen magatartás alakulhat ki a lap-
pal szemben. A jövő  olvasójában ugyanis, véleményhordozóinak befolyá-
sára, az újsággal kapcsolatos els ő  élményt, az érzelmi magatartást, az 
értékítéleten alapuló értékrendszert, az állandó szükségletté válást, a 
kötődéssel együttjáró azonosulás annyira jelent ős érzelmi és értelmi vi-
lágát leggyakrabban a család alakítja ki. A véleményhordozónak, aki be-
viszi családjába a lapot, éppen olyan jelent ős szerepe van az újság befo-
gadásának és megkedvelésének folyamatában és a lap iránti állandó szük-
séglet kialakításában, mint a családf őnek az utódok nevelésében. 

Az olvasóközönség, a szívesen emlegetett, viszonylag nagy olvasótá-
bor a 7 Nap esetében sem más, mint a különböző  társadalmi csoportok-
ba, szociális rétegekbe sorolható családok összessége. Ez mennyiségileg 
egységes • statisztikai fogalom. Viszont minőségi mutatók szempontjából 
igen különböző  ismérvek által határolt és meghatározott társadalmi közeg, 
amelyet a lapot vásárló háztartások — sz űkebb értelemben vett csalá-
dok — szociális szerkezete, társadalmi rétegez ődése, valamint a családta-
goknak mint olvasóknak kor, nem, foglalkozás, m űveltség, közéleti tájé-
kozottság, ízlés, gondolkodásmód, életvitel, életszemlélet, olvasói igény, 
elvárás és szükséglet szerinti megoszlása tesz jellegzetessé. 

Az 1970. évi .közvélemény-kutatásunk alkalmával .megállapítottuk, hogy 
száz család közül, amely 7 Napot vásárol, harminc a munkás-, tizenkilenc 
a földműves-, tizenhét az iparos-, három az értelmiségi, öt a tisztvisel ő-, 
tizenkettő  a nyugdíjas- és tizennégy a vegyes család. Abban az évben a 
7 Nap átlagos példányszáma 32 406 volt. Tíz évvel kés őbb, 1980-ban, a lap 
átlagosan 35 452 példányban jelent meg. A 7 Napot vásárló családok szo-
ciális szerkezete ekkor a következ őképpen alakult: 48,5%aaa munkás-, 13,4%-a 
földműves-, 5,l%-a iparos-, 2,9%-a értelmiségi, 4,3%-a tisztvisel ő-, 7,2%-a 
nyugdíjas- és 20,7%aa vegyes család volt. 

Az 1985. évi, Hét szelvény — hét kérdés elnevezésű  közvélemény-ku-
tatásunk előzetes adatai szerint a 7 Napot olvasó családok 49,7%-a mun-
káscsalád. Egy kicsit szabadabb következtetéssel azt is állíthatjuk, hogy 
a lapnak majdnem minden második olvasója él munkáscsaládban. A ve-
gyes családokba tartozó olvasók aránya 18,6%, mögöttük, létszámban a 
harmadik helyen vannak ia'zok az olvasók, akik földművescs Iádban élnek, 
arányuk 13,5%. További sorrend: olvasóink 7,0%-a él iparos-, 4,5%-a nyug-
díjas-, 4,1%-a tisztviselőcsaládban, s a közvélemény-kutatásban részt vev ő  
olvasóknak csupán a 2,6%-a tartozik saját bevallása szerint értelmiségi 
családba. Amikor ezek a kimutatások készültek, a 7 Napot átlagban 54 122 
példányban nyomta az újvidéki Forum nyomda. 

Mit tapasztalunk, ha összevetjük a mellékelt táblázatunk adatait és 
lapunk , példányszámának alakulását? 
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A 7 Napot vásárló A megoszlás százalékban 
családok szerkezete 1970 1980 1985 

Munkáscsalád 29,9 45,8 49,7 

Földművescsalád 19,2 13,4 13,5 

Iparoscsalád 16,8 5,7 7,0 

Értelmiségi család 3,3 2,9 2,6 

Tisztviselőcsalád 4,6 4,3 4,1 

Nyugdíjascsalád  12,6 7,2 4,5 

Vegyes család 13,6 20,7 18,6 

összesen 100,0 100,0 100,0 

A 7 Nap átlagos példányszáma 32 406 35 452 54 122 

A növekedés mutatószámai 100,0% 109,4% 

100,0% 124,3% 

100,0% 109,4% 167,0% 

Az 1970-1980. évi tízéves id őszakban a 7 Nap átlagos példányszáma 
több mint háromezer példánnyal, azaz 9,4%-kal emelkedett. Ugyanakkor 
megváltozott a lapot vásárló családok összetétele is. Felt űnően nagyot 
ugrott (29,9-ről 45,8%-ra) a munkáscsaládok és (13,6-ról 20,7%-ra) a vegyes 
családok aránya. Ennek az ugrásszer ű  növekedésnek megfelel ően csök-
kent a fö'ldművescsaládok (19,2-ről 13,4%-ra), az iparoscsaládok (16,8-ról 
5,7%-ra) és a nyugdíjascsaládok (12,6-ról 7,2%-ra) aránya a 7 Napot vásárló 
családok szociális szerkezetében. Az értelmiségi és tisztvisel őcsaládok rész-
aránya a két közvélemény-kutatás időszakában lényegében nem változott 
Az 1985 ben elvégzett újabb közvéleménykutatás adatainak el őzetes össze-
gezése alapján megállapítható, hogy a .munkás čsaládok aránya ebben az 
ötéves időszakban, jóllehet kisebb ütemben, de tovább növekedett, a 
nyugdíjascsaládok részaránya pedig valamelyest csökkent az 1980. évihez 
viszonyítva. A lapot vásárló többi család aránya kisebb eltérésekkel többé-
kevésbé az öt évvel korábbi szinten mozog. A vizsgált id őszakban - rövid 
öt év alatt - a 7 Nap átlagos tirázsa 24,3%-kal, vagyis 18 670 példánnyal 
növekedett. 1970-hez viszonyítva az 1985. évi példányszámemelkedés még 
nagyobb, 67%. A lapot vásárló munkáscsaládok számra ugyanebben az id ő -
szakban 177%-kal emelkedett. Vagy más szavakkal és 'számtikkal kifejez-
ve: a 21716 példányból, amennyivel többet kellett nyomni, 17 209 példányt 
(az emelkedés majd 80%-át), munkáscsaládok vásárolták meg. Mi rejlik 
az adatok .mögött? 

A 7 Napot vásárló családok arányának ez. az  alakulása sok tényező-
vel magyarázható. Ezúttal kett ő  kiemelését tartjuk érdemlegesnek. El ő-
ször is: a vizsgált időszakban, minden kétséget kizáróan, a 7 Nap mint a 
legnépszerűbb jugoszláv magyar nyelvű  hetilap, teljesen megnyerte a 
munkáscsaládok tetszését. Közérdek ű  írásaival, közérthetőségével) és a mun-
kásosztály iránti elkötelezettségével nemcsak a dolgozók széles rétegének 
lett a közkedvelt hetilapja, hanem igazi munkásújsággá fejl ődött. Má-
sodszor: a háború után, az ország felszabadulásával és a szocializmus épí-
tésével megkezdődött fejlődési folyamatok az 1970-1985-ös id őszakban 
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nem álltak meg. Tovább folytatódott Vajdaságnak a kimondottan agrárk ő . 
zösségből ipari-agrárközösséggé való fejlődése. Tovább emelkedett a ke-
reső  népesség aránya, egyre több nő  kapcsolódott be a társadalmi terme-
lésbe, az erőteljesebb iparosodást követően folytatódott a fiatal korosz-
tályok városba költözése és nőtt a közvetlen termel ők, a munkások szá-
ma. A fejlődési folyamatok tovább serkentették a családok társadalmi 
rétegeződésének változását. A termelési, illetve munkaerő-struktúráknak, 

 a népesség lakóhely-változtatásának  a beiskolázás, a 
szakképzettség növekedése, az életszínvonal változása, az életmód alaku-
lása, a mezőgazdaságból az iparba áramlók, valamint a termel ő  szakké-
pesítést nyerő, a tanulmányaikat befejező  fiatalok (akik elsősorban az 
iparban helyezkedtek el) számának növekedése közvetlenül is kihatott 
arra, hogy megváltozzék a népesség családi szerkezete, a családok, ház-
tartások társadalmi rétegez ődése. Csökkent a földműves- és iparoscsalá-
dok száma és növekedett a munkás- és a vegyes családok aránya Vajda-
ságban is. Ennek megfelel ően aztán a társadalmi mobilitás folyamatának 
irányát követve, a társadalmi rétegez ődés szerkezetváltozásának megfe-
lelően növekedett a 7 Napot vásárló családok között is a munkáscsalá-
dok aránya és száma. 

Az olvasótábor alakulására kiható társadalmi folyamatok és a véle-
ménykutatásokban szerzett ismeretek birtokában fenntartás nélkül leszö-
gezhető, hogy a 7 Napot vásárló családok száma, szociális rétegez ődése 
és összetétele azt tanúsítja, hogy a 7 Nap olyan hetilap, amely nem csu-
pán egyes csoportok vagy rétegek tetszését nyerte meg, hanem sikeresen 
kielégíti minden szociális rétegbe tartozó család, de mindenekelőtt a mun-
káscsaládok tagjainak érdekl ődését, tájékozódási szükségletét, lapigényét. 
Nem egyetlen meghatározott rétegnek a hetilapja, hanem egy rendkívül 
sokszínű , sokrétű  olvasótáborhoz szól, amelyben megtailál'hatók a legkü-
lönbözőbb foglalkozású, érdeklődésű , tájékozottságú, társadalmi helyzet ű  
olvasók héttől hetvenhét éves korig és azon túl. 

Jó másfél évtizeddel ezelőtt,amikor a 7 Nap példányszáma tartósan 
meghaladta a harmincezret, a szakmai irigykedés berkeib ől sokszor el-
hangzott, hogy a 7 Nap kimondottan a háziasszonyok lapja, tartalmánál 
fogva pedig nem több, mint a jugoszláviai magyar kispolgárság sekély 
szellemi tápláléka, amely mondanivalójával és jellegével tipikusan odail-
lik a kispolgári vasárnapi húsleves mellé. Ezekkel és a hasonló elvtelen 
tüskékkel meggyőző  adatok felsorakoztatásával már akkoriban is er ősen 
pörlekedtünk. Éppen úgy, ahogyan ma is a tények meggy őző  erejével bi-
zonyítjuk azoknak az állításoknak az ellenkez őjét, amelyek ki tudja mely 
gyermekbetegség gyötrelmének lázálmaitól f űtve, állandóan azt szajkóz-
zák, hogy a 7 Nap a bulvársajtó vajdasági fantomja — enyhén szólva: 
szórakoztató revüújság. 

Nézzük, mit mondanak a számok: 

Ahogyan a hetilap olvasótáborának nagyságát, ha nem is egzakt 
pontossággal, de hozzávetőlegesen jelzi a megjelenési példányszám, ugyan-
úgy a lap jellegére pontosan utal olvasóinak a szociális rétegez ődése, 
foglalkozási szerkezete. A legnagyobb példányszámban megjelen ő  vajdasági 
hetilapnak 1970-ben majd százezer olvasója volt. Ezek 25,3%-a volt házi-
asszony, 21,6%-a munkás, 14,8%-a •nyugdíjas, 13,8%-a diák, főiskolai vagy 
egyetemi hallgató, 9,9%-a iparos, 5,6%-a földműves, 4,8 0/0-a hivatalnok és 
4,2%-a értelmiségi. Amennyiben összevetjük a 7 Nap olvasóinak. ezt a 
foglalkozási struktúráját (lásd a mellékelt táblázatot) az 1980., illetve az 
1985. évi közvélemény-kutatáskar kapott adatokból származtatott foglal-
koztatási szerkezetekkel, felt űnik a munkások nagyarányú előretörése. 
A sorrend 1980-ban már a következ ő: a 7 Nap olvasóinak 33,6%-a munkás, 
24,2%-a háziasszony, .14,3%-a diák, f őiskolai vagy egyetemi hallgató, csu-
pán 8,6%-a nyugdíjas, 69-6,0%a hivatalnak, illetve földm űves, 4,3%-a ér-
telmiségi, s csak 3,0%-a iparos. Ebben az időben már legalább sxá:zhúsz-
ezren olvassák a 7 Napot. 
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A 7 Nap olvasóinak A megoszlás százalékban 
foglalkozása 1970 1980 1985 

Munkás 21,6 33,6. 33,8 
Földműves 5,6 6,0 7,8 
Iparos 9,9 3,0 3,7 
Értelmiségi 4,2 4,3 5,3 
Hivatalnok 4,8 6,0 8,1 
Diák, egyetemista 13,8 14,3 14,7 
Háziasszony 25,3 24,2 20,3 
Nyugdíjas 14,8 8,6 6,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

Az 1985. évi közvélemény-kutatásurakban megválaszolt szelvények tu-
lajdonosai foglalkozásuk alapján az alábbiak szerint oszlanak meg: 
33,8% munkás, 20,3% háziasszony, 14,7% diák, f őiskolai vagy egyetemi 
hallgató, 8,1% hivatalnok, 7,8% földműves, 6,3% nyugdíjas, 5,3% értelmi-
ségi vagy szellemi foglalkozású és 3,7% iparos. A kimutatás a begy űjtött 
adatok előzetes összegezése alapján készült, de nyugodtan tekinthet ő  a 
7 Nap egész olvasótáborát alkotó, százhetvenötezernyi populáció foglalko-
zási szerkezetének. 

Az összehasonlításból kitűnik, hogy az 1970. évi közvélemény-kutatás 
mintasokaságában még a háziasszonyok szerepelték a legnagyobb rész-
arányban, s őket követték a munkások, a nyugdíjasok és diákok, f őisko-
lai és egyetemi hallgatók. Tíz, illetve tizenöt év után azonban .megválto-
zott a kép. Az 1980-as és 1985-ös olvasói népszámláláskor a kérd őívet meg-
válaszoló olvasók között a munkások százalékaránya a legnagyobb. Ez be-
szédesen vall arról, hogy a 7 Nap - foglalkozás szempontjából - igen 
változatos és sokrét ű  közönség érdeklődését elégíti ki, és olvasói között 
az utóbbi másfél évtizedben (a nagyméret ű  általános létszámgyarapodás 
mellett) a munkások száma növekedett a legnagyobb arányban. Részben 
azért, mert a 7 Nap cikkeivel, írásainak tartalmával, terjedelmével, válto-
zatos rovataival, közleményeinek hangvételével olyan hetilappá n őtte ki 
magát, amely elsősorban a dolgozókhoz szól, és sikeresen elégíti 'ki leg-
tömegesebb társadalmi rétegünk érdekl ődését. Másfelől, a munkások nagy-
arányú növekedésének értékelésekor nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk a családok társadalmi rétegez ődésénél már részben tárgyalt, de a 
foglalkozási szerkezetre is jellemz ő  társadalmi mobilitást. A dolgozók fog-
lalkozását illetően társadalmi-politikai közösségünkben 1970 után ugyan-
csak foytatódtak a felszabadulás utáni negyedszázadban megkezd ődött 
gyökeres változások. Az iparosodás még nem lassult le. Még mindig je-
lentős a mezőgazdaságbál az iparba áramlók száma - a mez őgazdasági 
lakosság száma 1971 és 1981 között 38,9-r ől 19,2%-ra csökkent -, mind 
nagyobb a szakképzettséget és szakmai képesítést szerz ő  fiatalok aránya, 
akik elsősorban az ipari termelésben és a mez őgazdaságon kívüli tevé-
kenységekben helyezkednek el. Sok volt földm űves és mezőgazdasági fi-
zikai dolgozó segéd, vagy betanított munkásként hellyezJkedik el, a falusi 
fiatalok nagy része pedig szakképesítéssel és beiskolázással igyekszik fel-
zárkózni a városi munkássághoz. Velük is gyarapodott a munkások száma, 
de megnőtt a szellemi foglalkozásúak részesedése is. Ez a fejlődés a fog-
lalkoztatottság emelkedésén és megoszlásának átalakulásán túhnen ően 
elsősorban a foglalkozásszerkezetben hozott lényeges változást: növeke-
dett a munkások száma. Nemcsak á társadalmi közösségben, hanem a 
7 Nap olvasóinak táborában is. 

Ezért á példányszám és az olvasók számának alakulása, a lapot vá-
sárló családok társadalmi rétegez ődése, az olvasók foglalkozás szerinti 
megoszlása, illetve összetétele közvetve és közvetlenül iás felveti a kérdést: 
munkáslap-e a 7 Nap? 
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A két utóbbi közvélemény-kutatásunk talkalmából közzétett kérd őíve-
ket megválaszoló olvasók 33,8%-a kétségtelenül munkás. Ilyen arányban 
írták be a válaszadók a kérd őívbe, hogy foglalkozásuk: munkás. A magu-
kat háziasszonyoknak feltüntet ő  olvasók a lap olvasói között további 
20,3%-ot tesznek ki. A valóban háziasszonyoknak kijáró egész napi m ű-
szak a legtöbb ilyen olvasónk esetében komoly, dolgos munkást rejt. 
Még akkor is, ha ,,csak házimunkát" végez. Különben is a 7,8% földm ű-
ves és a 3,7% iparos mi más lehet, ha nem munkás? Legalábbis kétkezi 
dolgozó. S a nyugdíjasok között is — akiknek aránya 6,3%. — egészen bizto-
san szép számmal vannak volt munkások. De az értelmiségiek között is sok 
olyan személyt sikerült felfednünk, akik szellemi foglalkozásként komoly 
munkát végeznek az üzemekben, iskolákban, intézményekben. Ez hozzá-
vetőlegesen összesen legalább 75%-a a 7 Nap olvasóinak. Maradnak még 
a diákok, főiskolai és egyetemi hallgatók (14,7%), valamint a hivatalno-
kok (8,1%). A következtetést szinte szükségtelen leírni, magyarázni. De 
azt igen, hogy a 7 Nap olvasóinak háromnegyede aligha lehet más, mint 
munkás, legalábbis kétkezi dolgozó. 

• 	Elsősorban őket, az ő  érdekeiket szolgálja a leírt szó, a kinyomtatott 
betű  fegyverével a Szocialista Szövetség Tartományi Választmányának he-
tilapja, a 7 Nap. Sok igényt, elvárást, érdekl ődést, szükségletet elégít 
ki. Erényei: a változatosság, a közérdek űség, a pártos elkötelezettség, a 
szabadabb újságírói formák, a közérthet őség, a bíráló hangnem. Általuk 
— fogyatékosságai ellenére is — olyan kapcsolatot tud teremteni több 
mint másfél százezres sokrét ű  olvasótáborával, olyan viszonyt tud hétr ől 
hétre létrehozni az újság és az olvasók között, amely természetszer űen 
kialakítja és táplálja azt a bizonyos közösségi érzést, amelynek áramkö-
re Vajdaság-szerte, tartományunk városi és falusi népességénél egyaránt 
világot gyújt. Így világítja meg az önigazgatású szocialista országépítés 
haladó vonulatait. 

S a szerkesztőségben, amelynek tagjai ezen .munkálkodnak, egy pil-
lanatra sem feledkezhetnek meg arról, miként er ősítsék tovább a nagy nép-
szerűségnek örvendő  hetilap tartópilléreként a valóságábrázolást, az igaz-
mondást, a kritikai alapállást és a munkás.osztályérdek ű  elkötelezettsé-
get, hogy mind .alkotóbb hozzáállással tovább gyarapítsák a lap olvasói-
nak nem kis táborát. 
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MÉSZÁROS ZAKARIÁS 

HATTÓL A HATVANEZERIG 

Amolyan példányszám-ügyeletesnek :tartanaik a szerkeszt őségben, csaknem 
három évtizede. Valamikor az ötvenes éveik végén kezdtem jóbban oda-
figyelni a lap példányszámának alakulására, akikor kezdtem gy űjteni az 
adatokat 'nemcsak a 7 Napról, hanem a többiekr ől is, és hamarosan 
rájöttem, rá kellett hogy jöjjek arra a (elismerésre, hogy egy-egy újság 
hatásterületének az alakulása milyen sok összetev őtől függ. Döntő  té-
nyező  te=észetesen a tartalom, azaz: a tájékoztatással szemben támasz-
tott olvasói igényeket milyen széles körben elégíti ki egy-egy újság. 
Döntő  tényező  továbbá az is, hogy az újság tartalma, a benne közölt 
közlemények milyen szinten, színvonalon, mondhatnám úgy is, milyen „stír 
lusban" íródnak; a különféle problémakörök feldolgozási módja közel 
áll-e az olvasóhoz vagy sem. Lényeges továbbá a lap külalakja, a ter-
jesztői hálózat hozzáállása. Rájöttem arra is, hogy rövid id őre nem ne-
héz jelentősebben növelni a példányszámot, ha a munkaszervezetnek van 
ehhez anyagi fedezete. Emlékezzünk csak arra, mennyire dívnak map-
jainikban a különféle tárgysorsjátéktik. Nos, ameddig tartanak, addig 
az olvasók száma is megnövekszik, a játék végeztével azonban rend-
szerint visszaesik a régi szintre, ezért van azután, hagy egyes 'lapoknál 
folyamatosak, majdhogy egész évben tartanak a tárgysorsjátékok. A 
példányszám alakulásának. a „végelszámolásakor" végezetül olyan apró-
cseprő  „dolgok" is +szerelphez jutnak, mint mondjuk a lap szállításakor 
az időjárási !körülmények, a csomagoláskor a címkézés és a szállításban 
részt vevő  dolgozók figyelmessége. Ezeknek a lényege, hogy megrendelt 
mennyiségben és időben rendeltetési helyére érkezik-e a lap, vagy pe-
dig elkallódnak 'a csomagok, esetleg késve érkeznek a helyszínre. 

A 7 Nap szerkesztősége és munkaszervezete számára sohasem volt 
másodrendű  kérdés mindaz, amit az előzőekben felsoroltam. Mondani 
sem kell, hogy tárgysorsjátékokat is szerveztünk, egyrészt azért, hogy 
ha rövid időre is, de növekedjék ilyenformán is a példányszám. Ezek-
nek az 'akcióiknak azonban nem ez volt az elsődleges feladatuk. A tárgy-
sorsjátékot csaknem minden esetben véleménykutatással kötöttük egybe. 
A legutóbbit a múlt év tavaszán szerveztük meg, amikor az olvasók 
több mint hetven olyan kérdésre adtak választ, amelyet a szerkeszt őség 
felhasznált a lap további fejlesztésének tervezésekor. A 7 Napot vásárlók 
közül ezen a legutóbbi véleménykutatáson több mint harmincezren vet-
tek részt, ,azaz a lapot vásárlóknak több mint a fele. Ennyi vélemény 
és javaslat összegezése után kapott eredményekb ől messzemenő  követ-
keztetések vonhatók le nemcsak a lap ,tartalmát, hanem a példányszá-
mot illetően is. 

A lapban már évek óta megtalálható az az adat, amely pontosan 
közli, hány példányszámban készült az újság. 1981-ben és 1985-ben rész-
letes, 'adatokkal teli értékelés készült, nemcsak az összpéldányszárn ala-
kulásáról, hanem arról is, hagy azon belül egy-egy faluban, városban, 
egy-egy régióban milyen az olvaso!tbsági szint. Ezt az értékelést a lapta-
nács ms megtárgyalta. Véleményt mondott a hatásterület alakulásáról és 
a vele kapcsolatos jövőbeni szerkesztőségi feladatokról. A lapban ezen-
kívül megemlékeztünk azokról a nevezetes dátumokról, amikor a példány-
szám átlépett egy „bűvös határt", amikor a nyomtatott példányszám 
meghaladta a számunkra valamikor elérhetetlennek vélt harminc-, negy-
ven-, ötven- és hatvainezres számot. Íme néhány gondolat ezekb ől a köz-
leményekből: 

Harmincezer-kétszázegy 
„Nem ünnep, de öröm, s az örömöt meg kell osztani olvasóinkkal. 

A 7 Nap múlt heti száma 30 201 példányban jelent meg. Az újságcsinálás 
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szakmájában ,járatlanabb olvasóink valószín űleg nem tudják mihez pá- 
szítani 

 
 az adatot. Ezért elmondjuk: ekkora példányszámban megjelen ő  

hetilap, magyar nyelven, Vajdaság ege alatt még nem volt. Igaz, az újévi 
szánnunk 40 000 példányban került ki a Forum nyomda körforgógépeinek 
hengerei közül, de az ünnepi számokat mi újságírók nem szoktuk tar-
tós sikernek aminősíteni. Ez a 30 201 példány azonban nem véletlenszer ű  
csúcs, hanem hosszú ideig tartó, sok, de kevésbé látványojs araunkát igény-
lő  fejlődési folyamat eredménye. Az eredményt  semmiképpen sem sze-
retnénk csak az újság ;szerkezeti, tartalmi, min őségi értékeivel magyaráz-
ni. A szerkesztőségben minden pénteken a legújabb szám alapozása után 
apró sóhajtik közepette vesszük tuudoanásul a hibaleltárt. Leginkább azt 
szoktuk megállapítani: sajnos ez a :szánnunk is sikerülhetett volna job-
ban. Igazi jó !számunk még nem volt. S ki tudja, sikerül-e. a jöv őben 
ilyet csinálni?" (1969. április 4.) 

Negyvenezer-százhuszonöt 
„A 7 Napnak nem voltakgyors, látványos sikerei. Ez a 40 125-ös 

példányszem sem az. Évről évre gyűjtögettük azokat a »mozaikrészeket«, 
amelyekből most íme összeállt a több mint negyvenezres példányszám. 
1969 márciusának végén — akkor léptlik túl a harmincezres példányszá-
mot — írtak le nem kis örömmel, hogy ekkora példányszámban meg-
jelenő  hetilap magyar nyelven Vajdaság ege alatt még nem volt. Mit 
mondjunk most a negyvenezres példányszám után? És mit mondanak 
majd holnap, holnapután azok, akik hivatásuknak választják a dolgozók 
tájékoztatását, akiknek a vérébe szívódik, szívébe záródik az újságírás, 
az újságkészítés és az újságterjesztés szeretete. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
a negyvenezres példányszám nem az .a ;lépcs őfok, amelynél nem lehet 
feljebb lépni, nem az a »csúcs«, amelynél nem lesz magasabb. Örömmel 
+könyvelhetjük el, hogy még !szőbb és nagyobb célokat tűzhetünk ma-
gunk elé. Reálisakat. Meg is valósíthatókat, amiben azonban — ismét 
hangsúlyozzuk — nem a szerkeszt őség játssza az egyedüli szerepet, ha-
nem valamennyien: mnunikratársalk, »bedolgozók«, az alapító és a lapta-
nács tagjai, .nyomdászok, lapterjesztők és még nagyon sokan mások, akik 
a lap megjelenése körüli ezer gondbál bármilyen fontos vagy kevésbé 
fontos részt vállalnak magukra." (1982. január 15.) 

Ötvenezer-százhatvan  
„A 7 Nap történelmében emlékezetes dátumként marad meg 1983. 

február 18-a. Ezen a napon 50160 példányban jelent meg az újság. sá+g. A kez-
deti hatezres példányszám harminchét év alatt elérte, s őt meg is har 
ladta az ötvenezret ... A hatásterület ilyen nagyarányú b ővülése ter-
mészetesen nemcsak azok érdeme, akik jelenleg gondoskodnak a lap 
megjelenéséről és ter.jesztéséről. Ebben !sokan mások, és főleg sok té-
nyező  játszott és játszik közre. Ezek egyike a társadalomnak, a társa-
dalmi-politikai közösségnek, a lap alapítójának ának arra irányuló messze-
menő  !támogatása, hogy a 7 Nap a politikai rendszer szerves részeként a 
többi tájékoztatási eszközzel, a többi testvérlappal együtt a lehet őségek-
nek, továbbá az olvasók, azaz szocialista önigazgatású társadalmasunk 
építői igényeinek és elvárásainak megfelel ően fejlődjön. A lap fejlődése 
egyenes vonalú, töretlen. Hű  maradt az alapításkor meghatározott elvek-
hez. Azokat fejlesztette tovább. Ebb ől következik, hogy az ötvenezres 
példányszám a lap szerkesztésében, el őállításában és terjesztésében részt 
vett több nemzedék munkájának eredménye." (1983. február 18.) 

Hatvanezer-hétszáz 
„Bevallva őszintén: irt évvel ezelőtt álmodni sem mertünk a lap 

hatásterületének ilyen nagyarányú b ővüléséről. A tervidőszak végére, azaz 
a mostani időpontra elég szerényen azt terveztük, hogy elérjük a negy-
venezres +példányszámot. Ha elérjük?! Az sem lesz nagy baj — gondol-
tuk akkor —, ha esetleg a tervezett példányszám alatt maradunk, hiszen 
a negyvenezer sem lebecsülendő. Akkor mások sem voltak bátrabbak. 
Sőt, másokhoz .viszonyítva a több mint tízszázalékos tervezett b ővüléssel 
a 7 Nap szerkesztősége már akkor túl sokat akart. Legalább akkor így 
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gondoltunk, ilyen hangnemben vitatkoztunk maguraik között. Az öt évvel 
ezelőtti kételkedésinek 'azonban nem volt !seamnni alapja. A kételked őknek 
nem volt igazuk. Emellatt szól 'a megvalósított hiatvanezres példányszám. 

Mit jelent az a tény, hogy !a 7 Nap  elkerül több mint hatvanezer 
családba? Nos, amennyiben úgy vesszük, hogy a családban egy-egy la-
pot átlagosan hárman kézbe vesznék, akikor ez gyakorlatilag azt jelenti: 
lehetséges olvasóinknak csaknem a fele olvassa írásainkat és a lapban 
közölt sdkrétű  tájékoztatót. Nagyon tömören fogalmazva: a 'több mint 
hatvanezres példányszámmal elértük, hogy a .jugoszláviai unagyarságnak 
csaknem ;a fele igényli azt a munkát, amelyet a szerkeszt őség végez." 
(1985. április 12.) 

A hatvanezres példányszám nem maradt sokáig. Nem is maradha-
tott, hiszen a máról holnapra bekövetkezett rtöbib Mint tízszázalékos 
növekedés a múlt év márciusában indult tárgysorsjáték eredménye volt, 
s tudtuk, hogy az akció befejeztével a példányszámra jóval a hatvanezer 
alá esik vissza. Így is történt. Ez lett avalóság. Az újabb csúcs azon-
ban alkalmat adott arra, hogy anerlegeljünnk, elgondolkodjuk: hol a ha-
tár, meddig bővülhet a lap hatásterülete és egyáltalán b ővülhet-e még? 
Ez időszerű  kérdés lett, hiszen ismét tervezetünk kellett, lekellett írnunk, 
számokkal kellett kifejeznünk az. 1990-ig terjedő  időszakra vonatkozó el-
képzeléseinket és ehhez fel kellett használnunk mindazt a gyakorlati 
munkával szerzett tapasztalatot, amellyel az el őző  időszakok szolgáltak. 
Az egyik ilyen tapasztalat, hogy a lapfejlesztés 'keretén belül nagy je-
lentősége van a hatásterület alakulásával kapcsolatos terveknek. A 7 Nap 
példája 'bizonyítja: amennyiben komolyan vesszük a tervezést, ak-
kor az akciókra, munkára serkent ő, gondolatokat ébresztő, ötleteket, 
kezdeményezést ikibontakoztató er őt ad, s mindez a lap további fejlesz-
tésének és fejlődésének az ügyét szolgálja. 

A jelenlegi reális helyzet megállapítása és . a jöv őre vonatkozó le-
hetőségek meghatározása céljából íme néhány alapvet ő  adat. Előbb néz-
zük, hogyan alakult a példányszám az elmúlt évtizedben. 

Évi átlag- 
példány 

Számbeli 
növekedés Százalék 

19754ben 25 074 -- 

1976-ban 26125 +1015  4,03 
1977-ben 29 340 +3215 10,96 
1978-ban 31 261  +1921 6,15 
1979-ben 33 367 +2106 6,31 
1980-ban 35 452 +2085 5,88 

1981-ben 37 037 +1585 4,27 
1982-ben 43 550 +6513 14,95 
1983-ban 49 324 +5777 11,71 
1984-ben 53 737 +4413 7,12 
1985-ben 54 122  + 385  0,71 

Mit mutat, mire lehet következtetni ebb ől az összegező  táblázatból? 
Elsősorban arra, amiről már szó volt ebben a tájékoztatóban: az elmúlt 
két tervidőszakban a lap liatásteriileténeik bővülése állandó és folyama-
tos volt. Évente átlagosan 2901 péklánnyal többet vásároltak meg az ol-
vasók. Tíz év alatt több mint megkétszerez ődött a példányszám. Ezenkí-
vül- szembetűnik az is, hogy a nyolcvanas évek elején volt jelent ősebb 
a növekedés. Ez volt az az id őszak, amikor az olvasó . valójában két új- 
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ságot kapott a 7 Nappad, hiszen az egykori kizárólag RTV-m űsort tar-
talmazó Melléklet terjedelmét és tartalmát tekintve is új újsággá fejl ő-
dött. Tudatosan történt ez így. Fejlesztési tervünkben ugyanis azt a célt 
tűztük maguntk elé, hogy --az elmúlt Ötéves tervidőszak végére (1985) a 
lap teljesen áttér a magazinszer ű  formátumra azzal, hogy jellegén, tar-
talmán s ezzel együtt azon a hivatáson, amelyet betöltött, amelyért lét-
rejött, ,semmit sem változtat. Az .olvasó tudja, hogy a végleges forma-
bontás a tervidőszak vége előtt, még 1984 tavaszán bekövetkezett, azóta 
megszűnt a kettősség. Erre a lépésre egyebek között az a felismerés 
sürgette a szerkesztőséget, hogy az olvasó túlságosan is hozz szokik a 
kettősséghez, ami azután azzal .a veszéllyel járt, hogy a példányszámot 
illetően nagy megrázkódtatás ér bennünket, ha sokáig várunk az új for-
mátumra való végleges átténés!sel. 

Az adatokból arra is kövefökeztothetiinik, hogy az elmúlt egy évti-
zedben a múlt év hozta a „legszegényebb termést". Mindössze 385 pél-
dánnyal növekedett a lap hatásterülete. Növekedésr ől valójában nem is 
.beszélhetünk, mert ha ifig-yelerribe vesszük az eladatlan példányszámokat, 
azaz a remittendát, akkor azt kell megállapítanunk, hogy az el őző  évhez 
viszonyítva csökkent a példányszám. A múlt évvel egy olyan folyamat 
kezdődött — és sajnos ebben az évben tovább tart —, amelyhez a szer-
kesztőség nem szokott hozzá. Így érthet ő, hogy keressük, kutatjuk az 
igazi okokat. Legkönnyebb lenne azt mondani, és ebben is maradni, hogy 
a lap eladott példányszárnánaik lassú csökkenését a nagyméret ű  inflá-
ció és ennek követőjeként az elaidási ár nagyarányú • növekedése okozza. 
Áremelés azonban a múltban is volt. Az elmúlt évtizedben is gyakran 
kellett elvhez a népszerűtlen lépéshez folyamodnunk, a példányszám még-
is növekedett. Azt sem mondhatjuk, hogy általános jelenségr ől van szó, 
jóllehet sok újság ipéldányszáma a 7 Napéhoz hasonlóan alakul, de van-
nak kivételek is, szép számban akadnak olyan napi- és hetilapok, ame- 
lyek hatásterületén nem érződik sem az áremelés, sem az infláció ked-
vezőtlen következménye. 'El kell végezetül azt is mondani, hogy nincs 
okunk félreverni a vészharangot. Jelenleg a lap példányszáma 51-52 000. 
És nem mozdul se előre, se hátra. Ez a mostani „patthelyzet", amikor 
a példányszám körül semmi sem történik, jó alkalom lehet a szerkesz-
tőség számára az alaposabb helyzetfelmérésre, az er őgyűjtésre, a tar-
talom körüli viták tisztázására és a p'é1dányszám növekedését célzó ak-
ciók szervezésére. 

Mire számíthatunk? 
Egyáltalán növelhető-e tovább a hatásterület? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához ismét a tapasztalatokat, a 
rendelkezésünkre álló adatokat -  kell segítségül hívni. Az egyik ilyen ada-
tot már említettem, azt történetesen, hogy az elvmúlt évtizedben éven-
kéntcsaknem háromezer új olvasóval b ővült az olvasók tábora. Miért 
'kellene megállnia ennek a folyamatnak? Ez az egyik kérdés, amelyre 
a szerkesztőség egyelőre nem tud választ adni. Elvégeztük ugyan a vég-
leges formabontást, de ez véleményünk szerint nem lehet ok, hiszen 
az olvasók jól fogadták a külalakjában megváltozott újságot. Egy má-
sik adat arról tanúskodik, hogy mégy-öt év kell hozzá és a lap 'átlagos 
évi példányszáma eléri és a mégállaipoeiik a színes falinaptárt közl ő  új-
évi szám szintjén -- ez a múlt évben meghaladta a hatvanezres számot. 
Itt az újabb kérdés: miért kellene ennek a. gyakorlatnak a jöv őben meg-
szűnnie? 

A további következtetésekhez íme még néhány alapvet ő  adat. Hely-
ségenként mutatja ki a példányszám növekedését. Évenként ugyanazt a 
számot (az áprilisban megjelenő . sorrendben 17-et) hasonlítottuk össze. 
Legújabb adatként nem a múlt évit elemezzük, hanem az előző  évit, 
egyszerűen azért, mert a múlt évben, az elemzett id őszakban volt a nagy-
méretű  véleménykutatással egybekötött tárgysorsjáték, amely alaposan 
növelte — de csak rövid időre -- a példányszámot. 
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1975-ben. 1980-ban 1984-ben 

Kanizsa 790 1650 2625 
Gsantlav r 1180 1520 2025 
Moravica 800 1070 1500 
Szabadka 6800 9600 14 025 
Temerin 100 320 975 
Kishegyes 220 600 1050 
Zrenjaa>nn 170 220 320 
Újvidék 170 300 340 

Ez természetesen csak amolyan szemléltető  azokból a részletes ada-
tokból, amelyekkel a szerkesztőség rendelkezek. A hatásterület alakulása 
terén bekövetkezett nagy változásokra utalnak, de arra is, hogy egy-egy 
helységben mennyire „telítődött" fel a lap olvasottságának szintje, hol 
vannak az úgynevezett bels ő  tartalékok. A kanizsai, csantavéri, moravi-
cai és szabadkai adatokat elsősorban azért érdemes ösiszevetni és ele-
mezni, mert ezekben a helységekben viszonylag kevés az olyan ház, kevés 
az olyan háztartás, ahova nem jut el a 7 Nap. Ha a lapot min-
den családban csakugyan hárman olvassák, akkor ez azt jelenti, hogy 
a felsorolt helységekben a potenciális olvasók több mint 70 százaléka 
kezébe veszi az újságot. Amennyiben a 7 Nap egész hatásterületén ilyen 
lenne az olvasottsági szint, abban az esetben már anost mintegy kilenc-
venezres példányszámban jelennénk meg. 

Más szempontból 'érdemes elemezni Temerin és Kishegyes példáját. 
Ezekben a helységekben nagyméretű  volt a példányszám-növekedés. Me-
gint más Zremjanin és Újvidék „esete", ahol a potenciális olvasóknak csak 
kis hányada veszi a lapot. Az ilyen helységeket nevezzük mi a szerkesz-
tőségben „fehér foltoknak". Sajnos vannak ennél még „fehérebbek is. 
Vajdaságban, Baranyában és a Muraközben legalább ötven olyan hely-
ség van, ahol léteznek potenciális olvasók, mégsem jutnak hozzá lapunik-
hoz, mert egyrészt nincs terjeszt ő, vagy ha van, az a pár példányért nem 
tartja érdemesnek a terjesztést. Persze végs ő  soron a szerkeszt őség is 
ludas ebben, mert a ,megállapításokon kívül nem szentel kell ő  figyelmet 
ennek a sok utánajárást igényl ő  aprólékos munkának. • 

Végezetül: beszélni lehetne még a terjesztésr ől, főleg abból a szem-
pontból, hogy a 7 Napnak nincs saját terjeszt ői hálózata; külön téma 
lehetne az előfizetés és a külföldön valló árusítás, akárcsak az ideiglene-
sen külföldön dolgozó munkásaink címére, küldött példányszám. Mind-
ezeknek az adatoknak a birtokában végs ő  soron azt a következtetést 
vonhatnánk le, hogy a 7 Nap eljut mind az öt világrészre, no persze 
nem nagy példányszámban. Az előfizetők száma nem nagy. A lap a „pi-
acráL' él. Jövedelmének csaknem 80 százalékát az olvasó adja. Az az 
olvasó, aki miatt létezik, s aki miatt hatásterületének alakulását mindig 
is fontos feladatának tartotta. 
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HERCEG JÁNOS 

AZ EMLÉKEZÉS HANGULATÁBAN 

Személyes vallomással kell kezdenem a visszaemlékezést az induló 7 Napra, 
mindenekelőtt azonban első  szerkesztőjéről szólva, aki barátom volt. Kü-
lönben mintha neki magának is ez lett volna élete els ő  megvalósuló 
álma, hogy lapalapítással bízta meg a párt, amelynek bizalmát id őnként 
sötét zárkában s fekete kenyéren töltött öt kemény esztend ővel szolgálta 
meg. Hiszen voltak nagyobb, felel ősségteljesebb megbízatásai, például az 
is, amikor belügyi megbízottja lett pár hétre vagy hónapra ennek a kies 
tartománynak, amit oly komolyan vett, hogy szigorúan rendre utasított, 
amikor a kínálkozó ziccert kihasználva azt találtam mondani, hogy ez az. 
amikor a rablóból pandúr lesz. Az idők tapasztalatával utólag még hozzá 
is téve: és viszont. 

Ez volt az igazán reá szabott szerep. S talán csak én tudtam, hogy 
mindig is erre készült: lapindításra, folyóirattik és „saját kiadásban" 
megjelenő  vékonypénzű  könvyek címlapját tervezve, nemcsak nekem, egy 
nem egészen tizennyolc éves leánynak is városunkban egy hosszú és 
földbe roskadt fehér házban, amelynek ablakára jótékonyan hajoltak a 
Flórián utca gesztenyefáinak lombjai. Ha jól emlékszem, folyóiratunk 
első  és egyetlen számának címlapja is az ő  műve volt. És szegény Munk 
Artúr még húsz évvel később is fájlalta a Nagy káder című  regényét 
bíráló sorait abban a folyóiratban. Jog? Dehogy érdekelte őt akkor már 
a római meg a büntető  jog keményen kikalapált tétegeinek megannyi 
aranyszabálya! Tisztán betyárbecsületb ől és szegény anyja kedvéért tette 
le mellékesen a szigorlatokat, a doktori címmel is talán csupán a figyel-
mét elterelve a tényr ől, hogy a pesti Fővárosi Könyvtár zárt gyűjtemé-
nyéből kikölcsönzött marxista literatúra köti le minden figyelmét, mi-
közben komolytalan barátja a szemben lev ő  Károlyi-palota ablakán időn-
ként kinéző  W. Annával váltott titkos jelekkel kifejezett vallomásokat, 
mint a süketnémák — a fiatalok kegyes istene áldja meg, ha él még 
valahol szegényke —, s novellákat írt Kassák közvetlen hatása alatt, hogy 
egyszer majd nyilvánosan megtagadja, amiként Péter tagadta meg a 
Mesterét. És kénytelen volt azt hazudni, hogy dehogy grófn ő  a kis nő , 
egyszerű  szobalány, mert barátja igen szigorúan vette a proletár osztály-
öntudatot érzelmi téren is. „Te villamoson akarsz menni? — vonta más-
kor e könnyelmű  szándékért felelősségre. — Harminc fillért kiadni villa-
mosra, amikor pedig gyalog is ki lehet menni a Hűvösvölgybe? A hegy 
túloldalán, Nagykovácsiban meg húszért megebédelni a milimáriknál. S őt 
talán még olcsóbban, ha az ember csak egy köcsög aludttejet és karéj ke-
nyeret kér hozzá!" 

A tákarékosság nagyon is indokolt szempont volt, különösen akkor. 
ha az ember figyelembe vette az általános szegénységet, amit az a tény 
is ékesen bizonyított, hogy asztaltársunk az olvasóteremben, dr. Jóbi 
Mihály cipőkrémes dobozban tartotta maga el őtt a zsebóráját, időnként 
kinyitva és belenézve, mert attól félt, hogy különben valaki ellopja. Mert 
még csak szellemi szükségmunkát se kapott, mivel nem sikerült hitelt 
érdemlőn bizonyítania, Mit csinált a Tanácsköztársaság ideje alatt. Máig 
se tudtam megbocsátani magamnak, milyen térdverdes őn nagyokat nevet-
tünk szegényen. Mi mégiscsak megkaptuk hazulról a rendes havi gázsit, 
s így gondtalanul énekelhettük két szólamban végig a Nagykörúton, mint 
az őrültek: „Devoj Čica ružu brala pa ;jea ..." Honvágy volt ez ná-
lunk, vagy az a lélek mélyén lapp•ango ré vü et, melyet az otthoni konglo-
merátum hatása rakott a tudatunk alá a velünk együtt él ő  népektől 
átszivárogva, nem tudom. De elég volt kilépni az utcára, hogy rázendít-
sünk, mint a megszállottak. És mintha csak minket tartott volna fogva a 
nosztalgiának ez a zengő  mágiája, mert Aszlányi, például, aki barátom 
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lakótársa volt, s minthogy akkor még nem írta meg ragyogó tehetségér ől 
mélyen leszállva a Sok h űhó Emmiért című  sikerregényét, csupán a 
Nyugat sovány tiszteletdíjaiból teng ődött, semmi ilyen jelét nem adta a 
Glocken der Heianaat elbűvölő  hangjainak. Holott Brankónak ez a népdallá 
lett kedves kis zöngeménye a becskereki utcákon valószín űleg éppúgy fel-
hangzott időnként, mint Zomborban. 

Különben akkoriban a marxizmus mellett a film kötötte még le 
majdani lapalapító barátom érdeklődését, s egy pesti folyóiratban oda is 
állt fejtegetni az akkor még újnak tekinthet ő  művészet korlátlan lehető-
ségeit. Ugyanott én ítélkeztem pimasz suhancfölénnyel a vajdasági iro-
dalom fölött, Szentelekyt ugyancsak vidéki szépléleknek nevezve, s máig 
sem értem, hogy tudta ő  ezt a bűnömet nem sokkal később oly nagylel-
kűen elfelejteni, hogy kéziratot kért t őlem. 

Bocsánatot is kérek hamar, hogy így elkanyarodtam az emlékek s űrű  
őserdejében, pedig csak a 7 Nap indulásáról szeretnék írni. Sietek is 
vissza lapalapító barátom szabadkai lakásába, szemben a rendez ő  pálya-
udvarral, ahonnan tisztán behallatszott a mozdonyok szuszogása, nem-
csak éles fütyülése. 

Paradicsomleves volt az asztalon, apró csipetkével, arról emelte 
ránk odaadó érdeklődéssel szép nagy barna szemének tekintetét Ibolya, 
dehogy sejtve, hogy egyszer majd ő  lesz az ország legnagyobb képes 
hetilapjának mindenható szerkesztője, miközben a mamája kellő  kritikát 
előlegezve hallgatta lapalapító férje lelkes tenorját. Meg mernék esküdni 
rá, hogy a stilizált címlap, amelyet ő  tervezett és mutatott meg ott az 
asztalnál, hajszálra ugyanaz volt, mint a mai, úgyhogy legalább ezen a 
téren nem történt változás az újság életében. 

Engem egyébként nem jövend ő  munkatársként tájékoztatott. Mert 
akkor én már rég letettem a lantot. Sért ődötten, meg nem értve vonultam 
vissza az írástól, anélkül, hogy legjobb barátaimtól, szegény Zsigától és 
Muxytól, vagyis tőle érzelmileg valami is elválasztott volna. Pedig ők 
voltak közvetlen kemény kritikusaim a szocreallizmus még egészen friss 
és harcias szellemében. Harmadik tagja a triásznak, Steinfield, akit akkor 
ismertem meg, elnézőbb volt. Talán azért, mert mint Todor Manojlovi ć  
verseinek fordítója a szürrealizmus ojtásától nem tudott teljesen meg-
szabadulni. De fegyelmezett harcos lévén, s mivel régi érzelmi szálak se 
tűzték hozzám, nem támasztott velem szemben olyan nyomasztóan me-
rev igényeket, mint a barátaim. Negyvennyolcig terjedő  hallgatásomat, mi-
közben a népfrontos politikának voltam otthon egyik funkcionáriusa, e 
látványos szerepem se tudta feloldani. Nem emlékszem, hogy a barátom 
alapította 7 Nap első  számaiba valamit is írtam volna. Igaz, nemsokára 
más feladatnak kellett eleget tennie, a magyar színház megszervezésének 
talán a lapnál is nehezebb munkájával .S micsoda remek színházat te-
remtett! 

Steinitz ante portas! — írta Czimmer Anna, s így lett 1948 számomra 
is a „fordulat éve", csak éppen fordított el őjellel, mint északabbra. S bár 
a „polgári író" címkéje még rajtam volt, s így bizonyos távolságot tartva 
„néptársnak" .szólított a szerkesztő, megköszönte a kézimatomat. Abban az 
időben a szerkeszt ők még tiszteletben tartották az európai udvariasság 
azon elemi szabályát, hogy a kapott levélre válaszolni kell. Kérés nélkül 
küldhettem neki novellát, amely mint .a most el őkeresett levélből látom, 
élmunkásról szólt, egy púpos suszterról, akibe erre a t űzőlány nyomban 
beleszeretett. Nem volt szabályos megoldás ez a szerelem, mai szóval 
élve kicsit elprivatizálódott a novella, ahogy én az ügyet érzelmi térre 
tereltem, ahelyett, hogy meghagytam volna a társadalmi elismerés álta-
lánosabb s főleg hivatalos fényében az élmunkás susztert. 

Úgy látszik, a szerkesztő  se volt egészen biztos a dolgában, mert a 
következőket írta: „A novellát illet ően tudatom, hogy az itteni cipészüzem-
ben felolvastattam és az elhangzott kritikákat a következ őkben tudatom 
önnel: A novella tetszett, figyelemmel hallgatták meg és komoly szakkri-
tikának vetették alá. Megállapították, hogy közülük senki sem ismeri a 
cipész-strófákat, és azok valószín űleg a múlt században éltek és haltak 
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meg. A rohammunkás-avatást nem tartották elég ünnepélyesnek és kifo-
gásolták, hogy azt valami titokzatosság veszi körül, azt ajánlva, hogy táb-
lázatokon kellene feltüntetni benne az elért eredményeket. Az egyik fel-
szólaló az ünneplést nem a kocsmában, sör mellett kívánta megoldani, 
hanem valami „tisztességesebb helyen", ha már nem a gyárban tartják. 
Ime, nagyjából ezek az észrevételek. Azt hiszem nem érdektelenek az ön 
számára. Mi ilyen kísérleteket már egynéhányszor lefolytattunk és határo-
zottan érdekes eredményékre jutottunk. A módszert Aragontól lestük el, 
aki irodalmi műveit a munkások között szokta felolvasni." 

Mint ebből kiderül, a kritika eresztékei már kicsit meglazultak, vi-
szont nagyobb akusztikát véltek kiszorítani az efféle utólagos helyszínelé-
sekkel ellenőrizve a valóságot, ahogy azt inkább már csak Đizas tanítot-
ta •a Knježevne novine különóráin, míg Aragon elegánsan visszatért ko-
rábbi hangjához, lassan egészen elfeledtetve a Hurrá Urál! korszakát. 

Az ismeretlennek minősített suszter-strófát ma is fejb ől tudom: 

Ez itt hózen, ez meg tráger, 
ez pedig az apró..Jáger! 
Egyenes-görbe fakerék, • 
háromlábú suszterszék, 
jaj de szép, jaj de szép 
a csirizes susztercéh! 

>✓ s itt van a fülemben a suszter Jáger bácsi tenorjának hangja is, 
ahogy la; híres Hrabovszky mögött ágaskodva élesen felcsap: „Árvalányhaj 
a süvegem bokrétája, árva lány a szerelmem violája ;.." Mintha az egész 
Iparosdalárda felszállt volna valahova a magasba emez árva leány után, 
úgyhogy hátulról a basszisták közül az öreg Répits még kicsit féltékenyen 
utána is nézett a látomásnak. 

Mindegy, így lettem író mégis megint. De nem egészen zavartalanul 
azért. Már a Hídban is jelentkeztem, egynémely mérföldes újraértékel ő  
tanulmányban ugyan jó néhány év után háttérbe szorítva. A nevek id ő -
vel eltűntek, a tanulmányírók is megváltoztak, én maradtam. Nem egé-
szen jóváhagyva, gyakran- er ősen megkérdőjelezve irodalmi jelenlétemet. 
Az idő  logikája ugyanis nem engedi nyomtalanul elt űnni a minősítéseket. 
Sok minden ott marad ráragadva az emberen. A „polgári író" is sokáig 
gyanús kategóriát jelentett, így aztán .  nemzedékeken. át nélkülöztem a vé-
dett vad állapotát. Egy ripórtkötet, a Változó világban után azonban már 
nem lehetett kilőni engem. Igaz, ezt is fanyalogva fogadták, összehasonlít-
gatták, már-már Illyés-hatost emlegetve, minthogy az én könyvem is a 
puszták népéről szólt. Csak éppen a bácskai puszták vidékér ől és egy
merőben megváltozott világban. Majd csak két év múlva teszi helyére ezt 
a könyvet Rehák, kicsit túlzott elismeréssel, de Steinitz — akivel közben 
megbarátkoztam, s akit azóta is barátomnak érzek — még fenntartással 
fogadta ezt a KonjavY ćtyal együtt megtett vállalkozásomat. Amikor a 
pusztán született képeir ől írtam, így válaszolt: 

„...nem hinném, hogy megkéstünk az írással, mert az már álomba 
Öntve szépen pihen a »7 nap« deszkáján, s várja a hétf ői napot, a betör-
delést. Kedves csilingeléssel (!) fogja beharangozni Konjavi ć  kiállítását 
és örülök, hogy megírta. Ha megengedi személyes véleményemet, igaz, 
tudom, hogy az nemigen érdekli magát, az volt az érzésem, hogy barát-
ság ide, barátkozás oda, mégiscsak piedesztálról nézték maguk azoknak a 
pusztaiaknak az életét. Jómagam se taksálom sokra a pusztaiak tudását, 
nem tartom őket az esrnueiség felkent apostolainak, de szeretem őket, 
minden hibájuk, gyengéjük ellenére, mert úgy akarom én is, hogy miattuk 
forogjon, a világ. •ó, ha Hercegben többe volna abból az író számára elen-
gedhetetlen érzésb ől, a szeretetből, tehetsége nagyobbat alkothatna. Re-
mélem, nem haragszik ezért a szabadságomért ..." 

Persze hogy nem haragudtam, ellenkez őleg: jót nevettem rajta, hogy 
pont azt hiányolja, ami pedig olykor túlcsordul bennem és elvesztem a 
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távlatot, azonosulok az alakkal, akir ől írok, s az éppen elég nagy baj. 
A félmondatos pardon is inkább démenti volt, mint megrovás: „...mert 
hát politikáról van szó, nemcsak irodalomról." És miután ezt tudomá-
sul vettem, nyugodtan írtam tovább. Nem túl s űrűn, mint most Petkovics 
visszanéző  tükrében látom. Évekig tartó „állandó külnznxnkatársa" ötvenöt 
tavaszától kezdve lettem a lapnak a Leányvári levelekkel. Sarkamra áll-
tam ugyanis tízévi közéleti szereplés után, hol Jolly Jokerként, mert a 
magyar káder elég szűkös volt, hol második emberként, a kirakatba téve, 
így az említett ötvenes évek elején mint a járási népbizottság alelnöke, s 
akkor nem bírtam tovább. Az én két jábarátom már el is felejtette az 
„átnevelés" szigetét és egy végs őkig izgalmas politikai tapasztalattal a 
hátuk mögött elvonultak a filológia csendes berkeibe, én meg ott ültem 
Eisenhut Zentai csatája alatt és rossz szerbséggel helyettesítettem az el-
nököt, Egy telecskai embert, a népbizottság tagját kikérte a vádhatóság. 
Előttem feküdt az átirat a mentelmi jog felfüggesztésére, mivel az illet ő-
nek akkor jutott eszébe állítólag kapcsolatot teremteni tájékoztató irodás 
elemekkel. Nem volt mentség, szavazásra kellett bocsátanom az ügyet. 
S én, aki szégyenletesen lágyszívű  tudok lenni, most furcsa módon nem 
éreztem részvétet a szerencsétlen iránt, akire kinn a folyosón már biztosan 
vártak. Inkább harag öntött el, amíg az aktát olvastam, s a természetesen 
egyhangú szavazás után magyarul fordultam az illet őhöz: „Tudja maga, 
mi mondott Kossuth Lajos? Hogy a politika a lehet őségek tudománya. 
Maga ezt sértette meg, és nemcsak önmagának és a családjának okozott 
bajt, hanem mindannyiunknak. Érti?" 

Persze, nem volt véletlen, hogy az elnök „ más irányú elfoglaltsága 
miatt" nekem kellett ezt a gy űlést levezetnem. De utána, még aznap na-
gyon határozottan azt mondtam, csinálja, aki akarja, én író vagyok és 
ezentúl csak írni akarok. Nem tartottak vissza. Vettem egy kis házat a 
baranyai szőlőhegyen, a Duna fölött, s még abban az évben megírtam az 
Anna búcsúját. S a 7 Nap rendszeresen közölte az említett Leányvári 
leveleket. Hallottam, azt mondták rólam: bels ő  emigrációba vonultam. 
Haragudtam, pedig igazuk volt. A rádió irodalmi szerkesztője voltam, 
írtam és fordítottam, szegény Verámnak majd kiszakadt a háta négyórás 
szünet nélküli diktálásban, de Szabadkára minden héten elment az írás. 
Már rég Steinitz volt a szerkeszt ő , s Czimmer Anna ijedten írta: „Kolozsi 
ante portas!" Nekem azonban a levelezésen kívül Semmiféle közvetlen 
kapcsolatom nem volt a szerkeszt őséggel. Még telefonom se volt, a postás 
Miska kiáltott fel, mert alattam volt a posta: „Herceg úr, Szabadka hívja, 
tartom a vonalat!" S nekem csak le kellett szaladnom a fák között a 
„kutyaúton", hogy megtudjam, mit akarnak. Mégis valamiféle meghitt 
kapcsolat alakult ki közöttünk. Nem tudom miért, de közelebb éreztem 
magamhoz, mint a napilapunkat. Talán a természete miatt, mert családi 
lap szeretett volna lenni, s így a napi híranyagot mell őzve inkább tartó-
sabb témákkal állt az olvasó elé, ráér őségében kiérleltebb, csiszoltabb 
munkájával az írásnak. Egyéni nézeteket és szempontokat is könnyebben 
engedett kifejteni a hasábjain, mintha nem kötötték volna a súlyosabb 
és sürgősebb politikai normák. S úgy tűnik így messziről, hogy szín-
háznak, zenének, képzőművészetnek is nagyobb figyelmet szentelt. Vagy 
csak jobban feltűnt ez az anyag, mint a napilap aktuális híranyagának 
rengetegében. 

Aztán egyszerre megszakadt a kapcsolatunk. 

A távolélés hátrányainak lettem az áldozata. Abban az id őben gya-
koriak voltak a változások, s eQvárták, hogy az ember alkalmazkodjék 
hozzájuk. Akkoriban jegyezte meg Gál: „Ha tudni akarom, mi a vélemé-
nyem valamiről, előbb elmegyek a pártbizottságba." Én meg gondtalanul 
jártam a gyönyörű  „Drávaszöget", aminek Baranyai Júlia keresztelte, egy 
külön világ jelenlétét hangsúlyozva vele. Felszálltam a kis vonatra, amíg 
létezett, s lassan, szinte andalogva mendegélt, aztán egyszerre nekiiramo-
dott és látványosan, sikoltva futott a kis nyírfaerdőn át, úgyhogy a fák 
fehér ágai az ablakokat súrolták. Bognár Bandi minden állomáson lehúzta az 
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ablakot és odaki ftotta a feszesen tisztelg ő  főnöknek: „Holnap este az 
IlonkánáQ malacpörkölt lesz, okvetlenül várunk!" Pinceszeri estékre vol-
tam hivatalos, amelyeken ősz felé cincogni kezdett a cigány, s volt úgy, 
hogy valaki belekiabált a csendbe: „Miért nem nyitottak nekünk iskolát?" 
Már tudniillik anyanyelvit, s akkor rá kellett szólni az illet őre, hogy ne 
lármázzon itt, miért nem mondja ezt a népfront gy űlésein. Az agyak 
elhomályosultak, majd megint kitisztultak, s szénsavas pezsgéssel röp-
ködtek a gondolatok. 

Időnként hazamentem, megnéztem barátom legújabb képeit. Mert 
ő , jóllehet kijött utánam, s a szomszédomban vett egy házat, ott festette 
a párás, gyöngyházfényű  képeit az ezüstszürkén hömpölyg ő  Dunával, 
amelyre ráhajolt, hol ezüstzölden, hol kénsárga fellegekben a hegy, az 
otthoni képei azonban csak úgy voltak láthatók, ha hazamentem. S sze-
gény M. ünnepi ebéddel várt ilyenkor, s egészen megfiatalodott a talál-
kozástól, sírnivalóan szép volt megint. Szabadkára menet nem érdekelt 
más, csak Zsófi meg Fedor. Honnan tudtam volna, mi van a JMNYE körül? 
Egyszer ugyan egy évi közgyűlésre hívtak meg, akkor azonban Bárczi 
Géza egy sarokba vont, hogy megkérdezze: „Ismerted Konjovi ć  Milenát? 
A Csonoplyai úton laktak, velünk átellenben, ő  volt a legszebb lány 'abban 
az időben! Mindenki szerelmes volt bele, még én is. Szerettem volna köze-
lebb kerülni hozzá, s evégb ől elküldtem neki egy belépési nyilatkozatot 
az eszperantó klubba, amelyet akkoriban alakítottam, érettségi el őtt, a 
nyolcadikban. De sajnos nem lépett be!" 

Levette szemüvegét, hogy megtörölje, mert bepárásodott az emlé-
kektől. 

Azon a közgyűlésen vagy a 7 Nap hasábjain kezd ődött a vita, már 
nem tudom, s arra sem emlékszem, hogy szóban vagy írásban vettem 
egészen mellékesen, de valószínűleg kicsit kuruckodva részt benne, mire 
Petkovics Kálmán egy egész oldalon apróra metélte a kifogásolható szem-
pontokat, s engem íróként aposztrofáQva figyelmeztetett, hogy „ez nem 
irodalom, hanem tömény politika". Megsértődtem, nem válaszoltam ugyan, 
mert ahhoz a sértés nem volt elég bántó, de elvonultam, évekig nem 
írtam többé a 7 Napba. ők meg hagytak besavanyodni, nem jöttek utánam. 
Meg kellett várni, amíg új emberek tűnnek fel a lap háthatárán, s anélkül, 
hogy felemlítettük volna ezt a régi dolgot, perctik alatt megállapodtunk 
benne, hogy rendszeresen írok majd megint nekik. 

Tárcát! Ez a „tárca" végigvonul az egész magyar irodalmon. Nem 
mint műfaj. Mint terjedelmi meghatározás. A lényeg az, hogy rövid 
legyen, elférjen valahol a sarokban vagy vonal alatt. Tulajdonképpen mel-
lékes, töltelékanyag a tárca, nincs sem időhöz, sem helyhez kötve, azt 
ír bele az ember, amit akar. A kezd ő  slapaj fontosabb dolgokat tud be-
hozni, mint ami a tárcába. való. Jókai a kiszabott regényfuttatás után 
írta meg a maga tárcáját, inkább felüdülve benne, mint komolyan neki-
gyűrkőzve. Krúdy meg ebből élt. A mindennapi kenyerét biztosította 
vele, s mielőtt hazament volna Óbudára, felvette érte a tiszteletdíjat. 
Tárca? Utolérhetetlen remekm ű  került ki a keze alól. Minden, ami 
jellegzetes volt írásművészetében, helyet kapott benne. Az egész zseniális 
írói és emberi pedigréje belefért egy-egy sóhajtásnyi tündökl ő  semmiségbe, 
amelyet a céhen belül senki sem vett komolyan. 

Nekem most már majdnem 'életformát jelent a tárca. Úgy megszok-
tam a szűkre szabott terjedelmet, hogy már nehezen váltak át hosszabb 
lélegzetű  írásra, amihez persze hozzájárult a sokfelé vállalt munka és a 
váltakozó témakör fegyelme is. Visszhangja persze nincsen annak, amit 
a 7 Napba írok, de hát hol van? Régen beletör ődtem, hogy pusztába 
kiáltó szó, amit írok.  

De most veszem észre, hogy magamról beszélek s nem az ünnepelt-
ről, a 7 Napról, a legnagyobb példányszámban megjelen ő  vajdasági lap-
ről, amely már magazin lett, s változatos tartalmával olyan családi lap, 
amely sok háznál és sok tekintetben pótolni tudja a mindennapi újságot. 
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És milyen nagyra nőtt e negyven év alatt! Minden vidékiességet 
kinőve fölényesen és bátran 'kezeli a legkényesebb témát, mindenkor 
eltalálva, amit a közvélemény vár t őle. Anélkül, hogy riporterei lemonda-
nának egyéni hangjukról. Ilyennek kell lennie egy hetilapnak. 

Hogy nincsen szorosabb kapcsolatom nemcsak a munkatársakkal, de 
a szerkesztőséggel sem, a magam vidékiességével magyarázható. Ugyan-
akkor azonban nem egy barátom emelkedett ki közülük az írásművészet-
nek olyan magaslatára, amilyenről a régi lapnál semmi remény nem 
lehetett. 

Csak örülni tudok, hogy vélük lehetek, a messzeség ellenére is, de 
a magyar írás szolgálatában hozzájuk tartozónak érezhetem magam. 
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BORI IMRE 

GOETHE A 7 NAPBAN 
EMLÉK ÉS KOMMENTÁRJA 

Goethét e sorok írója csempészte a 7 Nap hasábjaira els ő, a lapban 
megjelent írásában 1950. október 11-én. A dátum mutatja, éppen lefutot-
tak a Híd 1950. áprilisi szđrma támasztotta viták, és a szerkeszt őség 
iközreunűködésme hívta az akkori fiatalokat is. A jelzett számban pél-
dául Fehér Ferenc kutyasirató verse jelent meg. E sorok írója természete-
sen arnég mindig az irodalmi viták g őzeiben élt, s arai sem látszott szá-
mára természetesebbnek, mint az, hogy folytatja a vitát magánosan, s 
mi iíöbb: két frontosan is. Igaz, alapjában véve még mindig nemzedéki 
kérdésként vetődött fel. szemében a jugoszláviai magyar irodalom fon-
tosnak látszó problémája, holott ez a probléma nem nemzedéki volt, 
hanem esztétikai-irodalompoQitikai veretű, mert irodalmunk „irányáról" 
kezdtünk gondolkodni igen intenzíven. 

Hogy pedig mindezekkel kapcsolatban Goethér ől is szó essék, az 
adott alkalmat, hogy éppen akkor adta • ki a zágrábi Zora Könyvkiadó 
oly értékes és nevezetes Mala biblioteka cím ű  sorozatában (ebben je-
lent meg többek között Sinfkó Ervin elbeszéléseinek egy gy űjteménye 
és Áron szerelme című  kisregénye is) azoknak a beszélgetéseknek részle-
teit, amelyeket Eckermann folytatott Goethével. Ezt olvasgatva 1950 nya-
rán ismerkedett meg a mostani emlékez ő  a beszélgetések egyik- lehet-
séges, „edkernvanni" formájával, s úgy tetszett neki, hogy alkalmas for-
miát talált időszerű  gondolatai számára is. Elsősorban az intim hangvé-
telről volt szó, a bizalmas irodalmi beszélgetés lehet őségéről, amely után 
különben azóta is sóvárgunk, mert az a beszédtónus hiányzik irodal-
munkból, hiszen egyedül Sinkó Ervinben csodálhattuk az erre való ké-
pességet. A 7 Nap felkérésére magától értetődő  volt, hogy apokrif Goethe-
csevegést tkanyarít az irodalmi életben els ő  lépéseit tevő  fiatal szerző-
iradalompolatikus, és két „feljegyzésit" tár a hetilap olvasói elé, úgy, 
hogy a kettő  feleseljen is kissé egyarással, hadd doknimentáltassék ra 
gondolkozás többirányúságának, szabad csapongásánaik a lehet ősége! Így 
íródott meg a Képzelt beszélgetések című  cikk Edkermrann beszélgetése 
Gothével (így, Goethe helyett!) alcímmel, a bet űrajzoló jóvoltából. Olvas-
sunk tehát bele: 

„1950. október 2. 
.. látja, mondta Goethe, itt van egy irodalom, amely három ge-

rneráciá termését tartalmazza csupán, és én mégis jöv őt jósolok neki. 
Azon az úton halad, amelyen az igaz irodalmaknak haladniok kell..." 

Ezt az optimista hitvallást azonban egy kis eszme-bomba pukka-
nása zárta le: 

„Mit gondol, a Hídnak siikerill ,e hidat verni az öregek és a fiata-
lok között? kérdezte tüzesen. Csodálkoztam. Hja barátom, a vendégsze-
retet kötelez is. I ,tt vagyok, tehát vendéglátóim rprdblémáival foglalko-
zom. Elmosolyodott, majd nevetve tette hozzá: én aztszeretném, ha 
nem sikerülne ez a hídverés. Úgysem bizonyítana mást, mint az öregek 
ügyességét és a fiatalok gyöngeségét. A fiataloknak többet kell adniok, 
mint az öregeknek. Olvastam vitájukat és nem egyezem az id ősebb nem-
zedék véleményével. Képzelje el, mi lett volna Schillerből, Hegelből meg 
belőlem, ha az öreg Herdemékkel ugyanazon a színvonalon maradunk. 
Tovább kell mennünk. Látja ezeket a folyóiratokat, és egy csomó Ifjú-
ság Szavát emelt fel, ebben egy irodalom csírái vannak, azé az iroda-
lomé, amelyet én még csak körvonalaiban látok, de amely bizonyosan 
meg fog születni..." 

E sorok írójának Goethéje természetesen mást is mondott. Töb-
bek között azt s, hogy az Új írónemzedék m űveltsége erősebben kapasz- 
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kodik a magyar irodalmi hagyományokba, mint az öregeké, s hogy é1- 
ményvillágwk is különbözik elődjeik élményeitől. S hivatkozott a nagy 
ifjúsági munkaakciókra, amelyeknek maga is cselekv ő  részese volt. Jel-
lemző  lehet, hogy arra_ a kérdésre, miért nincs a munkaakcióknak iro-
dalma, az apokrif Goethe nem felelt. Holott érdemes lett volna feleletet 
keresni rá. 

Ezek a gondolatok kedélyt mozgatóak voltak, a fiatal kritikust 
bizony támadások érték, s ki is csöppent a munkatársaik egyre :gyara-
podó köréből. Túl sok, akikor időszerű  kérdés zsúfolódott a rövid fel-
jegyzésbe, igy nem meggyőző, csupán provokatív ereje volt felt űnő . 

Persze, a másik feljegyzést, amely az október 5-i dátumot kapta, 
már nem is volt érdemes olvasni. Abban a klasszikus irodalmi hagyo-
mányok értékéről és értékesítéséről esett szó, s az öregeiktől szóló bí-
ráló sorok után most a fiatalokat éri támadás: „Itt van, amiért a fiata-
lokat féltem a hagyomány kérdésében. Nem merik a világirodalom ka-
landját magukévá tenni...." Rejtett vallomás volt ez a kis feljegyzés, 
abban a Római elégiákból vett idézet is: 

Itt van az Ősz, duruzsolgat a tűz, a kemence világít, 
néha kibúvik a láng, pattog a rózsarakás! 

Szép ez az este ma itt; még megszenesedve a tönk sem 
hullt le, nem is roskadt még a parázs hamuvá 

s már jön a drága leány. Láng lobban eléje, ha megjön, 
s átmelegült év vár, ünnepi szép viadal... 

Csak a fiatal szerző  tudta, hogy Babits Mihály európai irodalom- 
története 	

oan- 
története előtt tiszteleg az idézetital. Babits könyvében olvasta, s a kép 
nagyon tetszett akkor, hogy ezeknek az elégiáiknak ütemét Goethe „ked- 
vese meztelen bőrén kopogta ki". Az igazán nagy provokáció különben 
ez az idézet volt: irodalmunkban akkor még a szerelmes vers nem kí- 
vánatosnak minősült... 

Évekkel később a 7 Nap szerkesztői megbékülteik az ifjú kritikus-
sal. Nemcsak szorgalmas munkatársa, hanem a szerkeszt őség fizetett 
tagja is lett, hogy a viszonyuk ismét elhidegüljön, majd szorosabbá 
váljon. Mintha az az első  fellépés megszabta volna irányát mindmáig. 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

ÉLMÉNYSZILÁNKOK 7 NAPOS ÉLETEMB Ő L 

Az emlékezés és az átélt események furcsábbnál furcsább, varázslatosabb-
nál varázslatosabb burgyingjaiból újfönt megjelenedik, újfönt elém té-
rülnek egykori oázisaim -sivatagjaim réges -régi 7 Napvas koromból. 

Ingázó lévén, úgy 1970 kora tavaszán — akkor is roppant er ős 
tél volt — beülök a szerkeszt őség nekem kijelölt asztalához, mondom, 
leteszem a keszegnyi seggemet, és kézbe veszem azokat a bizonyos ,;ku-
tyanyelveket". 

Éppen parancsra, megrendelésre, korrekció céljából. 
Akkor azok a bizonyos kutyanyelvek a nyomáshoz kisz űrt-kifirasan-

golt szöveget jelentették. 
Sorról sorra át köllött fésülni, át köllött vizsgálgatni, hogy hol is 

bujkálhat az az átkozott sajtóhiba, az írás kisördöge. 
— Öcsi — mondotta volt nékem akkori főszerkesztő  helyettesem, 

a Petkovics Kálmán. —Öcsi, írjál már végre-valahára valami jó tárcano- 
vellát ... 

Amikor kimondta, amikor megparancsolta, mellém is lépett a meg-
szokott robusztus, földrengető  lépteivel, én pedig azonnal a béka segge 
alatt éreztem magam. 

Félelmemben, megrökönyödésemben, elkötelezettségemben talán meg-
írtam azt a bizonyos tárcanovellát. 

A parancs az parancs — gondoltam gyerekfejjel, ám őszinte szívvel, 
akarással. 

A parancsnak eleget kell tennem — gondoltam újfönt akkori, zöld 
fülű, újságíróinaska létemre. Mindenkor — akkorjában is, most is azt 
saccolván, hogy lesznek-e vajon olvasóim. 

A parancsra plajbászt ragadván vagy két oldalon, két flekken meg-
írtam időközben a kívánt tárcanovellát. 

Miről is volt szó benne? 
A hajnali érkezésről, a szeszélyes vonatokról, a korai kávéról. 
Egyszóval mindarról, amit menet közben megfigyeltem, átélhettem, 

megcsudálhattam. 

VITÉZ URAM ÉS A „VESZÉLY" 

Az elkövetkező  héten bizony-bizony napvilágot látott az a nyúllfarok-
nyi cikk. 

Fehíren fekete — a legeslegnagyobb szívgyönyörűségemre. 
Az akkori redakció a Nićin-palota félemeletén volt. 
Zsebkendőnyi szobáikban szorongtunk, ám telente mégis-mégis Lobo-

gott az olajkályha kékes lángja. 
Melengette-melegítette mindannyiunk elgémberedett tagjait. Egy al-

kalommal — még kisinas-kávéf őző  létemre — túl sok fűtőolajat talál-
tam-merészeltem eriszteni az égőtérbe. 

Be is gyújtottam merészen papírgalacsinnal az olajkályhát. 
Előbb csak morgolódni, majd vészesen zuhogni, kés őbben pedig fé-

lelmetesen morajlani kezdett af űtőtest, átalakulván minden egyes por-
cikájában tűzveressé. 

Ó, édes Krisztusom — gondolom-sóhajtok magamban halálra vál-
tan —, mit tettem, mit tettem vajon? 
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Körülöttem a fullajtárok egész hada toporzékialt ,fenyegetődzött, szo- 
ros gyűrűjükből alig-alig látszódhattam ki, alig-alig juthattam leveg ő-
höz is. 

Mit tehetnék, ó Krisztusom? "Ugrok a telefonhoz, riasztom a t űzol-
tókat; s percek múltán látom-hallom ám a Ni ćin palota Népszínházra 
nevető  félemeleti ablakából, hogy megcsikordulnak a fékek, lefékez a be-
hemót tűzoltókocsi, kiugrálnak belőle az egyenruhás ürgék, akár a fürge 
ólomkatonácskák. 

Ám az olajikályihában ekkorra már jócskán lelohadt a t űznek mérges 
lángja; rohanok le :a lépcs őkön; ők rohannak fölfelé. 

Találkozunk félúton, s rákiáltok dadogva-reszketegen a vezet őjükre: 
. Vitéz uram, elmúlt a veszély... 

AZ „ÖREG" 

Más alkalommal Adára, a Szarvas Gábor Nyelvművelő  Napok ünnep-
ségeire vitt a lábam meg a vezérlő  kötelezettség. 

Megcsináltam-megírtam a riportot dr. Lőrincze Lajossal és dr. Her-
nádi professzorral. 

Visszatértearakor a szűk redakcióban •asztalomhoz ülvén zongorázni 
kezdettem el az írógépemen. 

Időszűkében lévén, igen-igen sietnem ködlött, és le lévén gatyásod-
ván, mivel tudván tudtam, hogy most a kirakatnak írok, azaz vezércik-
ket pötyögtetek, nagyon-nagyon féltem ... 

Talán úgy 10 óra körül megcsikordul mögöttem az ajtó, kij ő  a há-
tulsó szobából az akkori főszerkesztőm, a Kolozsi Tibi bácsi, s elkezd sé-
tálgatni a hátam mögött. 

Szorgalmasan gürcölök tovább, verem-abriktolom a gép billenty űit; 
ha már vezércikk lesz belőle, akkor annak meg köll adni a módját... 

Az „öreg" nem szól egyetlen árva szót se, csak sétálgat a hátam 
mögött, olykor-olykor beleles a gépiratomba. 

Téfölősszájú létemre alig-alig találom a megfelel ő  billentyűket. 
Mégis megjelent a vezércikk, az a bizonyos riportféle anyanyelvünk 

életéről, és a kíváncsiság kisördögének ösztökélésére csak-csuk megkér-
deztem a Tibi bátyámat két prefiosztás között: 

Ugyan mi a véleményed a cikkemről? 
— Hát ... kicsit papírízű, kicsit hebehurgya megfogalmazás, de lá-

tod, mégis megjelent ... 

A VERESBOR TÖRTÉNETE 

Múlnak az évek könyörtelenül, a vonatok egymás után jönnek-men-
nek, már-már olyan gyühhmentnek érzem magam, ám egy • alkalommal 
nagy dérrel-dúrral beállít a redakcióba a boldog emlékezet ű  Csépe Ianre 
bátyám. 

Egetverő  káromkodások közepedte állít be. 
Elém áll most a jelenet, akárha tegnap történt volnia. 
Pedig hát tegnapelőtt. 
Valamiféle tiszteletdíjat követelt hangos szóval. 
Leülünk sakkozni, mondom a fullajtárnak: 

Jóskám, hozzál már egy liternyi veresbort! 
A fullajtár pattant, az Imre bátyám lecsillapodott, elhalkult, s meg-

békélt időközben... 

AZ öRđKíRđ  BECSAVARÁSA 

A mosolygós šžemű, mosolytekintetű  Sáfrány Imrét faggatom éppen 
egy közeli kiskocsmában. 

200 



Grósz György Fejes Szilveszter 

BRATSTVA I JEDINBTVA 
sA ZLATNIM VENCEM 
O úeno .  SE íznAlič  OVA rove LIA 

KANCELAKII/A 014,DUNA 
itE tH,A ot, 	g. 	 t94t.4;flDI NE  

4ffir 
Jq 

aLAţizt=tin. 

A 7 NAP IGAZGATÓI 

vKAzoM 
PREI)slinNIKA 

ileucliALhglIčKEFeDEVaivNE 
IOSIPA BKOZATITA 

sík° j 11 OD 	 ty#,. GOUINii 

Tito elnök 1971-ben a Testvériség 
és Egység Arany Koszorús Erdem-

rendjével tüntette ki a 7 Napot 

Nagy Ferenc 



.,.:, 	
... .... 

A 7 NAP FŐSZERKESZTŐ I 

Hock Rezs ő 
	

Steinitz Tibor 

Kolozsi Tibor 
	

Petkovics Kálmán 



A magas kitüntetés 

........................... ........................... .......................... ......................... ........................... ........................... ..................... 

r, . rSry`vi%;.>v `4..Y.  

Mészáros Zakariás Brenner János 

Biacsi Antal 





Áramszünet lévén, a gyertyák sápatag levelei lengedeztek körülöt-
tünk meg az asztalok fölött. 

A Mestró elmeséli elégett képeinek történetét, elmeséli a krónikáját, 
majd azt mondja szinte parancsolva: 

Tudod, ha túlságosan magányosnak érzed magad, vagy ha úgy 
gondolod, hogy nincsen a világon senki megértő  haverod, akkor csak 
eridj ki a vasútállomásra! Annyi-arcnyi ember között csak föltalálod 
magadat! Most pedig, e kisriport végezetéül, csavard be a plajbászodat .. _ 

Becsavarom az örökírómat, mit is tehetnék egyebet? 

A VASMARKÚ SATUKEZE 

Egy hatalmas kutyadülőn, a Kanizsa környéki tanyavilágban, öreg-
séges juhászeonber tanyájára tévedtem. 

Megírom a cikket A kinyeres ember címmel. 
A Petkavics Kálmán elolvassa a szerkeszt ői asztal fölött, elolvassa, 

majd kezet nyújt. 
Felém emeli azt a vastagságos, vastól megedz ődött vasmarkát, s 

imígyen szólal hozzám: 
Öcsi, szívemből gratulálok .. . 

Olyféle érzés fogott el, akárha satuba-szorítóba tettem volna madár-
csont-markamat .. . 

Bizony-bizony összefolyt-összecsurgott akkor a szememben az összes 
könny patakja . 

Eme gratulációtól, eme szorítástól majd kiugrott testemb ől a lélek... 

UGYAN MIÉRT IS? 

Vajon-vajon csudabogárnak, avagy effélének éreztem volna magam 
az itt eltöltött ina jd két évtized alatt? 

Ha valaki megkérdezné tőlem, magam se tudnám megadni rája a 
megfelelő  választ. 

Van, aki leteker a sárga földig, s őt akad, aki megcincál, olyan is 
előfordul, hogy valaki néha-néha megdicsér. 

Többek szájából hallom, hogy csakis az én „életszagú" írá:úaimért 
vásárolják a lapot: csakis az én cikkeimet szeretik... 

Ugyan miért? — jövök zavarba ilyenkor. 
Mert azonnal rájövök, hogy ki is írta a cikket... 

Ez mindenkor legyezgeti a hiúságornat. Ugye érthet ő ? 

KOMIKAM, KÖSZÖNÖM! 

Megtörtént olyasmi is, hogy a túloldalról iátkajabál ,a: piktormester, 
imigyen: 

Aranyapám! Ezt az egyet nagyon-nagyon jól megfogalmaztad! Ha-
nem aztán a másikért jól le vagy baszva .. . 

Mit szóljak át a napos oldalról? 
Komikám, köszönöm a bírálatot... 

MINDÖRÖKKÉ; NOHÁT 

A bírálatok, dicséreték köröszttüzében, pergötiében telnek tehát min-
dennapjaim, pereg az a bizonyos homokórám cukorja-homokja, s napon-
ta, szinte naponta megfogom-megszorítom azt a varázslatos ceruzát, ama 
varázslatosnak hitt plajbászomat a szolgálati sors parancsolata szerint. 

Majd olyikor-olykor lábam közé, lábam alá fogom az utaknak szala-
gos-keskenyke patakjait, és meg-megtántorodom riportalanyaim el őtt. 

S ezt a plajbászt elhanyagolván, ezt a plajbászt sokszor-sokszor ne-
hezebbnek tartván, akár a kasza- vagy a kapanyelet, ezt a plajbászt mégis-
mégis szívszorongással kézbe veszem, mert ez a plajbász szívem szerint 
a plajbászok plajbásza ... Mindörökké; nohát .. . 
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KREKOVICS FERENC 

A BOHÉMSZOBA 

Réges-régen, azokban az egykori időkben, amikor a 7 Nap aprócska egy-
kori szerkesztőségében még nem bürokratizálták el a szobákat, mint pl. 
deszk, raktár, a raktárnok rezidenciája, propagandairoda, titkári fogadó-
szoba stb., hiszen ennyi helyiségünk nem is volt, volt egy bohémszobánk. 
Ott mindenki mondhatott, amit akart, senki sem vette komolyan. Igaz, 
ezt most részben hivatalos üléséken csináljuk, de azért a bohémszobában 
más volt a hangulat. Én ott ittam az első  olyan teát az életemben, amely-
től kivörösödtek a füleim. Sajnos a mai napig sem sikerült megszereznem 
a receptjét (hiába olvasom szorgalmasan a Főzőcske rovatot), mindössze 
annyit tudok róla, hogy ha belekortyol az ember, akkor finom. A máso-
dik kortynál még finomabb, a harmadik korty után pedig lángra lob-
bannak a fülek és mélyrózsaszínben izzani kezdenék. A többire nem em-
lékszem. 

A bohémszobában éltünk szerkesztőségi életet. Rosszmájúan azt mond-
hatnám, ott volt élet a szerkeszt őségben. Máshol munka folyt. Persze ott 
is dolgoztunk, néha hajnalig is. Reggel aztán a takarítón ő  meglepetten 
állapította meg: 

De korán kezdték a kártyázást. 

Büszkén válaszoltam: 

Ki korán kel, rekontrát nyer. 

Sajnos a preferánszozási világcsúcsot nem sikerült felállítani. Hu-
szonhat óra szakadatlan kártyázás után kid őltünk. Ebből tanulva évekig 
keményen edzettünk, de váratlanul egy meggondolatlan adminisztratív 
intézkedéssel edzőpályánkat (egyesek szerint: kártyaszoba) lefokozták tit-
kári irodává és emiatt a 7 Nap sohasem került be a Guinness-féle rekord-
könyvbe. Remélem, rajtam kívül más is sajnálja az elszalasztott lehe-
tőséget. 

Néha rendeztünk avantgárd irodalmi esteket. Ezeken általában min-
denki fellépett és mindenki közönség volt. Egyszer például mindenki 
felolvasta József Attila Kései sirató című  versét. Úgy is mondhatnám, 
hogy mindenki saját felfogásában tolmácsolta a m űvet. Az összképet 
azonban kissé eltorzította, hogy volt köztünk hivatásos színész is, és így 
néhányunk szavalása túlságosan avatgárdnak hatott. Máskor az egyik 
kolléga az asztalra csapott és elüvöltötte magát: 

Csend! Most novellát írok! Érzem, hogy megszállt az ihlet. Adjatok 
egy írógépet! 

Az első  mondat végén a kolléga már karcolatot írt. A második mon-
dat elején pedig aforizmát, az egyszeri székely receptje alapján: „Ha el 
nem tekerem ..." Fájó, de az aforiauia nem maradt fenn a világirodalom 
számára, valahol elkallódott, vagy az is lehet, hogy a kolléga azonnal 
eltekerte. 

Csendes este volt (kivételesen). A csendet kopogás törte meg. Va-
laki kívülről bekopogott az emeleti ablakon. Ekkor tudtuk meg, hogy 
ismerőseink között akad akkora is, aki — ha kinyújtózkodik és megtoldja 
magát egy esernyővel — a földről felér az emeletig. Pontosabban csak 
a félemeletig. 

Különös gonddal és figyelemmel díszítettük a szoba szekrény- meg 
bejárati ajtóit. Mindeniki azt ragasztotta ki, amit legjobban szere-
tett. Volt, aki meztelen hölgyek képeit, volt, aki daliás színészek portréit, 
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volt, aki a házi sakkbajnokság táblázatát, volt, aki egy gyönyör ű  rózsa-
szín liba képét. Tiszteltük egymás bogarait és egyéb állatait meg a 
satöbbit. Egyetlenegy számottev ő  összezördülés akkor támadt, amikor 
valami más helyiségbeli vita után valaki kitette a bejárati ajtóra egy 
útjel képét és alá a magyarázatot: a f őszerkesztőnek behajtani tilos. Az 
igazi baj azonban akkor kezd ődött, amikor a gyönyörű  pucér hölgyek 
mellett, srégvizavé által a rózsaszín libával megjelent egy „ellenséges" 
falragasz. A szövege, ha jól emlékszem, valahogy emígyen szólott: HATÁ-
ROZAT. A 7 Nap dolgozói ezeket a helyiségeket munka céljaira bérelték 
és nem klubéletnek ... stb. Ez meg az azt követ ő  házirend aztán megpe-
csételte a bohémszoba sorsát. Különösen attól a pillanattól kezdve, ami-
kor az első  „áruló" betartotta az említett házirendet. 

Aztán helyiségeket cseréltünk. Hurcolkodtunk. Az új tágas, kényel. 
mes, jobb szerkesztőségben már nem jutott hely bohémszobára. Ez is 
jellemző  korunkra. 
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A 7  Nap-évfordulók dokumentumai 

BEKÖSZÖNTŐ  

A vajdasági dolgozó magyarság politikai napilapja, a Magyar Szó és 
ideológiai havi folyóirata, a Híd után, mint azok szerves kiegészít ője, a 
mai nappal megindul e lapok tájékoztató, oktató és szórakoztató testvér-
lapja is. A 7 Napot, amelynek hiányát már régóta érezzük, a testvériség 
jegyében :a Népfront segítő  keze teremtette meg. A lehetőségeket a népi 
szabadságjogok adták meg hozzá. Az írott magyar szónak ez az újabb 
fejlődése egy újabb lépés azon az úton, amelyet új alkotmányunk szélesen 
kitár Jugoszlávia minden népe előtt. A sajtószabadság mint a politikai 
szabadságjogok egyik pillére a magyar sajtónak is szabad kereteket te-
remtett, amelyet 'kitölteni és kiaknázni a magyarság — a dolgozó magyar-
ság feladata. A dolgozók az új Jugoszláviában minyi és olyan sajtóterméket 
állíthatunk elő , amennyire és amilyenre csak szükségünk van. A szük-
ségletek kielégítésének akadályai egyedül anyagi természet űek: annak a 
kérdése, van-e elegend ő  papír, nyomdagép, festék, bet ű, ólom és más 
ezer dolog, ami egy lap előállításához szükséges. Ez viszont az újjáépítés 
kérdése. Annak a kérdése, teremte magának a munkásosztály fegyelme-
zett, megfeszített munkával, új munkamódszerekkel, erejének és a gépek 
teljesítőképességének ésszer űbb kihasználásával mindebből eleget. A dol-
gozók anyagi és szellemi jóléte egyedül és kizárólag a dolgozókon múlik. 
Anyagi és szellemi javakból annyink lesz, amennyit termelünk magunknak. 

A 7 Nap is Jugoszlávia dolgozói erőfeszítésének, az ország ha'lQatlan 
lendülettel folyó újjáépítésének immár beérett gyümölcse. A rotációs pa-
piros hazai gyártásának megindulása nélkül (amely iparágat a német 
megszállók teljesen elpusztították) aa sz űkösen érkező  külföldi papírkész 
letbő'1 hetilapunk céljaira nem tellett volna. Lapunk megindulása a dol-
gozók érdeme, az újjáépítő  munka diadala és ezért els ő  szavunkkal a 
dolgozókat köszöntjük. 

(7 Nap, 1946. április 5. 1. szám) 

TIZENÖT ESZTENDŐ  

Tizenöt esztendő  előtt, egy évvel a felszabadulás után, jelent meg a 7 Nap 
első  száma. Azokban a történelmi napokban, amikor egy új korszak vette 
kezdetét nálunk és világszerte. Amikor a szocializmus milliók tudatos 
törekvésévé vált. Amikor nálunk eddig ismeretlen távlatok tárultak fel 
egy új, emberibb és igazságosabb élet megvalósítása előtt... 

Ebben az országban az utóbbi tizenöt esztend ő  alatt egy évszázad 
játszódott le. Egy új világ valósult meg tettekben és eredményekben. Ha-
talmas és nagyszerű  feladatokat oldottak meg ez alatt az id ő  alatt Jugo-
szlávia népei. 

Az elmúlt tizenöt év éppen ezért nem csupán tizenöt esztend ő . Ez 
a tizenöt év ugyanennyivel többet jelent egy hetilap másfél évtizedes 
történetében is. Hiszen a lap, az újság mindenkor hű  tükre a jelen esemé-
nyeinek, társadalmi és gazdasági fejlődésének. 

A 7 Nap még 1946-bar, megindulásának els ő  évében, szervesen bekap-
csolódott lüktető  életünk egységes vérkeringésébe és azóta is sikeresen 
tölti be fontos szerepét szocialista fejl ődésünk kiépítésében. 
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Komoly; «felelősségteljes és ugyanakkor igen jelentős a sajtó feladata 
szócialista országunkban. El kell jutnia az újságnak az emberek házába, 
otthonába. Fel kell tárnia az emberek el őtt a 'feladatok súlyosságát, nagy-
szerűségét és biztató távlatait. Meg kell formálnia nemcsak :a szocializ-
mus anyagi alapjait, hanem els ősorban a szocialista ember arculatát. 
Teret kell adnia a szocializmust építő  ember óhajának, kívánságainak, 
bíráló szavának. Rámutatni a hibákra és fogyatékosságokra. Megmutatni 
a dolgozó embernek az eredményeket. 

A 7 Nap az elmúlt másfél évtized «alatt igyekezett megfelelni ezeknek 
a feladatoknak. Elsősorban szűkebb hazájában — Vajdaságban. Elsősor-
ban Vajdaság népeihez szólt a 7 Nap és az ő  törekvéseiket, igyekezeteiket, 
nehézségeiket, sikereiket ismertette. De nyilvánvaló volt mindig, hogy 
Vajdaság egész testével és lelkével munkába lendült országunk szerves 
része. • Így a 7 Nap sem maradt csupán vajdasági keretek között, hanem 
köztársaságról köztársaságra járva, kitárta olvasói el őtt az ablakot -  az 
egész ország felé. A 7 Nap ugyanakkor kitárt ablak volt a .nemzetközi 
események felé is, annál is inkább, mert országunk mindenkor el őharcosa 
a népek békés együttélése gondolatának és a tartós teremt ő , gazdagságot 
hozó békének. 

A 7 Nap igyekezett kivenni részét az els ő  ötéves terv végrehajtásá-
ért folyó küzdelemből, az újjáépítésből, a .munkásönigazgatás és társa-
dalmi irányítás korszakalkotó feladataiból, a gazdasági, politikai, nem 
zetközi és kulturális téren elértsikereinket biztosító alkotó munkában. 

Hasonlóképpen szerepet kíván vállalni az elkövetkez ő  Ötéves tervünk 
hatalmas feladatainak megvalósításában is. 
• 27 000 példányszámban fogy ma a 7 Nap. Ez annyit jelent, hogy 

legalább százezer olvasója van az újságnak. Ez pedig olyan szám, melyet 
a felszabadulás előtt egyetlen magyar nyelv ű  hetilap még távolról sem 
közelített meg. Ez az impozáns példányszám egyben a jugoszláviai szocia-
lista valóság eredményeinek egyik jelent ős része. A 27 000 példányszámból 
hétről hétre mintegy 17 000-et falun vásárolnak az olvasók. Kell-e ennél 
ékesebb .tanúsága a jugoszláviai magyarság kulturális fejl ődésének az 
elmúlt tizenöt esztendő  alatt? Kell-e beszédesebb bizonyítéka a jugo-
szláviai magyarság arra irányuló törekvéseinek, hogy az egészséges [egy-
séges], testvéri szocialista Jugoszlávia társadalmi, gazdasági, politikai, 
művelődési fejlődésének minden mozzanatát megismerje, és annak kiala-
kításában tevékeny részt vegyen? Kell-e beszédesebb bizonyítéka annak, 
hogy a jugoszláviai magyarság hétr ől hétre közelebb kerül a többi test-
véri nép problémáihoz, gondjaihoz, sikereihez? 

Tizenöt esztendő  nemcsak tizenöt esztend ő, és egy hetilap — a 7 Nap 
tizenöt esztendeje nemcsak e lap életének története. 

Ez a tizenöt esztendő  egyben szocialista fejlődésünk nagyszerű  kor-
szaka; melyből a 7 Nap munkaközössége becsülettel vette ki részét, és 
becsületes munkájával kiérdemelte százezres olvasótáborának elismer ő  
megbecsülését. 

(7 Nap, 1961. április 14.) • 
BALLA LÁSZLÓ 

a Kiadói Tanács elnöke 

A HÚSZÉVES 7 NAP 

Az újságnak nincs kora, illetve hogy pontosabb legyek, talán úgy mond-
hatnám, hogy az újság nem öregszik. Abban a pillanatban, amikor meg-
születik, már ugyanolyan felnőtt lehet, mint mondjuk százesztend ős ko-
rában. Mert fiatalsága, frissessége csupán attól függ, hogy miképpen tud 
beférkőzni az olvasók szívébe, azaz hogy mennyire tud valóságosan össze-
nőni olvasóközönségével. Az újság tehátönmagában véve nem jelenti az 
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életet, maguk a nyomtatott bet űk még nem idéznek elő  olyan áramlást, 
mint ahogyan a vér áramlik a test ereiben. Az újság cslak egy kis része 
a körülötte zajló életnek, önmagában fel sem mérhet ő, hanem csakis 
egy közösségre vonatkozva. 

Mindez azért jut eszembe, mert ezekben a napokban a 7 Nap husza-
dik születésnapját ünnepeljük, s mint általában minden születésnap, ez is 
afféle kis bensőséges ünnep, amelynek központjában az ünnepelt áll 
ugyan, ez azonban nem jelenti ;azt, hogy mindent ől elvonatkoztatva te-
kintünk rá, hogy az egyént önmagában véve szemléljük, megfeledkezve 
szülőanyjáról és megfeledkezve környezetéről, amelyben él. Ha így ünne-
pelnénk egy születésnapot, ez nem is volna igazi ünnep, mert csupán az 
egyedet kívánná piedesztálra állítani, megfeledkezve nagyobb közösségér ől. 
Márpedig az ünnep lényege az egyedülvalóság, az önmagának valóság ta-
gadása, s az összefogás, az együtt élés, az együtt munkálkodás igenlése. 

Igen, a 7 Nap húsz esztendővel ezelőtt megszületett, s hogy megta-
lálta az utat az olvasók felé, arra bizonyíték két évtizedes munkássága, 
bizonyíték kibontakozása, életereje, bizonyíték például az .a beszédes kö-
rülmény, hogy la kezdeti néhány ezres példányszámtól eljutott a heti har-
mincezerig is, ami példátlan jelenség eddig egy jugoszláviai magyar heti-
lap történetében. A fejlődés minden bizonnyal meglátszik a lap külalak-
ján és tartalmán is, hiszen a kezdeti egy-két állandó munkatárs helyett 
ma már egy — ha számbelileg nem is nagyon nagy, de — összeszokott, 
összetartó és együtt lelkesed ő  szerkesztőségi közösség gondoskodik ar-
ról, hogy a lap hétről hétre rendszeresen eljusson az olvasók asztalára. 
Maga a lap azonban nem azonosítható ezzel a szerkeszt őséggel sem. A 
szerkesztőség is csak egy kerék a nagy gépezetben, amely képességeihez 
mérten hozzájárul a lap arculatának kialakításához, színesítéséhez, olvas-
mányossá tételéhez. 

Ha tehát nemcsak a nyomtatott bet űt, nemcsak a szerkeszt őségi ta-
gok hétről hétre megújuló munkáját ünnepeljük ezen a mostani születés-
napon, minden bizonnyal kell valami másnak is lenni, ami el őtérbe kí-
vánkozik, ami — mint mindent összefogó er ő  — indítója, fenntartója és 
iránymutatója is egy olyan kis közösségnek, amely abból a célból szüle-
tett, hogy (mint minden élet) más életeket szolgáljon, s egy sokkal tágabb, 
sokkal kiterjedtebb közösség fejl ődését, előrevezető  útját egyengesse. 

Amikor tehát a húszesztendős 7 Napot ünnepeljük, nem feledkezhe-
tünk meg erről a kiterjedtebb közösségr ől sem, amely nélkül a 7 Nap 
sem volna igazán 7 Nap, legalábbis nem a mai értelemben és jelent őség-
ben, nem a mostani két évtizedének valóságában. Mert a lapnak ez a 
két évtizedes múltja szorosan összefügg egy olyan kibontakozás megindu-
lásával, amelynek ezekben a napokban éppen negyedszázados évforduló-
ját ünnepeljük. A 7 Nap — lényegét tekintve — voltaképpen nem is húsz-
éves. Lényegét tekintve megfogamzott már akkor, amikor 1941-ben a 
kommunista párt vezetésével szembeszállt a nép a fasiszta hódítókkal és 
az őket kiszolgáló hazaárulókkal, s ezzel tulajdonképpen már el őrevetette 
a jövőbe az esztendők múltán e szembeszállás nyomán kialakuló szocia-
lista közösség történelmi képét. Igen, e nélkül a harc nélkül, a történelmi 
fordulópont és új kiindulópont nélkül ma nem létezhetne a 7 Nap sem, 
nem jelenne meg hétről hétre, hogy a tájékoztatás eszközeivel is lelke-
sítsen, hogy a dicséret és a bírálat eszközeivel is mozgósítson, hogy egész 
munkásságával és már létének tényével is hozzájáruljon egyre inkább 
kibontakozó közösségi életünk további gazdagításához. 

Most, amikor a lap első  száma megjelenésének huszadik évfordulóját 
ünnepeljük, mondom, tisztában vagyunk azzal, hogy egy újságnak nincs 
és nem lehet kora, s hogy egy újság — éppen azert, mert nem fognak 
rajta káros értelemben a múló évek — fiatal marad mindaddig, amíg 
együtt él olvasóival, amíg együtt él egy t őle függetlenül is létező  és fejlődő  
nagyobb közösséggel, amelynek ő  maga csak egy kicsi, de esetleg — re-
méljük — hasznos része. Éppen ezért ezen a huszadik születésnapon, !ami-
kor az ünnepelt szerényen szót kér, szavainak csak egy értelme lehet: 
ennek a nagy közösségnek a további összefogása, a. megkezdett munka 
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továbbfolytatása — azon az úton, amelyet huszonöt esztend ővel ezelőtt 
az ország népének fegyvert ragadása jelölt ki a további nemzedékek el őtt. 
És akkor talán száz esztendő  múlva, új emberekkel a szerkeszt őségben 
is ugyanolyan fiatal lehet a 7 Nap, mint ma, huszadik születésnapján. 

Sőt talán még fiatalabb is. 

(7 Nap, 1966. április 15.) 
KOLOZSI TIBOR 

A 7 NAP ÚTJA 

Ha azt mondom, hogy a most huszonöt esztend ős 7 Nap az elmúlt hetek, 
hónapok és esztendők folyamán szervesen összenőtt a történelemmel, 
ez minden bizonnyal üres szólam. De nem tehetek róla, mégis ez a szó-
lam kívánkozik ki belőlem, amikor visszatekintek a megtett útra. 

Amikor indult, ott voltam én is a közelében, bár egyáltalán nem 
gondoltam volna, hogy huszonöt esztendő  múlva én leszek majd a: króni-
kása. És arra sem mertem volna gondolni, hogy ez a szerény példány-
számban induló lapcsecsemő  egy negyedszázad múlva olyan elterjedtség-
nek örvend majd, amire — a szintén az új Jugoszláviában indult Ma-
gyar Szót kivéve — még nem volt példa a jugoszláviai magyar lapkiadás 
történetében. 

Pedig sok lap jelent meg itt a régi Jugoszláviában, a két háború 
között: napilapok, hetilapok, időszaki közlönyök ... Hogy mennyi, arra 
csak akkor döbbentem rá igazán, amikor a huszonöt esztend ős 7 Nap 
történetét írtam a jubileumi könyvbe. Csak hát ezek többnyire rövid, 
kérészéletű, helyhez kötött újságok voltak. Sorakoztak egymás után, s 
ahogy megjelentek, el is tűntek aztán, alig-alig hagyva valami nyomot 
maguk után. Még a legjelentősebb napilapok példányszáma is alig érte 
el ünnepnapokon is a tizenöt-húszezer példányt. A 7 Nap meg, lám, 
messze túlszárnyalta a régi napilapokat is. 

'Mert hát a 7 Nap együtt nőtt, együtt fejlődött az egész új környezet-
tel, az egész szocialista Jugoszláviával, kezdettől fogva mint ennek a 
közösségnek szerves, elszakíthatatlan része. Ha nehezebb napok jöttek, 
összehúzódott ő  maga is, csökkent a terjedelme is, szerényebbé vált a 
kiállítása is. Nemcsak az írások szellemében, hanem még a küls őségekben 
is mindig visszatükröződött benne az ország helyzete. Ilyen lapok valóban 
nem voltak még a magyar újságírás történetében. Mert hát a régi lapok 
csak a magyar betű, a magyar szó hirdetői voltak. A 7 Nap és társai 
viszont nemcsak egyszer űen magyar újságok, hanem jugoszláviai magyar 
újságok. És ez nem csupán formai különbséget jelent, hanem lényegbelit. 

A 7 Nap az elmúlt huszonöt esztendő  alatt együtt fejlődött és elvá-
laszthatatlanul összen őtt a környezetével. Ezért nem tudok szabadulni 
attól a gondolattól, hogy magával a történelemmel n őtt össze. 

És ezt tartom az elmúlt huszonöt esztendő  leglényegesebb jellemző-
jének. Hogy a 7 Nap útja valóban megegyezik egy nagy közösség útjával. 

(7 Nap, 1971. április 2.) 
KOLOZSI TIBOR 

A 7 NAP HARMINC ÉVE 

Harminc évvel ezelőtt jelent meg Újvidéken a 7 Nap els ő  száma. Tizenöt 
hónappal a Szabad Vajdaság indulása után a Népfront új, színes, tar-
talmas magyar nyelvű  hetilapot alapított. Már az indulás pillanatában a 
kor adottságaihoz mérten viszonylag magas színvonalú újság volt, és 
együtt küzdött az olvasókkal, munkásokkal, földm űvesekkel, értelmisé- 
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giekkel a háborúban elpusztult ország újjáépítéséért, a régi világ marad-
ványainak eltakarításáért és a szocializmus eszmei és anyagi alapjainak 
erősítéséért. 

Amikor a 7 Nap első  száma megjelent, Vajdaságban már befejez ő-
dött a földosztás és napirendre került az ipari üzemek államosításának 
kérdése. A kizsákmányolók kisajátításával, hatalmas politikai er őfeszíté-
sek, eszmei harcok közepette raktuk le az új világ alapjait a kommunista 
párt vezetésével. Erre .az alapra épült kés őbb az első  ötéves terv, amely-
nek emlékét nagy ipari létesítmények őrzik, noha megvalósítását késlel-
tette a Tájékoztató Iroda hírhedt határozata nyomán bekövetkezett gaz-
dasági zárlat. 

A gazdasági zárlat következményei a 7 Napot közvetlenül 'érintették. 
1950 őszén papírhiány miatt kénytelen megváltoztatni külalakját. Három 
éven át képes hetilapként él és terjedelmét a sz űkös lehetőségek kény-
szerűsége határozza meg. Ebben az időben közli a 7 Nap els ő  riportjait, 
beszámolóit, színes Írásait a munkástanácsok üléseiről. Küzd 'a külföldről 
irányított hazugságok és rágalmak ellen és harcol az önigazgatás gya-
korlati érvényesítéséért, forradalmunk vívmányainak és sajátosságainak 
erősítéséért. 

A 7 Nap fejlődésének útja azonos egész társadalmunk fejl ődésének 
vonulatával. 1953 tavaszán a szerkeszt őség Újvidékről Szabadkára költö-
zik, de nem válik csak helyi, csak szabadkai közlönnyé, továbbra is tar-
tományi, sőt bizonyos vonatkozásban országos jellegű  hetilap marad, a 
toll új erőit tömöríti, eszmei irányvétele egyre határozottabb és példány-
száma folyamatosan emelkedik. Közelebb kerül az emberekhez, a min-
dennapi élet örömeihez és gondjaihoz, együtt él, együtt lélegzik az olva-
sóval, s ennek köszönhető, hogy a hatvanas évek végére a lap példányszá-
ma megközelíti a negyvenezret. 

Abban a korszakban, amikor a liberalizmus lehet ővé teszi az osztály-
ellenség eszméinek beszivárgását a társadalmi tevékenységek különböz ő  
területére, amikor 'a kispolgári szemléletek és magatartásformák dagá-
lyában felszínre törnek a nacionalizmus lappangó búvópatakjai és veszé-
lyeztetik forradalmunk alapvet ő  vívmányait, a 7 Nap a kihívások közepet-
te a maga sajátos eszközeivel küzd a munkásosztály történelmi ügyét ől 
idegen áramlatok ellen. 

A múlt kísérteteivel szemben feleleveníti a forradalmi munkásmozga-
lom hősi hagyományait, osztályalapon harcol a nemzeti egyenjogúság 
politikájának hatékonyabb érvényesítéséért, népeink és nemzetiségeink 
egységének és testvériségének elményítéséért, és 'kiemelked ő  publicisztikai 
teljesítményekkel öregbíti jó hírnevét. Ebben az id őszakban szólaltatja 
meg a 7 Nap Lukács, Györgyöt, a nagy marxista filozófust is. A fejl ődés 
ismérveit 'összegezve elmondhatjuk, hogy a 7 Nap e forgószeles id őszak-
ban, megtorpanásai és hibái ellenére a szocialista önigazgatás titói irány-
vonalán haladt. 

A JKSZ Elnökségének XXI. ülése, majd a Vajdasági Kommunista 
Szövetség Tartományi Bizottsága 52. és 56. ülése meggyorsította az eszmei 
tisztulás és politikai differenciáláriás folyamatát, a X. kongresszus hatá-
rozatai pedig megszabták a: jövő  feladatait. A 7 Nap a társult munka 
társadalmának szolgálatában, a szocialista önigazgatás egységes tájékoz-
tatási rendszerének szerves részeként a dolgozók hatalmának, a munkás-
osztály hatalmának erősítéséért küzd. 

Ezt a nagy feladatot 'csak a társadalmasítás további elmélyítésének 
adottságai között teljesítheti a szerkeszt őség. Az újságírók csak a marxista 
világnézet vértezetében szolgálhatják a munkásosztály történelmi céljait 
és kerülhetik el a csoportérdekek buktatóit, a céhszellem ű  technokrati- 
kus begubózás veszélyeit, a hangzatos demagógia és olcsó népszer űség vak- 
utcáit, valamint a kispolgári igénytelenség és a lapos ízlés kiszolgálását. 

Ezekre a jelenségekre külön fel kell hívni a figyelmet most, amikor 
a 7 Nap társadalmi közösségünk támogatásával korszer űbb formában, 
színes köntösben jelenik meg. A nagyobb lehetőségek, a változatosabb 
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adottságok nagyobb kötelezettségekkel, nagyobb eszmei és politikai fele-
lősséggel járnak. B ővíteni kell tehát a munkatársak körét, er ősíteni a 
kapcsolatokat a 7 Nap növekedő  dlvasótábora és a szerkeszt őség között, 
és a Szocialista Szövetség széles arcvonalán tovább kell társadalmasítani 
a szerkesztési politika meghatározását és megvalósításának folyamatos 
kritikai értékelését. 

Az elmúlt harminc esztendő  alatt a 7 Nap szorgalmas dolgozói 
közössége sokat tett a vajdasági magyar nyelv ű  újságírás színvonalának 
emeléséért. Munkatársai között volt Gál László, Majtényi Mihály, dr. Braun 
István, Brezsán Gyula, Csépe Imre és sokan mások a toll mesterei közül, 
akik eltávoztak közülünk, akikre, kegyelettel emlékezünk. Az ő  ünnepük 
is ez a szerény jubileum. A 7 Nap szerkeszt ősége és népes olvasótábora, 
visszapillantva a megtett útra, a jelen és a jöv ő  kérdéseire összponto-
sítja figyelmét. Az újság él és munkál. Sok sikert kívánunk társadalmi 
küldetésének további teljesítéséhez! 

(7 Nap, 1976. április 9.) 	
BÁLINT IMRE 

a Kiadói Tanács elnöke 

HARMINCÖT ÉVES A 7 NAP 

A mai ünnepnek, ennek az évfordulónak különös -jelent őséget kölcsönöz, 
hogy a felkelés és a forradalom kezdetének jubileumi évében tartjuk, 
akkor, amikor újabb erőgyűjtésre forradalmunk visszatér forrásaihoz és 
tapasztalataihoz. Negyven év távlatából az adott új körülmények között 
még alaposabban felmérjük közvetlen és távlati feladatainkat. Tovább 
szilárdítjuk egységünket. Azt a gigászi küzdelmet 'értékeljük, amelyet a 
népfelkelés, a népfelszabadító háború és a forradalom vívmányainak meg-
valósításáért, a ,testvériség-egység eszméjének további elmélyítéséért, a 
szocialista önigazgatásért, szaadságunk és függetlenségünk meg őrzéséért, 
az el nem kötelezett politikáért, a társadalmi haladásért, a békéért és az 
emberi boldogságért folytatunk. Valójában ez a titói út. Ezen haladtunk 
eddig. Ez a mi utunk ma és ez marad a jöv őben is. 

A harmincöt éves jubileumát ünnepl ő  7 Nap olyan korban végezte 
és végzi a tájékoztatás terén reá háruló összetett feladatokat, amelyben 
szünet nélkül folyt és folyik tovább a harc a szebbért, a jobbért, a kor-
szerűbbért, a halladóbbért. Az olvasók, a lapot éltet ők népes táborával 
együtt mondjuk és valljuk: nagy megtiszteltetés számunkra, hogy olyan 
korban élhettünk, 'amelyben országunk nemzeteinek és nemzetiségeinek 
legnagyobb fia munkálkodott. Büszkék vagyunk arra, hogy ahhoz a test-
véri közösséghez tartozunk, amelyet Tito elvtárssal együtt elkottunk és 
az ő  munkásságát fogyatva építjük tovább olyan hozzáállással, azzal az 
őszinte és tiszta szándékkal, azzal a véleményünkkel és álláspontunkkal 
összhangban, amelyet a Kommunista Szövetség programja így fogalmaz 
meg: „Semmi, ami létrejött, nem lehet számunkra annyira szent, hogy 
ne lehetne túlszárnyalni, és ne engedhetné át helyét annak, ami még 
haladóbb, még szabadabb,. még emberibb." 

(7 Nap, 1981. április 3.) 

MÉSZÁROS ZAKARIÁS 
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Egy  műhely termékei  

DÉSI ÁBEL 

KORTÁRSAIM IV. 

BAR.ÁCIUS ZOLTÁN 

A klasszikus m űvész 
klasszikus szakálla 
a feledés egyik 
zsebében lapul 

most úgy jár csendesen 
a világ színpadán 
mint álruhás isten 
a koldusok között 

a szelíd móka 
fájdalmas ráncai 
porban és füstben 
rejtik a szavakat 

szaladgál az élet 
és fáradt az álom 
a művész sorsa 
valahol kódorog 

megdöglött az id ő  
és bűzlik a kérdés 
a szemétdomb körül 
hol van a művészet. 

1980-84 

DUDÁS KÁROLY 

Amigo Carlos 
te spanyol vitéz 
százados legendák 
és disznó-mítoszok 
álmain lovagolsz 

e csúnya világ mégse 
az álmaid vidéke 
századok romjain 
nem ragyog szivárvány 
.az életünk mindig 
kicsúfolt jöv ő  

dühöng a kocsma 
és zajos a vásár 
itt forog a cirkusz 
bolond kereke 
értünk jön az ördög 
és szamáron lovagol 

a kupleráj ott van 
a temető  közepén 
és fenn a toronyban 
írod az életünk 
e kicsúfolt világ 
vidám temetését. 

1984-85 

FRANYÓ ZSUZSA 

Lesz-e a színpadon 
túrós rétes 
s az asztal közepén 
uborka-mosoly 

a művészet szerelmese 
lehet-e boldog 
a családi konyha 
rémségei közt 

rúgjuk hát oldalba 
e bolond világot 
legyen a vásár 
bolond ünnep 

boldog-e a bohos 
s a félnótás király 
sült hurka díszeleg 
a korona tetején 

a kutya énekel 
a macska szíve 
hiányzik a torták 
álomvilágából 

zsuzsanna nagyasszony 
fejedelmi álma 
legyen szép a világ 
a színpad úgysem igaz. 

1980-84 

HORVÁTH GYÖRGY 

Biciklin jár 
a boldogság 
csak a bolond 
autózik 
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a jó hulla 
vidám ember 
temetőbe 
jár röhögni 

a vidámság 
oly savanyú 
minden ember 
ecetvirág 

hol pácolják 
a faképet 
a vaslábú 
kísértetek 

aki innen 
megy röhögni 
bedöglik az 
élvezetbe 

ördög viszi 
hideg rázza 
humor lesz a 
nyavalyája 

1983-85 

S. HORVÁTH MÁTYÁS 

A jókedv ű  
pedagógus 
szép legenda 
s örök remény 

nem morog és 
könyvet eszik 
bolondok közt 
szépen beszél 

úgy jár köztünk 
mint a szellem 
egy szép világ 
kísértője 

a szép hölgyek 
megcsodálják 
örökifjú 
lebegését 

mert ilyesmi 
talán nincs is 
honnan is jött 
e vidékre. 

1983-85 

6. KOMÁROMI ÁKOS 

Kinek a szeme 
látja az életünket 
és amit látunk 
az hová vezet 

Miskin herceg 
alázata 
jóságot tesz 
az igazság elé 

a lábak útjai 
a lélek kételye 
a szív rejtélye 
mit rejteget 

elnézzük a 
láthatatlant 
s a gondolat 
szívünkbe mar 

indulj Ákos 
már virradm kezd 
kinek az arcát 
látja meg a hajnal 

1983-85 

KREKITY OLGA 

Az okos szemüveg 
csak belső  ragyogás 

a macska masni 
kék pulóvert ölel 

bolyongó álmait 
a könyvek csodálják 

a szoba tájain 
kertek vándorolnak 

a csoda fazekában 
regények készülnek 

új mesék pácolják 
az élet unalmát 

az ablak szemei 
csak befele néznek 

a virágok lelkében 
dorombol a macska 

a mesék álmai 
életet játszanak 

a mosoly rejtélye 
elrejti a holdat 

1980-83 

SZÁM ATTILA 

Válságok között is 
virul a mosoly 
a jó optimista 
átmegy a hídon 
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ha üzen a jövő  
a távirat máris 
itt van a zsebében 
mint a piros szegf ű  

ha morog a világ 
kemény a gondolat 
s az induló léptek 
már tudják a célt 

de addig nyugodtan 
tisztítsuk a motort 
legyen hát belőle 
robogó időgép 

a távoli célok 
lassan készülődnek 
legyen a zsebünkben 
türelem kenyér. 

1982-84 

SZEKERES LÁSZLÓ 

A tudós régész 
a jövőben él 
világűrből nézi 
a fáraók életét 

a hátán cipeli 
Attila koporsóját 
a marslakók 
logikája szerint 

minden padlás 
a jövő  őrhelye 
a haladás lépte 
facipőben jár 

a vidám ember 
átlép a végzeten 
viharon lovagol 
s neveti életünk 

fölöttünk áll 
a jövőből mosolyog 
s derűsen éli 
az eljövő  idő t. 

1982-84 

SZEMERÉDI MAGDA 

A kislány szívében 
csokoládé virul 
repülő  kezeit 
mókusok viszik 

az álmok manói 
okos professzorok 
a fejük léggömb 
és szelíd morgás 

az óvoda játékai 
álmokat űznek 
a kutya mindig 
a háztetőn ugat 

az álmok rózsáit 
a hajában hordja 
játékos szemében 
madarak laknak 

vidáman szaladgál 
játszik egy kis munkát 
a szerkeszt ő  bácsik 
nézhetik okosan 

este a nagy TÉVÉ 
akár az óvoda 
úgy folyik a játék 
mint egy fura csoda. 

1978-82 

SZÖLLŐSY 
VÁGÓ LÁSZLÓ 

Titkos b űneink 
tudós kutatója 
nagy pornográf tudós 
milyen is lehet a 
rejtett szeretet 
a szívünk fenekén 

viszket a bolondság 
és édes a bűn 
s milyen nehéz néha 
jónak is lenni 

csodáljuk a szépet 
de belül piszkál 
a tilos ördöge 
s utólag rájövünk 
a szép csak az lehet 
ami még nincs 

de vigasz a zene 
az egyetlen varázs 
és benne a szép 
örökké igaz. 

1984-85 
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Ördögtársam 
e földi pokolban 
tudod-e hogy milyen 
az angyalok feneke 

hol van a szép világ 
amit csak álmodunk 
döf ködnek a kínok 
és perzsel a vágy 

a szép dolgok mindig 
csak másoknak jutnak 
és nekünk marad 
a szemétdomb öröme 

ha befűt az ördög 
pokoli a meleg 
és megsül bennünk 
a szerelmi vágy 

és vigasznak marad 
a paraszt bölcsesség 
a szemétdombon mindig 
virágzik a tök. 

Kis fazék a 
nagy fazékban 
hippinótát 
énekel 

Csutka Jutka 
ebbe főzi 
a szerelmi 
életet 

akár fazék 
akár TÉVÉ 
a bolondság 
egyre megy 

ha az álmok 
dühöngenek 
savanyodik 
a szerelmünk 

csak főzzük és 
kevergessük 
bolond álmok 
fazekát 

morgásunkra 
kutya ugat 
s csillagokat 
nyelhetünk. 

12. PODOLSZKI JÓZSEF 	13. TOLNAI JUTKA 

1984-85 	 1972-82 

JEGYZET A VERSCIKLUSHOZ 

A folyóirat e számában a Korársaim című  versciklus negyedik része jele-
nik meg. E ciklus tehát egy 25 éves munka lezárása vagy ideiglenes be-
fejezése. 

A sorozat 50 versből álló első  részét az Életjel Miniat űrök harmadik 
kötetében publikáltam 1969-ben. A második rész (22 vers) az Üzenet 1976. 
június—júliusi számában olvasható. Ezt a 7 Nap nyári számaiban továb-
bi három vers egészítette ki. A harmadik része 20 versét az Üzenet 1982. 
áprilisi száma közölte. Remélem, hogy a negyedik résszel egy időre lezá-
rom ezt a ciklust. 

Visszatekintve az elmúlt 25 évnek erre a munkájára, csak azt álla-
píthatom meg, hogy sok versem időszerűsége és emberi hitelessége az 
idők folyamán megváltozott. Sok esetben naivan és jóindulatúan néztem 
a dolgokat, más esetekben talán túl szigorú voltam. 

Ezt a versfüzért is olyan emberekr ől írtam, akiknek a munkássá-
gát és életét az utóbbi évekbenmegismertem. Ezért egyes darabjainak 
értelmét csak aok sejtik meg, akik ismerik az itt megrajzolt emberek 
életét és munkásságát. 

Az elmúlt 25 év folyamán az volt a célom, hogy a vajdasági élet 
szellemi leltárát és kortörténetét vázoljam fel. 

Szabadka, 1985 őszén. 
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DUDÁS KÁROLY 

A SELYEMGOLYÖ 
NOVELLAVÁZLAT EGY MEGÍRANDÓ, DE SOHA MEG NEM ÍRHATÓ 
KISREGÉNYHEZ 

A , negyvenesztend ős 7 Nap egykori és mostani újságíróinak, 
kollégáimnak és barátaimnak ajánlom. 

Miközben öltözködött, tenyerében egyszer csak megérezte a selyemgolyó 
kemény és forró gömbölyűségét. Megtorpant a szoba közepén, langyos 
erőtlenség vette birtokába a tagjait, a térde megbicsaklott, nehezen ju-
tott levegőhöz. Szédült. Nem az a klasszikus szédülés volt ez, amely 
idegfeszítő  munka után szokta egyre gyakrabban elfogni, amikor egy pil-
lanatra, •de valóban csak egy pillanatra a falak kimozdulnak a helyuk-
ből és süllyedve-emelkedve elindulnak felé, hanem valamit valószer űt-
lenül könnyű, anyagtalan lebegés. Mámorító, magasba emelő  gyönyörű  
részegség: a szabadság utánozhatatlan pillanata. Ó igen, a selymes tapin-
tású kugligolyó! Nem valamennyi, csupáncsak egyetlenegy a vályúból., 
amely színében, formájában, de még tán súlyában sem különbözik a töb-
bitől, de amelyet mégis ezer közül ki tudna választani: amikor hozzáér, 
bizseregni kezd először csak a tenyere, aztán az alsókarja, a fels őkarja, 
a hónalja, míg csak ez a kéjes bizsergés be nem fészkeli magát min-
den testhajlatába, s ekkor csodálatos virágillatot érez szétáradni a te-
kecsarnokban. A többiek: csapattársai vagy a 'szomszédos sávon dobó 
ellenfelei ebből természetesen semmit sem vesznek észre, az ő  számukra 
nem létezik a bársonyos felület ű  varázsgolyó, nincs a virágillat. Csak 
az álmélkodásuk létezik, elrejthetetlen álmélkodásuk, amellyel a halál-
pontosan célba érő  golyót követik, a maga körül minden fát ledönt ő  cso-
dagolyóbist. Neki köszönheti, hogy lépést tud tartani a többiekkel: a 
megengedhetetlen sok üres dobás ellenére mégiscsak lépést tud tartani 
velük. 

6 igen, a selyean,golyó! A bicegő  öreg gondnok — aki országos ku-
rafi hírében állt egészséges ifjúkorában — árulta el egykor a titkát, ame-
lyet kis híján magával vitt a sírba: a kugligolyó több ezer női selyem-
harisnya maradványaiból van összepréselve, valami hóbortos báró hozta 
magával külföldi útjáról, talán éppen Rómából, a szerelem és a napfény 
örök városából, valamelyik előkelő  kupleráj diszkréten megvilágított 
tekecsarnokából, de erre már nem merne megesküdni. Mert az is lehet, 
hogy Budapesten akadt rá, Bécsben, Prágában vagy Bukarestben, eset-
leg valamelyik vidéki kisváros er ősen megviselt aszfaltpályáján, amely-
nek ,szoanszédságában kiváló fröccsöket lehetett inni, amerre csak meg-
fordult hányatott életében. Arra vonatkozóan már nem voltak a sánta 
gondnoknak megbízható adatai, hogyan került a selyemgolyó a tekeegylet 
tulajdonába, de nagy a valószínűsége, hogy még a háború ideje alatt, 
amikor az egylet a bárót ,dísztagjává választotta, az a világlátott golyóbis 
odaadományozásával viszonozta a sporttársi szívélyességet. Nem sok 
hasznát vehették neki, mert a háborút követ ő  zűrzavaros években a 
sportág hódolóival együtt a kuláklistára vagy a más egyéb listák egyi-
kére került, s a többi kelléktársaságában nem éppen kíméletesen legör-
gették az öreg épület sok vihart megért pincéjébe. A selyemgolyónak az 
évtizedéken át tartó pincevakság sem tudott ártani: a nyirok, a penész, 
az egyedüllét ellenére is megmaradt rugalmasnak és állatosnak, akár a 
selyemharisnyák védelmét élvez ő , a mulandósággal eredményesen dacoló 
női combok. 

Miközben meggyszín melegítője villámzárát az álláig húzta, tekin-
tete megakadt a fürd őszoba nagytükréb ől rámeredő  férfiarcon. Ujjt.i 
egy pillanatra a mozdulatlanság görcsébe rándultak, de csak egyetlen 
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pillanatra, hogy ez a ,megtorpanás alig volt érzékelhet ő, aztán máris 
mozdultak tovább, a villanykapcsoló felé. Éles, semmit sem kímél ő  fény 
öntötte el a nagytükröt. „A gyorsleltár közel sem mondható kedvez őnek: 
erősen ritkul, kétoldalt ezüstbe vált a haj, a • homlokon, a szemsarok-
ban, a .szájszegletben feneketlen vízmosások, a nyakb őr összegyűrt régi 
papírlap. S ott a szembogárban a múltkor mintha sokkal több lett volna 
a fény."' 

Ismét eszébe jutott a selyemgolyó, behunyta szemét a - fénybe bo-
rult nagytükör előtt, utána nyúlt, belevéste a körmeit. Próbálta vissza-
tartani: ki ne guruljon még látóköréb ől. S ebben a pillanatban aneghal-
.lotta a tekecsarnok jól ismert zajait: a puhán talajt ér ő  talpak tompa 
dobbanását, a csosszanasokat, a műanyag babák üresen reccsen ő  csat-
togását, ahogy a golyók nagy er ővel közéjük csapódnak, a találatokat 
követő  'diadalittas vagy kiábrándult kiáltásokat. Fülére tapasztotta a te-
nyerét, de ezeknek a zajoknak nem lehetett útját állni: belülr ől áradtak 
felé. Hömpölygött megállíthatatlanul a sok ezer gurítás emléke, az éjsza-
kába nyúló esték emléke. Úgy múltak el ezek az esték, úgy foszlottak 
szét a múlt és a felejtés tartós ködében, hogy a társai közben még 
csak gyanút sem fogtak, hogy bármely sportágat inkább elviselne, mint 
a tekét, bármely iránt több tehetséget .és vonzalmat érez, s kizárólag a 
selyemgolyó kedvéért jár el évtizedek óta közéjük. Ott érezte must is 
a tenyerében, s ahogy gyöngéd lendülettel útjára bocsátotta, illatos me-
leg hajlatokat, rugalmas domborulatokat tapogattak ki az ujjai, akár-
csak minden egyes alkalommal ott a tekepályán, halk sóhajokat és siko-
lyokat vélt hallani valahonnan, kapkodó, kéjes női zihálásokat, amelyek 
egyre erősödtek és mind közelebbről hallatszottak, s amelyek átjárták 
minden porcikáját. Behunyta megint a szemét, s többé már nem volt 
rá szükség, hogy a szivacstartónál, akár valami szenMeltvizroartó el őtt, az 
ujjnedvesítés kötelező  szertartását elvégezze: a fal tövében sorakozó szé-
keken szétvetett meztelen combokkal ott ültek a felizgatott lányok, akik 
kéjesen kacarászvá kínálták oda magukat a tekéz őknek; ott ültek buján 
és kitárulkozva mindazok a lányok és asszonyok, akikkel csak dolga volt 
eddigi és dolga lesz ezután következ ő  életében. 

Felderengett benne a valamikori fülledt nyáréjszakák f űszeres em-
léke, akácvirág illatával lett tele az orra, „úristen, micsoda bódító bag-
renaillat", olcsó és drága parfümök illatával, selyemharisnyák rég nem 
hallott finom zizegése lopakodott a fülébe, bizseregni kezdtek s megned-
vesedtek az ujjhegyei; valahol nagyon messze harsogva rázendített a 
falusi tánciskola zenekara, tarka szoknyák lebbentek és suhogtak, cip ő-
sarkok koppantak a szálkás padlón, már-már kibírhatatlan elevenséggel 
idéződött fel benne az összefen ődő  kemény combokon feszülő  selyem-
harisnya semmivel össze nem téveszthet ő  zizegése, forró suttogások, apró 
kis lihegések a fülében — „lepkeszárny-érintések" — , aratató, boszorká-
nyos ujjak a tarkóján, a lapockáján, görcsbe ránduló combján, s ősz-
szes zajaival, zsibogó fényeivel és bódító illatával ráborult a nyáréjszaka. 

Még tartott a nyár, de valahol messze, a behavazott domboldalról 
észrevétlen suhanással már elindult felé a nagyszánkó, az elé fogott 
lovak hangtalanul fájtattak, a felvert porhó belepte a tájat; a subába 
burkolózott, csontos arcú parasztlegény az .ostorát pattogtatta, teli száj-
jal kiabált valamit, de ilyen messziről sem az ostorpattogást, sem a sza-
vait nem lehetett hallani, lehelete gomolyogva ott maradt a téli leve-
gőben; a lovak nyakában váratlanulmegszólalt a cseng ő , ezt araár tisz-
tán lehetett hallani, egyre közelebbr ől és egyre élesebben hangzott, mint 
egykor a nagytemplom kupolája alatt a ministráns gyerekek rézcsen-
gettyűje úrfelmutatáskor, vagy mint a tekecsarnokban a minden álló 
babát ledöntő  dobást követően. Állt az éles fénnyel megvilágított nagy-
tükör előtt, s az állig felhúzott melegítő  ellenére fázott. Alit ott egyes-
egyedül az üres hidegségben, tenyerében a múlófélben lev ő  ibizsergessel, 
s hirtelen arra a nem túl távoli pillanatragondolt, amikor majd h űlő  
bőre alól végérvényesen a semmibe párolog ez a maradék bizsergés is, 
amikor először marad távol a tekecsarnoktól, s kezében az olcsó és 
élvezhetetlen vinjakot tartalmazó pohárral néma sajnálkozással gondol 
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a társaira, akik ott törik magukat a túl hideg vagy túl meleg csarnok-
ban, teljesen felesleges és értelmetlen mozdulatokat tesznek, enyhe meg-
vetéssel és értetlenséggel gondol egykori önmagára, aki valamikor min-
dennek szintén valamiféle értelmét látta; s ebben az üres hidegségben 
csalhatatlanul megérezte, hogy nincs már messze az id ő, amikor lebukik 
a székről vagy hanyatt vágódik az utcán, a sokadalom kell ős közepén, 
s apró szilánkokra törik körülötte a táj, fölötte az ég, lába alatt a 
talaj, s bensejében szálaira foszlik a selyemgolyó. 

Leoltotta a nagytükör felett a fényt, vállára akasztotta sporttás-
káját: indult a tekecsarnokba. 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

MEDITERRÁN DALOK 

Erre lent tavasz van. 
Igaz, nem rügyeznek a fák, 
de hát miért is sietnének az örökzöld feny ők, 
s miért lelkesednének az ősi pálmák 	. 
teherbe esvén a tavasztól? 
Előttük nyitott a világ. 
Nincsenek komisz böjtjeik. 
Izgalom nélkül készül ődik a táj 
folytatni, 
mit abba se hagyott. 
Mediterrán. 

* 

Erre vetődve mindig azt hittem, 
csak a Nap teszi, 
hogy élesebb a rajz, 
de most épp esik, 
ám a hegyek orma 
és a víz színe se 
hagyja el határát. 
El nem mosható 
örök azonosság. 

Csak attól félek, 
amit még véthetek. 
Vaktában süvít ő  szelek közt élve 
tétován lépkedek, 
és megrezzenek apró neszekre is. 
Pedig hát itt 
nincsenek biztos kapaszkodók: 
sziklák omlanak, 
gyökerestől dőlnek ki a fák, 
a tenger, ó, a tenger meg 
felhabzó szájjal az éggel pöröl. 
Mire azonban csend lesz, 
marad minden a régi helyén — 
és az őslakók ebben biztosak. 

Mint rikoltozó vérszomjas varjak 
szállnak a sirályok 
ideges körökben 
ide-oda, 
de nem támadnak még. 
És hiába töprengek, 
örök titok marad, 
miért hittem úgy, 
szelíden fehér békés madarak, 
a búzavirág-égen karcsún ívelők. 
Talán a Hajó tehette. 
Vagy gyermekded tudatlanságom: 
a mindvégig hiába elvárt 
ősi nyugalmam. 
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Ficamodott szívvel ülök a hitben, 
nyakig gombolkozott emlékképek között. 
Itt meg ingujjra vetk őzve járnak a férfiak, 
és a lányokon sincs annyi szomorúság. 

Egy napja rakodnak, 
döng a fa, amint a másikhoz üt ődik, 
nyugodtan mozgó férfiak végzik dolgukat. 
A kapitány pedig ott ül a hídon 
kezdett ől fogva, 
mintha indulna máris 
az öreg hajó. 

* 

Amikor különválnak az egynek t űnő  vizek 
a másfajta vizekt ől és a partoktól is, 
amikor haldokló halrajok maradnak a sziklán, 
és hiába oldalazó rákok keresik 
az eltűnt menedéket: 
szikkadó sünök és csillagok nehéz szagától 
émelyg ő  gyomorral iramodsz 
az elveszített csoda nyomába. 

Van már tükrös szobám! 
Víztükör ring a mennyezeten. 
De rosszul ringat, 
nyersek álmaim. 

Csak tudnám, 
miért zúg mindig a tenger, 
mint berekedt harangszó. 

* 

Visszatérve közétek 
csendre intetek: 
Halkabban, pajtás. 
És már nem tudom, 
hallásom vész-e, 
vagy hangom lett érdesebb 
az állandó zsivajban. 
Mivel és miért sértelek, 
ha hozzád beszélek 
érthető  szavakkal? 

* 

Lesztek-e majd, kik utánam jöttök 
a rég elálmodott álmainkba? 
Mert hisz megfogadtuk: 
egész a tengerig. 
Aztán csak úszni és úszni, 
míg vízzé nem leszünk. 
Vagy sóvá 
a jobbik esetben. 
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Szürkül már, 
kint és bent egyaránt, 
és gyöngék vagyunk 
önfényben ragyogni. 

* 

Bonazza van. 
A végtelen víztükröt nézve 
kapok észbe: 
mit sem ér a síkság, 
ha nincsenek domb jaink. 

Asszonyok járják a várost 
sötét ruhákban, 
fejükön kosárral, 
és kitérnek el őlük 
a szembejöv ők. 

* 

Állnak a halottak a tribunji ótemetőben 
sziklákba vájt keskeny celláikban, 
és ha sokáig elnézed őket, 
kedved támadhat 
a sorba beállni. 

* 

Ne üzenjen, ki messzire szakadt, 
és az se, ki nem ment utána. 
A hírszolgálat egyébként is 
nehézkes és gyanús. 

Megbocsátanék én, 
de ez a hiába megterített asztal, 
és az érintetlen pohár, 
no meg a megvetett ágy 
mindig elém kerül. 

* 

Korlátlan lehetőségek ígéretével csábítalak, 
de tétovázol, 
és jön a dagály. 
Nyomunk se marad a régi partokon. 

* 

Emlékszel? 
Üres kagylóházból hallgattuk a tengert, 
ott állt a kredencen, 
és megvertek bennünket a lopás miatt. 
Hát itt vagyok 
fenyítésekt ől szabadult kredenctitkainkkal, 
csupán a cinkos hiányzik. 

219 



Tükörben lobbanó gyufa az arcod,  
itt van elő ttem,  
csak a túloldalon.  

~ 

A partomlást követ ő  éjszakán  
jöttek el először,  
és másnap betértek megint.  
Azóta naponta itt üldögélnek  
a te székeden,  
poharadból isznak,  
megeszik levesed,  

és idő  kérdése csak,  
hogy ágyadba is befeküdjenek — 
mintha jobban tudnák,  
amit csak én tudok.  

~ 

Ha eljössz majd egyszer,  
s válladra teszem nehezül ő  kezem,  

a másikkal távolba mutatva  
magyarázom,  
mit láthattunk volna,  
ami már, sajnos, nem látható:  
vízköd ült szemünkre.  

~ 

Ne reszkess,  
ha olykor rám gondolsz.  
Én sem reszketek,  

ha nem gondolok rád.  

~ 

Ne fürödj meg,  

és ne fésüld ki hajad,  
ne húzz frissen vasalt ruhát,  
őrizd meg  
idegen szagod.  

Csupán egyetlen hidat tévesztettünk el,  

és meg kellett kerülnünk a folyót.  

~ 

Azt hinné az ember, hogy a kiköt őben  
mindig ügyködik valaki,  

közben csak állnak a hajók,  
hetekig, hónapokig.  
Hisz azért kiköt ő .  

Lázperzselte ajkam, ha megérint,  
gondolj a hűvös vizekre,  

mik ölbe vesznek,  

és amelyek szétválnak el ő tted,  
ha úgy akarom.  
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Ha vennél nekem egy igazi látcsövet, 
mindig csak a szigeteket lesném, 
végekre tapadt tekintettel 
ülnek teraszukon 
nagyokat rikoltó 
tehetetlenséggel. 

* 

Azon csodálkoznak, 
mi szél vitt vagy hozott, 
pedig csak a felszín alatti 
áramlást követtem. 

Katonazenekar vonul a szikrázó napon, 
dobpergés felesel a többi zaj jal, 
hogy az ablakaikból leskelődők is 
komolyan veszik a csalfa ünnepélyt. 

* 

Ha kibontalak majd 
derekadra csavart vastag 
kendőidből, 
és védtelen állsz tekintetem el őtt, 
összezavart mozdulattal ölellek magamhoz, 
és te sírni fogsz.  

Ne haragudj az oktalanul is felzokogókra,  
csak szórakozunk.  

* 
Áldott legyen a nap,  
amikor kifésült hajadon  
elsimítom az utolsó kócot,  

és bohócot játszva ügyetlenkedek  

kegyeidért.  
Áldott legyen,  

aki megteheti velünk,  

hogy félelem nélkül  

üljünk egymás mellé.  

Áldott legyen  

a belső  rettegést elsimító kéz  

itt a kezemben.  

~ 

Látod, kedves,  
ez az ablak itt épp a távoli  
kék semmibe néz.  

* 

Másképp fogunk beszélgetni ám,  

ha egyszer majd összeszedem magam.  

És jaj lesz azoknak,  
akik csak nevetnek. 
Addig viszont: 
nézzük a tengert, 
és nézzünk a hegyekre. 
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Egyetlen dolog bánt hosszú idő  óta: 
honnan e sok gyertya lakásomban, 
s miért tűnik úgy, mintha éjjelente 
sorra gyújtaná őket valaki? 

Redőnyöm rázzák 
az éjszakánként támadó szelek. 
Ügy hírlik, 
a nyugtalan lelkek 
térnek meg ilyenkor 
társaikhoz. 
Én meg csak ülök 
összekuporodva  
üres ágyadon.  

~ 

Ugye, visszaintesz  

még egyszer  

a homokos partról,  
mielőtt elfújna a szél,  
és felszívna a Nap.  

~ 

Látod, kedves, ama máglyákat ott  

a szemhatárból éppen kicsúszva?  
Lelkek égnek, 
és világítanak. 
Fényük röpdös  
az állandó huzatban. 
Történelmi idők. 
Jobbra át! 
Balra tarts!  

Amikor leveted majd ruhád 
a belső  tüzekt ől felhevülten, 
és takaró nélküli ágyat vetsz nekem, 
mikor majd úgy állsz el őttem, 
mint szentjánosbogár 
súlyos éjszakán, 
amikor recsegve hullanak szét 
összes korlátaink, 
és düledezni kezd körülöttünk a világ, 
amikor tajtékot vet benned minden fodor, 
és nem kérded, miért, 
amikor szeretésre készen 
mozdulsz el el őttem: 
ott állok. 
Állok, és néztek. 
Jelenések. 

~ 

Köd gomolyog az égr ől 
és a vízről is, 
járványként terjed  
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a bizonytalanság, 
párolgó bűnökbe gabalyodva 
kutatom arcod 
az egyformán s űrű  
örök szürkeségben. 

Ne kérdezd, 
hogy élek az idegenek között, 
előnytelen minden összevetés: 
jövevények és kivetettek 
kószálnak a parton, 
melyről ki sohasem derül, 
minek a partja. 
Hallgass hát inkább, 
és ölelj magadhoz 
szigetet álmodón. 
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CSORBA ISTVÁN 

A BAJNOK 

Szentes Imre a kórházi ágyon magához intette Antal öccsét és a fülébe 
súgta: 

— Idehallgass, érzem, én innen nem kerülök haza. Nem a lábam 
miatt, azt kiheverném, hanem azért, mert itt az ideje a távozásnak. 
Figyelj majd egy kicsit oda, nehogy a gyerekek, ha hazamennek, bántsák 
azt a lovat... 

• 	Ikertestvérek voltak, de ezt senki sem hitte el egészen róluk a 
faluban. Mert nemcsak hogy nem hasonlítottak egymásra, mint az ikrek 
általában, hanem a természetük is nagyon különbözött. Antal sz őlősgazda 
volt, egész nap higgadtan, meggondoltan, megfontoltan dolgozott: met-
szett, kövözött, kaccsazott, permetezett ... már attól függ ően, minek mi-
kor volt az ideje, és templomba is eljárogatott. 

A légynek se ártott. 
Imre meg lobbanékony, nagytörvény ű  és — ahogy mondani szokás — 

csúnya szájú ember hírében állt; a káromkodásban utánozhatatlan. Mond-
ták is sokan a faluban, ő  az istenkáromlás bajnoka. Később 'aztán, már 
öregkorában, módosítottak a tituluson. Akkor történt ez, amikor többen 
is rájöttek, hogy a doktor nem okvetlenül orvos, hanem valamelyik tudo-
mány tudora. Igy lett Imre bácsi — mert akkor már a falubeliek nagyobb 
hányadának bácsi volt bizony — a káromkodás doktora. 

Akik közelebről ismerték, azt állították, a katonáéknál kezdte emle- 
getni a szenteket és általában az égieket. Ez hihet ő  is, mert huszár volt 
az első  háborúban; a közös huszároknál szolgált. 

Igaz, ami igaz, utá.nozhatatlanwl tudta cifrázni a káromkodást. Leg-
gyakrabban a Kárpátokban nevelkedett istent hozta. össze valamelyik szent-
tel közösülés céljából, Szűz Máriát is ilyen meggondolásból invitálta volna 
le a közönséges halandók közé, de a zománcozott Jézust sem kímélte, aki 
ott volt keresztre feszítve alig k őhajításnyira a Szentes-portától. Hallgatag 
felesége, Mári néni szokta rendben tartani, minden jelesebb katolikus ün-
nep elit bemeszelte a talapzatát, és nem egyszer ez is káromkodásra 
gerjesztette az urát. 

— Mert miért mindig ő , a többi szomszédasszonynak leesne a karika-
gyűrű  az ujjáról, ha egyszer-máskor bemázolná — füstölgött az öreg. 

Az is előfordult, hogy a tett helyén, a kereszt tövében, ahol Mári néni 
dolgozott, ott tört ki bel őle a düh, ha valamelyik szomszédasszony közbe 
mert szólni — hogy így illik, kentek a Szentesék, csinálja Mári néni —, ak-
kor volt mit hallania a sebtében összesereglett gyülekezetnek. 

Nem kellett tőle pénzért venni a szitkozódást,mégis azt kell mondani, 
nem passzióból káromkodott. Sohasem az volt vele a célja, hogy megne-
vettesse, vagy éppen megbotránkoztassa a körülötte lev ő  embereket; düh-
rohamának mindig oka volt, még akkor is, ha azt környezete sokszor nem 
tudta megfejteni. Legtöbbször azonban, amíg a szitkokból készül a füzér, 
kitudódott, hogy honnan fúj a szél. 

Egyszer egy csúnya esős őszi napon alig néhány méterre a csinált 
úttól kátyúba került cukorrépával megrakott szekere. Biztatta a lovakat 
egy ideig — rájuk nem csapott volna az isten világáért —, s amikor látta, 
hogy az egészből nem lesz énekes halott, felállt a répás kocsi tetejére, 
és onnan szórta az átkokat. Fiaival pörlekedett akkor, akik magára hagyták 
öreg napjaira, vasalt pantallóban járnak, urat játszanak a városban, ő  meg 
itt áll tehetetlenül, tengelyig benne a kátyúban. 

Büszke is volt ő  a gyerekekre, persze, dagasztotta a mellét, hizlalta a 
lelkét, hogy többre vitték, mint megannyi fiatal a faluban, de mégis jó 
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Lenne, ha most ott lennének és segítenének lerakni a teher egy részét, majd 
pedig kiemelnék a szekeret a feneketlen sárból. A vasalt pantalló meg a 
saraskodás, persze, nem jár együtt. Ezt ő  is nagyon jól tudta, nem kellett 
őt erre külön figyelmeztetni, de az a Kárpátokban nevelkedett isten 
éppen akkor rendelt oda valakit, aki a látottakat nem hagyta csíp ős 
megjegyzés nélkül: 

Ahol urak a gyerekek, ott az apa élete végéig szolga marad ... 

Csak éppen ez hiányzott: a kárörvend ő  szavai, ,akár a gyufaszál, 
lángra lobbantották az öreget, de most már a gyerekek védeltiében 
másra hárítva az előállt helyzetért a felel ősséget: 

Annyi kű  van a világon, hogy az örökké selypítő  Isten bassza ap-
róra valamennyit, hogy minden Út küves lehetne, de nem az, mert azt 
az ájtatos gatyamadzag-árusító Szent Péter fölötte a fenve a mennyekbe, 
ahelyett, hogy itt kulukban küvezne! 

Leggátlástalanabbul káromkodni mégis vadásztársai hallották. Mert 
vadász volt az öreg, noha a fegyverrel nemigen tudott bánni. Huszár 
lévén a kardot szokta meg, a vadászpuskát nem is becsülte sókra,• mégis 
forgatta, mert mint egyszer spicces állapotban búnak eresztett fejjel va-
dásztársainak meggyónta: ölni és káromkodni, ezt a kett őt, muszáj! Ölni 
azért, mert azt tette a háborúban, káromkodni pedig azért, mert azt kel-
lett tennie. Lőtte hát a vadat, leggyakrabban a nyulat, néha meg se 
várva, hogy kiszaladjon a körből, s ha ritkán egyet-egyet leterített, 
menten szitkozódásba kezdett. De ha fordítva történt, ugyancsak az lett 
.a vége. 

Ahogy azonban múltak az évek, a vadásztagok mindinkább ritkul-
tak. Nemigen bírta már a strapát. S ezzel együtt hallgatósága is meg-
csappant. Mári néni már régóta nem számított közönségnek; régen volt 
az, amikor az udvar közepén káromkodó férjét hallva keresztvetés köz-
ben elseppegte: 

Imre, Imre, meglásd, megver az isten érte. 
Nap mint nap csönd honolt körülötte. 
Kínos csönd. 
Kezdte úgy érezni magát, mint az iszákos, akit eltiltanak az ita-

lozástól. 

Egy augusztusi délutánon is ez az érzés fojtogatta, miközben a nyári 
jászdlhoz vizet vitt a lovaknak. Ivott a Pejko, közben hajtotta magáról a 
legyet, nagyot dobbantva hol az egyik, hol a meg a másik lábával. Egyszer 
Imre bácsi papucsa szélét is eltalálta, de ebb ől nem lett volna baj, sokkal 
inkább abból, amikor t második vödör vízzel érkezett meg a. gazda: ez a 
dobbantás telitalálat volt, és valamennyi aprócsontot összezúzott az öreg 
lábfejében. 

Szűz Mária, gyere le, majd meg ...! — kiáltott fel égre nézve és 
közben észrevette, micsoda csúnya fekete 'felh ők nyomulnak föl nyugat 
felől. A pajtába kellene menteni a dohányt a vihar el ől a kinti szárítóról, 
meg a lovakat • az istállóba vezetni, ő  meg állt tehetetlenül, törött lábbal 
a nyári jászol mellett. 

Sóhol egy lélek, még Mári néni se mutatkozik. 

Dörög az' ég, cikáznak a villámok, s ez, be kellett látnia, hangosabb 
is, látványosabb is, mint az ő  szitkozódása, még ha a Szűz. Máriát szólí-
totta is, hogy meg ... szóval, hogy megbosszulja mindazt, ami vele tör-
tént, történik. 

És ekkor megnyílt a föld: a falu új papja lépett be a kiskapun az 
udvarba, házszentelés céljából. Előtte kocogott a harangozó, és ez annyira 
kapóra jött Imre bácsinak, hogy egyetlen másodpercet sem késlekedett: 

Józsi, te! — kiáltotta oda a harangozónak, mivel ő  volt legkö-
zelebb hozzá. — Hogy az isten lova gyúrja beléd azt a ... 
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A pap csak ennyit hallott, s ez éppen elegend ő  volt számára ahhoz, 
hogy hanyatt-homlok rohanjon ki az udvarból. De Józsi is szaporán szed-
te a lábát mögötte, Mári néni meg őt követte könyörögve, hogy jöjjenek 
Vissza, ne érje szégyen a házat, szentelje fel a plébános úr. És csodák 
csodája, a könyörgés megtette hatását, néhány perc múlva mindenki vé-
gezte a maga dolgát: a tisztelend ő  a gangig merészkedve szentelte a 
házat, Mári néni Imre bácsi szűnni nem akaró szövege miatt irult-pirult, 
a harangozó meg ki tudja hányszor rebegte el: „Uram, bocsásd meg b űnét, 
nem tudja mit cselekszik, Uram, bocsásd .meg ..." 

Egy óra hossza se tellett bele, hogy a szomszédok jóvoltából Imre 
bácsi körül orvosok szorgoskodtak, gipszbe rakták a lábát. Ott tördelte a 
kezét idegességében  a kórházi ágy mellett Mári néni is, akárcsak Antal, 
de ő  a tőle megszokott higgadtsággal viselte a történteket. 

Alighogy az orvosok magára hagyták az öreget és hozzátartozóit, 
Szentes Imre magához intette Antal öccsét, és hogy felesége ne hallja, a 
fülébe súgta: 

— Idehallgass, érzem, hogy én innen nem kerülök haza. Nem a 
lábam miatt, azt kiheverném, hanem mert itt az ideje a távozásnak. Figyelj 
majd egy kicsit oda, nehogy a gyerekek, ha hazamennek, bántsák azt a 
lovat 

Időközben az ítéletidő  is kidühöngte magát és elcsendesedett. Úgy 
tett, mint a káromkodás bajnoka és doktora, aki olyan nyugodtan pihent 
a kórházi ágyon, mint a vihartól megtépázott táj. 
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KREKITY OLGA 

A TEREMTŐ  EMBER DICSÉRETE 
LÁTOGATÓBAN JUHÁSZ FERENCNÉL 

Délelőtt tizenegy óra és néhány perc. Máshol ilyenkor már az ebédre 
gondolnak. Az Új írás Lenin körúti szerkeszt őségében pezseg az élet, 
nagy a munkaláz. A szomszédos teremben • hurcolkodás. Szűnni nem 
akaró telefoncsengés. A főszerkesztőt keresve azt nézem, honnan fog 
rám meredni a tömött, sűrű  „.magyar" bajusz, a diónagyságú sötét sze-
gnek. Az íróasztalon heverő  papírárkád mögül nyúl felém . a kéz. „Maga 
náthás", fedezi fel piros orrom a mindent meglátó, elemz ő  költői szem, 
aztán leültet bennünket. „Csak még ezt a levonatot átnézem, aztán a 
maguké vagyok" — mondja kissé zavartan, • bocsánatkér ően, idegesen, 
szétszórtan. „Kávét azért lehet, ugye?", s kiszól a titkárn őnek, tesz-vesz, 
majd leül, s az írásztal csaknem ellopja el őlünk. Nem nyugszik vendég-
fogadói lelkiismerete: „Le kell mennie a nyomdába még ma ennek a 
versnek, azért..." Csendesen beszélgetünk kolléganőmmel, hogy ne za-
varjuk, de amikor ismerős nevet hall, feltekint mégis, közbeszól. Ismét 
a levonatba bújva egy-egy zsörtöl ődő  megjegyzés is felszáll asztaláról. 
„Egy egész versszakot kihagytak!" Jó félóra múlva felkel, még egy for-
duló 'feketét kér, .s meghagyja, hogy senki se zalvarja. Leül mellénk, pa-
pírral, ironnal a kezében, s látom szemében a felkészülés lelki átválto-
zását. A 'gyermekkor, Bia. Mit jelentett a ∎szwlőföld élménye, mennyire 
hatott ki költészetére és anotíivumrendszerére? — próbálok menetet adni 
a készülő  interjúnak.Kissé előrehajolva néhány másodpercig hallgat. 
Talán magában is összegez, • számadást tesz. Bizonyára nem el őször, de 
újból, újraértékelve a múltat. 

— Az a falu, ahol én születtem, 20 kilométerre van Budapestt ől. 
Bia. Jelentését máig sem tudtam pontosan megfejteni. Valamilyen miti-
kus tnellékistesLxLek a neve, tehát igen régi település lehet. Kés ő  közép-
kori fogalomrög található meg benne. Gyermekkorom falujának lényeges 
mozzanata Budapest —. a város,. afőváros közelsége. Azonban ez a 
tény létének természetét csak mészben határozta meg. Tudni kell azt is, 
hogy Bia a nagy Metternich földbirtok része volt, s gyerekkoromat 
egészen 1945-ig ez a birtokviszony pecsételte meg. Igaz ugyan, hogy 
3000-4000 számú lakosa nem ennek a földbirtoknak volt a munkása, de 
beszívták ennek a klasszikus létformának a légkörét, leveg őjét, s ez 
befolyásolta életüket, viselkedésüket, 'gondolkodásukat. Amit ma csak a 
tankönyvekből lehet megtanulni, az Bián megvolt: a falu központjában 
a kastély (a tulajdonost sosem láttuk), a jószágigazgatóság, a templom. 
Megvolt a bivalyos szekér, amellyel a szénát hordták... A pusztainál 
pusztább volt itt az élet, a barbárnál barbárabbak az emberek. M.i, .gye-
rekek nagyon korán (kilenctíz évesen már) és nagyon sokat jártunk 
napszámba. A Móricz Zsigmondi világ itt jelen volt: a szombati kilo-
vaglások, +a -  cilinderes úrfi gyerekek látványa. Ez volt tehát az egyik 
létforma, az egyik állapot. A másik Budapest közelsége. A lakosság egy 
része mindennap bejárt dolgozni a városba, a tejüzembe, a csokoládé-
és kábelgyárba. S a harmadik. meghatározó mozzanat: akiket tanítami 
akartak a szülők, azt Bicskére vagy Budapestre küldték a polgári isko-
lába, vagy a garLdagabbalkat a gimnáziumba. Én is elóbb Bicskére ke-
rültem, majd - onnan Budapestre. Furcsa hármasság befolyásolta, irányí-
totta tehát a falu életét: a feudalizmus, a városközelség, de ugyanakkor 
beléptünk már a XX. század els ő  harmadába is. Ezeik után nem csoda, 
hogy a korombelieket valamiféle indulati, akarati elvágyódás jellemezte, 
egyfajta kiszakadni vágyás. Jómagam is csak községházi tisztvisel ői 
pályára számi1thatitam csupán, ami ugyan kiemelkedés lett volna abból 
a rétegből,. amelyből származom, de nem abból az élethártyából is, 
amely ott, falun körülvett. S mit lehetett tenni? Megszakítani barbár 
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módon, rettentő  nagy kockázattal a létfolytonosságot. Magukria hagyni 
a szülőket. Bián nem olvastak az emberek. Kicsi kis !szigetecskék léteztek 
csupán: a munkások között a szervezeti munkások, a szociáldemokraták 
és a falu papja, aikinek volt egy kis könyvtára is. Itt nem lehetett érezni 
a magasabb kultúra utáni vágyat, csak a betokozódást, a bebábozódast. 
A politikai szerkezet hierarchiájától kezdve az emberek egymáshoz való 
viszonyáig minden megmerevedett, megmárványosodott. S mit mondják, 
milyen volt a gyermekkorom? Falusiak? Ott, ahol a szegénység és az 
alkohol az úr, ott vajon milyen lehet egy tízéves fiúgyerek élete? Az ut-
cánk másik oldalán volt egy nagy tó, túl pedig az erdő. A személyes 
sérelmek, bántódások és keservek untán ide vonultan. Beszippantattam, 
beszívtam mindent, amii a természethez tartozott. De hogy megláttam, 
megfigyeltem a bogarat, annak hasát, szárnyát, mászását, repülését, úgy 
gondolom, nálam genetikai vonatkozásai is vannak. Már úgy, olyan haj-
lamanal születhettem. 

S innen költészetében a burjánzó természetképek, a biológia és 
természettudományok hatása? 

Azt tartom és valom: legyen minden természetes. De hogy az 
agyam mindent lefényképez — ez már tulajdonság. Az ember számára 
a lét lényege (az, amit lát és meg tud fogalmazni) anégisasak formájá-
ban, a dolgokban fejeződik ki. Csaikhogy a forma és a tartalom elválaszt-
hatatlan. Ha látható a forma, látható a dolog lényege áss, illetve anélkül 
a forma csak elvont valami. A halál is forma. A felbomlott élet for-
mája. A megszürkült, megmerevedett, élettelen test formája, ami arra 
késztet, hogy eligondalkodja!m azon, hogy történt a dolog, miért jött 
létre az a forma. Találkoztam egy neves fizikussal, aki a világ létezését 
egy pillanat alatt felírta nekem egy képletben. Biztos, hogy igazat mon-
dott, de a vers több egy képletnél. 

Egy pillanatra térjünk vissza az életközeghez. Néha úgy érzem, 
a szívós, mindig, mindenütt kicsírázni tudó természetet fogadja el az 
élet örökkévalóságának szimbólumaként, másutt az ezt legy őző  embert 
helyezi el őtérbe, a civilizációt. Vajon a városi életforma és környezet 
milyen változásokat hozott életében, költ ői látásmódjában a falutól való 
elrugaszkodás után? 

1948-bar lettem városlakó. Előtte négy évig, 4246l 46-ig ingáztam. 
S bizony anmia,k idején a faluváros lakói közti viszony igen rideg volt. 
Például a négy év !alatt, amíg a keseskeidelhnn középiskolába jártam,. 
csak egyetlenegyszer mehettem el fél órára az egyik évfolyamtársamhoz. 
Az iskolában nem volt közétkeztetés, ebédid őben hát jártam a várost, 
a könyvtárakat, az !antikváriumákat. Remek könyvekhez jutottam: Jó-
zsef Attila első, eredeti verseskötetéhez, Freudhoz. Nekem a város a 
felszabadulást jelentette. Azután egy évig bejáró munkás voltam, a pa-
mutfonodában dolgoztam három műszakban. Majd a népi kollégium 
tagja lettein, s így jutottam lakáshoz a várásban. Persze, azt monda-
nom se kell, hogy nem szerettem a zárt közösséget, az alkalmazkodást. 
Mégis szeretem a civilizációs létformát. Összes technikai és egyéb ártal-
maival egyetemben. Barátaim, a tramnésrzettudósak ezt nem értik. Sze-
rintem minden urbanizáció, minden humanizáció gy őzelem a tenné-
szeten, s ez a megmaradás legszebb formája. Minden beépített darabka 
föld a teremtő  ember létezését igazolja. (Csak arra kell vigyázni, hogy 
a természet egyensúlyát az ember ne rontsa eL) Ha most kitelepítenék 
Budapestet, hét-tíz év alatt mindent szétrobbantamra a burjánzó, a min-
dent bepókhálózó természet — agyom, a gaz. E burjánzó természet fe-
letti győzelmet érteni én az urbanizáció, a civilizáció győzelmének Hasz-
nos út valami felé... Városban élni — ez a legtermészetesebb mészefiesebb állapotom. 
El sem tudok mást képzelni. 

De hiszen a civilizáció átka az atombomba felfedezése is! S az 
atomháború veszélyéről, a földgolyó elpusztításáról már a hatvanas évek-
ben kimondta int ő  szavát. 
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-- Akkor, amikor megírtam a Szent T űzözön regéit, Az éjszaka ké-
peit, a Gyermekdalokat, senki sem vett komolyan. Megint h őbörög Ju-
hász! Ma sem változott semmi, sőt fokozódott aveszély. Fizikus, magfi-
zikus, biológus iisanerőseimutől néha olyan információkat kapok, amelyek  
csak néhány ember fülérig juthatnak el. Riasztó, dermeszt ő  ►adatok, té-
nyek. S mit tehet ilyenkor a költő? Ennek minden részletét nem hoz-
hatja ki, nem írhatja meg: mert nem szabad, vagy pedig mert nem alkar  
pánikot kelteni. De a művész, a költő  mégsem némulhat el, szólnia  ~IcealL 
erről is. Be kell érnie azzal, hogy csak a fenyegetettségr ől szólhat, az  
egész földgolyó rettentő  nagy veszedelméről. S olyan érett ez az állapot,  
hogy félő , nincs-e öngyújtási mechanizmusa. Mint tudjuk, a szén is  
begyulladhat. 'Szólni kell tehát a veszélyr ől még azzal a remény-remény-
telenséggel is, ha mondjuk rá bekövetkezik a robbanás, s utána évek  
múltán Új flóra és fauna is jön létre és benépesíti újra az ember nélküli  
világot.  

— A haláltudat, az  örökké fel-felbukkanó halálmotívum innen ered?  

Vagy apja korai halála befolyásolta ennek jelentkezését?  

-- Befolyásolta is, meg nem is. Közvetlenül.meghatározható for-
mában nem.. Kell, hogy legyen olyan ember, akit érdekel a halál. Hát  
én olyan vagyok. Nem pusztán élmény alapján {de az is rengeteg van),  

hanem érdeklődésből. Talán nem is ez a legjobb anegfo l :azás.• Nálam  

nem az érdelklődés szülte az élményt, de azt meghatározta. A haláltál  

mint az élet folyamatától sajnos el vagyunk idegenedve. Hiszen senki  

sem akar saját halálára gondolni. Senki sem veszi természetesnek ennek  
irracionális vagy racionális voltát, mint az életnek. A falun a halálhoz  

mint létrejött létezési formához korán hozzászoktatják a gyereket. Min-
den temetésre • el kellett menni. (Persze nem tagadom, hogy bennem  

külön is élhetett egy ilyen fajta vonzódás.) Ma is sokat járnak temetésekre,  
sokszor állok nyitott koporsók előtt. Feleségem orvos, tőle is sokat  
hallok a halálról. S mindez mellett, hogy már gyerekkoromban hozzá-
szoktam, nekem még ma is megfejthetetlen titok. Hogy történt? Mi vál-
toztatta meg az emberi létet, formát? Akár természet, akár Isten hozta  
létre aZ életet, az ma' is perpetuum mobile. Egy kör, amely állandóan  
létezne ha benne az anyag nem fáradna el. Ott állok a koporsók el őtt,  
s megfejthetetlen, miért szakadt meg a kör. Olyan ez, mint az állandó  
szerelmi izgalmi állapot. Apámban találtam meg először ennek szellemi,  
fogalmi alakját. Nevezhető  ez társadalmi, létezési, történelmi eszmélés-
nek is. Vagy történelmi, egzisztenciális számonkérésnek. Amire bennem  
minduntalan felébred a kanti „csaarkaazértias", a dac. Ha már erre a  
földgolyóra vagyunk ragaisztvta, akkor miért ne higgyek a felettem lév ő  
csillagos égben, a szívemben élő  erkölcsi létben? Azért iás! Biztos hogy  
nagy igazság van a halálban, de miért kell azt nekem elfogadnom? Ez  
a dac késztet arra, hogy állandóan újra és újra anegfogaLmazzlanz. Hogy  
egyszer talán, talán higgyeik is majd benne.  

Eposz az Apám, hosszúvers, verskönyv a legújabb alkotás  

is, a Halott feJketérigó. Miért ragaszkodik ehhez a formához?  
Hogy hogyan lett eposz az eposz? Hát lett. Nem tréfálok. Hogy  

sikerült-e, vagy sem, az már nem az én dolgom felbecsülni. Tudom, a  
Halott feketerigó újból feléleszti a Juhász-vitát. Hogy. mit akarok olyan  
hosszú verssel. Mindig mondom, a valóság más, nem alkalmazkodhat a.  
különböző  esztétikai fogalmakhoz, elvlámásokhoz: hogy nem lehet bélyeg-
forma kép, mert azt nagyítóval kell nézni, de nem lehet akkora sem,  
mint a Sixt?usi kápolna mennyezeti képe, mert azt nem tudja egyszerre  

befogadni a tekintet. Nem lehet így esztétikát csinálni, erz dogma. Kriti-
kai gondolkodásunk rákfenéje, hogy már esztétikai el őítéletekkel, fel-
tételekkel nyúlunk egy mű  megértéséhez: ez hosszú, ez rövid... Nos,  
bennem mindig megvolt, s meglesz, hogy összefogjam a lírát és mindazt,  
amit a líra tud nyújtani. Most, hogy ez mennyire vezethető  vissza holmi  
belső, természetes, az emberből kivilágló okra, az már más kérdés. Ihlet  
nélkül nincs költészet. Igaz? Ebb ől kiindulva én kétfajta ihletet, lírai  
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magatartást különböztetek meg: a pontozott és a folyamatos, állandó 
ihletet. .Értékkülönbség nincs köztitik, ez csupán két állapot, amely al-
kalmas versírásra. Pontozott ihlet: van az ember, a környezete és a 
világ. Annak .jelenségei és dolgai némaságba vannak burkolva. Állandóan 
néznek a költőre: „Szólj rólunk!" S egyszer csak, hirtelen közülük va-
lamelyik találkozik a költő  szemével vagy belső  látásával, felszikrázódik  ázódhlk,  
és verssé kéri magát. Ezzel szemben a .folyamatos ihlett olyan, amint az 
égzajlás. Állandóan bukdácsolnak a dolgok a «tudat alatt, a belső  látás-
ban és egy összefüggő  elmondást követelnek. A folyamatos ihlet természe-
tesen nem zárja ki a pontozottat. Amikor legutóbbi könyvversemet, a 
Halott feketerigót kezdtem el írni, a folyamatos ihlet nem hagyta magát. 
Kézzel írtam három oldalt, majd másnap megint. A tizedik nap meg-
született az egész vers csontvázrendszere, érrendszere, lombozata. Körül-
belül egy évig dolgoztam rajta. A szerkezete olyan, mint amikor az 
ember valakinek elmondja régi szerelmét, azt, ami volt. Kivallani min-
dent: életrajzi motívumokat, természeti, létérzési, civilizációs kérdéskö-
röket, történelmi képleteiket, gyerekkori szerelmeket, b űnöket és vétke-
ket. Olyan ez, mint a gyónás. Nemcsak személyes állapotomról, hanem 
a létezéshez, a történelemhez, a természethez valló viszonyomról is. Arról 
például, hogy mit gondolok, mint etikai struktúráról, a szegénységr ől. 

Sokan a magyar nyelv f orradalmasító jána'k, mások kísérletez ő  
költőnek tartják. Bizonyára mindkett őben van igazság. 

ösztönös és tudatos is ez a kísérletezés, ez a forradalmasítás. 
Minden költőnek van személyes léttörténete, ami valamiképp befolyásolja 
szókincsét, de ugyanakkor átéli faji léttörténetét is, ami úgyszintén meg-
pecsételi munkáját. S mindehhez rengeteget hozzáad az állandó önm ű-
velés, az érdeklődés. szerteágazó köre. Mint emnlíiteom, nemcsak író 
társaimmal érintkezem, hanem tudós, más beállítottságú bialrátaim is van-
nak. Ugyanakkor rengeteget olvasok, ha lehet, eredetiben például a né-
met lírát. 

Költészetében vannak gyakori motívumok, töbször el őforduló 
szókapcsolatok. Mondjuk, ilyen a virágmotívum, s az arany jelz őnek 
következetes felbukkanása. Tudatos ez a szókincsápolás? 

Valamikor esztétikai álláspont volt, hogy ne ismétlődjék kétszer 
ugyanaz a szó. A dolgok kifejezősége szempontjából nekem teljesen 
mindegy, hányszor fordul elő. Megragadok egy kifejezést, allkalnlazoan, 
aztán elfelejtem. Jön, elmúlik a magam bels ő  szükségletei szerint. Nem a 
szó csengése, íze, illata az, ami aniarGt következetesen kitartok mondjuk 
az arany szó mellett. 

. — Végezetül a Új .írás főszerkeszt őjét is hadd kérdezzem meg: mi a 
véleménye ci fiatal, ma induló tehetségekr ől? 

1974 óta vagyok főszerkesztő. Azóta nagyon sok fiatal tehetség 
bukkant fel. Nem lehet egyértelm űen megítélni jelenlétiek értékét. Egy 
részük a posztavantgárdra, a neoavantgárdra ešikiiszik, Ez a csoport a 
legnagyobb. Semmiféle előítéletein nincs velük szemben, csak legyen te-
hetségiek, legyen a szó mögött gyémántfedezett. Mégis azt hiszem, hogy 
az értelmet megközelítő  beszéd, szó, a logikai rendben leközölhet ő  
mondat az, amii a legtöbb, legértékesebb. Ezt nem lehelt kiihatni, nem 
lehet semmivel sem helyettesíteni. Azokban hiszek tehát, akik a bioló-
giai természet által megvalósult létben, értelemben keresik költői mon-
danivalójukat. Azért van az ember, hogy beszéljen, s ha feladja ezt a 
tulajdonságát, saját magát adja fel. 

230 



DÉR ZOLTÁN 

AMIRE MI IS BEFIZETÜNK 
OT KOSZTOLÁNYI-INTERJÚ 

Barátom meséli, hogy harmadmagával nemrég egy kisvárosban járt: 
társai egy hiteles szavú költő  és egy gyönge szavaló, aki egyszersmind a 
tévé jól ismert bemondója is. Sétáltak a város f őutcáján, s alig palástol-
ható jóérzéssel tapasztalták, hogy sokan megbámulják őket, sokan utá-
nuk néznek. Élcelődött a költővel: milyen érzés egy város legnevesebb 
fiának lenni? Egyszer azonban a költő  megálljt vezényelt, s próbát rög-
tönzött A bemondó a barátommal el őresietett, a költ ő  magában ma-
radt. így mentek vagy ötven métert. Aztán módosította a fölállást: a be-
mondót küldte előre, s ők ketten jó tíz méterre lemaradva követték. 
Kiderült — teljes egyértelműséggel —, hogy a figyelem a bemonđónak 
szólt. „Romlott már a közönség is — vonta le barátom a keser ű  tanul-
ságot. — Arra kíváncsi, aki híres, mindegy, hogy világsztár, kéjgyilkos 
vagy tévébemondó. Egy másodosztályú futballista, ha belép a vendégl őbe, 
mindenki érdeklődését fölkelti: mindenki feléje fordul. Egy jó mérnö-
köt csak ismerősei veszik észre. Világjárvány ez, a szerep nélküli töme-
gek így elégítik ki szenzációéhségüket." 

Legyintettem e keserű  filozófiára, de azért gondolkodóba ejtett: 
van benne valami. A hírnév, a híresség iránti kíváncsiság és a rendkívüli, 
a regényes iránti szomjúság valóban összefüggnek. A kommunikáció fó!-
rumai igyekeznek is kielégíteni ezt az éhséget. Nemcsak azzal, hogy hí-
res embereket léptetnek föl, hanem azzal is, hogy a névtelenek sokasá-
gából kiemelkedni segítik azt, aki valamiben tudós. Aki szépen énekel, 
aki sok mindenhez ért, aki magasabb vagy alacsonyabb, mint a többi 
ember. Amerikában — ahogy hírlik — a föltűnési lehetőségek valóságos 
iparrá szerveződtek. 

Némi iróniával gondolunk erre, pedig a jelenség nem új, s talán 
nem is Amerika a szülőanyja. Való igaz, hogy erre mifelénk is dívott 
már 'a harmincas években is, s a neves m űvészek úgy is nézték, ahogy 
ártatlan emberi szenvedélyeket nézni 'szokás. Nekünk is éppen azért vált 
gondunkká ez a közönségszomj, mert a húszas és harmincas évek lap-
jait böngészve tapasztaltuk, hogy Kosztolányi sem zárkózott el el őle. Az 
akkori színház- és anozikedvel ő  embereket els ősorban a Színházi Élet 
című  képes lap tájékoztatta a m űvészvilág eseményeiről, s ez a megle-
hetősen fölszínes lap arra is talált ürügyet, hogy a nevezetességek benne 
megszólaljanak. Ha fontos mondanivalójuk nem volt, vagy azzal más-
hova mentek, akkor itt arról nyilatkoztak, milyen volt az els ő  csók, mit 
gondolnak a féltékenységről, milyen utcához vagy eledelhez hasonlítanak. 
Biztos, hogy az olvasók „befizettek" ezekre az interjúkra, különben nem 
ügyelt volna .a szerkesztőség annyira, hogy ki ne fogyjanak. 

Kosztolányi Dezső  és Karinthy Frigyes — úgy látszik — készséggel 
válaszoltak az egymást érő  köxikérdésekre. Aligha hihették, hogy szellemi 
missziót teljesítenek, de számoltak azzal, hogy az ezerfej ű  Cézárnak adóz-
niuk kell. S ha már beszálltak a játékba, igyekeztek hírükhöz méltóan 
szerepelni. Ezek :a válaszok Kosztolányi posztumusz köteteiben sem sze-
repelnek. Pedig némelyik igen szórakoztató, s akad, amelyik szül őváro-
sával, Szabadkával is kapcsolatos. Ezekb ől közlünk néhányat a 7 Nap 
jubileuma alkalmából. Abban a reményben, hogy a benne megjelent írá-
sok, interjúik egyike-másika is lesz idővel olyan érdekes, mint amilyenek 
ezek, amelyek közül az első  akár irodalomtörténeti adalék is lehetne. 
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ÉLETEM LEGIZGALMASABB KÖLCSÖNKÉRÉSE 
(Körkérdés) 

Hatodik gimnazista voltam vidéken. Sürgősen szükségem lett volna 
hatvan fillérre. Ezt az összeget akkoriban nem könnyen lehetett el őte-
remteni. Otthon volt mindenem, tiszta ágyam, pompás kosztom, csinos 
ruhám. Egyebekben azonban a körmömre néztek. 

Egy ajánlott expresszlevelet kellett elküldenem Budapestre. Vajon 
mit küld e1 egy vidéki hatodik gimnazista ajánlott expressz Budapestre? 
Csak verset. Mert ez értékes: biztosítani kell. És sürg ős, nagyon sürgős. 

Fenyves Ferenchez fordultam, legjobb barátomhoz, osztálytársam-
hoz, pad-szomszédomhoz, a Bácsmegyei Napló mostani kit űnő  szer-
kesztőjéhez. Izgatofitan előadtam neki, hogy két nap óta nem ettem, 
kölcsönkértem tőle hatvan fillért. 

Az ürügyet nem hitte e1, de azzal a megértéssel, mely őt jellemezte, 
azonnal rendelkezésemre bocsátotta a kért összeget. A levelet megírtam 
és elküldtem, ajánlott ex,pressz, Vészi József „Budapesti Napló"-jához. 
A Budapesti Naplónak nem volt olyan sürgős a versem, mint nekem, de 
egy hónap múlva csakugyan megjelent. Nagy felt űnést keltett. Különö-
sen. a hatodik osztály növendékei között. 

Most jut eszembe, hogy a hatvan fillért még nem adtam meg. 

II. 

Vajon mi lehetett Kosztolányi életének legmulatságosabb epizódja? 
Ezt is a Színházi Élet jóvoltából tudjuk, mert 1924 utolsó (52.) számá-
ban körkérdéssel fordult a magyar szellemi élet harmincöt kiemelked ő  
személyiségéhez. Olyan neves írók, fest ők, rendezők és színigazgatók 
mesélték el életük legvidámabb esetét, mint például Móricz Zsigmond, 
Heltai Jenő, Lengyel Menyhért, Szép Ern ő, Karinthy Frigyes, Somlyó 
Zoltán, Iványi-Griinwald Béla, Hevesi Sándor, Jób Dániel, Csathó Kál-
mán, no és Stella Adorján, aki a húszas évek elején Szabadkán volt 
újságíró. A lap munkatársa elsőnek Rákosi Jenőt kereste föl, akinek a 
neve — mint írja — „az élő  magyar irodalom minden lexiconjában, min-
den névsorában, katalógusában az, els ő". Az akkor harminckilenc éves 
Kosztolányi nyolcadik volt a megkérdezettek között. Ez arra utal, hogy 
a 'szerkesztőség nagyra értékelte munkásságát, mert írótársai közül el őtte 
csak Móriczot, Heltait és Lengyelt szólaltatta meg a riporter, akik vi-
szont idősebbek voltak nála. Igaz, hogy Krúdy is, Somlyó is, Szini Gyula 
is, viszont mégis jóval utána következtek, valahol a sor végén, Farkas 
Ianrével együtt. Pedig az utóbbi neve ott szerepelt a legismertebb ötven. 
magyar nevet tartalmazó listán, amelyet a Színházi Élet csaknem tizen-
hatezer olvasójának a szavazata alapján éppen akkortájt állítottak össze, 
s amelyre Kosztolányi nem került föl. Hogy kik -  voltak 1924-ben a leg-
ismertebbek Magyarországon, az aramagában is sokat mond, mégsem 
soroljuk föl őket, mert jó részüknek a neve nemcsak a köztudatból 
esett ki, de a lexikonokban sem található ma már meg. Ehelyett inkább 
teljes egészében közöljük Kosztolányi válaszát, amely akár — az élet-
művében oly ritka — humoreszknek is tekinthet ő . 

ÉLETEM LEGVIDÁMABB ESETE... 
(Ködkérdés) 

Barátomat és feleségét meghívtuk ebédre. Ezek régi, jeles ugratók. 
Ennélfogva vigyáznunk kellett. 

Az elv az volt, hogy a világ legrosszabb ebédjét adjuk, ehetetlen, 
undok ételeket, melyeket utálnak, anélkül azonban, hogy észrevennék 
szándékunkat, olyan formában, hogy bizalmas barátságunk ellenére se 
merjenek egyetlen megjegyzést tenni az asztalnál, csak szégyelljék, rosz-
szul érezzék magukat és rendkívül feszélyezze őket a botrány. 
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Hetekig készülődtünk, mert teljesen rossz ebédet adni éppoly ne-
héz, mint teljesen jót. 

Mindenekelőtt gyönyörűen terítettük meg az asztalt, igazi ezüsttel, 
virágokkal. Első  fogás híg, színtelen marhahúsleves. Alig különbözött va-
lamit ,a forró víztől, csak épp abban, hogy nagyon sós is volt. Viszont 
színjátszó .kristálycsészében tálaltuk föl. Ez még nem szúrt szemet. 
Kedves vendégeink megízlelték s minthogy arai megittuk, talán azt hitték, 
hogy tévednek, vagy sohase szerették a marhahúslevest. 

Utána kemény, majdnem főtetlen öregbabfőzelék következett, meis-
seni tálban. Fölötte igen rágós, mócsingos, koloncos marhahús, kövér 
és mégis szálkás, mely mosogatórongyhoz hasonlított volna, ha nem 
gőzölög annyira. Melléje háromnapos, savanyú pékkenyér, finoman-vé-
konyan fölszeletelve. Ekkor rég megállapított szerepem szerint megízlel-
tem 'a főzeléket s feleségemhez fordulva megjegyeztem, hogy jó, de „kissé 
mintha nem lenne elég puha". Feleségem tiltakozott. Azt mondta, hogy 
én mindenben találok kifogásolni valót. F őképp, ha véndégeik vannak. 
Majd fölkelt, zavartan, kihnent a konyhába és visszajött, vállát vono-
gatva. Vendégeinik, kik  kínos zavarukban előbb egymásra pillantottak, 
vigaszhaltak, hogy szóra sem érdemes az egész. De azért nem ettek. 

Hozták a harmadik fogást, a mákos galuskát, melynek kieszelése 
és elkészítése nem kis fejtörésünkbe került. Barna lisztb ől szaggatták, 
gombóc nagyságúra, bőven meghintették keserű  s avas mákkal — ezzel 
egyáltalán nem fukarkodtak —, csak cukrot nem mellékeltek hozzá. A 
gombócokon már jéghidegre fagyott a zsír. Én föláldoztam magamat. 
Megettem belőle hármat. Dicsértem és csemcsegtem. Kínálgattam a meg-
hívottakat. Vettek egyet-kett őt. Nézték, ,szagolgatták, elmaszatolták tá-
nyérjukon s otthagyták. Most a feleségem sopánkodott, hogy milyen a 
szakácsnője. Én védelmeztem á szakácsn őt. 

De végre jött a fekete, melyet snindeniki várt. Kecses findzsában 
kaptuk. Hamisítatlan hadikávé volt. Lenn a tányérkán két-két szem 
szacharin fehérlett. Erre a vendégek elnevették Magukat. Rájöttek arra, 
amit mi már rég tudtunk. Meg voltak velünk elégedve és gratuláltak. 
Félóráig röhögtünk, együtt. 

Az ugratás tehát sikerült. Most araár csak az maradt hátra, hogy 
e gúnyebéd után . beadassuk az igazit, a jót. De ebben a tekintetben is 
túljártunk eszükön. Semmit sem adattunk be. Ezzel a ragyogó ötletünk-
kel még inkább meg voltunk elégedve. 

II2. 

Tudunk róla, hogy a Nyugat című  folyóirat szerkesztői nem lel-
kesedtek túlságosan Kosztolányi nyelvvéd ő  munkájáért. Schöpflin Aladár 
vitairatából az is kiderül, miért. A szépírói stílus alkotó szeszélyét, sza-
badságát féltették a szabályok béklyóitól, az idegen szavak némelyikét 
pedig az európai kultúrához fűződő  kapcsolatok jeleiként óvták a puriz-
mustól. Karinthy Frigyes nem szólt bele ebbe a vitába, de róla ettől 
fiükggetlenül föltételezhető, hogy viszolygott a nyelvészek pedantériájától. 
Persze az is lehet, ez a vita is csak alkalom volt számárra, hogy humora 
megtermékenyüljön. Akármi volt is az indítéka, tréfája remeklés. 

GYILKOSOK VAGYUNK 
(És ; ha nem, akkor lehetnénk!) 

A fenti címmel Karinthy Frigyes arról elanélkedik a Színházi Élet 
1931. augusztus 2—&+i számában, hogy az új lélektan szerint tudatunk 
alján lefojtva gyilkos ösztönük rejlenek. Az írókban is. S elt űnődik, mi 
lenne, ha .fölszabadulnánk. frásáit így fejezi be.: 

„A kiváló írók közt sok b űnöző  akadt: egyik-másik vérpadon végezte 
s nem mindig ártatlanul. 

Nem akarom ijesztgetni szeretett kartársaimat, de nem szeretnék 
egyiknek sem az alsó tudatával találkozni valami sötét utcán. 
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A magaméval se, isten ments. 
Szerencsére, e gonosz hajlamokat féken tartja kultúra és civili-

záció s némi kis bölcsesség, ha akad. 
De mi lenne, ha. ezek a fékek összeomolnának és felszabadulna 

bennünk a vérengz ő  bestia, állat az emberben? 
Persze, az egyéniség akkor is érvényesülne. Mindeniki a maga stí-

lusában követné el a szörnyű  bűntényt művészi lényének megfelelő  
fegyverével s a képzeletére, hajlamaira jellemz ő  okok és ürügyek miatt. 

Például.. . 
Aranytollú bartáom, 

Kosztolányi Dezs ő  
színes mérgeket keverne mézbe és hasisba s úgy etetné meg vele, mond-
juk, Shaw Bernátot, amiért rossz magyarsággal ír angolul, hogy a 
hulla külön köszönőlevelet írna hozzá a másvilágról az élvezetért, ami-
ben része volt." 

 

A Színházi Élet egyik körkérdése így hangzott: Mi a rohadt almája? 
Valószínű  az ártatlanabb szenvedélyekre vonatkozott ez, vagy a szagok, 
illatok iránti fogékonyságra. Kosztolányi bemegy a kérdés utcájába, 
mintha tudná, egy modern költőnek érzékenynek kell lennie a szagok 
iránt, hiszen inspiratív jelent őségükről Babits már ifjan tanulmányt írt. 
Ám ha azt hiszi az olvasó, hogy szegfűszeget szagolgatva esetleg sikerül 
olyan szerelmes történetet írni, mint az Édes Anna némelyik fejezete, 
tapasztalni fogja, hogy a játék akkor is csak játék, ha lángelme m űveli. 
E figyelmeztetés után közöljük Kosztolányi válaszát. 

MI A ROHADT ALMÁJA? 
(Körkérdés) 

Elsősorban és feltétlenül el kell szívnom naponta 40 cigarettát, 
ha dolgozom. Erős cigarettákat. De ott áll még erre a célra az író-
asztalomon tíz különféle színű  üvegecske, különféle illatokkal. Vannak 
köztük modern francia parfőmök és gyógyvirág, szegfűszeg, kámforillat, 
sőt éter is. Ezeket az üvegeket szagolgatom, ha erősebb hangulatra van 
szükségem. Hol egyiket, hol másikat. Az „Édes . Anna" című  regényem 
írásánál például, a szerelmi fejezeteknél a szegf űszegeset szagolgattam, 
míg az utolsó fejezetnél, amelyikben a gyilkosság történik, az éteres 
üvegre került sor. (1927. december 18-25.) 

 

S végül még két Kosztolányi-válasz a Színházi Éretb ől: 
BEJÖN MAGA AZ ÉN UTCÁMBA 

(Körkérdés) 

Az ilyen szerénytelen kérdésre csak szerénytelenül illik felelni. Az 
Üllői utat választom, mert itt laktam évekig, itt írtam els ő  verseimet, 
délfelé itt jártak a szép, szegény leányok, az éhes, vidám diákok, éjsza{-
kániként itt ragyognak fel a klinikák tükörablakai és itt virágoznak az 
„Üllői úti fák". (1928. január 1-7.) 

SAJTÓHIBA 
(Körkérdés) 

Két olyan sajtóhibára emlékszem, amit sohasem fogok elfelejteni. 
Az egyik a Bácsmegyei Naplóban jelent meg sok évvel- ezel őtt. Egy öreg, 
kedves poétáról írtam kritikát, többek között ezt: „A zseniális költő  
utolsó kötete...." Így jelent meg: „A szenilis költ ő  utolsó kötete..." 
A másik a Pesti Hírlapban jelent meg nemrégiben, ahol „ametiszt lila 
alkony" helyett „antiszemita lila alkony"-t szedtek. (1930. június 22-28.) 
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OROSZ IBOLYA 

FALAK 

A .tanítókisasszony a lelkét kitette érte. kuka rendkívül értelmes gye-
rek. Igyekvő, akar. Kár lenne érte. A ,többi els őssel nem tud lépést tar-
tani. Mert nem hall. De ha ő  külön elmagyarázza, megmutatja neki, 
megy minden,. akár a karikacsapás. Csak hát ebben a kis falusi isko-
lában, ahol négy alsó tagozat van együtt, neki se ideje, se módja külön 
foglalkozni vele. Falusi tanítóskodásának hosszú évei, emberismerete 
súgta nyilván, hogy nem érvelt. Könyörgött. Vigyék a kislányt Zágráb-
ba, úgy tudja, ott meg tudnák műteni. Vagy ha nem sikerül visszaadni 
a hallását, hát Szabadka sincs a világ végén. A speciális iskolában elvé-
gezheti a nyolc osztályt és még szakmát is tanulhat. 

Elvesztette a csatát. A keménykötés ű, sasszemű  parasztember a 
fejét csóválta. Villant a szeme, hogy kimondta, márpedig az ő  gyereke 
nem megy „hülyeiskolába". Attól, hogy kiskori betegsége hallásába mart, 
még nem mond le róla, oda nem adja az államnak. Majd ellesz szépen 
otthon a kislány. Ha már a tanítókisasszony úgy gondolja, hogy nem 
való a többi közé, ha már nem akarja. 

Utóbb a családban, ha szóba jött Icu, egyik-másik vakon kétségbe 
vonta a sógor rátartiságát. Azt mondták, nem .sértettsége miatt nem ad-
ta Szabadkára a lányát. Hanem mert tudta, id őbe is kerül, pénzbe is. A 
bentlakás, az utazás. És neki két istene volt csak. A pénz meg az id ő . 
Gazdagodni akart. Sok pénzt, sok földet, földekb ől is a legjobbakat a 
faluban, gyorsan. S hogy gazdagodási szándékát nemigen támogattta a 
sors (fiúk helyett négy 'lánya született), még keményebbé, elszántabbá 
tette. A csakazértis a legfiatalabb, Icuka volt. 

Úgy nevelte a lányait, mintha nadrágban-bocskorban születtek volna. 
Iskola után trágyát hordtak, kapáltak, lovat vezettek, zsákoltak, amint 
elbírta a válluk. A három közül egynek se maradt kedve, ideje, hogy 
maga mellé ültesse a legkisebbet. írni-olvasni, szabni-varrni tanítsa. Vagy 
legalábbis lapoztassa vele az alsós tankönyveket. 

Icu átvette a konyhát anyja helyett. Begyújtott, ötliteres lábasban 
tejet forralt, literes bögrében Divka kávét f őzött, minden az asztalon 
gőzölgött téli reggeleken, mire apja-anyja meg a három lány fölkelt. És 
a fal, a beteg dobhártyája építette fal egyre magasabb és magasabb 
lett. Csak .annyit közöltek vele a ház, az utca, a világ dolgairól, ameny-
nyit éppen kedve tartotta a lányoknak. Az esti rádiózás-olvasás helyett 
neki a gombolyag meg a kötés jutott. És mire televízió is lett a nagy--
szobában, egyre kevesebbet tudott, egyre kevesebbet értett. 

A csöndre hallgatással válaszolt. Tekintete villanó lett. Mint azoké, 
akik sose tudják, mikor toppan be valaki látóterükbe. És zsémbel ő  lett, 
harapós. Mint előbb-utóbb azok, akiket kikerülnek, odébb löknek, lein-
tenek. Nagylánysorban voltak már nővérei -- még akkor sem adta fel. 
Nem fogta fel, hogy a fal, amelyet köréje építettek, most már végérvé-
nyesen ott marad körülötte. Ha apjuk :a paprika- meg a dohánypénzb ől 
városi bevásárlásra vitte a lányokat, és hatalmas csomagokkal, ruha- és 
kabátszövetekkel, paplanselymekkel, tucatszám vásárolt alsónem űvel tér-
tek haza, megkérdezte, neki ruhából is, alsóneműből is mért van egy. 
Azt mondták: „Mert a lányok szántottak, kukoricát szedtek, kapáltak, 
te meg nem". Meg azt is: „A lányok eladósorban vannak, a stafírung 
nekik kell". Icu az elsővel zsémbelt. A másodikat elértette. Hogy mivel 
idősebb mind a három, ő  jön sorra, ha azok férjhez mentek. 

Két idősebb nővére úgy 'szökött meg az igavonástól, hogy „uszko-
csizott". Megvolt már akkor az új ház, a bútoroik, a zsíros földek. Gazda 
apjuk illő  hozományt vitt utánuk. Bár ágrólszakadt vejeivel sohase tu-
dott megbékélni. Egy percre sem. Trágyahordás idején vitte el a tüd ő- 
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gyulladás. Még akkor is kapart. A harmadik lányt az anyjuk már a föl-
dek árából stafározta ki. Csak a hatalmas üres ház maradt, meg a leg-
soványabb szántók. Árendába. És Icu a konyhában. 

A vásznakkal, szövetekkel, ágyneművel tömött szekrényekben az ő  
ruhái lógnak árván. A tükrös szekrényen üres kölnisüvegek, dísznek. 
Mégis hangosabb a ház, mint bármikor. Hol nincstelen, öreg édesanyja 
pöröl a sorssal. Hol Iou dörömböl égig érő  falai között. 

Mikor ketten maradtak, az anyja még mondogatta: „Csak te ne 
lennél a nyakamon. Te szerencsétlenség, te." „Maga csak hallgasson", 
villan vissza Icu szeme. Mert ma ő  a családfönntartó. Havi szociális se-
gélyt kap, telente egy tonna szenet. És visszavághatja a világnak, amit  

naponta kapott tőle: HALLGASS! 
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SZABÓ-HANGYA TERÉZ 

KOCCINTÁS A HALÁLLAL  
A NŐK ALKOHOLIZMUSÁRÓL  

Most, amikor ez az írás készül, vagy amíg a nyájas olvasó végigfut  

a sorokon, a világban hiány, de hány pohár emelkedik magasba: „Kocint-
sunk!" Koccintsunk ... Kivel? A halállal?!  

A betegség nem kérdezősködik. Az alkohol pedig a halálhoz hason-
lóan egyformán „kaszál" gazdagokat és szegényeket, tikosakat és butákat,  

nőket és férfiakat. A nők alkoholizmusa ugyanolyan kellemetlen és sú-
lyos, mint a férfiaké. Még súlyosabb. Borzasztó következményekkel. A  

gyerekek •sokkal inkább szenvednek az iszákos anya miatt, mint az ita-
lozó apa miatt.  

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a halálos kimenetel ű  
betegségek listáján közvetlenül a rák után a második-harmadik helyen  

van a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel együtt. Viszont jól tudjuk  

azt is, hogy az alkohol sok esetben közvetve is halált okoz. Hogy csak  

a munkahelyi és a közlekedési baleseteket említsük: a legtöbbet ittas  

emberek idézik elő. Részeg nők és férfiak.  
Talán tisztázzuk: kit is nevezhetünk alkoholistának? Dr. Damjan  

Savić, az újvidéki Elme- és Idegkórtani Intézetnek az alkoholizmus prob-
lémájával évek óta behatóan foglalkozó főorvosa szerint azt a személyt  
tekintjük alkoholistának, aki a sok ivás következtében pszichikailag és  

fizikailag függő  viszonyba került az alkohollal. Ez annyit jelent, hogy  

reggel, amint felébredt, rögtön a pohár után nyúl (s őt sokszor éjszaka is  
felkel, hogy megigyon néhány kortyot), és két három óra múlva újra  

innia kell. Amennyiben ezt nem teszi meg, reszket a keze, ideges lesz,  

izzadni kezd, idegfeszültség vesz er őt rajta és mindenáron meg akarja  

inni a maga adagját. Vagyis alkohol nélkül nem tud természetes lenni,  

normálisan viselkedni, dolgozni.  
Dr. Savić  szerint az alkoholista n ők egészségi és szociális problémái  

sokkal nagyobbak és súlyosabbak, mint a férfiaké.  
-- A nők alkoholizmusának komolyabb egészségi következményei  

vannak — mondta beszélget őtársunk. —, mivel a n ők későn, sokszor túl  
későn határozzák el magukat a gyógyulásra. Vannak egészen fiatal, 16-17  

éves alkoholisták, akik csak 40-50 éves korukban kezdik gyógyíttatni  

magukat. Hosszú évekig rejtegetik betegségüket, mert felfogásunk sze-
rint sokkal nagyobb szégyen a n ő  iszákossága, mint a férfié. Sokszor  

nemcsak maga az asszony titkolja betegségét, hanem a közvetlen kör-
nyezete, a férje is. Az iszákos nőket férjük gyakran fizikailag is bántal-
mazza. Pedig köztudott, hogy az alkoholizmus nagyon komoly betegség.  
Az alkoholista nő  is pszichofizikai függésbe kerül. A betegség fázisában  

már reggel itallal kell kezdenie a napot. A fizikai bántalmazás, a közvé-
lemény elitélő  viszonyulása mind arra kényszeríti a beteg, 'alkoholista  

lányokat, asszonyokat, hogy rejtegessék „gyengéjüket", hogy dugdossák  

az italjukat. Legyen bár szó városi vagy falusi környezetr ől, alkalmas  
rejtekhely mindig akad: az éléskamrában a paradicsomosüvegek között  

vagy éppen az istálló valamelyik rejtett zugában. Ennélfogva a n ők leg-
többször egyedül isznak, és a tömény italokat részesítik el őnyben, mivel  
ezek hatása gyorsabb és intenzívebb.  

~ 

A részeg nő  mindig felháborodást váltott • ki, a férfi szimpatikusan  

„spicces", „jókedvű", és sokan szórakoznak csak a látványon. Mindez  

nem jelenti azt, hogy a múltban a n ők nem ittak. Ittak, de titokban. Ma  

mind inkább nyíltan teszik ezt, mind kevesebben restelkednek az ital  

- miatt. Szép előrehaladás  .. . 
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A fentiekről beszélnek az egészségügyi illetékesek hivatalos jelen-
tései, a statisztikai mutatószámok is. Hazánkban 1965 óta jegyzik a kór-
házi kezelésen átesett alkoholistákat, de csak azokat az adatokat dolgoz-
zák fel komputer segítségével, amelyek az ivás következményeként fellé-
pő  legsúlyosabb esetekkel, a notórius alkoholistákkal foglalkoznak. Sok 
alkoholista (nő  és férfi) azonban nem érkezik meg a kórházba, hogy 
gyógyíttassa magát, mert meghal, börtönbe jut vagy a kórház más osz-
tályaira kerül. Sokan pedig egyáltalán nem gyógyíttatják magukat, így 
azután az alább következ ő  számokat hárommal vagy néggyel meg kell 
szorozni ahhoz, hogy hozzávetőlegesen pontos adatok birtokába jussunk. 

A vizsgált időszak első  évében egy alkoholista nő  mellett nyolc 
iszákos férfit gyógyítottak, öt év múlva ez a szám már 1:6-hoz, s őt a 
nagyvárosokban ez az arány eléri az 1:2-t. Hirtelen hatalmas emelkedés. 
És ez így van az egész világon. 

Ezek az adatok azt is jelentik, hogy az alkoholista férfiak és n ők 
millió munkaórákat nem dolgoztak (legtöbbjük munkaviszonyban van), 
a gyógyítás előtt és után többet ártottak, mint használtak, mert állandó-
an hosszabb-rövidebb betegszabadságot vettek ki, közlekedési balesete-
ket okoztak, hogy a családi problémákat ne is említsük. Az utóbbi évek-
ben az alkoholista nők száma nagyobb tempóban n ő, mint a férfiaké. 
Ugyanakkor a kórházakban a női osztályok kisebb befogadóképesség űek. 
Ha növelnék. a betegágyak számát,. bizonyára több alkoholista n őt tudná-
nak gyógyítani. 

Miért isznak a nők? A nyugati kutatások egyértelm űen azt bizonyít-
ják, hogy az ok a nők nagyobb elfoglaltsága, munkába állása, emancipáci-
ója. Ugyanakkor elfelejtik, hogy valamikor is csak a polgári osztály höl-
gyei ültek otthon (és titokban • ittak!), a gyárakban, a földeken pedig min-
dig is dolgoztak nők. Tehát nem csak az utóbbi évtizedekben léptek be „a 
férfiak dolgos, felelősségteljes és bizonytalan" világába, ahol maguk is 
„férfiasan" kezdtek inni. Egyébként is az adatok azt bizonyítják, hogy a 
gyógyított alkoholista nők 75 százaléka nincs munkaviszonyban. Vagyis 
háziasszony vagy nyugdíjas. 

Kénytelenek vagyunk azonban megállapítani, hogy a gyógyított alko-
holisták közt több a munkaviszonyban lev ő  nő, akiknek mind gyakrabban 
kell, egészen furcsa módon, bizonyítaniuk egyenjogúságukat a kollégáik-
kal. Ez a mód pedig az, hogy megisznak együtt egy töményet. Ám ha az 
ivászat szokásukká válik és megbetegednek, alkoholisták lesznek, „taní-
tóik", a „kedves kollégáik" fordítanak nekik els őként hátat... 

-- Az alkoholizmus, legalábbis a nőknél — emelte ki dr. Damjan 
Savić  — a 'kommunikáció betegsége. A nők nagyobb számban végeznek 
olyan munkát, ahol szükség van a közvetlen kapcsolatra, a kommuniká-
lásra. Így az alkoholhoz is könnyebben hozzájutnak. Ha a foglalkozáso-
kat vesszük figyelembe, akikor legveszélyeztetettebbek azok a n ők, akik a 
vendéglátóiparban, a kereskedelemben, az élelmiszeriparban, az .épít ő -
iparban dolgoznak, de ugyanígy közvetlen veszélynek vannak kitéve a 
földművesek, az újságírók, a' tisztviselők, azután az elvált nők, az özvegyek, 
a klimax előtti és utáni periódusban levők, akiknek a férjük jóval idő-
sebb. Külön rizikós csoportot alkotnak azok, akiknek a családjában már 
volt alkoholista nő  vagy férfi. 

Amikor a férfi iszik, régimódi felfogásunk szerint „a férfiasságát 
bizonyítja", s egyébként is a n ő  tartja a „ház három sarkát", így a 
negyedik akár inoghat is egy kicsit (mennyire tévedünk, hiszen az alko-
holista tönkretesz mindenkit maga körül). Egészen más a helyzet, amikor 
a nő  iszik. Ezt elsősorban maga a férj nem tűri (aki a legtöbb esetben 
maga is alkoholista), azután pedig a társadalom ítéli el, hiszen inni 
egyáltalán nem „nőies dolog". A nőies nő  ugyanis, finom, csendes és szor-
galmas, az alkohol rabjává lett lány vagy asszony viszont egyáltalán nem 
kedves, nem hallgat és nem dolgozik. 

A társadalom egy ideig jóindulattal tekint az ivásra, ám amikor 
valaki átlépi a határt, egyszerre mindenki hátat fordít neki és kiüldözik 
a maguk közösségéb ől. A nővel ez előbb megtörténik, mint a férfival. 

238 



Sajnos egyben túl későn is, mert nem az a megoldás, hogy valakit kire-
kesztünk körünkből, hanem az, hogy megelőzzük a bajt, hogy megértes-
sük vele: az alkoholizmus koccintás a halállal. 

Amióta szervezetten folyik az alkoholisták gyógyítása, állandóan kü-
lön figyelmet szentelnek a n őknek. Arról van ugyanis szó, hogy az alko-
holista nő  nemcsak a maga egészségét veszélyezteti, hanem közvetlenül 
a gyermekeit is. 

Az iszákosság miatt — mondta beszélget őtársunk — nagyon sok 
család szétesik. Tartományunkban az összes válások 40 százalékát köz-
vetlenül az alkohol okozza. Márpedig Vajdaságban 1000 házasságkötésre 
203 válás jut! Többéves tapasztalatok alapján mondhatom el, hogy az 
összes gyógyított alkoholista nő  31 százaléka már a kórházba kerülése 
előtt elvált volt. Ugyancsak a praxisom bizonyítja: a gyerekekre rettene-
tes hatással van az iszákos anya. Érzékenyek, sérülékenyek az ilyen csa-
ládban élő  kisfiúk és kislányok. És legtöbbjükb ől felnőttkorban ,alkoholis-
ta lesz. 

Megdönthetetlenül bebizonyosodott, hogy az alkohol megtámad bi-
zonyos belső  szerveket, de veszélyes az egészségre általában is. A terhes 
nők minimális italozással is nemcsak a maguk, de még meg nem szüle-
tett gyermekük egészségét is veszélyeztetik. A világ különböz ő  országaiban 
különbözőek az adatok, de csak ha minden ezredik alkoholista n ő  újszü-
lött gyermeke jön a világra valamilyen pszichofizikai rendellenességgel, 
már ez is katasztrófa és nem lenne szabad megengednünk. 

A komputerrel feldolgozott adatok azt bizonyítják, hogy a gyógyított 
alkoholista nők 42 százaléka 45 évesnél idősebb. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy mértéken felül ittak tíz, tizenöt vagy ennél is több évig — így 
lettek betegek, alkoholisták. S mindez azt is bizonyítja, hogy terhességük 
alatt sem „nélkülözték" az italt. 

Elmondta-e nekik valaki, hogy milyen veszélybe sodorták még meg 
nem született gyermeküket? Talán inkább még meg is kínálták egy kis 
itallal, mert az „erősít". 

Szabadkai intézetben helyeztük el azt a gyermeket — mondta dr. 
Savić  —, akit alkoholista anya hozott a világra. Életének els ő  hónapjában 
már tudtuk, hogy pszichofizikailag defektes gyermekről van szó, soha-
sem tanul meg beszélni, járni. Mert már az édesanyja méhében az alkohol 
agykárosodást okozott nála. Véleményem szerint az alkoholista családból 
kikerült alkoholistává lett gyermek nemcsak egyszer űen azonosul a szü-
leivel, hanem genetikai tényezők is szerepet játszanak ebben a folyamat-
ban. Konkrét tudományos bizonyíték erre még nincs, de a kutatások min-
denütt a világon folynak, és biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül 
választ találunk erre a kérdésre is. Megtudjuk majd, miért isznak milliók 
és milliók, a több millió gyógyítás alatt álló alkoholista közül pedig 
mindössze három százalék tud visszatérni a rendes, józan életbe. 

Ahelyett, hogy elzárkózunk a probléma el ől, hogy érzéketlenek mara-
dunk, széles körű  társadalmi akciót kell indítanunk az alkoholizmus meg-
előzésére. Iskolákban, munkaszervezetekben, helyi közösségekben, min-
denütt el kell mondani, tudatosítani kell a gyerekekkel, a fiatalokkal, a 
férfiakkal és a nőkkel, hogy az alkohol milyen káros az egyénre és a 
társadalomra is. 

A közvetlen harcot az alkoholizmus ellen — jegyezte meg dr. 
Damjan Savić  — mi végezzük itt a kórházban. Amikor az alkoholista n ő  
maga jelentkezik gyógyításra, vagy a családja, barátai, munkatársai hoz-
zák be a rendelőnkbe, már az ajtóból felismerjük. Az első  fizikai jelek 
ugyanis az arcon mutatkoznak meg. Az alkoholista nők arca felpuffadt, 
bőre megváltozik, facies 'alcoholica mutatkozik. A borivók hajszálerei is 
jól látszanak, a pálinkát kedvelők viszont sápadtak, sárga bőrűek. Ezen-
kívül egész megjelenésük rendetlen, elhanyagolt. Hangjuk rekedtes, re-
szelős. A gyógyítás, a „közvetlen harc" igen egyszer ű , s ha nincs túl kés ő , 
valamint a páciens is közreműködik, gyors és rövid ideig tart. A kórházi 
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felvétel napján az injekciók, a tabletták hatására már jobban érzi ma-
gát a beteg. A következ ő  napokban tovább javul az állapota, a közérzete. 
Hála a csoportos pszichoterápiának, az edukációnak, az el őadásoknak, ha-
marosan motiválni tudjuk a gyógyulásra. Beleegyezik az antabus szedésé-
be, ellenőrzésre jár •a kórházba, rendszeresen, minden héten meglátogatja 
a gyógyult alkoholisták klubját. Egyénekt ől függően ez a folyamat 30 
naptól 3 hónapig tart. Mivel kevés a kórházi ágyunk, nem tarthatjuk itt 
a betegeket hosszabb ideig, pedig így talán meg tudnánk akadályozni 
a sok visszaesést, azt, hogy betegeinkkel újra és újra találkozzunk és 
elölről kezdjük a kezelést. A beteg családtagjaival is felvesszük a kapcso-
latot és megtanítjuk őket arra, hogyan kell fogadniuk otthon a volt alko-
holistát. A teljes gyógyulásban viszont csak akkor reménykedhetünk, ha 
a család, a közvetlen környezet mellett a munkahelyen is normálisan visel-
kednek a gyógyult alkoholistával. Nem szabad ivásra unszolni, kínálgatni, 
mert az egyszer ebben megbetegedett ember sohasem lesz immun. Ter-
mészetesen vannak pozitív és negatív példák. Volt olyan páciensünk, 
aki vezetői állást töltött be, s a barátai hozták be a kórházba rendkívül 
súlyos állapotban. Idegkárosodásai miatt nem tudott járni, a komputeres 
vizsgálat igen komoly elváltozásokat mutatott ki az agyán. Ennek már öt 
éve. Ez a nő  kigyógyult. Szépen beilleszkedett az italtól mentes életbe. 
Munkám során megismertem egy háromgyermekes anyát, aki ugyancsak 
delirium tremensszel került be hozzánk. Minden fáradozásunk ellenére 
a mai napig sem tudta leküzdeni a betegségét. Néha eljár hozzánk ellen őr-
zésre, de a sorsa bizonytalan. Mondhatok még egy pozitív példát. Az osztá-
lyomra került egy tanítón ő , aki a látására panaszkodott. A pálinka, ame-
lyet rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztott, veszélyeztette a szemét. 
Sikerült segítenünk rajta, látási zavarai .megsz űntek, s a munkájához is 
visszatérhetett. Ebből a néhány példából is látszik, mennyire veszélyes, 
milyen súlyos betegség az alkoholizmus. A nőknél különösen komoly 
egészségi problémákat okoz. Bizonyára biológiai felépítésük is közrejátszik 
abban, hogy 'érzékenyebbek az alkoholos italokra. Ezenkívül késve, súlyos 
állapotban érkeznek a kórházba. Ennélfogva hosszabb ideig tart a gyógyí-
tásuk, gyakoribbak a szövődmények és sok a visszaeső. A gyógyulás után 
legtöbben bevallják: féltek a kórháztól, a gyógyítástól, mert meg voltak 
győződve arról, hogy nagyon nehezen tudják majd elviselni az alkohol 
hiányát. Ha sikeres a gyógyítás, legtöbbjük úgy érzi, mintha sohasem 
ivott volna bort, pálinkát. 

Mindezek után nézhetjük-e nyugodt lélekkel a nők mindjobban el-
szaporodó iszákosságát, hallgathatjuk-e érzéketlenül az alkohol miatt be-
következő  közlekedési balesetekről szóló híreket, szó nélkül hagyhatjuk-e 
a növekvőben levő  munkahelyi baleseteket leíró jelentéseket, figyelhet-
jük-e karba tett kézzel az alkoholtól veszélyeztetett gyerekek sorsát? Mind-
ehhez tudnunk kell: az alkoholisták korábban mennek nyugdíjba, hama-
rabb halnak meg. Az átlagos életkort tekintve húsz évvel kevesebbet élnek, 
mint a józan életűek. Átlagos életkoruk mindössze ötven év. 

— Mi, hacsak gyógyítanánk — mondta befejezésül beszélget őtár-
sunk —, naponta kellene növelnünk a kórházi ágyak számát és sohasem 
érnénk a végére. Éppen ezért fektetünk nagy hangsúlyt a megel őzésre, a 
közvetett gyógyításra. Tartományszerte a Vöröskereszt szervezeteiben, az 
alkoholizmus ellen küzdő  bizottságokban, a gyógyult alkoholisták klubja-
iban külön kidolgozott program szerint tevékenykedünk. Fáradhatatlanul 
járjuk a városokat, falvakat, iskolákat, munkaszervezeteket, helyi közös-
ségeket, és plakátokat, publikációkat, nyomtatványokat, kézikönyveket 
osztunk, előadásokat tartunk, ismertetünk, oktató filmeket vetítünk. S 
úgy érzem, nem eredménytelenül, nem hiába. 

Senki sem szereti, ha közlik vele a. hideg-rideg szomorú tényeket, 
inkább elszörnyed a következmények láttán. 

S amikor egy alkoholistát (nőt vagy férfit) kórházba visznek, gyógyí-
tásra utalják, vajon azok, akik néhány évvel ezel őtt poharat nyomtak a 
kezébe és erőltették, biztatták: „Ugyan már egy kis itóka senkinek .sem 
ártott még, legalább jó kedved lesz és elfelejted a gondjaid!", ezek a „jó-
hiszemű  kínálók" éreznek-e legalább egy kis lelkifurdalást? 
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CSORDÁS MIHÁLY 

EGYMÁSTÓL ELHAJLÓ PÁRHUZAMOS VONALAK 
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ MAGYAR TÁRSULATÁNAK GöNCZ-BE-
MUTATÓJARÓL 

Göncz Árpád Magyar Médeiájának az előadása az indulás tipikus terméke: 
bemutatását novemberre tervezték, de rá csak decemberben került sor; 
felkért vendégrendező  kezdett el dolgozni rajta, a premier plakátja vi-
szont már kollektív rendezésr ől ad hírt. Maga a sok-sok ötlet nyomán 
megszülető  jelképfüzér azonban Ljubiša Risti ćre vall, rokonságot tartva 
valamennyire a Madách-kommentárokkal, de még inkább a Szkopje fel-
szabadításával a zágrábi KPGT előadásában. Egy tömbből faragott, de 
kellőképpen le nem csiszolt miniatűr, amely a ristići színház két ele-
mét, a látványt és a lényeget szervezi harmonikus kompozícióvá legjobb 
részleteiben, míg kevésbé sikeres jeleneteiben e kett őből csak az els ő  
van jelen. 

A produkció gyökerei a népi életbe nyúlnak le mélyen, méghozzá 
által az elmúlt hosszú századokon. A zsinagóga mögötti szabad téren 
játszódó első  jelenetek díszletei az ókori görög világ jelképes értelm ű  
tárgyai: szarvak díszítette kosb őr, fáklyák ... A darab afféle kis „el őjá-
téka" szerencsésen vezeti be a játékot: pásztorénekeket énekelnek a Mé-
deia két „megölt" gyermekét temetési menetben hordozó és kísér ő  sirató-
asszonyok, -férfiak. A látvány része a hatalmas tábort űz. Hátterében ott 
feszül a méretes kosbőr, amely az eljövendő  tragikus történések vészterhes 
előhírnökeként, az aranygyapjú szimbólumaként, misztikus légkört te-
remt a kibontakozó játékhoz. A szerepl ők és a 'közönség útja innen vezet 
be a zsinagóga öntözőjének előszobájába, ahol mindvégig látóterünkben 
marad a felállított ravatal; a türelmesen énekelget ő  — szemmel láthatóan 
kellemesen szórákozó — gyászolókkal ... Innen lépünk a dráma anásadik 
idősíkjában zajló jelenkori események színterére: az öltöz ő  „nagy-termé-
be", ahol a díszleti kellékként elénk helyezett televíziókészüléken megte-
kinthetjük a pillanatnyi pontossággal az előadásba illeszkedő  napi hí-
reket. A múltból a jelenbe léptünk hát; a jelenbe, amelynek h őse az egy-
mástól elváló házaspár — alteregójaként a mitológiai történet Médeiá-
jának és Iaszónjának. 

Amennyire jól megkonstruált a különös párhuzamra épül ő  produk-
ció váza, annyira esetlegesen épülnek hozzá a gondolati és érzelmi törzs 
mozaikkockái. Így aztán az el őadás félig szabályosan haladó párhuza-
mos vonalak fokozatosan elhajlanak egymástól. 

Mi is zajlik hát a gyakori szimbólumok és allegóriák hátterében? 

A narrátor-Teiresziász (Bicskei István) elmondja az ókori görög me-
sét Médeia és Iaszóm szerelméről, illetve szakításáról, amellyel rímel 
Göncz Árpád Deák Médeiájának és Iaszón Andrásának a derékba tör ő  
románca. Mely pontokon is érintkezik a mitológiai és a mai szüzsé? A lé-
nyegi mozzanatoknál: egyik és másik asszony .is nagyon szereti férjét, 
ám mindkettő  vét kapcsolatuk-házasságuk ellen, akaratlanul is eltaszít-
va ezzel magától társát. Igaz, a dráma fordulópontjában csupán a minta 
az igazán meggyőző : míg az ógörög történetben Médeiát éppen kapzsiság-
ból elkövetett gyilkolása miatt — tehát erkölcsi megfontolásból — hagy-
ja el férje, hogy bosszúból a megalázott asszony újabb gyilkosságokra 
vetemedjen, megölve Iaszón új menyasszonyát és annak apját, majd a 
tulajdon két ikergyermekét is, addig Göncz Árpád jelenkori Médeiája tu-
lajdonképpen senkit sem öl meg, csupán nem hajlandó tudomásul venni 
a hírt, hogy gyermekei autószerencsétlenségben életüket vesztették. Egy 'ké-
sőbbi jelenetben viszont férje, Iaszon András szemrehányást tesz neki 
magatartásáért és gyilkosnak nevezi. Vajon sasiért? 
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Az előadás gondolati íve megtörik hát a drámai feszültség csúcspont-
ján, közel a végkifejlethez. Vele érzelmi töltésének er őssége is ingadozni 
kezd. Ezek által pedig nemcsak a drámai építkezés, hanem a színészi já-
ték is csorbát szenved: a darabértelmezés következetlenségei külön-külön 
utakra terelik a szereplőket. Azok ugyanis mindaddig nem lelik meg he-
lyüket a melegre fűtött öltöző  bensőséges játékra alkalmas „színpadán", 
amíg nem -kerülnek a lényeg, tehát a bels ő  lelki zajlások közelségébe. Bada 
Irén, Médeia figurájának megformálója, a darab második harmadában 
talál igazán magára hálás szerepében: amikor a mai kor asszonyát ösz-
szetett, önellentmondásaiban kiteljesedő, bonyolult lényként mutathatja 
meg, aki teli van indulatokkal és szenvedéllyel, de aki őszinte perceiben 
bevallja magának, hogy nem viszonyult jól a férjéhez: akkor is harcolt 
ellene, amikor még maradéktalanul szerette. S tette ezt szakmai féltékeny-
ségből, irigységből, s egyáltalán: mert zavarta, hogy férje sikeresebb em-
ber nála. Igyekezett megalázni is, folyvást hangoztatva annak póri szárma-
zását, „alacsonyrendűségét", szükségtelenül hasonlítgatva magát hozzá. A 
rá kimért büntetést viszont nem képes elviselni. 

A Magyar Médeia szabadkai előadásának létrehozói azonban az in-
tellektuális élmény hiányáért kárpótolták a közönséget: pompás látvány-
ban részesítették. A népszokások megelevenítésével f űszerezték a különben 
is gördülékeny és sallangoktól mentes játékot. És legyünk igazságosak: 
a gonddal és ihlettel megalkotott jelképek a gondolatot is ébresztik, ha 
hosszú időre nem tudják is megóvni az elszunnyadástól, ha távoli kalan-
dos utakra elvezetni nem képesek is. 

Bada Irén alakítása felfelé ível ő  görbét mutat: a kezdő  képekben 
nem sikerül azonosulnia szerepével; a zárójelenetekig azonban - megleli 
saját hangját, gesztusait. Elhagyatott asszonya ekkor már az érzéseib ől és 
kevéske gondolatából élő  nőfigura, aki éppen azt nem tudja megtartani 
magának, amire a legjobban vágyik; aki gyakran maga ellen beszél, cse-
lekszik. 

Korica Miklós Iaszónja megjelenésének els ő  pillanataitól fölényt su-
gároz megnyilvánulásaiból; a színész képes elhitetni közönségével, hogy az 
általa megformált hős indokoltan teszi azt, amit tesz, a saját törvényei 
szerint cselekszik. 

Bicskei István mellékszerepében is központi alakja ennek a da-
rabnak — ha megszólal, arra figyelni kell. A narrátor feladatát látva el 
az ógörög történetet tolmácsolja a közönségnek. 

Csikós Tibor díszletei egyaránt idézik az ókori és a mai világot: 
„vándorszínpadán" helyet kap a kosszarvval „díszített" járom és az éppen 
az esti híreket sugárzó, tehát „eleven" televíziókészülék is. A darab jel-
képeit szolgálják hát, csakúgy, mint Ljubiša Risti ć  jelmezei: a: régi és a 
jelen idő  sajátságos ruhadarabjai. 

A fantáziánkat megmozgátó, jelképeiben él ő  produkció inkább a ten-
denciáiban mutat az új színház felé, mint megvalósított eredményeiben. 

Göncz Árpád: MAGYAR MÉDEIA (dráma). Szereplők: Bada Irén (Médeia), Korica 
Miklós (Iaszón), Bicskei István (Teiresziász), Sebestyén Tibor (rend őr), Vajda J. Tibor 
(idősebb fivér). A kórus tagjai: Albert Mária, Juhász Anna, Karna Margit, Kasza Éva, 
Majoros Kati, Süveges Eta. Az el őadás kollektív rendezésben készült. Díszlettervez ő : Csikós 
Tibor. Jelmeztervező: Ljubiša Ristić . Zene: Davor Rocco. Bemutató 1985. december 10-én, 
kedden, a szabadkai zsinagóga öltöz őjében. 
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KOMÁROMI ÁKOS  

AZ IDEGEN  

Csak ön után. Bizonytalanul előrelépek, nem szoktam meg mifelénk az 
efféle emberi megnyilatkozásokat, különösen ebben a szállóban meg a 
városra. ereszkedő  ■tejsűrű  ködben, a mindent lassító-bénító szürkület-
ben tűnik kissé komikusnak az idegen laza meghajlása. Csak ön után, 
uraim. 

Nem kezdhetek most hülyéskedni, akkor egyikünk se fog belépni 
virradatig a márványpadlót súroló üvegajtón ... , köszönöm. Furcsa ki-
ejtéséből nem tudom megállapítani, honnan jöhetett. A délutáni edzésen,  

a sportcsarnok lelátóin isméttalálkozunk, bólintunk egymásnak. 
Vastag jegyzetfüzetet tart az ölében, szemrebbenés nélkül követi 

kézilabda-válogatotitunik edzésének minden mozzanatát, az akciók befe-
jeztével lázasan jegyzetel. Nagyon elfoglaltnak látszik, nem kevésbé egye-
dül van a négyezer nézőt befogadó csarnok kakasülőjén, ahonnan az  
egész pálya jól belátható. Egy szellemes megoldás után felé pillantok, 
elmosolyodik. 

A zenekarral szembefordulva vacsorázik, arcán ismét az a fürké-
sző, várakozó kifejezés; a szót, a rostonsültet és a savanyú fehérbort 
mintha egyszerre ízlelgetné ... Messziről jött ember, ebben most már  
nem kételkedem. 

~ 

Korábban már képtelenség felkelnie annak, aki egyáltalán lefeküdt,
mégis egyszerre vásárolunk újságot a bejárati ajtónál. Nem is érkezik 
felmenni szobájába, hanem az előcsarnokban kezd bele a nyomdaszagú 
sajtótermék olvasásába, és most már köszön ő  viszonyban vagyunk, köl-
csönösen megemeljük újságkötegeinket, ja kérem, a friss hírek.  

A !délelőttti edzésre menet sem tudom megel őzni, hasztalan közle-
kedem a válogatott különbuszával; mire megérkezünk, az idegen már  

bemelegítette a kakasülőt, öliében a nyitott jegyzetfüzet. Szabad? Paran-
csoljon — áll fel hirtelen és kissé meghajol S1óboodan 11/Iiši ć  Brenda, a  
húsz évvel ezelőtt külföldre származott kézilabda szakember, a negotini  

Hajdúk Veljko egykori játékosa, edzője.  
Siker? Legnagyobb idegenhoni sikerének azt tartja, hogy fiát Velj-

kónak hívják, hogy a kis hajdu+khoz, amióta megszületett, egy francia  

szót sem szólt, de Veljko semtévedne meg, akkor sem panaszkodik  

apjának másként, csak szerbhorvátul, amikor beteg. Brenda hazahozta  

egy szál fiát Negotinba megkeresztelni. Kézilabdában olyan sikert ért  

el Kanada szövetségi kapitányaként, amekkorát a hét hónapig tartó ke-
mény tél, a számtalan, főleg Amerikában honos sportág megengedett.  

Gyerekkori álma volt, hogy a kimustrált hivatásos +kosárl+abdázóktbód  

kézilabdázót csináljon. Nem lett belőle semmi, mint ahogy az Újvilág  
emberének megértése ;is lassan reménytelenné válik 'számára.  

Ott csak az ül be a kocsmába, aki valóban éhes vagy szomjas. Já-
tékosai, 'legyenek akár a legmódosabb család sarjai is, szabad idejük-
ben munkát vállalnak, nem könnyű  összehozni egy-egy edzőtáborozást,  
európai turnét. Semmi sem könnyű  tulajdonképpen és mégis ... Bár 
szép tisztségviselői fizetést kapott kapitányságáért, ő  is mellékkereset 
után nézett, közgazdasági egyetemi végzettségével nem volt nehéz dolga, 
egy kilencemeletes, kétezer-ötszáz mérnököt foglalkoztató tervez őirodá-
ban helyezkedett el. Csakhogy ott nincsenek külön irodák, nem lehet 
a zugokba bujdosva lazsálni, mindenki látja, mit csinál a másik, és hát 
a sok szép hölgyet is szemügyre veheti, akikkel közlekedni Brendának 
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külön élvezetet jelentett. Egyik nap azt mondja a főnöke, Brenda úr, 
számunkra nagy megtiszteltetés egy ilyen híres sportszakember jelen-
léte körünkben, de mondja, nem iszik maga túl sok kávét? Elég sokat 
megiszom, tudja a Balkánon ez a folklórhoz tartozik, a török id ők ata-
vizmusa Hányat iszik meg naponta mégis? Hatot-hetet szoktam mun-
kaidőben. Akkor hát nézzük: egy kávé (mondjuk tíz perc, hatszor tíz az 
hatvan, ez ugye hetente öt órával kevesebb, egy órára Brenda úr nyolc 
dollárt kap ... 

A főnök módosította a fizetését, de maradjunk a hölgyeknél, kéri 
az idegen, akit Ott már javíthatatlanul Slabo:dan Misich-nek írnak az 
újságok, a quebeci ifjú hölgyek alacsony termetűek ugyan, de hallatla-
nul :akaraterősek és mindenképpen franciák. Az itthon tapasztalható 
nemzeti türelmetlenség olykor gyerekjátamak t űnik a francia kislányok 
igyekezetéhez képest, .amikor azért edzenek görcsösen, hogy véletlenül 
sem kerüljön angol leányzó a válogatottba. Ezek a lányok a jugoszláv 
megfelelő  válogatottra is ráverteik. 

Brenda előzékenysége most már nem szúr szemet, azt is megszo-
kom, hogy egy nap erejéig úr vágyak valaki számára, pedig hát elég 
lenne ... Hagyjuk. Az ebédnél már sor kerül arra, ami elkerülhetetlen: 
politizálunk. óvatosan, higgadtan érvel, nem akar megsérteni, főleg, a 
politika gazdasági vetületeire összpontosít, előszeretettel illusztrálja a. 
polgári demokrácia visszás:s:ágait is. Előkelő  hangvételét igyekszem utá-
•ozni, igen, valóban nevetséges, hagy a jólét meg a szabadság egyálta-
lán nem jelent feltétel nélküli szabadságát, ám ha a jólét is kérdéses ... 
Hazajön, végleg. Házat épít Negotinban. Ó, aki Kanadában a kézilab-
dázás élő  emlékműve, aki dollármilliomos családdal került rokonságba. 
Mit szól ehhez a feleség, az anyós? A negotini telek megvásárlásakor az 
anyós csak ennyit mondott a lányának: choisir mari, choisir poyis, ha 
férjet választottál, akkor hazát is választottál. Jön haza a felesége is. 

Előbb megyünk a délutáni edzőmérkőzésre, Brendát érdekli a be-
melegítés is, helyünk még szabad a lelátókon, és nincs is leköpködve 
napraforgóval valamilyen csoda folytán. Áhítattal. nézi azt, amit mi töb-
biek némi közönnyel veszünk tudomásul, azt mondja, a jugoszláv vá-
logatott játéka utánozhatatlan, tökéletes, mindennek a teteje és mint 
ilyent csak az operához hasonlítja. Individualitás és összjáték, szene-
messég, ötletesség. Ezután nem Romániába megy a kanadai csapat el ő-
készületekre, miért hagyják ott a dollárokat, amire eddig a nyelvi ro-
konság, a szalkirodalom miatt került sor. Az egész csapatnak haza kel-
lene járni; így dönt a messzir ől jött ember a napraforgómaggal immár 
teljesen teleköpködött terem lelátón". 

És ugye természetes, hagy nyitott jegyzetfüzete felett komoly, gond-
terhelt pillantást vet a csarnok falain túl s űrűsödő, feketedő, marasz-
taló sötétségbe. 
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