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HERCEG JÁNOS 

IKETÁNIA 
KISREGÉNY 1. 

A telep helyén természetesen nem volt semmi. Még fák se n őhettek ezen 
az istenverte talajon, mert miel őtt gyökeret verhettek volna, megette 
őket a sziksó. Csak a távolabbi pocsolyában, amely nagy es őzések után 
valóságos tengerré n ő tt, csak ott ágaskodott zölden és némi reményt 
keltőn a káka. Talán hogy egynémely eltévedt madárnak mégis legyen 
enyhelye, ha kedve lenne leszállni ezen az átkozott táján a világnak. 

Egy nap aztán emberek jelentek meg. Nem parasztok voltak, akik 
majd bevetik a feltört földet kenyérgabonával, nem is katonák, hogy 
megvívják harcukat a szomszédos ország fegyvereseivel. Városi embe-
reknek látszottak, s fiatalok voltak, tettre készek, er ősek és hatalanasok, 
oly magabiztos fénnyel a tekintetükben, mint akiknek semmi se lenne 
az egész földgolyót a vállukra venni. Mert honfoglalók voltaik. Merészek 
és bizakodók. 

— Íme ez a hely, polgártársak — mondta Sander, s tenyerét a 
szeme fölé tartva szétnézett mosolyogva —, nagyon megfelelne. Már 
aazzail is, hogy közel van a f ővároshoz és á tenger is .itt van egy k őha-
jításnyira. Szárazon és vízen is gyerekjáték lesz eljutni bármely ré-
szére a világnak. 

A többiek lelkesen bólogattak, aztán visszamentek a városba. 
Ez volt a kezdet. Régen, romantikusabb századokban ünnepélye-

sebb formák között történt az ilyesmi. Egy fényesen ragyogó csillagot 
követtek, vagy legalább egy jó legel őt kereső  állatot.. Mert ahol az állat 
ösztöneire bízva magát egyszer megáll valahol, ott az' ember is bízvást 
megél. Ezek azonban, úgy tűnt, az értelemben hittek, a tudásban és a 
józan ész hatalmában,. amihez a szorgalmas munkát , hozzáadva csodákat 
lehet elérni. 

Így hát nem telt sok id őbe, s emberi hangoktól, énekszótól) és 
gépek zúgásától lett -hangos az addig néma csendbén elmerült vidék. 
Igen, a fiatalok jöttek lelkesedésüket szabadjára engedve, zászlók alatt 
és énekszóval, úgyhogy mintha mégis ett ől' forrósodott volna át, ha 
nem is az értelem, de az emibexn szív, amely ilyenkor korántsem elha-
nyagolható fenomén. 

Óriási munkacsarnokok ,épültek, repülőterek, és napsütötte lakó-
házak értek felhőkarcolókként az égig, , Mélyekben mint valami hangya-
bolyban élték boldognak mondott .életüket 'az emberek. Hatalanas kotró- 
gépek ástak csatornát a régi mocsárban és egyšzer csak itt volt a ten-
ger fehérsapkás matrózokkal a hajók fedélzetén. és övig meztelen rako-
dómunkásokkal a parti daruk alatt. S egy id ő ' múlva az egykor sziksó-
tól fehér, terít éketlen lapály arányaiban megn őtt," egyre szaporodó lako-
saival pedig valóságos birodalom lett: • A f ővároš, amelyet a korszer ű  
járművek egészen közel hoztak, rongyos kis fallatnak t űnt csakhamar e 
gigantikus metropolis • mellett. 

Polgártársak! 	kiáltotta tengernagyi egyenruhájában Sander, 
habár semvmi köze se volt á. tengerhez, de a tekintély történelmi példái-
nak engedve adnia kellett a küls őségre. — Polgártársak, a hátalom a 
ti kezetekben van, • mi csak végrehajtói vagyunk a nép akaratának! Tié-
tek az ország minden. javaival; rendelkezzetek vele! 

Ja ja.  — jegyezte meg Misik, egy hétpróbás gazember és kivette 
szájából a pipát, ahogy portási minőségében a gyár kapujában állt a 
falviak támas•pkodva —, könnyű  ilyet mondani. Én a saját családommal 
nem tudok boldogulni, .mer.t az egyik így ..gondolja, a másik úgy! Hát 
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még egy országgal mennyi baj lehet! De hát mit csináljunk! Az a f ő , 
nagy a rendőrség létszáma megnőtt, és mindenkit szemmel tartanak! 
Moccanni se lehelt! 

-- Úgy van! Éljen! -- ordította a tömeg és aztán már skandálni 
kezdte a helyeslést, mint egy óriási szavalókórus: Úgy van, úgy van, 
úgy van! 

Ezt maga mondta az el őbb? — fordult az igazgató Misikhez, 
mert úgy illett, hogy ő  is a gyárkapuban álljon, mint a hajóskapitány, ha 
.a bárfika befut a kikötőbe és a parti nép zsebkendőt lengetve várakoznak, 
hagy most mi lesz. — Magának pedig épp elég baja volt a rendőrséggel! 

Misiik megint kivette szájából a pipát, krumpliorrú, nagy vörös 
ember volt, s kásás hangján nyugodtan azt mondta: 

— Az más rendőrség volt! Ez most a mienk! 
Még meg is rázta farzsebe fölött a revolvert diadalmasan. 

Éljen a szabadság! — ordította a tömeg és a rovott múltú Misik 
az igazgatóhoz fordult: 

Na, mit mondtam magának? Nincs itt semmi baj. 
Persze az igazgató is tombolt a lelkesedést ől. Rossz pedigréje volt, 

atyja falusi kántortanító volt ugyanis, s a kántorok köztudottan város-
ellenesek voltak. Ki is halt hamarosan az iskolamestereknek ez a típusa. 

Iketánia — ment ez volt az ország neve -- csaknem a semmib ől 
született. Csak a mindennél nagyobb emberi h ősiesség hozta létre rész-
vénytársasági alapon. A munka volt a t őke, amely alapjául szolgált a 
házak, a gyárak, a földalatti vasutak építéséhez, s a szorgalmat rész-
vényekre váltották. Minél több volt valakinek a részvénye, annál inten-
zívebben vehetett részt a közélet alakításában. Ha nagyon szorgalmas 
volt, s éjt nappallá téve dolgozott, akkor országos ügyeikbe is beleszó-
lása volt. Ám ezzel a joggal kevesen éltek. Egyrészt azért, mert az ilyen 
célú összejövetelekre ráment egy, néha kettő, sőttöbb nap is. És az 
asszony otthon lármát csapott, hogy egész rakás részvényt kellett bevál-
tania a közraktárban a pirulákért. 

Mert vegyileg előállított tömény táplálékkal élt a nép Iketániában 
a Haladás kétezer-négyszázadik évében. Egy-kért pirula komplett ebéd-
nek felelt meg. Benne volt a leves, a hús és a sütemény íze és tápér-
téke. 'És elfért a mellényzsebben. Csak a régi rendszer romlott hívei 
lopakodtak az éj leple alatt valamelyik faluba, ahol kolbászos bablevest 
lehetett kapni, vagy malacpörköltet párolt káposztával, meg bécsi sze-
letet zellersalátával. Aranysárga bort tettek az ember elé és a sarokban 
cigánybanda muzsikált. 

-- Mondtam én annak idején Egonnak, hogy ez azért sok — me-
sélte Misik bizalmas kedvében, ha összeült a vezérkar az üzemben: ő , 
a részvénykezelő , a lelkiismeretes munkájáért sokszorosan kitüntetett 
takarítónő , aki nem sajnálta formás kebleit eltakarni a rengeteg kitün-
tetéssel, és az igazgató —, valamit meg kell hagyni a régi, megszokott 
világból. Mondjuk a hónap második péntekjén legyen minden házban 
halászlé, jó ruganyosra gyúrt metélttel, utána túrós csusza pörccel. És 
minden miásodik vasárnap húsleves, máj,goanlbóccal, a puhára f őtt hús-
hoz tejfeles tormamártás, utána rizsfelfújt borsodóval. 

Az igazgató nem győzte a, nyálát nyelni, de úgy, hogy senki se lássa, 
a részvények szorgalmas könyvel ője szemérmesen hajtotta le a fejét, 
csak a takarítónő  kezdett rikácsolni az ellenforradalmi kísértésen fel-
háborodva. 

Nyugodj meg, anyukám — csitította Misik a pipája mögül és 
barátságosan rávert az izgalmában állva ágáló hölgy formás fenekére. 

Egon is leintett. Nézd, fater, mondta, kezdetben lesznP . apróbb ki-
lengések, kisebb-nagyobb bűnözések is előfordulnak, ezt mi bele is kal-
kuláltuk a forradalomba. De a második vagy harmadik nemzedékben 
már azok is mélységes undorral fordulnak el az efféle kulináris örö- 
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möktől, akik egykor tele pofával zabáltak. Viszont én azt feleltem neki 
erre, végtelenül sajnálom, de az els ő  generációhoz tartozom. 

Egon Sander volt a vezér, a failueldenes mozgalom lánglelkű  szer-
vezője, s e barátságos purparlé a börtönben zajlott le, anno decimál, 
ahogy Misik mondta. Ő  kasszafúrásért töltötte megérdemelt büntetését, 
Sandert meg államellenes eszmék terjesztéséért ítélte el a parasztkirály-
ság bírósága. 

A mozgalom nőttön nő tt Sander irányítása alatt. Már nemcsak a 
városlakók és a fiatalság csatlakozott hozzá, faluhelyen is mind több 
és több híve lett. És gyakran hangzottak el lázító kiáltások: 

— Nem leszünk többé rabjai a földnek! Elég volt az átokból két-
ezer éven át, hogy arcunk verejtékével kell megkeresnünK a kenyerün-
ket! Le a faluval! Le a királysággal! Éljen a megváltó urbanizanus! 

Már a méla falusi tájnak se volt varázsa. Egyre kevesebben ültek 
ki estelente a házak elé elnézni a barátságos porfelh őben hazatérő  te-
heneket a legelőről, s a hűs nyári szellő  is hiába fújdogált az akácfák 
illatával. A parasztság bezárkózott a maga keser ű  magányába, s nem 
győzött búsulni a tényen, hogy édes gyermekei, akiket pedig kiskoruktól 
fogva az anyaföld szeretetére, a röghöz való ragaszkodásra tanítottak, a 
romlott város hatása alá kerültek és a pirulát nyíltan el őnyben része-
sítették a krumplilevessel szemben, ami már a végs ő  romlás jele volt. 
S nemegyszer lehetett a kocsmában azt a szomorú dalt hallani, amit 
a prímás ugyan lábujjhegyen és halkan játszott, a paraszt azonban an-
nál vakmerőbben ordította bele a riadt csendbe: 

Széna, szalma, zabasztag, 
Velünk, testvér, kiba ... góztak! 

S ha még csak a nép borult volna gyászba, ott egye meg a fene. De 
a földesurak, a négyes fogaton feszelgö nabobok ugyancsak ketségbeestek 
az események ilyetén alakulásán, s a papok fáradhatatlan fohásza is 
hiába szállt az ég felé, az urbanizmus fert őzése tovább terjedt, járvány 
lett. Hiába hangzottak el drámai interpellációk a parlamentben, s a ren-
dőrséget is hiába látták el csőre töltött pisztolyon kívül gumibottal is, 
amely a gyarmatokon köztudottan kitűnően bevált, itt az se használt. 
A kormány vsszahelyezte ősi jogaiba a derest, a fiatalok ki is állták be-
csülettel a rájuk mért huszonötöt, aztán vígan ágáltak tovább, s őt kó-
rusban énekelték: „Nem leszünk többé rabjai a földnek ..." 

Röpiratokat dobtak be a házak nyitott ablakán, amelyeken szinte 
tudományos érveléssel lázították a népet. Új és szabad életformát 
ajánlva, igen meggyőzően mutattak rá a tényre, hogy a tudomány töké-
letesen pótolni tudja az annyi kínnál és verejtékkel termesztett gabo-
nát, amiből aztán a molnárok, néha ugyan énekelve, de azért nehéz 
munkával lisztet őrölnek, a pékek pedig övig meztelenül dagasztják a 
tésztát, hogy végül a kemence t űzpiros nyílása elé állva belökjék s pi-
rosra és ropogósra megsüssék. És a jószág nevelése és hizQlalása is me-
rőben fölösleges, mert a pirula húst is, kenyeret is pótol. Maradjanak 
hát a földek felfGöretlenül, teremjen rajtuk minden szabadon, emberi 
erő  igénybevétele nélkül! Legyenek ligetek, erd ők a szántóföldek helyén, 
mert a vadnak is elme kell, s virágozzék minden virág, legyen boldog 
a derék ifjúság. Hát lehetett ennek az agitációnak ellenállni? 

Sorsdöntő  fordulat akkor állt be a mozgalomban, amikor e felfor-
gató eszmék felsőbb körökben, sőt a királyi palotában is meghallgatásra 
találtak. No persze nem a királynál, akit különben sem érdekelt az or-
szág vagy a nép. A nőket szerette, rendelkezésére is álltak minden id ő-
ben a szép udvarhölgyek, s mivel ideje nagy részét vadászattokon és 
diplomáciai kirándulásokon töltötte, ott is inkognito minden ilyen ter-
mészetű  alkalmat alaposan kihasznál. Feleségével csak fotóriporterek 
előtt jelent meg. 
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XIII. Jakabnak azonban volt egy húszéves lánya, aki megcsömör-
lött az udvari etikettől, Saint-Simon el,nnélkedései;t olvasta az ideális tár-
sadalomról és Biaskiresev Mária naplóját, úgyhogy nem is csodálkozott 
senki, amikor híre járt, hogy az államellenes mozgalom őt is meg-
igézte. 

A többi aztán olyan volt, mint a mesében, s az alázatos krónikás 
elnézésit is kér, hogy kénytelen Ilketánia történetébe ezt a fölöttébb ro-
mantikus ) pizodot is közbeiktatni, pedig a kor csöppet sem vcit ro-
mantikus, legalábbis ezt hitte magáról. 

Egy esős őszi este csukott fekete hintó állt meg a központi börtön 
épülete előtt. A kapuban álló őr a jelszót kérte a hintóból kiszálló, le-
fátyolozott nőtől, mire az azt mondta, hívja ki az igazgatót. Ilyesmi 
ugyan nem fordult még elő  a börtönőr gyakorlatában, de az ősz, az 
eső, az esti sötétség meg a titokzatos fátyolos n ő  megtette a magáét, 
úgyhogy az őr továbbította az óhajt odabent strázsáló társának s így az 
igazgató, Hubert von Segfy, egy kacskaringós bajszú. nagy marha em-
ber mélyen felháborodva, szalvétával a nyakában, mert békés családi 
körben éppen vacsorázott, megjelent a hosszú folyosón. Haragjában pi-
masz népségnek nevezte az őröket, amint azonban közelebb ért, a hölgy 
felhajtotta ennivalóan helyes kis pörge kalapján a fátyolt, ő  leborult 
előtte legott és bajszos szájához emelve szoknyája szélét, megcsókolta. 

Kérem, tegye lehetővé nekem 	mondta Anna-Zsófia-Veronika, 
vagyis a királylány, akit a továbbiakban csak Annának nevez a rövid-
ség kedvéért a krónikás —, hogy négyszemközt beszélhessek Egon 
Sanderral. 

Hólüle! — gondolta magában a rabok legfőbb őre, s még hozzátette: 
ebóvele, mert megboldogult mamája rendezetlen vallású volt és Galíoiá-
bál hozott efféle meghitt kiszólásokat porosz földre, de egy királylány 
kérése természetesen parancs, így hát Sander öt perc múlva szemben 
ült Annával az igazgatói irodában, míg maga Hubert von Segfy testé-
nek minden ízében reszketve húzta meg magát a folyosó végében, éppen 
csak a szalvétát vette le az álla alól. 

Hej, micsoda izgalomban volt a banda! -- mesélte mosolyogva 
a régi szép időkre visszaemlékezve Misik, és ki se vette szájából a pipát. 
— Hát hogyne, a börtönben egy n ő ! Az ember már nem is emlékezett 
az ízére, a szagára, a selymesen puha b őrére a nőnek, s most jön egy 
csaj és ezt itt kihívják neki! De amikor egy jó óra múlva visszajött, 
s mi addig tűkön ülve vártuk, egy büdös szót nem volt hajlandó ki-
bökni, hogy ki volt és mi volt vele. Mármint a nővel. 

Ám a forradalmár hetedik esküje a diszkréció, s így, ha Sandert 
nem egy királylány szerette volna látni, hanem csak egy kis midivett 
a Sharmps Elysées valamelyik mellékutcájából, akkor is néma maradt 
volna a számozott fegyencek előtt s a rács alatt, ahol csak hajnalban 
sütött be egy keskeny csík a napból, s így mégis érdemes volt élni. 

-- Kérem, ne haragudjék a türelmetlenségemért 	mondta Anna 
halkan és nagyon kedvesen, s zavarában kicsit még igazított is azon a 
jánofa kis kalapon. — De egyszer űen képtelen voltam kivárni az időt, 
amikor kiszabadul, s akkor talán megismerkedhetek maíával. 

Az sokára lesz! -- felelte Sander és tenyerével végigfutott a 
szakállán, úgyhogy hasonlított Gregory Shmitt-re, ahogy a dzsungelb ől 
karcsún kilovagol, csak a cowboykalap hiányzott a fejére. Életfogy-
tiglanra ítéltek! 

ó! — kiáltott fel Ampa szinte sikoltva, s felugrott, önkéntelenül 
egy lépést tett Sander felé. -- Ném tudtam. Azt hittem, létrejött vala-
milyen . gentlemen's agreement maga és a hatóság között, ha megígéri, 
hogy nem lázít többé. 

Csakhogy én ilyesmit nem ígérhoteik .. . 
Persze, persze - vágott szavába a lány —, nem is vártam más 

választ magától. És mégis szabadon szeretném látni. El tudom képzelni, 
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mit szenved itt az eszméjéért! De bevallom, nekem épp ez a vonzó... 
A hűsége, ha mindjárt csak egy eszméhez! És hadd vallom be, forra-
dalmi programjának minden pontját ismerem, s őt szívem mélyéb ől 
magamévá teszem! És mindent el fogok követni, hogy kiszabadítsam. 
Innen magát ... És, és ... 

Haiti! — nevette el magát keserűen Sander. 	Hát mit képzel 
maga;  kislány? És egyáltalán kicsoda maga? Agent pmovocateurneik 
ugyan elég ,naivnalk tűnik, ha nem sértem meg vele! S hogy kiszabadít, 
az akkora butaságnak látszik, mint egy ház! Hát maga nem tudja, hogy 
a börtön épületét aláaknázott sáv veszi körül s azonkívül szögesdrót, 
amelybe áramot vezettek? 

Borzasztó! — kiáltott fel Anna. Mert Dachauról még nem hal-
ilott, s még Auschwitzot se találták fel. — Szögesdrót és aknamez ő ! Ré-
mes! Épp ezért teszek meg mindent, hogy innen Mielőbb kikerüljön. 

Arca kipirosodott, s bár az a kis kalap izgalmában kicsit félrecsú-
szott a fején, nagyon szép volt. Sander nem is mondhatott mást. 
mint ezt: 

Hát akkor maradjunk ebben, kislány! De ett ől függetlenül, bol-
doggá tesz, ha még egyszer láthatom! És most hagyjon visszamenni, 
mert különben esetleg magánzárka vár arám és hatnapi böjt kenyéren és 
vízen. 

Azzal felállt, az ajtó felé indult, de eközben hátárban érezte a lány 
tekintetét és ez olyan jó volt. 

Csak azon csodálkozott, hogy von Segfy kezet nyújtott neki, ba-
rátságosan parolázott és zajosan menteget ődzött, hogy nem a lakásába 
kísérte, a szalonba. 

— Mert az mégiscsak más lett volna! Ne haragudjon! 

Na, mi volt, hapsi? — fogadta Misik a cellában, ahol szokás 
szerint koromsötét volt, mint a sírban, s a többiek is visszafojtott lé-
legzettel várták a választ. — Legalább volt alkalmad közelebbr ől meg-

• tapasztalni a kicsikét? Ennyi önmegtartóztatás után, boldog isten! 

Pofa be! — rivallt rá S.ander. — S ingaga sem értette, miért lett 
ilyen ingerült egyszerre, 'holott a váratlan boldogság részeigaltö érzése 
csontja velejég hatott. 

Egy darabig nem történt seinini. A lány se jött. Hiába kapaszko-
dott fel Sander a rácshoz, hogy kinézzen az aknasávon át a távoli me-
zőkre, ahonnan utak futottak északra és délre, hátha felt űnik valahol, 
mint egy látomás, de nem. Már kezdte azt hinni, hogy a találkozás nem 
is volt igaz, is túlfűtött képzeletének játéka volt. Álom, amely többé nem 
tér vissza. 

.csak az édes fiatalok jöttek, fiúk és lányok; hagy. a börtön épü-
letétől nem messze megálljanak és kórusban zendítsenek rá a forra-
dalmi dalra: „Nem leszünk többé rabjai a földnek, Csak szabad or-
szágban élni jó..." S a börtön vastag falai közé is eljutott a rlvwr, hogy 
az ifjúság veszélyes megmozdulásokat szervez, behatol a falvakba,' ösz-
szetöri az ekéket és boronákat, a lovakat meg gyengéden a szügyükre 
verve kiengedi az istállókból, hadd menjenek világgá. Ahogy a szom-
szédos országban a takácsok nekimentek a szövőgépeknek, mert meg-
értették, hogy e gépekkel veszi ki a -  tőke szájukból a kenyeret. De a 
ló nem ember, türelmes állat, hiába verték ki a jászol mell ől, bizonyos 
távolság után megállt és reménykedve nézett vissza az istálló felé, 
mikor jön már érte a gazda, hogy a boldog rabságban tovább ropog-
tarthassa a zabot. 

Anna, a királylány se maradt tátlen. A börtönben tett ilátagatása 
után már másnap kihallgatásra jelentkezett felséges atyjánál, s az ud-
vari etikett kötelező  ceremóniája után rátért jövetele céljára: 
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— Az ország népe elégedetlen, felséges atyám! 
Na, és akkor mi van? — húzta fel vastag szemöldökét a király. 

— A nép mindig és mindenütt elégedetlen. Hiába biztosított dics ő  
francia kollégám. mindenkinek egy tyúkot vasárnap a fazekába, nem 
használt. De nemcsak a királyokat unja meg egy id ő  után a nép! A 
rebelliseket is! Ha ezek közül valaki csak egy kicsit engedékeny lesz 
— vége! Mert forradalom és ellenforradalom között nagyon nehéz kü-
lönbséget tenni. Hogy csak Danton példáját említsem! 

E történelmi lecke közben az udvari borbély a király parókájával 
bajlódott a felséges fejen, egy takaros udvarhölgy a füléb ől nőtt kun-
kori szőröket távolitatta el ügyesen, míg a terem egyik sarkában egy 
szőke, kék szemű  lány hosszú ujjaival az udvari zeneszerz ő  legújabb 
dalát pengette hátfián. 

Én igazat adok a lázadóknak! — mondta a lány bátran. — S 
bevallom, hogy mozgalmukkal rokonszenvezem! 

Micsoda? — hördült fel a király; 's a fülén dolgozó udvarhölgy 
is abbahagyta működését, ijedten nézett Anna-Zsófia-Veronikára. — El-
lenem fordultál? Csatlakoztál a zendül őkhöz? 

— Még nem,, de ügyüket máris a szívemen viselem! Voltam a ve-
zérüknél! 

— Nagy ég! — kiáltott fel a felséges úr. — S nem lett semmi bán-
tódásod? Nem akart túszul ejteni? 

— Dehogy alkart, szegény! — nevette el magát a lány, s elkomo-
lyodva tette hozzá: — Egyelőre ő  a te túszod! 

időbe telt,. amíg tisztázódott a dolog ebben a túszügyben, miután 
az. emberrablás gyakorlata csak kés őbb. alakult ki. Akkor még intéz-
ményesített formában vitt el a hatalom, akit csak akart. 

Anna mindenesetre. tovább ütötte a vasat. - 
Megígértem neki, hogy kiszabadítom. Feltéve, hogy ehhez te is 

hozzájárulsz, felséges atyám! 
-= Jaj, istenem! — szörnyedt el a király. — Te szerelmes vagy! 

Pedig már azt hittem., végül is zárdába vonulsz, miután valamennyi 
fenséges kérődet kikosaraztad. Pedig Rovero de la Rossét még őszent-
sége, a pápa is pusszírozta mondván, hogy a kis fejedelemség nagy-
hercege istenfélő, jámbor keresztény! 

És a sok „pedig" után megenyhült a király. 
-- Jó, majd meglátom. Előbb azonban beszélni szeretnék vele. Még 

ma kiadom a parancsot a miniszterelnöknek, hozassa fel. S aztán, ha be-
csületszavát adja, hogy békében marad és nem lázadozik többé, nem 
bánom, legyen szabad polgár és tisztelje, ahogy illik, a koronát! 

A továbbiakat unalmas lenne részletezni. Csak annyit mondanánk 
el talán, hogy ugyanaz a koronás. hintó állt meg a börtön el őtt, amely 
Anna-Zsófia-Veronikát hozta sorsdönt ő  útján. _Ati illetékes miniszter Tilt 
ezúttal benne, s . Hubert von Segfy alázatosan hétrét görnyedve, máris 
szaladt a:. zárkába, • haptákba vágta magát Egon Sander el őtt, s miután 
felkérte,. szedje össze a cuccát, nagy buzgalmában csaknem kezet csó-
kolt neki. 

— Tudta a fafej — mondta erre a cinikus Misik --, hogy Egon 
majd megint embert csinál belőle. De meg is szervezte a titkos karha-
talmat, úgyhogy ma nincs ember e kies hazában, akinek ő  .ne látna a 
Veséjébe. 

Sander azonban nem mindjárt tudta, mit akarnak vele. De hát 
minden valamirevaló forradalmár tarisznyában viszi a fejét, s így mint-
egy magában felkiáltva: egy életem, egy halálom, bátran állt meg a 
király előtt. 

Hallom, elégedetlen vagy a rendszerrel! 	rá a király ke- 
ményen ropogtatva szájában az r hangzókat, mert különben raccsolt. 
— S egyáltalán, szeretnéd megbuktatni ezt a boldog parasztkirályságot! 
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Elégedetlenségernet nem tagadhatom 	felelte Sander felte- 
hetően villámló szemmel. •— Egy új világ híve vagyok, ahol többé nem 
túrja a földet a nyomorult paraszt, mivel a m űszaki forradalom töké-
letesen új életformát tesz lehet ővé, smár nincs szükség mezőgazdasági 
termékekre! 

Hogyhogy? — nézett nagyot a király, kezét a füle mögé tartva, 
hogy talán hirtelen rosszul hall. -- S mit csinál majd a falusi nép? 

Sandernek nem volt ideje a fölötte helyénvaló kérdésre válaszolni, 
eloszlatva a félreértést a boldogságot Illet őleg, mert mielőtt szólhatott 
volna, kinyílt a mellékajtó és megjelent a teremben Anna. Egy könnyen 
térdhajtás után a király el ő tt leült Sanderral szemben és keresztbe tette 
a lábát, úgyhogy kilátszott formás bokája, ami abban az id őben tégy 
meg tudta dobogtatni a féxfiszífveket, ha nem is volt királylány a szép 
láb gazdája. 

Sander megnémult. Eddig azt hitte, a király a lelkére akar be-
szélni, mielőtt elvitetné a veszt őhelyre, s csak most értette meg, hogy 
mindez a lány műve, akinek a nevét se tudta, pedig álmaiban oly sok-
szor megjelent azóta, hogy meglátogatta. Aztán egyszerre `kitört: 

Hát ezt tette velem? Csapdát állított nekem? Így alkar lépre 
csalni? Pedig megmondtam világosan, amikor eljött hozzám, hogy in-
kább meghalok, de az elveimr ől nem vagyok hajlandó lemondani. 

A nagy hangra bejött két marcona alabárdos és odaállt Sander mel-
lé, hogy lefogják, ha kell. De a király intett nekik, hogy talán még vár-
janak, mert ami őt annyira meglepte, nem a tántoríthatatlan elvh űség 
volt. 

Te;  te elmentél... hozzá? •— dadogta megsemmisülve. •-- Ehhez 
a, hogy is mondjam, ehhez a jakobinushoz? Az inkognitót iás mell őzve .. . 

Nem! — kiáltott közbe a lányt védve Sander. -- Nem árulta 
el, hogy kicsoda. S én balga, azthittem, lelkes honleány, s most ki-
derült... 

Nem fejezhette be, amit mondani alkart, mert Anna már felugorva 
a koronás karosszékből, kiparancsolta az alabárdosokat, s tenyerét San-
der szájához szorította, hogy ki ne mondhasson valamely sért ő  szót. 

Sápadt volt, és szeme könnybe lábadt, amikor ránézett és azt 
mondta könyörögve, de mégis mintha parancs lett volna: 

•— Ne bántson! És higgyen nekem! Nem tudja, nem érzi, hogy... 
Nem fejezhette be, azért a:kvráily közbekiáltott: 

Fait accornpli! Egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen cheva-
lier sans peur et sans reporcheisal! A király színe előtt! Aki egyben atya 
is, szegény! 

' A krónikás eddig is iparkodott, amennyire lehetett, tartózkodni a 
melodrámától. Itt is szeretné a jelenet operettszer űségét megkerülni. 
És Iketánia történelmének előidejéből inkább a • sötétebb színben meg-
jelenő  képeket pillanatfelvételekben bemutatni. Nemcsak a forradalom 
harca és • győzelme során. Itt a királyi palotában is. Módjával persze. 
Mert bő  előfordulásaiból nem hiányzott a tragikus, igazán megrendít ő  
mozzanatok arregnyilatkožás•a .sem. A különbség más forradalmakkal 
szemben itt csak az volt, s ebben volt példátlan is, hogy jött egy ilyen 
angyLi:i • lény, egy ilyen tet ő től talpig modern kir,alylány, mint Anna-
Zsófia-Veronika, és sikerült kanalizálnia mindkét részr ől a szenvedélyeket. 

De maradjunk egyelőre a királyi palotában. 
Be kell vallanom - nyögte a király borogatással a homlokán és 

lady _ . Ham,i:ltonnal az oldalán, aki annak ellenére, hogy hosszú volt és 
száraz, mint a paszulykaró, a nyaka meg ráncos és vorös, szeret ője volt 
a királynak, s most önfeláldozó részvéttel legyezgette •—, be kell valla-
nom, nagyon kényes • helyzetben vagyok! Ha felnégyeltetlek és kiszö-
geztetlek a várkapu két oldalára, egyetlen lányomnak okozok fájdalmat, 
most már látom. És nem is biztos, hogy ez használ és a tömeg meg- 

381 



riadva vonul vissza az odújába. Az újabb kori történelemben a másik 
eset a gyakoribb. Ett ől még inkább megvadul és jaj annak, alku ellenáll. 
Ha pedig hagyom, hogy trónomtól megfosszanak, ott vagyok, ahol a 
mádi zsidó. És végül úgy járok, mint nagy barátom és pártfogóm, 
Nyiikalaj A1ek.szandrovios RonLanov, aki pedig még a németekkel is ki 
akart békülni. 

Sajnos, nem vagyok abban a helyzetben — mondta Sander 
hogy diszkréten elvonuljak, s ne legyek tanúja felséged tépel ődésének. 

-- Dehogynem -- szólt 'közbe Anna. Majd nyitnak magának egy 
szobát itt a palotában, hogy szintén alkalma legyen a dolgok fölött el-
gondolkozni. 

Hogy mi ott bekasztlizva mit éltünk át ezalatt -- mesélte Mi-
sik, s pipáját a változatosság kedvéért zubbonya zsebébe süllyesztette, 
mint aki hosszabb szónoklatra készül —, azt én nektek el se mondha-
tom. Hát hogyne! Elviszik közülünk a legjobb havert, s már este lesz és 
még mindig nem hozzák vissza! Mi mást gondolhat ilyenkor a banda, 
mint hogy kinyírták! 

Borzasztó! — .kiáltott fel Katyusa, a dúsan dekorált takarítón ő . 
— S ti nem lázadtatok fel? Éhségsztrájkba foghattatok válna, ahogy 
most csinálják a rohadt kulákok a kényszermunkán! 

Várjál, ne beszélj bele! —• némította el Misik. -- Már másnap 
éreztük a változást. El őször azzal, hogy zsizsikes gerstli helyett babot 
kaptunk a csajkába, s a húsnak még a felét se lopták ki bel őle. Ez 
így ment egy darabig, míg aztán a hetedik napon, mint a világteremtés 
után, beszól a kukkantón az ügyeletes börtön őr, s közli velünk, hogy 
Sander kegyelmet kapott. Megírták a lapok. A politikaiak persze har -  
soigó éljenzésben törtek ki azonnal, s belefogtak ég felé fordult arccal 
a dalba: „Nern leszünk többé rabjai a földnek", mi srenkerek meg ter-
celtünk neKik. Akkor határoztam el, hogy megiavuJok! 

Az eget verő  változás persze nem ment ilyen simán. Sandernek 
ugyan szobát nyitottak Anna közbelépésére a palotában, s ő  maga be-
lekarolva. kísérte abba a kényelmesen berendezett szobába, amely a 
hegyre nézett, s odahallatszott a sz őke lány hárfájának andalító zenéje, 
de azért hogy ez az egész kéjgyönyör legyen, azt a bizonytalanság és 
kiszolgáltatottság rettenetes érzése nem engedte meg Sandernak. Ő  még 
mindig rabnak érezte magát. Pedig Anna váltig biztatta, hogy tartsa 
benne a lelket: 

Mindent el fogok követni, hogy atyánnat jobb belátásra bírjam! 
Kérem, legyen meggyőződve róla;, hagy a forradalom odaadó barátja 
beszél belőlem, s ha kell, életemet adom az eszméért! 

Mindenesetre köszönöm, fenséges kisasszony — mondta Sander, 
de a lány indulatosan, s mégis nagyon kedvesen vágott a szavába: 

-- Kérem, szólítson Annának. Ennyit azért megérdemlek magától! 
Azzal aztán megkezdődött a harc, most már testközelből a hata-

lommal. Először úgy tűnt, hogy a kormány győz. Sander megkegyelme-
zésének hírével ugyanis kifogták a szelet a forradalmároik vitorlájából. 
Ha a vezérnek megkegyelmeztek, akkor itt megegyezés történt. Ugyan-
akkor fokozott mértékben folytak a letartóztatások. Soha annyi embert 
nem vittek gyűjtőtáborba, mint azokban a nehéz napokban. És ha ke-
gyelmet kapott, hát hol van a vezér? 

Hazugság! Ámítás! Ne higgyetek a kormánynak! — kiáltották 
viliággá az illegális rádióállomások. -- Ha Sandeur szabad leenne, köz-
tünk volna! 

A feltevést sok minden igazolta. Többek között az is i  hogy a fal-
vakban éjjel-nappal tartott a zenebona. Diadalmámorban úszott a parasz-
ti nép abban a hiszemben, hogy a várospártiak forradalmát letörték, s 
ezentúl már zavartalanul kelhetnek fel megint hajnali szürkületben, hogy 
kés ő  estig dolgozzanak a szerencsétlenek, közben az egek urához fohász-
kodva egy kis es őért vagy napsütésért, már ahogy a vetemény megkí-
vánta. 
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Eközben Anna minduntalan benyitott Sander szobájába, amiért a 
fogoly lassan már nem is haragudott. 

Apám összehívta a kormányt! — tájékoztatta a lány. — Alkot- 
mányos úton szeretné keresztülvinni az átalakulást. És fokozatotsan át-
állni. 

Nevetséges! — mondta Sander. — Majd a kormány bolond lesz 
önként bedugni fejét a hóhéri hurokba! Ellenikezöleg, mint az újságokból 
olvasom, megjött a hatalom hangja, s valószínűileg fokozódtak az üldöz-
tetések is. 

Idegesen járt fel-alá a szobában. A lány szelíd és esdekl ő  tekintete se 
hatott rá. Oly hideg volt és elutasító, hogy Anna szemében könnyek je-
lentek meg, s persze még elszántabban küzdött érte és az ügyért. 

S ez így ment napestig. 
Hagyjon békén! Menjen a bús pokolba! — rivallt rá közönsé- 

gesen, mint valami kocsis, a király lady Hamiltonra. — Nem látja, hogy 
országos ügyekkel vagyok elfoglalva? Mondd tovább! 

Az utóbbi felszólítást Annához intézte, aki lassan és kitartóan igye-
kezett megértetni vele, hogy egy új kor köszöntött a világra, s már csak 
ez az ország tart ki csökönyösen a bibliai állapotok mellett, hogy em-
berek arcuk verejtékével túrják a földet még mindig, holott arra már 
régen semmi szükség nincsen. Mert három vegyész ma ezer meg ezer 
parasztot képes pótolni az ellátást illet őleg, s tömegeket felszabadítani 
emez emberfeletti munka alól. 

A holdban, mint meghívott vendégeinkkel közölték 	mondta 
Anna —, nem is ismerik a földművelést. Ősidőktől fogva élnek ügy, sőt 
talán már ebbe születtek bele, s az élettan kutatói szerint már miná-
lunk is megállapítást nyert, 'mennyivel egészségesebb a vegyi úton el ő -
állított táplálék. A holdlakók öt-hatszáz évig élnek és jóval egészsége-
sebbek, mint mi. 

Na és arai van a túlnépesedéssel? 
Semmi! Mindenki elfér ezen a földtekén. Éppen csak a terjesz-

kedési formát kell megváltoztatni. Nem horizontálisan, hanem vertiká-
lisan építkezni. Ideológusaink szerint ez még egészségesebb is, mert a 
magasabb légrétegekben könnyebb a légz őszervek működése. És mind-
ehhez még add hozzá, felséges atyám, hogy megszűnnek a szociális prob-
lémák, amelyekkel pedig annyi a baj azóta, hogy az ember kijött a 
barlangból és két lábra állt. 

Hm! -- tűnődött el a király, úgyhogy nagy gondjában a bor-
bélyát sem engedte be, paróka nélkül ült trónszékében, a lánya is ekkor 
szerzett tudomást róla, hogy kopasz, de mintha most ezt se szégyellte 
volna. — Nekem tulajdonképpen tetszik a dolog! S minthogy egyre ke-
vesebb a reményem, hogy halálom után a te fejedre teszik a koronát, 
mivel fiú híján te leszel a jogutódom, de ilyen rebellis hajlamokkal, 
ugye... 

Jaj, hagyjuk ezt, felséges atyám! — tiltakozott Anna. — Nein 
vagyunk nagyhatalom, szegény kis parasztkirályság vagyunk, s rém ne-
vetségesnek tartanám magam annak a, hogy is hívják, Mária Teréziának 
a szerepében, ott valahol Kelet-Európában, ahogy rengeteg szoknyáiban 
lovon ült, koronával a fején, s a f őurak kardot húzva kiáltották: „Vitam 
et sanguinem pro rege nostro ... " 

Hát nézd — mondta a király —, mondd meg ennek, ennek a ... 
-- Egon! 

Egon? Az előbb más nevet mondtál. 
Ingen, Sanidernek hívják, egy skandináv tonhalász 
Hm, tonhalász fia! De ha neked ehhez van kedved, mit csináljak! 

Szóval, mondd meg neki, daigoza ki részletes tervét a jöv őre nézve, 
az ,államformát illetőleg is, majd aztán holnap fogadom! 
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Este volt már. Az udvar is elcsendesedett, Anna léptei úgy csengtek 
a széles folyó nagykockás kövein, mintha üvegcip őben járt volna, s túl 
a hegyoldalban pásztortüzek égtek, mert a nyáj már a karámban volt, 
s távolabb szőlősgazdák sápadtan remegő  lámpák fényében préselték 
hordóba az idei termést. Ezt a tájképet nézte Sander, amikor a lány 
belépett. 

Drágám! — kiáltotta már az ajtóból és repesve futott felé, úgy-
hogy ha fából lett volna, akkor is át kellett volna ölelnie. 	Édesem, 
azt hiszem, nyugodtan mondhatom: nyert ügyünk van! Apám mintha 
magáéva tette volna az elképzelést. Arra kér, holnapra dolgozd ki rész-
letesen az államberendezés terveit. Majdnem biztosra veszem, hogy el-
fogadja! 

Igen? — kiáltott fel örömében a norvég, tonhalász fia, de a kö-
vetkező  pillanatban csüggedten húzta el karját a lány derekáról, úgy-
hogy azmajdnem felsikoltott a rászakadt csalódástól. 

Azt várja, hogy megalkudjak! — folytatta Sander. — Hogy 
eláruljam a forradalmat, s eladjam esetleg egy-két miniszteri székért 
az eszmét, amelyért máris annyi vér folyt! 

Nem, szó sincs róla! — tiltakozott a lány. 	Ilyesmibe, isten 
őrizz, én se mennék bele! És, kérlek, higgyél neccem, hiszen láthatod: 
szeretlek. 

At kellett öllelnie újra, s magához szarítania ebben a csodálatos 
pillanatban, s így állnia vele a pillanat végtelenségéig, amikor léptek 
hallatszottak és nagy robajjal kivágódott az. ajtó: 

A királyt elrabolták! — kiáltotta egy hűséges komornyik, akire 
Sander őrzését bízta a király. — Jött a kormány néhány tagja, rátá-
madtak, gúzsba kötötték, száját valamivel betömték és elhurcolták! 

Gyere! -- szólt rá Sander a lányra, ás megfogta a kezét. 
A hűséges inas egy mellékajtón vezette ki őket. 
S néhány perc múlva már hallani vélték a juhok bégetését és or-

ruk tele volt a cefre édes illatával. 

(Folytatása következik) 

FÜLÖP GÁBOR 

ÁGUSZ 

Szerelmes verset írnék hozzá — 
banális lenne. 
Kiteregetném a 
családi szennyest — 
banális ismét. 
Ha leirnám 
hogyan, hol, mikor, 
MIT 
csináltunk 
annak idején — 
kész röhej, 
hiszen nosztalgia most a divat. 

Ha csak azt írnám le: 
SZERETLEK — 
a hasát fogná mindenki 
gyomorbántalmaitól 
és a röhögéstő l, 
ma már ezt VERSBEN 
így leirni 
nem lehet. 
hogyan, 
Hogyan írjam tehát körül, 
hogyan, 
a családi botrányokat, 
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hogyan, 
hogy szeretlek csakugyan. 
Más nyelvet kellene találni 
(más-önmagam) 
vagy más verset. 
Más verset, 
verset egyáltalán, melyben 
mindezt leírhatnám, 
melyben mindezt 
gúnyos mosolyok nélkül, 
Zegcilább félig-meddig komolyan 
olvasni is lehetne. 
Azt is, amikor a 
várfalon jutottunk önfeledten. 
Azt is, amikor 
Stafkánénál 
teljesen véletlenül 
— a postás jóvoltából — 
albérleti szobát találtunk. 
Azt is. amikor 
az esküv őnk volt egyáltalán 
(ez a körülmény nem kedvez 
a szerelmes versek kedvel őinek), 
szintén a Várban. 
Amikor 
Weöres Sanyi és Károlyi Asny 
voltak az „esküv ői tanúink". 
Nyilván bosszantó 
kötelességként, formaságként 
fogták fel ezt a dolgot. 
Hiszen csupán a fényképek 
maradtak meg 
és az írógép, 
melybe ezer forint erejéig 
Weöresék is betársultak. 
Annak idején. 
Amikor még. 
Szeretlek. 
Már. 
Még mindig. 
Stafkánétól lépcs őn szaladtunk le 
a pékig: 
kenyérért, süteményért. 
Emlékszel te is, 
nem mondom el most ismét. 
Akkor még nem voltak 
a gyerekek.  

Akkor még én is 
másképp írtam a verset. 
Akkor még azt hittem — 
érdemes verset írni 
egyáltalán. 
Nyárspolgár lettem talán, 
hogy rá kellett jönnöm a 
VERS 
értelmetlenségére? 
(De akkor miért írják 
a nyárspolgárok a legtöbb verset?) 
Lehet, hogy a verset 
mindig csak megjátszottam. 
Lehet, hogy megjátszom 
jelenlétem 
a Jugoszláv Irodalmi Lexikonban; 
s megjátszom jelenlétem 
EGYÁLTALÁN. 
Vagy nem kell megjátszani: 
hiszen amúgy sem vagyok itt. 
Lehet, hogy a rengeteg 
színész között 
magam elveszejtem. 
Szándékosan vagy véletlenül. 
Szeretlek. 
Szabad-e ezt ma 
versben leírni? 
Játék-e vajon a költészet, 
ha van ilyen. 
Játék-e vajon, 
hogy leírom: szeretlek. 
Hiszen a mi játékunk 
már Staf kánénál kezd ődött 
a Szabó Ilonka utcában, 
a mi játékunk 
örök játék, 
csupán kulisszái változnak. 
Nagy szavak. 
Marhabőgés. 
Megmaradt az esküv őnkről 
az írógép, 
melyen — 
azem írom ezt az anti-verset. 
Ebben a versben 
nincs benne Sanyiék 
ezer forintja. 
S ismét a b űvös kör. 
Bezárul? 
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KÉZFOGÁS OK  

MOMČILO NASTASIJEVI Ć  

SZÜRKE PILLANAT 

És egyszerre felszürkéll, 
mintha minden elégne, 
ám minden él. 

Titkom társa, 
halld, e szív keservesen 
lendül túl a borzadályokon. 

S aki nyomomban, 
tudatlan is, 
járod e különös utat: 

Szürke van ott, 
szürkével bevont lét, 
szürke a titkok szeme. 

És amikor halnak a fák, 
sem bánat, sem intés, majd száraz levél 
furcsán csönddel simítja a szenved ő  homlokot. 

STANISLAV VINAVER 

FELIRAT 

Bércek, hegyszorosok felett 
Lelkek keringenek, 
Nem törődnek mulandó elragadtatásokkal. 

Virrasztanak, hogy a zavarosság ne derüljön, 
Hogy a folyók ne ébredjenek hatalmas áramokban 
És a fellegek ne szökjenek a régi árulásba. 

Mert szörnyű  volna (mondják), 
Mint régen, a századok kezdetekor, 
Felébredve s leülepedve — 
Hogy az égbolt megszabaduljon díszét ől, 
Hogy a madarak áttetsző  szárnyakkal égi derűt csapdossanak, 
Hogy a kék zengés mérgez őn suhogni kezdjen. 

És iszonyatos élesség legyen. 
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MOMIR M. MARKOVIC 

ALTATŐDAL 

Aludj mintha vadásznának rád 
Aludj nyitott szemmel 

Éberen aludj ember 
Sok vadász a nyomodon jár 

Aludj mintha vadásznának rád 
Aludj mintha vadásznál 
Valahol bizonyára barátod van 

Aludj vadászó barát 
És semmit se szólj 
Álmodban nézz 
Messzi utad van 

Éberen aludj 
Aludj nyitott szemmel 
Sok vadász a nyomodon jár 

EDVARD KOCBEK 

KEZEK 

Két kezem közt éltem, 
mint két útonálló között, 
egyik sem tudta, 
mit cselekedett a másik, 
a bal a szív bolondja volt, 
a jobb ügyességével okos, 
egyik vett, a másik veszített, 
rejtőzködtek egymás el ől 
és felemás tetteket hoztak össze. 

Amikor ma a halál elől menekültem, 
és estem és keltem és estem 
és kaptattam sziklákon fel és bozóton át, 
mindkét kezem egyaránt véres volt. 
Széjjeltártam őket mint szentélybeli 
nagy gyertyatartó áldozati karjait, 
melyek azonos elfoglaltsággal tanúskodnak. 
Hit és hitetlenség egyazon t űz lett, 
magasan és izzón lobogott. 

BRASNYÓ István fordításai 
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ÖR ÖKS ÉG  

HORNYIK MIKLÓS 

SZENTELEKY KORNÉL ÉS „A Ml IRODALMUNK" 

TI. 

PROGRAMCIKKEK, VITÁK 

A két világháború közötti jugoszláviai magyar irodalom a hivatali, 
„államvédeiimi" cenzúra s az öncenzúra irodalma volt. eszmei tartalmai-
nak vizsgálata közben err ől gyakran megfeledkezünk. Az 1929. janhia,r 
6-.i királyidiktatúrát követ ő  idők szellemi mozgalmai és alkotásai csak 
tágabb társadalmi összefüggéseikben nyerhetik el valóságos jelentésü-
ket: a diktatúra éveiben a cenzúra szigorodott, az öncenzúra pedig írók 
és újságírók „természetes" reflexiévé vált. 

A magyar kisebbség ebben az id őben gazdasági szervezeteit ől, tár-
sadalmi egyesületeitől, művelődési intézményeitől és középiskoláitól is 
meg volt fosztva, csupán a sajtófa volt viszonylagosan fejilett. 5" Szent-
eleky és követői úgy látták, hogy ilyen körülmények között az irodalom- 
ra hárul a kulturális azonosságtudat meg őrzésének feladata. Ebben sze-
repe volt a magyar szellemi élet hagyományainak is, mégis, amit ma 
beszűkült kulturális tudatnak, kórosan egyoldalú irodalomközpontúság-
nalk mondunk, az jórészt a kor adottságainak a következménye: az iro-
dalom akkor lesz menedékké, amikor már nincs másféle menedék. 

Í,gy válik számunkra is érthetővé az irodalmi kérdésekben közöm-
bös és konzervatív újvidéki Reggeli Újság irodalmi megújulása a har-
mincas évek elején. 

Elődjének, a Délbáeskának nem volt határozott irodalmi arculata. 
Tárcarovatában főként magyarországi szerz ők másodközlésű  munkái, 
a külföldi irodalom tucattermékei, s a helybeli intelligencia: újvidéki 
szépasszonyok és aranyifjak első  ábrándos zsengén kaptak helyet. Két 
állandó költő-munkatársának, Kováts Antalnak és Fekete Lajosnak a 
versei nem alakíthattak ki egységes irányt a lap heterogén irodalmi köz-
leményeinek tengerében. A konzervatív ízlés ű  Kováts Antal egyébként 
is alkalmatlan lett volna bármiféle irányadó szerepre, a forradalmi in-
dulatú Fekete Lajos pedig emigráns volt magyar Vörös Hadsereg 
egykori tisztje), a hatóság szemében megbízhatatlan elem, akinek a 
verseit a katolikus Délbácska emberbaráti okokból közölte (Fekete meg-
élhetési gondokkal küzdött), de aki irodalmi értelemben társtalan volt 
a szerkesztőségben: szociális érzékenységre valló, sötét tónusú szabad 
versei belevesztek Csathó Kálmán, Beniczkyné Bajza Lenke, Bársony 
István ás más magyarországi szerz ők műveinek ál2nosító sokaságába. 

Az újvidéki Délbácska és utóda, a Reggeli Újság felszínen, kívánta 
tartani a kisebbségi kérdést, de kezdetben erre nem látott lehet őséget. 
A királyi diktatúra kikiáltása után az újvidéki magyar napilap már-már 
külpolitikai szemlévé alakult át: belföldi vonatkozású híranyaga gondo-
san preparált hivatalos közleményekb ől állt össze, kommentárokat oko-
sabb volt nem közölnie, a magyar kisebbség létkérdéseir ől: a tömeges 
nincstelenségről, az anyanyelvi iskoláztatás súlyos helyzetér ől, a magyar 
társadalmi és művelődési egyesületek felszámolásáról pedig nem ír-
hatott. 
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Csuka Zoltán és Szenteleky Kornél kisebbségi érdek ű  kulturális 
programja ilyen körülmények között a megszólalás lehet őségét rejtette 
magában; ezt ismerték fel benne a Reggeli Újság vezet ői. (Fekete Lajos 
akkoriban már Magyarországon élt; irodalmi tevékenysége miatt a ha-
tóság 1929 őszén kiutasította az országból.)" 

Társadalombírálatot és kisebbség-öntudatosító programját Szent-
eleky irodalmi tárgyú cikkeiben fogalmazta meg. Publicisztikai írásainak 
és tanulmányainak posztumusz gy űjteményeit átlapozva olyan benyomá-
sunk támad, hogy gyakran csak irodalmi témát keresett politikai mon-
danivalójának kifejtéséhez. 

A kisebbségi írók politikai-erkölcsi-alkotói felel ősségét a Kalan-
gyában közölt Írói felelősségünk című  írásában emelte ki: 

„Régente az író az eszményért, az igazságért kész volt meghalni, 
a leírt szó szent volt, a felel ősséget minden író természetes dolognak 
tartotta, minden író mélyen hitt abban, amit .  leírt, és amit nyilvános-
ságra hozott. Az írástudó nem volt üzletember, nem kereste a közön-
ség, az állam, a politikai áramlatok kegyét, nem hódolt a divatnak, 
olcsó, időszerű  jelszavaknak, hanem az igazságot hirdette a legmeré-
szebb hittel, a legteljesebb felelősséggel." 

„... kevesen, nagyon kevesen vannak, akik ma vállalják az igazsá-
got, s ezek a kevesek se tartoznak az úgynevezett polgári irodalom 
írástudói közé." 

, ;(Julien) Benda igazságainak és megállapításainak visszhangjakép-
pen, a kisebbségi ... (helyzethez) alkalmazva mondotta ki Berde Mária 
annak szükségességét, hogy az erdélyi íróknak vallani és vállalni kell 
sorsukat, vallani és vállalni az elhivatottságot és az ezzel járó felel ős-
séget. Berde Mária szózata viharos visszhangot váltott ki, az iránymu-
tatás és célkitűzés zavart, lelkesedést, feleszmélést váltott ki, s az ered-
mény végül is az lett, hogy az erdélyi irodalom mélyebb hitet kapott, 
az írók felelősségérzete fokozódott, törekvéseik tisztázódtak. Vallani és 
vállalni a kisebbségi sorsot, a kisebbségi probleanákat, az eszményi kö-
telességet : jobb, tökéletesebb népet nevelni, és ezzel hozzájárulni az 
új és jobb világ felépítésének munkájához, az új emberiség megterem-
téséhez. Alig hiszem, hogy az erdélyi irodalom e mély és megejt ő  hit 
nélkül eljutott volna a mai magas nívójához, tudott volna lelkes értéke-
lőiket és olvasókat toborozni." 

„Az erdélyi igazság a mi igazságunk ris ... Nekünk is (vallani és 
vállalni kell sorsunkat, problémáinkat, és úgy kell hirdetnünk igazsá-
gunkat, mint ahogy azt a múltak írástudói tették. A mi feladatunk nem 
lehet szórakoztatás, mutatványos b űvészkedés, a csep űrágók könnyelmű  
bohóckodása — ez különben sem volt soha á művészet célja. Vissza kell 
térnünk a nagy példákhoz ..." 

„Ki ne látná társadalmunk ezernyi fekélyét, de kevesen vannak, 
akik minderre őszintén rámutatnának. Az írástudók legnagyobb része 
vakok és süketek módjára mosolyog, mintha nem látnák a bajt, nem 
hiaUlanák a beteg szervezet siralmas nyögdécselését." 

„A kisebbség életé és világszemlélete... egységesebb, az osztályta-
gozódás elmosódottabb, hiszen a kisebbségi sorš már maga is elproleta-
rizálódást jelent, ezért a kisebbségi író felel őssége koncentrálódik, hat-
ványozódik, minden leírt szónak megsokszorozódik a súlya és jelent& 
sége.' Itt.már nem • lehet könnyelem ű, szeszélyes, hitetlen játékot űzni a 
szavakkal, a szépséggel, az eszmékkel és az igazságokkal. Itt vallani és 
vállalni kell a leírt szót és az azzal járó felel ősséget. Adott-e valamit 
az író írásával népének? Vállalta-e népének sorsát, baját, problémáit 
és vágyvilágát?" 

S amit sokszor csak áttételesen, burkoltan, cenzúraképesen fogal-
maz meg Szenteleky, azt ebben az írásában nyíltan hirdeti: 

„Itt most nem külsőségekről van szó, helyi színekről, bácskai táj-
képekről és hasonló felszénes színhatásokról. Itt arról van szó, hogy a 
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kisebbségi író átérzi-e írói felel ősségét, mely reá fokozottabb súllyal 
nehezedik, átérzi-e, hogy csak hittel, mélyen átérzett és fel-feltör ő  igaz-
ságérzéssel lehet és szabad írnia, hogy vallani és vállalni kell az igazsá-
got, mint a rinascimento kiváló írástudói, és hinni kell abban a teremt ő  
eszményben, mely népének és az egész emberiségnek tökéletesedését 
zolgálja. "58  

Ezek a szemelvények fejezik ki leghívebben, mire törekedett való-
jában A Mi Irodalmunk és a Kalangya szerkeszt ője, milyen jelentéstar-
talmakat hordozott a húszas évek fordulóján 19 a harmincas évek 
elején a couleur locale fed őneve, s milyen mértékben politizálódott át 
az irodalom fogalma kisebbségi viszonyaink között. 

Irodalomtörténeti összefoglalóinkban err ől kevés szó esik. Stílus-
történetileg osztályozzuk, eszmeileg elbíráljuk és esztétikailag min ősítjük 
a kisebbségi korszak irodalmi műveit és programjait, de óvakodunk 
attól, hogy a korabeli kisebbségi helyzetr ől valamit is mondjunk. Az 
újabb keltezésű  irodalomtörténeti tárgyú írások közül csak Herceg János 
és • Szeli István Szenteleky-kommentárjai hitelesek igazán, mert nem 
tévesztették szem elől a Szenteleky-cikkek valóságtartalmát. 

Érdemes sorra vennünk A Mi Irodalmunk legfontosabb program-
cikkeit: irodalom- és eszmetörténeti tanulsággal szolgálnak. 

Ifjúság és irodalom című  írásában Szente đ,eky kifejtette, hogy új 
irodalmat kell teremteni, olyat, amelyben a tájhaza, a , 1petite patrie" 
élete, a nép és a táj lélegzése érz ődik, s aimel,vben a jelenkor problé-
mái öltenek testet; csak ilyen irodalom válhat tényez ővé az ifjúság ne-
velésében, műveltségének és öntudatának fejlesztésében, világszemléle-
tének tisztulásában. Az ilyen irodalom egyszersmind az asszimiláció el-
leni küzdelem fegyvere is: Közép-Európában, az etnikai tarkaságok kö-
zött, a regionális vonzódásoknax jóval több a jogosultságuk, mint a 
nemezétileg homogén országokban. A jugoszláviai magyar ifjúság „öntu-
datosan vagy öntudatlanul keresi érzelmi, népi hovatartozását", mivel 
azonban „semmiféle egyesülése és szervezettsége" nincs, kívánatos volna, 
hogy „eLgalább az irodalom hozná őket össze, és adná meg a tétován 
elinduló embereknek azt a biztos érzést, hogy olyan családhoz tartoz-
nak, amely sok fényt és értéket adott a világ irodalmának"."  

A világ irodalma ugyan akkor sem vett, és ma sem igen vesz 'tudo-
mást fényeinkről és értékeinkről, Szenteleky azonban tisztában volt 
azzal, hogy a beolvadás elleni harcban mekkora jelent ősége van a nem-
zeti önérzetnek és az emberi méltóságtudatnak, és jól tudta azt is, hogy 
nemzeti irodalmunk legjobb alkotásainak ismerete önérzetet: tartást 
kölcsönözhet a felnöv ő  új nemzedéknek. Aki kellő  időben olvassa el a 
János vitézt meg a Toldit, A k őszív ű  ember fiait s az Egri csillagokat, 
nem elveszett lélek a magyar kultúra számára. 

Tematikailag ehhez az irásához kapcsolódik a szabadkai Őrtűz meg-
jelenését köszöntő  cikke is.  

„A jugoszláviai magyar ifjúság... tizenhárom évig tétován, tompa 
öntudattal tévelygett a halott arcú minden-mindegyeik között, a közöny 
szótalan és szenvtelen földjén", írja, majd örömmel állapítja meg: a 
szerény, mindössze hatvan példányban hektografált szabadkai ifjúsági 
lap kiadása: szembefordulás a közönnyel. A megjelent számokban má-
ris „... sok olyan cikket találunk, amelyek valóban az ifjúság érdekl ő-
dési körébe esnek, annak művelődését szolgálják, annak céljait öntu-
datosítják. Így az ifjúsági problémákkal foglalkozó vezércikkek, a mar-
x,~zmusról szóló nyugodt hangú ismertetések, a zagrebi és beogradi egye-
temi életről küldött beszámolók, a figyelők eredeti szempontjai, s őt a 
gyengébb szépirodalmi írások sem tévesztik el az igazi célt: az ifjúság 
szellemi nívójának magasítását... jobb jöv őjének előkészítését". Konklú-
ziója egybecseng a Kéve előszavát író, a cselekv ő  munkát szo,  °,almazó 
Csuka Zoltán korábbi érvelésével: „pesszimista életszemlélettel még senki 
sem alkotott, még senki sem vitte el őre a világ, népe vagy saját maga 
sorsát. "60  
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Egy virtuális kisebbségi kultúra szükségletei és lehet őségei szem- 
pontjából vizsgálta meg a szabadkai fiatalok lapalapítási kísérletét, s 
mivel szándékukat közösségi értelemben hasznosnak látta, gyengébb 
szépirodalmi munkánk esetében is talált mentséget számukra. 

A szintén fiatal Komáromi József Sándor nem hektografált, hanem 
korszerű  nyomdatechnikai eljárással készített Zivatar cím ű  folyóiratát 
is szándéka és iránya felől közelíti meg, s tétovázás nélkül, határozot-
tan elutasítja, mert „Hit nélkül, világszemlélet nélkül, és ami a leg-
szomorúbb — tehetség nélkül" akar új irodalmi csoportot toborozni 
maga köré. 

A visszautasítottak zászlóbontása című  írásában fogalmazza meg 
szerkeszt ői célkitűzését is, amelyet A Mi Irodalmunk egészében tükröz 
majd: 

„... mi minden halovány magyar tehetséget meg akarunk menteni 
nyelvümk és kultúránk számára. Akiben a tehetség morzsáját véljük 
csak felfedezni, az mindjárt nyilvánosságot kap nálunk, vállveregetésit, 
biztatást, lelkesítest, irányítást, nehogy a ;legcsekélyebb érték is elvesz-
szen nagy szegénységünkben, nehogy .lelkiisineretünk amiatt nyugtalan-
kodjék, hogy visszautasítottunk egy olyan nehezen induló, önmagával 
küszködő  tehetséget, ajki kés őbb, magára találásában, némi külső  tá-
mogatás után erős fejlődésnek indult, s kultúránk becses munkása le-
hetett ;volna. A tehetség útja talán sehol sem annyira szabad és könny ű , 
mint minálunk. Még világszemléleti korlátokat sem ismerünk a feltörő  
tehetségnél." ,,Az a vád, hogy mi dilettánsokat tenyésztünk, nem éppen 
alaptalan, de mi a dilettáns szónak más értelmet és jelent őséget 
adunk..." Majd így folytatja, visszatérve Komáromi Zivatar cím ű  fo-
lyáiratáma: „Itt nincs szó új irodalomról, új irányról... a visszautasí-
tottak irodalmának nincs új hite, iránya, célkitűzése vagy éppen világ-
szemlélete." „Itt egyszer ű  szerepelni akarásról van szó. Néhány nyilvá-
nosságra áhítozó ifjú minden ízlés, önkritika és nemesebb cél nélkül 
pódiumot akar magának teremteni..."' 

Csuka Zoltán egy héttel "a Szenteleky-bírálat közlése el őtt ítéletet 
mond a Zivatarról: tömören s közérthet ően szellemi zagyvaságnak mi-
nősíti.bZ E két, majdnem azonos tartalmú írás egybehangolt szerkeszt ői 
munkára vall: a melléklet irodaliamipo+litikáj+ánaik foglalatai. 

Érdemes közelebbről is megvizsgálnunk Csuka és Szenteleky vita-
cikkét. 

A Mi Irodalmunk két legnevesebb embere szokatlan hévvel támad 
egy új magyar „irodalmi és művészeti szemié"-re, jóllehet állandóan 
azt hangoztatják, hogy minden halovány magyar tehetséget, • a legcse-
kélyebb értéket is meg kell menteni ezen a tájon. Bí:rálatuQc a Zivatar 
munkatársainak tehetségtelenségét veszi célba, de nem ez volt a fontos. 
Maga a tehetségtelennek bélyegzett Komáromi, Zivatar el őtti „korsza-
kában", három verset és egy polemikus jegyzetet publikált A Mi Iro-
dalmunk hasábjain. 

A Ziv.aGarna;k az volt a legfőbb hibája, hogy nem tükrözött sem-
milyen nemesebb célt, értsd: nem képviselt semmilyen kisebbségi ér-
dekű  arányt, s hogy a gyér és öntudatlan olvasóközönséget elrettentette 
irodalmunk értékesebb munkáitól, értékesebb szemléit ől. 

Ezekben az években Csuka Zoltánt és Szentelekyt már a dolgok 
gyakorlati oldala is aggasztja.. „Közönségünk érzi", írja Szenteleky, 
„hogy a hazai magyar írással szemben másképpen kell állást foglalnia, 
mert itt nem egyedül irodalmi kérdésekr ől van szó. A szerepelni akaró 
visszautasítottak közönségünknek ezt a tájékozatlanságát használják ki, 
a helyes értékelés bonyolultságára számítanak... közönségünk egy ré-
sze... azt hiszi, hogy helyesen cselekszik, ha pártolja ezeket az ifjakat ;  
hiszen egyre azt hallja, hogy kötelessége támogatni és megbecsülni a 
vajdasági magyar irodalmat. Mikor azonban rájön arra, hogy ezek a 
visszautasítottak visszaéltek jóhiszem űségével... igaztalan lesz,. általá- 
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no!sát, és elégedetlensége, ellenérzése a jugoszláviai magyar irodalom 
ellen. fordul.. J163 

Szenteleky Kornél és a Kalangya című  tanulmányában Szirmai Ká-
roly azt írta, hogy az első  számottevő  folyóirat-kísérlet, a Vajdasági 
Írás nem fedezett fel új írókat. „Ez már a Kalangya s A Mi Irodal-
ntiunk korszakába esik. 164  Természetes hát, hogy Szenteleky a, mellék-
let hasábjain vissza-visszatér az ifjúság és az irodalom témájára, hogy 
kéthetenként, kés őbb pedig hetenként közölt szerkeszt ői üzeneteiben ta-
náccsal látja el a fiatal tollforgatókat, s hogy külön cikket szentel az 
irodalmi önképzés kérdésének. 

Ennek az írásának fontosabb a háttérrajza, mint a nyilvánosságra 
hozott, kinyom'tatott szöveg. A Mi Irodalovunk körüli bajokat magam 
is érzem, írja 1932 februárjában Fekete Lajosnak, „és sokszor szeretnék 
visszavonulni eredménytelen munkáim. miatt. De kinek adjam át helye-
met?..-.. Senki sem látja és érzi, milyen vitális problémákról van itt 
szó: egy új nemzedéket nevelni, teremteni, öntudathoz és a magyar 
írásművészethez segíteni ... Nem várok elismerést, hiszen munkámat 
senki sem teldntheti át... de ezek a fedületeš, fitymáló megjegyzések 
fájnak. Krisztálynak, Magiszternek, Szirákynak, és Czakó Tibornak már 
mégis illene tudni, mi az itt: irodalmat csinálni és írókat nevelni, mikor 
a mai húszévesek közül már senki sem tud magyarul írni, és Vörös-
martyról, Petőfiről vagy Aranyról legfeljebb csak hallottak... Ha nem 
Látnélk tovább az egyéni hiúság, a jelen pillanat látókörén, már rég 
otthagytam volna a vajdasági irodalmat, s ma szép francia könyveiket 
olvasnék, a zongorámmal meghittebb barátságot kötnek, s talán itt-ott 
írnék is • valami »örökérvényűt«. De így magyartalan kéziratokat javítok, 
biztatgató leveleket írok, lelkesíteni próbálok, és néha fáradt, köhög ős 
éjszakáimban hiszem is, hogy nem hiába lelkesítek"." 

Lőrinc Péter emlékirataiból tudjuk, hogy a Szervezett Munkás 
„élesem elítélte az úri irodalom szerepl őit és azokat, akik együtt halad-
nak az úri politikusokkal és irodalmi kiszolgálóikkal... osztálynélküli 
kultúrát és irodalmat prédikálvia".E 6  A Szervezett Munkás 1928 decem-
berében azt ínba Szentelekyröl és a polgári írókról, hogy ezek „... e11e- 
ni.ink, a mi szabadságharcunk ellen vállalták a szellemi rend őrök kétes 
szerepét..." 67  Szentelekytől csakugyan idegen volt az osztályharc elve, 
de semmi köze nem volt az Úri politikusokhoz, a Vajdasági Irás!ban és 
A Mi Irodalmunikban a kommunista írók műveit is közölte, és nem 
szellemi rendőr, csupán szellemi ember: értelmiségi .volt, a legnemeseb-
bek közül való: láztól vacogva, halálos betegen is sorra járta a sze.- 
gény sorsú sziváći és Szivác környéki szerbeket, németeket, magyaro-
kat, bunyevácokat, ingyen gyógykezelte és gyógyszerrel látta el őket, 
maradék szabad idejében pedig olyan munkát végzett, amelyet az osz-
tályharc kiéleződése idején is e1 kellett végeznie valakinek. Egyebek kö-
zött: az új írónemzedék magyartalan kéziratainak a javítását. 

A királyi Jugoszlávia elnemzetlenít ő  iskolapolitikájának következté-
ben vidékünkön a húszas-harmincas években már nem számított ritka-
ságnak, ha egy magyar nemzetiség ű  fiatal csak cirill betűvel tudta le-
írni a nevét. Szentelekyt nem vezérkedési hajlam, hanem mélyebb kö-
telességérzet öszönözte munkára. 

Irodalmi önképzés című  jegyzete nevelő  szándékú, s ezért visszafo 
gottabb hangú írás, mint Fekete Lajoshoz intézett levele. Felsorolja, 
hogy mi mindenben nyilvánul meg az új nemzedék fogyatékos irodalmi 
felkészültsége, de nyomban magyarázattal is szolgál: „Hiszen iskoláit, 
egyetemi tanulmányait, hivatalos érintkezéseit nem magyarul végzi, anya-
nyelve tehát. nem fejl ődik táguló ismeretkörével. Éppen ezért sokaknak 
az olvasás is már nehezükre esik anyanyelvükön." A kiutat az önmagát 
képző  és csiszoló tehetségben látja, meg némi társadalmi gondoskodás-
ban: az egyesületi, könyvtárak ne csak szórakoztató regényeket, hanem 
nyelvészeti és irodalomtörténeti m űveket is vásároljanak, a Magyar Köz- 
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művelődési Egyesület pedig tömör, érdekes, „a ma látószögéb ől nézett 
és kisebbségi íviszonyainknak megfelel ő" magyar irodalomtörténeti fü-
zeteket adjon ki." 

A meglevő  mellé új irodalmi nemzedéket akar teremteni, s meg-
szabja az általa helyesnek vélt kritika mércéit is. 

A harmincas évektől kezdve egészen napjainkig sokan idézték 
Szenteleky vonatkozó sorait, többnyire gúnnyal, megvetéssel; sikerült 
is kellőképpen lejáratniuk „Szeressük azt, ami a miénk" jelmondatú 
programját — bírálói és ellenlábasai csupán a lényegr ől: e program 
társadalmi hátterér ől és politikai összetevőiről, a kulturális életlehet ő -
ségeitől megfosztott magyar kisebbség korabeli állapotáról feledkeztek 
meg. Szenteleky kultúraszervez ő, irodalomalapító küzdelme nem lég-
üres térben és nem elegáns európai szalonokban zajlott, olyanyira egy 
adott történelmi korszak produktuma, hogy társadalmi összefüggései-
ből kiragadva egyszerűen értelmét veszti. 

Esztéticizmussal határos mai irodalomszemléletünk szinte minden-
ben ellentmond Szenteleky irodalonnfelfogásának, de hogy egyáltalán 
ellentmondhat, az nagyrészt éppen az ő  érdeme: a maga lehet őségei sze-
rint mindent megtett azért, hogy a jugoszláviai magyarság átvészelje 
kisebbségi életének legsúlyosabb éveit, hogy eközben ne ringassa magát 
az irrendentizmus illúziójában, s hogy önerejéb ől fennmaradjon, s őt to-
vább is lépjen, amikor majd erre lehetőségé nyílik. 

Mindezt Szenteleky kisebbségi színezet ű  kritikakoncepciójának a 
bevezetőjeként kellett elmondanom, A helyes kritika című  hírhedt írása 
ugyanis nem rangosabb, igényesebb Kalangyában, hanem „iróképz ő  
akadémiájának" közlönyében (Czakó Tibor), A Mi Irodalmunkban je-
lent meg' 9  

A helyes kritika az életkörülmények, a szociális, a földrajzi és a 
politikai adottságok figyelembevételével íródik, állapítja meg a bevezet ő-
ben, ,,,mert az értékek ma az életben gyökereznek, és nem a bet űben". 
Nem nehéz felismernünk: társadalmi szempontból igaza van, esztétikai 
tekintetben azonban téved. Társadalmi néz őpontból igaza van, mert nem 
a betű, kanom az élet az igazán fontos, az oksági sorrendet kockázatos 
volna felcserélni; igaza van abban is, hogy a jugoszláviai magyar iro-
dalomnak önállóvá kell válnia, mert csak önerejéb ől maradhat fenn 
ezt az önállósulást azonban teljes esztétikai relativizmus árán véli elér-
hetőnek: 

„Ma már nincsenek abszolút normák, mindenütt és örökkön érvé-
nyes igazságok. Az a kritika, amely igaz és helyénvaló Pesten, hamis és 
igaztalan lehet Kolozsváron, vagy akár nálunk. A kritikusnak meg kell 
érteni(e) az új irodalmak helyzetét... fejl ődési lehetőségeit, akadályait, 
és sajátos, eredeti értékest." 

„A mi kritikusunk nem ítélhet kurtán és keményen törvényköny-
vekre és paragrafusokra hivatkozva, mert ilyenek még nincsenek. A mi 
knitikánk első  és legfőbb kötelessége a megértés. A környezet, a kisebb-
ségi sors megismerése és figyelembe vevése... Elhivatott kritikusunk 
metsszen, gyomláljon, de azt is megértéssel, szeretettel és nagy óvatos-
sággal, nehogy ártson ott, ahol iminden fűszálra, minden gyenge rügyecs-
kére szükség van." 70  

Ez az a pillanat a jugoszláviai magyar irodalomban, amikor „önnön 
értéikrendjének kialakítására kényszerült a »vidékiség«", amikor „alap-
vető  vonásaiban önmagának vált mértékévé", ahogyan Bori Imre írta; 
amikor a „védekező  kollektivitás" eszméje lép a tisztán irodalmi szem-
pontok helyébe. Babits Mihály szavaival: „Ahol a pusztaság fenyeget, 
ott öröm. a fű, akármilyen alacsony, s még a kórót is virágszámba 
vesszük. „7i  

A regionadizmnts elve nem csupán negatívumaival volt jelen A Mi 
Irodalmunk (többnyire Szenteleky által írt) vezércikkeiben és glosszaiban. 
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A húszas évek irodalmi vitáiban Szenteleky is a hagyománytalan-
ság és a szellemi légüres tér állapotát, „a múlt, az elkezdett irány, a 
lefektetett alap" hiányát panaszolta fel, s Vajdaságot tespedt, m űvé-
szietlen lapálynak látta, ahol „nincs semmi, de semmi emlék"." Útmu-
tató című  írásában, Bartók és Kodály munkáját méltatva, s a szegedi 
egyetemi hallgatók néprajzi gy űjtésére hivatkozva, önvizsgálatot tart: 

„Nekünk is meg kellene szívlelnünk ezeket a példákat. Eddig még 
senki sem látogatta meg a bácskai és bánáti magyar tanyákat, még 
senki sem jegyzett fel egyetlenegy igazi magyar parasztnótát." (Ez nem 
fedte' a valóságot: Szentelekynek nem volt tudomása Kálmány Lajos 
vidékünkre is kiterjedő  gyűjtéséről.) „... kötelességfiúnk, hogy ismerjük 
népünket, hogy megismerjük... sajátos, különleges m űvészi és szellemi 
értékeit." S elutasítva az individualista szemléletet, ismét megfogalmazza 
a kisebbségi írók feladatát: „A mi munkánk mindig kollektív kell hogy 
1egven, mindig kultúránk szolgálatában áll, mindig általános szellemi 
nívónk emelésére törekszik. Ezért kell keresnünk kapcsolatot népünk-
kel, . :ezért kell értékeket cserélnünk elhagyott -tanyákon, elhagyott lel-
kekkel".`3  • 

A melléklet hasábjain már 1931 februárjában vita bontakozik ki a 
nyelvi kérdésekről. 

Nyelvi problémák című  cikkében Szenteleky (ismét tájékozatlanul) 
azt írja, hogy vidékünkön a magyar nyelv nem él nyelvjárásokban, „s 
így a dialektusokkal járó zártság, önállóság és szívósság hiányzik be-
lőle": Nyelvünk városias, „majdnem irodalmi, szóval nem gyökeredzik 
mélyen a néplélekben, mert annak sajátos ízét nem fejezi ki". Elmondja 
aztán, hogy szókincsünk sorvadóban van, nyelvünk mind több idegen 
elemet vesz fel, szerkezete egyre ingatagabbá válik, s hogy a jugoszlá-
viai magyar sajtó nem tud magyarul. Cikkét intelemmel zárja: „A ki-
sebbségi sors fokozottabb szellemi felkészültséget, szívósabb munkát 
követel. Meg kell tanulnunk a hivatalos nyelvet. ha nehezen menne is, 
mert ezt az okosság és az élet parancsolja, viszont fejleszteni, ápolni 
kell anyanyelvünket, hogy alkalmas, modern hangszere legyen gondo-
latainknak"." 

Cikkére Bogner József válaszol. 75  

A kisebbségi magyarság nyelve nem homogén egész, írja Bogner, 
amiről Szenteleky beszél. az  csupán a városokban használt kriznvnw• 
ennek tisztasága vagy tisztátalansága az e nyelvet beszél ők általános  
művéltségétől. az  iskoláktól és a saitótól függ. Köznyelvünk romlását 
Bogner társadalomtörténeti változásokkal magyarázza: 

Magyar értelmiségünk, művelt középosztályunk az uralomvá'itoz ~ 

hta hihetetlen átalakuláson ment keresztül. El őször szám szerint meg-
kisebbedett..." (tízezernél is több lehetett azoknak az értelmiségiekne 1r 
a száma, akik á Monarchia összeomlása idején Magyarországra menekül-
tek. s több ezren voltak azok is. akik az • opciós ing !eteltéi,g katonai  

kísérettel vagy önként elhagyták a Szerb—Horvát—Sloyéri Királyság te-
rületét), másodszar elvesztette vezet ő  szerepét, mind jobban í 
jobban háttérbe szorult harmadszor az iitá,npétlá,c rneQszP elmiararl min-
den tekintetben az elődöktQl... Műveltségünk hanyatlásával együtt járt 
köznyelvünk lezüllése. A műveltségben irányát veszt ő  nyelvérzék nem  
volt többé képes a helyeset a helytelent ől megkülönböztetni." 

Mindezt, persze. Szenteleky is jól tudta. Bogner József válaszcik'-'-
nek lényege: a nyelvi gyökértelenség tagadása: TJdvarias fogurában, de 
határozottan cáfolja Szenteleky állítását: igenis vannak nyelvjárásaink. 
„Különösen nem ismerem el a tisztátalanságot a nép ajkán él ő  nyelv-
járásainkban, melyeiknek létezését Szenteleky hajlandó volna kétségbe  

vonni", írja. S tervvel lép el ő  ő  is, de konkrétabb és reálisabb tervvel,  
mint A Mi Irodalmunk szerkeszt ője: „ ... építsük fel mai köznyelvünk  
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romjaiból nyelvjárásaink szilárd pilléreire ... azt az Új magyar nyelvet, 
mely megváltozott viszonyaink között h ű .kifejezője lesz gondolataink-
nak' ." 

• Ezekben az években tehát nem csupán az új, önálló, kisebbségi 
magyar irodalom és kultúra, de az új, kisebbségi magyar nyelv gondo• 
lata is felmerült Szentelekyék körében — tanácstalanságra késztetve 
bennünket ma is. Az élet els ő  parancsa az alkalmazkodás, írta egyik 
vitacikkében Szenteleky, s ezt a gondolatát aligha kérd ő jelezhetjük 
meg — de miért lett volna szükség új magyar nyelv megteremtésére is? 

A húszas és a harmincas évek kisebbségi magyar sajtójában már 
érzékelhető  a nyelvi elhasonulásnak az a folyamata, amely az új poli-
tikai helyzetben indult meg vidékünkön. Kezdetben íróink ennek nenn 
tulajndonítoittak jelentőséget: arról volt szó csupán, hogy az új ország 
új törvényhozása, új rendeleteinek a szövege felkészületlenül érte a s.aitó 
embereit, a jog- és a nyelvtudományban járatlanabb újságírók nem min-
dig találták meg az idegen fogalmaknak megfelelő  magyar szakkifeje-
zéseket, nehézkes, bizonytalan, idegenszer ű  volt a fordításuk. Sem a 
szerb nyelvet, sem a magyar szaknyelvet nem ismerték eléggé. Miután 
a magyar megszűnt a hivatalos érintkezés nyelve lenni, s a. szerb vá-
ratlanul ál annnyelvvé lépett elő , nap nap után nyelvi problémákba üt-
köztek az emberik. Kiderült lassan az is, hogy nem minden szerb fo-
galomnak van magyar megfelel ője, a két nyelv más-más rendszert alkot, 
s e két nyelvi rendszert • valamikkéropen egyidej űleg kell működtetni ah-
hoz, hogy a kisfejezend ő  gondolat ép maradjon, a kifejezés pedig pontos 
és szabatos legyen. 

Az egyetemes (egységes) magyar nyelvhez való ragaszkodás termé-
szetes igénye volt minden magyar írónak és újságírónak, de ezt az igényt 
már kezdetben- az alkalmazkodás Parancsa keresztezte. Keresztezi sok-
szor ma is. A szerbhorvát nyelv hatása a jugoszláviai magyarok szó-
kincsére című  tanulmányában, amely 1970 novemberében jelent meag. A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeiben, ezt írta legjobb 
nyelvészünk, Kossa János (Kek Zsigmond): 

,.A jugoszláviai magyar nyelv... óhatatlanul mindinkább re ;giona-
lizálć ,di.k, pravincializálódilk. Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy mind-
inkább: eltávolodik az egységes magyar nyelvt ől, hanem azt is, hogy 
teljesen megreked fejlődésében. Egy erős külső  h:atásnak kitett provin-
ciális nvebv nem képes önálló fejl ődésre. mert természetszer űleg csu-
pán külső  forrásokból merít. A kevertnyelv űekben ily módon mindinkább 
elsorvad az anyanyelvi kifejez őkészség, a szó- és kivfeiezésalkotás. e.cv-
szóval a nyelvteremtés képessége. A nyelvszegényedésn•k, a kifejez őkész-
ség sorvadás.ának... nem egy tünetét láthatjuk nálunk közbeszédben, 
sajtónyelvben, irodalmi nyelvben egyaránt."" 

Visszatérve A Mi Irodalmunk hasábjain kibontakozó nyelvi vitá-
hoz, annyit még érdemes hozzáfűzni az elmondottakhoz, hogy Bogner 
József válaszcikke és Szenteleky egy évvel kés őbb publikált Útmutató 
című  írása között bels ő  összefüggés van. Útmutató című  írásában Szent-
eleky ugyanis nemcsak ama sejtésének ad hangot, hogy a bácskai és 
bánáti tanyákon ismeretlen zenei kincsek várják a kutatókat, hanem 

hallgatólagosan elfogadva Bogner bírálatát — az Srod:alom nyelvének 
és magának az irodalomnak a ~er ősödését is a népi műveltség meg-
ismerésétől teszi függővé. Nem kizárólagosan ettől. de ettől is: ,,... nem-
csak zenei téren találhatunk új kincseket. Az irodalom is itt és ily mó-
don kaphat új ízt és új témákat", írja. 78  

AZ ÖNÁLLÓSULAS JEGYÉBEN 

Szenteleky az óbecséi Helikon-találkozó alkalmával, a Vajdasági 
Írás 1928. szeptember 18-i számában hirdette meg a jugoszláviai magyar 
irodalom önállósulását: 
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„A mai vajdasági irodalom önállóságra törekszik, Mert élettartalma 
lassanként elszigetelődik. Az a köldökzsinór, mely a Vajdaság aktív iro-
dalmi életét Pesthez kötötte, ma már alig lüktet, nemsokára ,talán már• 
teljesen elsorvad... tigy tehát — ha élni akarunk — új vérkeringésre 
kell berendezkednünk, meg kell teremtenünk éltet ő , oxigént adó szer-
vünket: a közönségünket, saját tüd őnkkel kell lélegeznünk, meg kell 
keresnünk és találnunk Új életfarmámkat.i 79  

A Mi LrodaLmunk lapjain ezt a hitvallását fogalmazza újra. azzal 
hogy mondanivalóját kisebbségpolitikai hangsúlyokkal nyomatékosítja. 
Szirmai Károly épp ebben ismerte fel a Reggeli Ujság Szenteleky szer-
kesztette mellékletének sajátosságát: ez volt az els ő  jugoszláviai ma-
gyar sajtótermék, állapította meg, amely , má.r nemcsak irodalommal 
foglalkozott, hanem kisebbségi természet ű  kérdesekkel is, s ezzel az 
évekre elhallgattatott politikát pótolva, megvetette alapját a kisebbségi 
öntudat és gondolkozás későbbi erőteljes kialakulásának. A Mi Irod,al-
munkbam a legkülönfélébb cikkek jelentek. meg. Az egyik a magyar 
nemtörődömséget ostorozta, a másik az áldozatkészség kötelességére 
figyelmeztetett, a harmadik példának felhozta... (a) szerbek nagy kul-
turális alapítványait, a negyedik értékeink megbecsülésére is felkaro-
lására intett... Legjelentősebb volt valamennyi közt Szenteleky Makkai 
Magunk revíziójával foglalkozó írása. Szokatlan eréllyel követelte, hogy 
az örökös anúltbanéző  csodavárás helyett vessen mindenki számot ki-
sebbségi voltával, s új és fokozottabb kötelességérzett ől áthatva, életét 
népe fennmaradásának szentelje".” 

Irodalmunk és a Kalangya című  könyvének előszavában Utasi Csaba 
arról írt, hogy a Kalangya „igen fontos szerepet játszott irodalmi éle-
tünk megteremtésében, folytonosságának biztosításában, természetes kö-
tődéseinek kiépítésében, s annak tudatosításában, hogy literatúránknak 
önálló életre kell berendezkednie, hisz nem egyszer ű  függvénye sem a 
magyar, sem a jugoszláv irodalomnak"." A Mi Irodalimunk pontosan 
ilyen feladatokat látott el megjelenésének els ő  időszakában, 1930 de-
cemberétől 1932 májusáig, a Kalangya els ő számának megjelenéséig. Ter-
mészetesen: a Vajdasági Írás 1928-1929-es közleményeit ől sem függet-
lenül_ 

Szenteleky mellékletének gyakran megismételt gondolata az, hogy 
irodalmunknak önálló életre kell berendezkednie. A folyóiratok hiánya. 
a könyvkiadás szervezetlensége és pénzügyi megalapozatlansága és az 
olvasóközönség öntudatlansága egyaránt az önerejére támaszadó kisebb-
ségi irodalom megteremtését sürgette, arról nem is beszélve, hov 
diktatúra idején a hatóság olykor a magyarországi kézimunka-szaklapo-
kat is kitiltotta az ország területér ől. 

A ,,különirodaloin" megteremtésének igénye Szenteleky részér ő l 
nem nemzeti kultúránk megtagadását, csupán a mostoha körülmények-
hez .való kényszerű  alkalmazkodást jelentette. Olykor egy mondat vagy 
egy bekezdésnyi szövegrész, néha egy egész oldalas írás fejti ki a mel-
lékletben ezt a gondolatot, s ez azért érdemel figyelmet, mert ezek a 
cikkek napilapban jelentek meg, jóval nagyobb volt tehát a közvélemény-
formáló 'hatásuk, mint a kés őbb induló, kis példányszámú Kalangya 
azonos tárgyú közleményeinek. Szenteleky minden kínálkozó alkalmat 
megragadott ahhoz, hogy megfogalmazza az önálló irodalom szükségét 
(„a hajlék megépítése” s a „teremtés" éppoly gyakori metaforája, mint 
az azóta elcsépelt „ugartörés"), s szavai végül visszhangot keltettek, 

Szabó László, a Pesti Napló cikkírója Örömmel és bizalommal üd-
vözölte a Kalangya megjelenését, de kifejezte azt az aggodalmát is, hogy 
a kisebbségi magyar irodalmak megszületése az egyetemes magyar kul-
túra széttagozódását jelenti. 82  Szétforgácsolódás felé? című  írásában erre 
válaszol Szenteleky, mégpedig A Mi Irodalmunk hasábjain, amib ől az 
következik, hogy cikkét elsősorban a hazai olvasóközönségnek szánta. 

Bevezetőben elmondja: korábban ő  is fölöslegesnek tartotta, hogy 
a vajdasági magyar írók földrajzi, politikai és társadalmi helyzetük isa- 
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játosságait írásaikban, csoportosulásokban, lapalapításokban kifejezzék. 
Nálunk a regionális öntudat jóval később alakult ki, mint másutt, írja, 
be kellett azonban látnunk, hogy , ;ha élni és fejlődni akarunk, akkor 
csakis ezekben a regionális keretekben élhetünk, mert más életlehet őség 
nem kínálkozik. Be kellett látnunk, hogy önmagunkra vagyunk utalva 
és hagyatva, hogy csakis saját er őnkre, hitünkre számíthatunk". A 
magyarországi magyar iröa,alommal szemben gyarmati viszonyba kerül-
tünk, állapítja meg, majd hozzáfűzi: A Mi Irodalmunk és a Kalangya 
nem kívánja elidegeníteni olvasóit a magyarországi irodalomtól, s őt 
állandó kapcsolatot tart fenn a határtikon túl él ő  magyar kultúrákkal 
— de az élet els ő  parancsa az alkalmazkodás: 

„A magyar kultúra széttagozódásának nem lehet gátat vetni, de 
talán nem is szükséges. Mert egyel őre nincs más megoldás, más élet-
lehetőség." (A lehetséges más megoldás a dunai konföderáció lett volna: 
Szenteleky „dunai kultúrter..v".ét a Kalangya és a Reggeli Újság is kö-
zölte.) „Az új magyar szigetek -- majdnem azt írtam: gyarmatok 
közül mi voltunk a legutolsók, akik a regionális életszemléletet elfogad-
tuk, éc késlelkedésünket drágán kellett megfizetni. Közönségünk meg-
szervezése, a kisebbségi öntudat és kötelesség kifejlesztése ma sokkal 
nehezebb, mint tíz év előtt lett volna, amikor még nem hittünk a vaj-
dasági magyar irodalom szükségességében. Ha ma is az általános ma-
gyar kultúra ábrándos hív ői lennénk, úgy hamarosan elpusztulnánk." 83  

Makkai Sándor Magunk revíziója című  könyvét84  és Berde Mária 
Földindulás című  regényét méltatva' s hasonlóképpen a kisebbségi lét-
helyzet vastörvényeire figyelmeztet, 's szembefordul a , fmúltbanéző  cso-
davárás" tévhitével. 

Az irodalmi önállósulás azonban szemléletbeli torzulás nélkül nem 
következhetett be; mai, „autochton"-nak és „autonóm"-nak nyilvánított 
nemzetiségi irodalmunk sem mentes az önhipnózistól. 

A Reggeli Újság mellékletének irodalompolitikai cikkei és glosszái 
sokkal több vitatható tétek tartalmaznak, mint ahogy szerkeszt őinek 
bizakodó, életet igenl ő , hites akarástiktól. duzzadó híradásai ígérik. Szent-
elekvék megkésett vajdasági „transzilvanizmusa" megkésettsége ellenére 
is elhatárolóan fontos szellemi tett volt a maga korában, kezdetben 
azonban az irodalmi tömegtermelésnek nyitott utat. 

A harmincas évek derekán Babits Mihály az igazi veszélyt nem a 
„helyi színek" túltengésében, és nem a sajátos, helyi hagyományokhoz 
való ragaszkodásban ismerte fel; a regionalizmius szelleme, írta, az er-
délyi íróknál „egészen más formában jelentkezett. Éspedig a regionális 
öntudat formájában. Amely kedvezett a dilettantizmusnak, és nem ked-
vezett a kritikának". 

Babits nem a kisebbségi sorsvállalás eszméjét ől, nem a politikai 
felmagasztalásától az olyan összetartozástól óvta volna az írókat, amely-

- torzulásától tartott •— teljes joggal egyébként. A másodrangú írástudás 
felmagasztalásától, az olyan összetartozástól óvta volna az írókat, amely-
ben „nem az irodalmi érték, hanem az erdélyiség a dönt ő  tényező "; 
ellenzője volt az olyan közszellemnek, amelynek „természetes szerepe 
és feladata kezdetben csak egy lehetett: egymást bátorítani és gyámolí-
tani. Mint Magyarországon Kazinczy korában, minden költ ő  vagy író 
küldetést teljesített, akármilyen szerény volt is tehetsége". Ez az össze-
tartozás, vonta le végül a következtetést, „r -iem annyira irodalmi, mint 
politikai közösségeket szokott áthatni"." 

Erdélyiség helyett vajdaságiasságot is mondhatott volna. Szenteleky 
jellemzett kritikakoncepciója a kisebbségi politikai összetartozás, a vé-
dekező  kollektivitás szellemében fogant. S mivel mindennapos gyakor-
lattá is vált, A Mi Irodalmunk lett a regionális öntudat táptalaja. 

(Folytatjuk)  
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SZÖLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

LISZT FERENC ÉS A XIX. SZÁZADI NÉPIES M ŰZENE . 

SZÜLETÉSÉNEK 175. ÉS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 

Lényegéből eredőem rendkívül ellentmondásos és ennek megfelelően el-
lentmondásosan értelmezett m űfaj (irányzat) a 19. század népies magyar 
műzenéje. Mozgalmak és divatok — legrtöbször B:artó+kra .és Kodályra hi-
vatkozva — a legszívesebben elfeledtetnék, értékeivel együtt. Pedig szá-
zadunk élő  -öröksegként kapta a XIX. század kultúráját, vele együtt a szá-
zad magyar .zenei köznyelvét, a verbunkost és a népies dalt is.' Aki 
tehát a magyar zenekultúra teljességét vizsgálja, nem szabad átsiklania  

e ifie'lett, hiszen ebben a teljességben a XIX. • század népies zenéjének fon-
tos helye van. És nem is csak a magyar zene vonatkozásában! Anélkül,  

hogy az egyetemes zenetörténet vizsgálatába merülnék, hadd utalok ez-
úttal csupán Schubert Ungarische Tünze un Mkrsche című  rapszodikus  
szerzeményeire, Brahms Magyar táncaira, Berlioz Rákóczi-indulójára  .. . 
Mindazokat a zenei sajátosságokat, melyek ezeket magyarrá (magya-
rossá) teszik, a szerz őknek -- ez zenetörténeti tény -- cigányprímások  

vonója nyomán sikerült megfigyelnie, elsajátítania. Ha Liszt magyar vo-
niatkozású művelt tesszük vizsgálat tárgyává, lényegében ugyanezen az  

úton kell elindulnunk. 

Bármennyire távol áll is t őlem a Liszt-életrajz átmeséléséneik szándé-
ka, mégsem kerülhetek meg néhány olyan életrajzi adatot, amely a kés őb-
biek során nélkülözhetetlen lesz bizonyos összefüggések megértéséhez. 

Liszt Ferenc 1811. szeptember 22-én született Doborjámban (ma: Rai-
ding, Burgenland). A család magyar eredete mind a mai napig vita tár-
gyát képezi; maga Liszt, szóban és • írásban, mindig magyarnak vallotta 
magát. Gyermekévei idejéből származd magyar zenei kapcsolatokról 
nincs tudomásunk: badeni, kism:artoni, soproni, pozsonyi hangversenyein 
aligha volt ilyen természetű  kapcsolatteremtésre lehet ősége. Ezeket köp 
vetően pedig az akkor már csodagyerekként számon tartott Liszt csa-
ládjával együtt Bécsbe költözik. Igaz, Párizsba indulása el őtt „hazalá-
togat" Pestre, de csak néhány hangverseny erejéig, és innen származik  

az első  biztos támpont a magyar zene iránti érdekl ődését illetően: az  
egyik zárt körű  hangversenyén — mint err ől később még szó lesz — a  
Rákoczi-indulót is eljátszotta. .A következ ő  hazalátogatásra több mint  
másfél évtized múltán került sor — 1839-ben tér vissza ismét, már mint  

„hírhedett zenésze a világnak" (Vörösmarty).  

Liszt• lehetett volna az els ő  igazán képzett magyar népzenekutató,  

1838-ban ugyanis így ír: ,,Szándékom volt, hogy nekivágok Magyarország 
legpusztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal a hátamon. 
Semmi sem lett belőle.'" Ismerve a kor társadalmi viszonyait, sajnos  

azt kell mondanunk, hogy erre aligha lett volna lehet őség, még ha fti 
tó ötletét sikerült volna is valóra váltania. Mert Liszt nemesi családból 
származott, és ebben a korban könnyebb volt megtenni a Bécs—Párizs-
London—Pest távolságot, mint azt a néhány lépést, mely a nemesi kúriát 
a parasztviskótól elválasztotta. Jellemz ő  példa erre Virág Benedek ese-
te, amit Kodály így ír le: , ~A' minapában írja Kazinczynak 1803-ban 
— elalkonyodott vala már a' Nap, ablakomnál dohányozgatván, egy  

tiszta torokból hallám énekelni: Mi haszna Galambom! ha el őtted ,járok.  
A hirtelen támadt kiabálás' s zaj miatt többet nem érthéttem. Nem  

tudná-e ezt valaki nálatok? Ha úgy: írd meg édes Kazinczyim! és más  

akármiféle trefás éneket, 's nevetséges dalokat!" Valóban, mintha ab-
lakán kinézve, egy más, idegen világba tekintene, madártávlatból. S 
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amit kapuján kilépve könnyen megtalálhatott volna: a dal folytatását 
a hétnapi járóföldnyire lakó Kazinczytól kéri.' 

Ennek a társadalmi rétegnek és ennek a kornak a dalanyaga vagy 
az előző  században, vagy a 19. század elején keletkezet-t. A még kezdet-
leges magyar zenének elég tápanyagot nyújtottak a múlt századból 
hátrahagyott kuruc dalok és nóták, valamint a mindinkább terjed ő  ci-
gányzenekarok — írja Ábrányi . 4  E daltermés szerzőinek lelki alkata alig 
tér el közönségétől: a népkultúrából már kin őtt, de a rrLagaskultúráig 
még el nem jutott, átmeneti embertípus. A kor átlagmagyarja önmagá-
ra ismert, önmagát szerette bennük. Tipikus félművelt zeneélet; városi 
műzene, de falusi, népkultúrájú formák közt. A szerz ők zenetudása 
hiányos, sokszor még dalaik leírására sem elegend ő , még kevésbé meg-
felelő  (zongora)kíséret megszerkesztésére — csak mások segítségével 
tudják műveiket nyilvánosságra hozni. Igaz: ha ők nem tudnak írni, 
közönségük nemtud olvasni. Hiába adnák ki dalaikat nyomtatásban, 
aráikor a tömegek (feltételesen használva a tömeg szót) kizárólag hal-
lás után tanulják meg: népszínm űvek, „jó nótás" emberek, cigány-
bandák a terjesztő i .5  

Honnan táplálkozott ez a zene -- ha már nem az akkor még a 
mainál minden bizonnyal gazdagabban buzogó népzene tiszta forrásai-
ból? A válaszért ismét Ábrányihoz fordulunk, már csak azért is. hogy 
érzékeltessük: mennyire nem érezték még a századfordulón sem, még 
a zeneileg képzett emberek (mint Ábrányi) sem a népzene jelent őségét. 
„Mint minden nemzet zenéje, úgy a magyaré is két forrásra vezethet ő  
vissza, ú. m. a tánc- és népdalzenére. (...) Amint ez az el őző  század 
végeig s a 19-ik század elejéig nyarasról-nyomra konstatálható, a ma-
gyar dal- és zenének kétféle álláspontja létezett. Az egyik, amely a nép 
ajkán élt s csak ritka esetben lett lekottázva, s a másik, melyet írástudó 
írók, zenészek hangjegyeztek le. A magyar ritmusok összegesítésére egy 
pár századdal előbb legnagyobb befolyást gyakoroltak az egyházi ko-
ráloik, +kúvált azok, melyeket hazánkban a protestáns vallás honosított 
meg. Tinódy Sebestyén, az utolsó lantos és heged ős  ő ,  krónikás éne-
keit leginkább ezek szellemében írta és kótázta le. (...) Tény különben, 
hogy Tinódy ritmusai képezték az utána következett két százados sza-
badságharci aiőták és énekek alapját. Nyolc-tíz taktusra terjed ő  strofi-
kus énekek voltak azok, melyek gerinceib ől képződtek aztán a század 
elején felmerült első  magyar zenei műformák, minők voltak a verbun-
kosok, palotások, hallgató nóták és figurák, cifrázatok. (...) Az els ő  ma-
gyar zenei műformák ritkán lépték túl a 8-16 taktus keretét, s ez a 
forma araég ma is tartja magát -- ha a tiszta átlátszó nemzeti stílust 
akarjuk visszatükrözni. Az akkori magyar zeneírok a kértrészes 16 tak-
tusos tételt ismét megtoldották más 16-tal, mely rendesen az els őnek 
hangulati ellentétét képezte s élénkebb mozzanatban nyilatkozott. Ami 
a nemzetközi zene rövidebb keret ű  műformáiban »Coda« név alatt for-
dult elő , az a magyar első  formákban »Figura« -- Cifrázat elnevezést 
nyert mindenféle ragyogó zöngarabeszkekkel díszítve s egyedül két alap-
harmóniára, ú. m. a határozó és uralgó hármashangzatra támaszkodva." 6  

Ezzel kapcsolatban feltétlenül tisztáznunk kell egy félreértést, 
mely — mint láttuk -- még századunkban is tartotta (tartja?) magát. 
Jóllehet Csokonai már 1803-ban így ír: „Hallgassátok figyelemmel a da-
noló falusi leányt és a jámbor puttonast...", Kölcsey pedig 1826-ban 
kereken kimondja: „A való nemzeti poézis szikráit a köznépi dalokban 
kell nyomozni", ennek ellenére az els ő  népdalgyűjtemények összeállítói 
(Erdélyit és Krizát is beleértve) nemigen tesznek különbséget régi nép-
dal, újabb műdal, idegen dal, egyházi ének között. Ha a népdal szóba 
került, a nagy többség, önmagát is népnek érezve, arra a közszájon 
forgó dalkincsre gondolt, mellyel naponta élt, melyet „mindenki ismert". 
Csak az Arany—Gyulai szerkesztette sorozat folyamán kezd ődött a szi-
gorúbb elválasztás -- utal Kodály Kisfaludy Társaság Népköltészeti 
Gyűjteményére, hozzáf űzve, hogy a szövegek rendszeres, tudományos 
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feldolgozása, stíluskritikai vizsgálata, a régi irodalommal, a külföldi nép-
költészettel való összevetése még mindig a jöv ő  :feladata.' 

Az elmondottak ismeretében nem meglepő, hogy amikor Liszt fel-
ébredő  hazaszeretetének és honvágyának sugallatára elhatározza, hogy 
Magyarországra látogat, társadalmi helyzeténél fogva csak az akkor 
divatos népies műzenével kerülhetett kapcsolatba. De nemcsak kapcso-
latba ikerült vele, hanaem fel is lelkesedik iránta és rokonszenv ébred 
benne azok iránt is, akik ezt művelik a kor legismertebb cigány-
prímásai és egyáltalán a cigányzene iránt. Erre nézve számtalan utalást 
találunk franciául írt, 1861-ben magyar fordításban is kiadott, A cigá-
nyokról és a cigányzenéről Magyarországon című  könyvében. Idézzünk né-
hány szemelvényt ebb ől a könyvből! 

„A magyar énekek, ú.gy a mint azok falvainkban találtatnak, s az 
áriák, melyek ott háziasan az említett hangszereken (furulya, duda) 
előadatnak, szegények és tökéletlenek lévén, nem követelhetik azon tisz-
teletet, hogy általánosan becsültessenek, s ugyanazon rangra emeltes-
senek, melyet más elterjedtebb lyrai m űvek elfoglalnak, míg a hangszer-
zene, úgy mint azt a czigány zenekarok adák el ő  és terjeszték, tígy 
érzelemnek magasztosága étis merészsége, mint forma jelessége, mond-
hatnók, alakítási finomsága által minden versenyt kiállni képes." 

Mint látjuk, Liszt tud a magyar népzenér ől, de azt — kora művelt 
magyarjaival, köztük zenészekkel is egyetértésben nem tekinti figye-
lemre méltó értéknek. Ugyanígy reagál a magyar zenetörténet — igaz, 
akkor még gyéren ismert — értékeire is. Tinódi zenéjével kapcsolatban 
például: „gaz öszes illetékes emberek (!) megegyeznek abban, hogy azt 
értéktelen szerzeménynek tekintik. A zenélés idegen dolog a magyar 
karaiktertől: szükségkép régen voltak volna született magyar híres szer-
zők vagy virtuózok, ha ezen művészet a magyar vérben gyökerezett 
voIna." 

érveléseihez, adatainak felsorolásához abból a meggy őződésből in-
dul ki, hogy a magyar nemzeti zene megteremt ői a cigányzenészek: 
„Valóban a czigányok, hahogy csakugyan ők voltak első  szerzői ezen 
dallamoknak, ezen rhytmusoknak, els ő  bevezetői ezen stylnek s e czifrá-
zatoknak, első  tulajdonosai ezen hangközöknek, mely zenéjöket meg-
különbözteti, sohasem mívelték volna ki azt oly mértékben, ha az ő  
nemes gazdánk nem adandottak nekik arra alkalmat; őket nem ösztö-
nözték volna, annak hallgatásában nem gyönyörködtek volna, +s még 
azok is kik ezentúl megmaradnak a mellett, hogy a magyarok voltak, 
kik saját énekeiket •s táncz-nótáikat a czigányoknak betanították, nem 
tagadhatják, hogy csupán s egyedül a czigaányoknak köszönik azt, misze-
rint azok azon darabos és szegényes töredék-állapotbál, melyben a nem-
zeti zene legtöbb hagyománya más országokban maradt, a czigányok 
által mentettek meg."' 

Lisztnek a cigányzene iránti vonzódását bizonyítja az a mód is, 
ahogy a korabeli ciganyprím:ásokról ír. Biharinak leg őszintébb bámulói 
közé tartozik: ,;Mint egy szesztüzes essentia cseppjei, úgy hatottak ezen 
varázshegedű  füleinkre" -- írja Bihari játékáról. 9  A kor másik neves 
prímásával, Patikárus Ferenccel való találkozásáról pedig így számol be 
a Délibáb, és antik nyomán a Hölgyfutár: „Liszt (mint már többször 
említők) igen szereti a ganiális cigányzenészeket... közelebb, mid őn Pa-
tikárus Ferkóék húzták neki, evésről-ivásról megfeledkezve hallagatá őket. 
Midőn távozni akart, egy százasbanlkjegyet nyújtott Ferkónak. »Köszönöm 
alássan — mondá Ferkó, kezeit hátravonva —, ezt mi éppen nem fogad-
juk el, mivel játékunk már külön+ben is reményünk fölött gazdagon meg 
van jutalmazva.« »Hogy hogy«, kérdé Liszt álmélkodva. »Azáltal uram, 
hogy ily nagy művész hallgatásra méltónak találta.«"" 

I,tt kell megjegyezni, hogy a cigányzenéről a múlt század eleje óta 
megjelent számos írás szerz ői nem látszottak tudomásul venni azt a 
zenét, ami cigány népzenének számít, hanem olyan zenével foglalkoztak, 
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amelyet a hivatásos cigányzenészek játszottak (énekeltek) nem cigányok-
nak, hanem más nemzetbelieknek. „Nem ismerünk hazánkban zenét, 
mely a cigány nemzetiség jellemét viselné" — írja Mátray Gábor a 
múlt század közepén. És ha a magyarországi zenei ügyekben legjobban 
tájékozott zenetörténész nem tudott eredeti magyarországi cigány nép-
zenéről, nem meglepő , hogy Liszt néhány évvel Mátray idézett meg-
állapítása után nyugodtan ruházta az összes magyarországi cigányra 
azt, ami „cigányzene" néven éppen közismert volt: az akkori népies ma-
gyar műzenét.' 1  

A cigányzene és a cigányzenekarok által tolmácsolt népies magyar 
műzene népszerűségéhez tudni kell, hogy a XVIII—XIX. században ál-
. talában kétféle zenészt emlegetnek Magyarországon: a többé-kevésbé 
népzenét (népies műzenét) játszó cigányt és a f őúri szolgálatban, 
templomban, színházban, majd szimfonikus zenekarban játszó idegen 
(német, cseh stb.) zenészt. A német és a németúton közvetített nyugat-
európai zene nyomán jött létre a több szálamban játszó cigányegyüttes. 
(A magyar népzene egyik jellemzője az egyszólamúság!) A verbunkos, 
mint a legnépszer űbb zenei műfajsajátosság, a rusztikus tánczenei 
hangvétel mellett a szalonzene irányába ható törekvés is — törekvés a 
nyugat-európai műzenéhez való hasonlatosságra, nyugati műzenei elemek 
átvétele révén. A zenei romantika ismert és kevésbé ismert szerz ői ma-
gyaros motívumaikat rendszerint a verbunkos zenéb ől merítették. A leg-
nagyobb propagandát a verbunkoszenének mégis Liszt Magyar rapszódiái 
csinálták. 

Rapszódiáiban Liszt a maga zeneszerz ői és zongoravirtuózi lehető-
ségeihez mérten ugyanazokat a zenei ideálokat igyekszik megvalósítani, 
amelyeket a legjobb verbunkosszerz ők és -előadók. A zenére alkal-
mazott „rapszódia" megjelölés így nemcsak a szerz ő  által büszkén vál-
lalt nemzeti énekmondói — ún. rapszódoszi — szerepet jelenti, hanem 
ugyanazt a zenei szándékot is, amelyet a régebbi szerz ők az „ábránd" 
vagy a „fantázia" névvel fejeztek ki: a virtuóz rögtönzés szándékát. A 
feldolgozott témának itt is az a legfőbb szerepe, hagy — a verbunkos-
zene hagyományos szerkezeti felépítése keretében — alkalmat adjon 
a szerzőnek-előadónak az ugyancsak hagyományos stíluselemek minél 
virtuózabb megcsillogtatására. A romantikus ideál szerint a heroikusnak, 
büszkének, széls őségek közt csapongónak ismert magyar karakter kife-
jezésére valóban elégtelenek az egyszer ű , énekelt népdalok. A romanti-
kus szemlélet számára (ami még a mai zenei közízlésben is megfigyel-
hető) nem az egyszerűen leírt vagy előadott dal puritán sz űkszavúsága 
az érdekes, hanem az a mód, ahogyan azt a virtuóz cigányegyüttes meg-
eleveníti. Arapszódiák tökrében látható leginkább, mi indította Lisztet 
arra, hogy a magyar zene egyedüli forrásává a cigányzenészeket tegye 
meg. 12  

Témánk szempontjából nem kevésbé jellemz ő  a Rákóczi -induló 
„életrajza" sem. Mindenekel őtt: ez a dallam nem a kuruc id ők emléke, 
hanem — mint azt Sárosi Bálint zenetörténeti nyomozómunkája bizo-
nyítja — a verbunkoskorszak terméke. 

A Rákóczi-dallam (előbb a nóta, kesőbb az induló) esetében a szó 
szoros értelmében vett szerz őt hiába keresünk — éppúgy, mint a nép-
daloknál. A legrégibb fellelhető  változat Szabolcsi Bence szerint 1680 
tájáról !származilk, 13  dallamelőzményei feltehetően a kuruc korig nyúlnak 
vissza. Az idők folyamán és különböző  területeken számtalan változata 
jött létre, mint minden szájhagyomány útján terjed ő  költői és zenei ter-
méknek, mivel nem volt írásban rögzített, egyetlen kötelez ő  formája. 
Reprezentatív hangszeres zene csak a verbunkoskorban lett bel őle (sőt: 
nem is a korai, hanem a ,;delelő" verbunkoskarszakban). A laikus köz-
hiedelemmel ellentétben tehát nem tartozik a kuruc kor zenei világá-
hoz; Barna Mihálynak és Czinka Kannának vagy Czinka Sándornak — 
Rákóczi állítólagos rodostói zenészének — éppúgy nincs köze a Rákóczi 
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kesergője vagy Rákóczi siralma néven is ismert Rákóczi-nótához, mint 
ahogy ezek a zenészek magával Rákóczival sem álltak semmiféle bizo-
nyítható kapcsolatban. 

Tudni kell azt is, hogy a Rákóczi-nóta első  szöveges (és Rákócziról 
szóló) változata csak a. XVIII. század végér ől került elő . Ennek verbun-
kosváltozatáiban az eredeti dallam rovására a díszít ő , virtuóz hangsze-
rés elem kerül előtérbe, úgy, hogy a Rákóczi-indulóban már csak sejteni 
lehet az eredeti Rákóczi-nótát. Feltűnő  benne a trombitahangra emlé-
keztető  kvart-ugrás, a verbunkoskorszak egyik kedvelt motívuma (ami 
nemcsak a Rákóczi-nótában és -indulóban, hanem egyéb szöveges és 
hangszeres darabokban is gyakran előfordul: a Cserebogár, sárga cse-
rebogáritól a Repülj fecskéfnig, vagy olyan késői „kuruc" dalokban is, 
mint D.ankó Pista Nagyberesényi Miklósa, vagy a közismert Kraszna-
horka büszke vára. 

A Rákóczi-induló első  feldolgozója és kottába rögzítője (Sárosi 
Bálint szerint) Scholl Miklós volt, a pesti. Esterházy-gyalogezred kar-
mestere. Liszt - mint korábban említettük - el őször egy zárt körű  
hangversenyen zongorázta 1823-ban. „Ezen víg estvél.i mulatságot befe-
jezte az esmeretes Rákótzi-rarsával és Csenniáknak, Lavottának és Bi-
harinak Mohaupt Ágoston által kiadott Magyarjaival, belekevervén a 
maga kellemetes Fá.ntáziájit, mindnyájoknak tökéletes bámulására" -
idézi Legány Dezső  a Tudományos Gyűj.teményből. 14  Második pesti láto-
gatásaikor, 1839-ben Phantasia cím alatt ismét eljátszotta. Liszt játéká-
nak halvása alatt Erkel Ferenc 1840-ben Lisztnek ajánlva tette közzé a 
maga „erdélyi modorban" írt és már korábban bemutatott változatát. 
Liszt négyszer dolgozta fel a Rákóczi-indulót; ezek egyike a 15. magyar 
rapszódia (1854). A Berlioz-féle Rákóczi-induló Berlioz pesti tartózkodása 
idején, 1846 februárjában született. 

Befejezésül csak annyit, hogy a kozmopolita Liszt magyar vonat-
kozású műveinek többsége - kivételnek inkább a kés őbbi művek te-
kinthetők - magán viseli a XIX. század népies m űzenéjének hatását. 
Ilyen szempontból a legjellemzőbbek a Magyar Dallok (I-IV. Nr. 1-11.) 
és folytatásaik, a Magyar Rapszódiák. Ez a jelleg felismerhet ően jelen 
van egyes szimfonikus költeményeiben - a Hungáriában (Heroischer 
Marsch in ungarischen Stil című  zongoradarabjának zenekari átdolgo-
zása), a Húnok csatájában -, indúlóiban - • Magyar Gyors Induló és a 
Magyar Roham Induló mindkét változatában. - , de még olyan kései mű-
veiben is, mint a Magyar ünnepi dal, vagy a Magyar történelmi arcké-
pek ciklusa. A felsorolt ás kiváltképp az itt nem említett m űvek formai 
és tartalmi elemzése azonban meghaladja ezen írás kereteit; célunk 
csak az volt, hogy a Liszt-centenárium kapcsan rámutassunk néhány lé-
nyeges összefüggésre Liszt Ferenc alkotóopusra és a korabeli népies m ű-
zene között. 
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In memoriam 
M I ROSLAV ANTI Č  (1932-1986) 

Tárgyilagosan rendelkezett magáról és költészetér ől Miroslav Antić , noha 
vérbeli lírikus volt, aki színes képekben élte meg a leghétköznapibb hét-
köznapokat is. Arcának merkáns vonásai mögött egy játszani tudó és vágyó 
gyermek lakozott, aki nemcsak az élettel, hanem a halállal is mert ujjat 
húzni, ingerkedni. A televízió képerny őjéről beszélt hozzánk a közelmúlt-
ban arról, milyen időtlen időket száz és száz éveket — élt meg rövid 
ötvennégy esztendeje alatt. Egyszerre volt hát önfeledt gyermek és gondok 
terhét a vállain hordó matuzsálem. 

A költő, aki annyira jól ismerte az élet törvényeit, méltóságteljesen 
és bölcs nyugalommal távozott el örökre szerettei köréb ől, úgy, hogy 
utolsó szavaival még hívta szül őfalujába, Mokrinba költőtársait. 

Nagyon korán jelentkezett az irodalomban: tizenöt évesen már ver-
seket  jelentett meg. A gyermeklélek és a vajdasági róna poétája volt, a 
szerelem poétája. Az Egy sz őke hajtincs (1965) című  verseskötetének da-
rabjai a gyermekköltészet kivételes érték ű  gyöngyszemei, amelyekben a 
gyermekek tiszta és csodálatos szerelmét énekli meg egyedülálló módon. 
S ettől a könyvétől egyenesen vezet útja Vajdaság című  poémája felé; a 
gyermekirodalom más remekművei felé. Klasszikusnak számító alkotá-
sáról írja Jovan Vavi ć : „Vajdaság című  poémájában Miroslav Antić  a reá 
valló lendülettel, sajátos  stílussal, erős színekkel festette meg az itteni 
élet szépségét; arról a Vajdaságról írt, amelyet szeret »egével, istállóival; 
szereti magát a búzaföldjeit, a cigány kezében síró vonót, s az ünnepek 
miatyánkjait« ... Antić  poémája Vajdaság ünnepi dala lett, amely ugyan-
annyira szerb, mint amennyire magyar, szlovák, román, ruszin ... Hall-
hatjuk állami és ünnepnapokon, iskolákban, utcákon, költ őtalálkozón. Na-
gyon sok vajdasági hosszan tudja idézni ezt a m űvét, amely bekerült a 
szívekbe, az iskolai olvasókönyvekbe, költészeti antológiákba." 

Élénk érdeklődése az irodaalom, de általában a m űvészetek sok-sok 
területére elvezérelte: számos m űfaj művelőjeként ismerték nemcsak tar-
tományunkban, hanem hazánkszerte, s őt a nagyvilágban is; filmrendez ő-
ként, forgatókönyvek szerz őjeként és fest őként is maradandót alkotott. A 
kenyerét azonban újságíróként kereste meg. A Vajdasági Újságíró Egye-
sület idei Svetozar Markovi ć  életműdíját éppen élete utolsó napján vet-
te át. 

Vajdaság szülötte: az észak-bánáti Mokrinban ringatták a bölcs őjét, 
hogy kisiskolásként azután Pancsováig, egyetemi hallgatóként pedig Belg-
rádig jusson el. Munkahelye mindvégig az újvidéki Dnevnik szerkeszt ősé-
ge volt, de újságírói tevékenységének arányai túln őttek mind a Dnev-
niken, mind Újvidéken. A gyermekek a Neven cím ű  lap szerkesztőjeként 
is ismerik. 

Termékeny költő  volt: több mint harminc könyve jelent meg, s ezek-
ből csak az Egy sz őke hajtincs ötvennégy kiadást ért meg a világban. 
Méltán nevezhetjük legnépszerűbb könyvének is e versfüzérét, ha például 
arra gondolunk, hogy a Szovjetunióban 1 200 000 példányban nyomtatták 
ki. De sokan olvasták és olvassák a Rege a madarakról, a Szemünkben az 
égbolt, az Erdei madár, A szél fonákja című  kötetének verseit is. A Dnev-
nik négy évvel ezelőtt kiadta összes műveit. Költeményeit lefordították 
magyarra, németre, románra, szlovákra, ruszinra, lengyelre és angolra. 
Magyar nyelvre a legtöbb versét h ű  költőtársa, Fehér Ferenc ü ltette át, 
miként maga Antić  is szerbhorvát nyelvre a jugoszláviai magyar líra sok 
gyöngyszemét. 

A szerelem poétája, az élet szerelmese örökre eltávozott hát körünk- 
ből. Költeményei, filmjei és festményei azonban az eljövend ő  napok, évek 
és századok részeivé lettek, mint egy kor beszédes tanúi. 

CSORDÁS MIHÁLY 
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NAGY FERENC 
(1923-1986) 

Nagy Ferenc kiemelkedő  közéleti személyiségünk korai elvesztését fo-
lyóiratunk is gyászolja: évekig volt kiadónk, a 7 Nap munkaszervezet 
igazgatója, felelős szerkesztője. Ezekre a szabadkai évekre, a sajtónál 
eltöltött időszakra, a „fészekrakás" esztendeire kés őbb is mindig szíve-
sen, meleg hangon emlékezett vissza. Ekkor kötött életre szóló barát-
ságot írókkal, festőkkel, újságírókkal, nyomdászokkal. Több alkalom-
mal is hangoztatta: .e zajló szabadkai évek nélkül szegényebb lett vona 
az élete. 

Az alkotók soha nem a politikust: a minisztert, a pártfunkcioná-
riust, a képviselőt, a küldöttet ... látták Nagy Ferencben; ,maguk közül 
valónak érezték. Aki nemcsak • m űvészetpártoló és irodalombarát volt, 
hanem műértő  és irodalomértő  is. Azt a képességét becsülték legtöbb-
re, hogy a közéletben is, a festészetben is, az irodalomban is mindig 
sikerült a lényeget megragadnia. Nem . bajlódott mellékes, lényegtelen 
dolgokkal. Csodás gazdaságú képgy űjtemény maradt utána, de csak a 
legjobbakat gyűjtötte; Hangyát, Konyovi ćot, Sáfrányt ... Ha szükség mu-
tatkozott rá, kiállt mellettük, támogatta, megvédte őket. Nem csoda 
hát, hogy egykori kollégái, barátai, munkatársai mindig a legnagyobb 
megbecsüléssel szóltak emberségérről, hozzáértéséről, rátermettségéről. 
Festő  és író-újságíró így rajzolta meg portreját egy majd két évtizeddel 
ezelőtt készült interjúban: 

„Az ember, akire ezen a tavaszon a szabadkaiak szavaznak, a fel-
szabadulás óta eltelt id őszak sok politikai, gazdasági csatájában edző-
dött és nőtt és mégis közvetlen és nagyszerűen egyszerű  ember ma-
radt... Egyszeriben érthet ővé válik, miért lassította le idejövet a kis-
kocsit, csupán azért, hogy néhány jó szót váltson a régi ismer ősökkel, 
érthető , miért tud érdek nélkül apró-csepr ő  kis emberi ügyes-bajos dol-
gokban nagyvonalúan, személytelenül segíteni. És mégis, mindennek elle-
nére, miért tud határozott válaszvonalat húzni a ]lényeges és_ lényegtelen 
között, mindig a »sorsdönt ő« érdekében." 

S majd két évtized múltán, sírjánál így búcsúzott t őle a pályatárs, 
közéletünk egyik kiemelked ő  egyénisége: 

„A . fájdalmat, hogy elveszítettük őt, enyhíti az a tudat, hogy öröm 
volt vele együtt dolgozni. Munkájával és kiapadhatatlan tudásvágyaival 
magával ragadta környezetét, munkatársait i's. Mindig a dolgok mélyére 
látott." • 

Ilyennek marad meg tartósan az emlékezetünkben. 
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A hetvenéves Penavin Olga köszöntése 

SZELI ISTVÁN 

A SZINTÉZIS FELE 

Kissé rendhagyó módon, nemigen tör ődve a férfinemre kötelez ő  íratlan 
illemkódex meghagyásaival s a szokásokat is mell őzve jegyzi a jugoszlá-
viai magyar művelődés, tudomány és oktatás annalistája 1986. VII. 15-ét 
abból az alkalomból, hogy Penavin Olga, a Tanárn ő , e napon tölti be 
hetvenedik életévét. A krónikásnak azonban az a szilárd meggy őződése, 
hogy a jubilánst, a szokások, a hagyományos emberi viselkedésformák 
legjobb ismerőjét és tudóját nem feszélyezi e dátum bekarikázása, mint 
ahogyan azokat sem gátolja tiszteletük kinyilvánításában, akik között 
szétosztotta gazdagon felhalmozott tapasztalatait. Úgy véljük ugyanis, hogy 
az emberi élet természetes és törvényszer ű  állomásainak a megjelölését 
éppen az ő  mindig oly reális lénye és gondolkodásmódja követeli meg 
tőlünk. S ugyancsak ennek a jegyében mondjuk ki szókirmondá őszinte-
séggel azt is: tesszük ezt nemcsak a Penavin Olga személye iránti tisz-
telgés szándékával, hanem azért is, mert úgy tartjuk, szükség van rá, 
hogy alkalomadtán tudatosítsuk önmagunk számára is, mi mindent mond-
hatunk ma már magunkénak, mivel lettünk gazdagabbak tudományban, 
önismeretben, hála annak is, amihez az ő  áldozatos munkája révén ju-
tottunk hozzá. Ezért e születésnap egy kissé a számvetés és leltárkészí-
tés alkalma is. Mégis: legyen szabad e sorok írójának az emlékezés hang-
fekvéséből indítania e köszönt ő t. 

Első , személyes kontaktusunk iskolához kapcsolódik: majd negy-
ven esztendeje kerültem személyes kapcsolatba vele, a fiatal f őiskolai 
tanárnő  véndiákjaként, mint egy „nagy iskolának" a körülmények miatt 
egy jóval szerényebbhez törődött hallgatója. Még elég frissen éltek ben-
nem a nagynevű  nyelvtanárok amott hallgatott óráinak, el őadásainak az 
emlékei: Pais Dezs őé, Laziczius Gyuláé, Sági Istváné, Zsirai Miklósé, 
Kniezsa Istváné meg másoké. „Diligenter frequentáltam" ott, ahogyan 
Petőfi írta egykoron a Deákpályám című  versében, a sok nehéz tudo-
mányokat és tudós haszontalanságokat, a messzi idegen teóriákat, fogal-
makat, neveket egyaránt. Betéve tudtam a görög, arab, perzsa és bizánci 
kútfők magyar nyelvi szórványanyagát; ismerkedtem Trubeckoj fonoló-
giájával Laziczius óráin; a „meg kell mondjam"-féle kontaminált nyelv-
tani szerkezetek problémáival Ságinál; a szláv nyelvek hangfejl ődésének 
denazalizációs tendenciáival, s ennek magyar nyelvi bizonyítékaival Knie-
zsánál; Zsiraitól megtanultam, kik és hányan vannak, hogy élnek vagy 
éltek a vótok, a lívek, a vepszék meg a többi finnugorok, akiknek a szá-
ma tán együtt setm teszi ki az al-dunai székelyekét vagy a szavóniai szi-
getrnagyarokét. Persze mindez kollokviumrmal, vizsgával, ellen őrző  dol-
gozattal, szorgalmi jeggyel súlyosbítva. Nem csoda hát, ha egyszer űen 
nem tudtam elképzelni, hogy a komoly, s őt komor lingvisztikai tudomá-
nyok e rengetege majd egykor mind egyetlen valakinek a nyakába sza-
kad, aki majd eligazít a diszciplínák labirintusában, s kell ő  alapot ad az 
ismeretek további mélyítéséhez. (Igaz, naiv f ővel akkor még azt is hit-
tem, hogy a nyelvről való ismeretek alapjait éppen az imént felsorol-
takban kell keresni.) Nos, ez a pedagógiai „képtelenség" mégis valósággá 
lett. Természetesen nem úgy, ahogyan akkoriban (s már vagy száz esz-
tendeje) az egyetemeken általában m űvelték a lingvisztikai tudományo-
kat: nadrágszíj-parcellákat osztva ki megmunkálói (miként az egykori 
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csúfondáros diáknyelv mondta: a fél- meg egytelkes tudósok) között, 
hanem akként, hogy az oktatás alapkoncepciója változott: belterjesebbé 
vált a felsőfokú nyelvoktatás, s programjába csak az került bele, amire 
valóban szüksége volt a tanárnak az általános és középiskolákban. Pena-
vin Olgáé az érdem, hogy mint mindig, akkor is reálisan fel tudta mér-
ni, melyek a szükségletek valós 'határai. 

Jó iskola volt ez az egykori Pedagógiai F őiskola. Nem az dicséri, 
hogy mindenben .kielégítette az oktatás és a tudomány támasztotta igé-
nyeket, hanem az, hogy igényeket támasztott önmaga, hallgatói, de taná-
rai iránt is. A főiskola csíráztatta ki például az egyetemi tanszék felál-
lításának a gondolatát, az vetette meg a Bölcsészettudományi Kar ma 
már kb. félszázezer kötetre men ő  magyar könyvállományának alapjait. 
A negyvenes-ötvenes években végzett hallgatóinak túlnyomó része meg 
tovább lépett a pályán: közülük került ki a hazai magyar m űvelődési és 
tudományos élet derékhada. Az egészséges ambícióval párosult többre-
hivatottság tudata volt a felhajtó ereje Penavin Olga tudományos pálya-
futásának is. A nyelvtudományok doktora fokozatot 1956-ban nyerte el 
a göttingeni egyetemen olyan témakörb ől, amivel akkor már jó tíz éve 
foglalkozott, amit gyűjtött, leírt, rendszerezett, s aminek aztán évtizede-
ken át művelője volt s ma is a legnagyobb felkészültség ű  és tekintélyű  
kutatója, ismerője s tudósa. Disszertációjának a tárgya ui. A jugoszláviai 
Bácska magyar lakosságának a nyelve. 

Nem tartjuk feladatunknak, sem az alkalomhoz ill őnek, hogy kitér-
jünk a magyar nyelvtudomány állapotának a kérdésére a negyvenes évek 
elején. Mindösslze annyit jegyzünk meg, hogy a különféle ideológiai 
kényszerek és egy kártev ő  (tudomány)politika következtében a többi 
humán tudomány sorsában osztozva a nyelvtudomány távlatai is besz ű-
kültek, kapcsolatai leépültek, fejl ődése megrekedt. Ezek az állapotok 
azonban paradox módon hozzájárultak más hungarológiai központok fel-
fejlődéséhez vagy keletkezéséhez. 1954-ben például az újvidéki Bölcsészet-
tudományi Kar határozatot hozott a magyar nyelvi és irodalmi tanszék 
megalapításáról (amely azonban a megfelel ő  tudományos fokozatok hí-
ján lévő  szaktanárok hiánya miatt majd csak 1959-ben kezdte meg nyil-
vános működését). Az előkészületek e szakaszára esik Penavin Olga dok-
tori értelkezésének a megvédése is Göttingenben. Ott, ahol reformáció 
korabeli eleink jutottak a tudományok birtokába, vállalva az új igék 
hirdetésével, az érintetlen tudományterületek feltörésével járó nehéz-
ségeket. 

Tudnunk kell ehhez ehhez azt is, hogy Penavin Olga nem „született 
bele" a témájába, nem „apai örökségként", afféle hitbizonymány útján 
jutott hozzá. Számunkra, vajdasági őshonosok számára, már születésünk 
pillanatában feltárul a táj, a nép, a Bácskaság, Bánság vagy Szerémség 
sorsa és történelme, s els ő  megtett gyermeki lépésünk óta folytonosan 
tágul szemhatárunk, gyarapodnak ismereteink otthonunkról, önmagunk-
ról. Neki, a debreceni cívis világban nevelkedett Borsy Olgának készen, 
lélekben és szellemben megformáltan kellett meghódítani ezt a világot, 
annak teljes küls ő  és belső  habitusát, úgyszólván minden elemét, nyel-
vétől (nyelveitől) kezdve emberének észjárásáig, hagyományvilágáig. Ez 
a „hódítás" azonban „honalapítás" is volt egyidej űleg, tehát nem a 
„beilleszkedés" szinte észrevétlenül végbemen ő  folyamata, hanem olyas-
mi, aminek a hátterében világosan megfogalmazott, tudatosan megneve-
zett célok és szándékok álltak. Aki egy kissé figyelmesebben követi Pe-
navin Olga (sajnos, még mindig csak er ős szelekcióval közreadott) mun-
káinak egymásutánját, a címszavak id őbeli kibontakozását, az magából 
a témamegközelitésből, az anyag megválasztásából is láthatja a mögötte 
rejlő  koncepciót: e magáénak felismert és vállalt tájnak, embernek, kö-
zösségnek, népnek mind behatóbb és elmélyültebb megközelítését. 

Első  publikációi a Híd 1950-es számaiban láttak napvilágot. Egy 
csokorra való a címekb ő l: A szlavóniai szigetmagyarság; Szlavóniai bal-
ladák; Mesék és nóták nyomában; NépraJzi anyag Vojlovicáról; Kórógy 
lakosságának névanyaga; A haraszti iskolamesterek fizetése 1811-b ől; Kó-
rógy nyelvében található idegen elemek stb. Már ezekből is kitűnik: ösz- 
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tönszerűen megérezte, hogy Vaj daságnak vagy Szlavóniának, mint való-
ságos emberi közösségnek, a táj szellemiségének, sajátos világának csak 
úgy juthat birtokába, csak úgy azonosulhat vele, ha feltáró munkájában 
nem egy lélektelen diszciplínát, szócédulák sorát, lyukkártyát, holt dia-
kritikai jegyet lát, hanem teljes és széles fronton érintkezésbe lép vele, 
érzékeli testmelegét, annak parányvilágát is felfedezi magának. Ha a 
tájat nem „vaktérképnek" fogja fel, amibe csak be kell jegyezni a dif-
tongusokat, a zárt ë-ket vagy a geminátákat, hanem úgy, hogy elmond-
hassa magáról, önjellemzésül, amit Radnóti gyönyör ű  verssorai monda-
nak: „S ha néha lábamhoz térdepel / egy-egy bokor, nevét is, virágát is 
tudom, / tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton / s tudom, 
hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon / a házfalakról csorgó, vörösl ő  
fájdalom." 

S ami a kezdetekben csak jó irányba mutató sejtés volt, abból id ő-
vel, de nem elmaradva e felismerés mögött, tudatos módszertani eljárás 
lett: sohasem az elszigetelt nyelvi jelenség érdekli, hanem annak meg-
figyelése, leírása, értelmezése, rendszerezése mindig komplex feladatot 
jelent a számára. Igaz, már debreceni diákéveiben is kapott ösztönzést 
a vizsgált nyelvi anyag ilyenfajta szemléletéhez. Tanára, Cs űry Bálint, a 
szamosháti szótár megalkotója, már sok tekintetben így fogta fel a 
szótárkészítés feladatát, egyaránt helyt adva a nyelv történeti és társa-
dalmi aspektusainak is. E vizsgálati módszert b ővíti, gazdagítja majd 
szerzőnk az etnográfia, a folklór, a más nyelvekkel való párhuzamok 
stb. szempontjaival. 

Á hatvanas években tovább mélyül és szélesedik a kép térben is, 
időben is: személynévi gyűjtemények, szójegyzékek, nyelvjárási térképek 
készülnek; a magyar nyelvjárások kutatásában és feldolgozásában már 
nemcsak a szótári jelentések, hanem a nyelv szerkezetbeli sajátságai is 
szerephez jutnak: vonzatok, iget ő-rendszerek stb. S mintha csak az idézett 
Radnóti-vershez lenne illusztráció, a Magyar Nyelv őr hasábjain betekin-
tést enged egy újabb gyűjteményébe is: Erdő, mez ő  virágai Baranyá-
ban és Szlavóniában. A sokoldalú megközelítés példájaként pedig a ru-
házkodás, öltözködés, a házi foglalatosságok, a földrajzi térszínformák, 
a tizennyolcadik századbeli matriculák nyelvi feldolgozása. 1968-ban azután 
napvilágot lát több mint másfél évtizedig tartó kutatásainak eredménye-
képpen a nagy tudományos trilógia, a Szlavóniai (kórógyi) szótár első  
kötete. A kiadó szövege, amely útjára indítja e nagy vállalkozást, igen 
pontosan mutat rá a munka jelent őségére mind a hazai, mind pedig az 
egyetemes magyar nyelvtudomány szempontjából: „Valamely nemzeti-
ségen belül elhelyezked ő  és szigeteket alkotó népcsoport nyelvének ta-
nulmányozása mindig szép és hálás feladat a nyelv életével, történetével 
foglalkozó tudós számára csakúgy, mint a néprajzi kutató számára. 
Érthető , hogy az ilyen sziget nyelve, mivel a nemzeti nyelv fejl ődésének 
főáramából kiesik, fejl ődésében részint megreked azon a szinten, me-
lyen az elszakadás »pillanatában« állt, tehát számos olyan régiséget őriz, 
amelyek a nemzeti nyelvb ől rég kivesztek, részint pedig az őt körülvevő  
más nemzetiségek nyelvével való intenzív kapcsolat folytán a nemzeti 
nyelv egészétől sok tekintetben eltér ő  sajátságokat is mutat." 

Kutatásainak súlypontja a hetvenes években továbbra is a jugo-
szláviai magyar népnyelven marad, de már a témák rendkívül gazdag 
változataival. A szelektív bibliográfia tanulságai szerint ez az évtized két-
ségtelenül legtermékenyebb szakasza addigi tudományos pályájának. Ku-
tatómunkájának összegezéseként akkor jelennek meg magisztrális mun-
kái; de a címszavak számát tekintve is hosszúra nyúlik publikált dolgo-
zatának a listája. Tudományos eredményeinek széles kör ű  hazai és nem-
zetközi elismeréséről beszél a Szarvas Gábor díj, Újvidék város Októberi 
díja, továbbá a Finnugor Társaságba való beválasztása, a Nemzetközi 
Magyar Filológiai Társaság Lotz János díja, valamint a jugoszláviai és 
a nemzetközi szaksajtó egyértelműen pozitív visszhangja. Úgyszólván 
egyöntetű  .a vélemény, hogy gazdag nyelvészeti munkásságának nem-
csak a szoros értelemben vett lingvisztikai tudományokra nézve van 
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jelentősége, hanem életműve valóságos enciklopédiája a népéletnek, tár- 
háza a hagyományos népi tudásnak és m űveltségnek. A vélemények ab-
ban is egyetértenek, hogy e munka értéke nemcsak egy kivesz őfélben levő , 
lassan eltűnő  nyelvi és műveltségbeli állapot felkutatásában, rögzítésé-
ben, konzerválásában keresend ő, hanem abban is, hogy belőle megismer-
szenek a változás és fejl ődés dinamikája, törvényszer űségei, okai és mód. 
jai is. Értékes szemléleti újszer űségre mutat az a felismerés is, hogy az 
általa vizsgált különböz ő  etnikumú népi közösség a paraszti réteg, „más-
más nyelvet beszélt ugyan, de állandóan érintkezve természetes módon 
hatott egymásra, s egy műveltségi tömböt alakított ki. Itt, ahol évszáza-
dos együttélésről van szó, a népi kultúra egyes jelenségeinek határai 
nem — vagy csak nagyon ritkán — esnek egybe a nyelvi etnikai, föld-
rajzi ' határokkal. (...) a sokszor kibonthatatlan eredet ű  népi műveltség 
nem szétválasztja, hanem éppen összekapcsolja a népeket". 

Az akkortájt alapított Hungarológiai Intézet tudományos közlemé-
nyeiben megjelent publikációi a vizsgált nyelvi anyagnak ugyancsak e 
sokoldalú (nyelv- és művelődéstörténeti, néprajzi stb.) megközelítésér ől 
tanúskodnak. Az Iliriában hellyheztetett Réthfaluról emlékezetes dol-
gok című  írásában pl. a szlavóniai falu tizennyolcadik századbeli kró-
nikásának autentikus szövegével és annak értelmezésével mutatja be, 
hogyan és kik próbálták itt eloszlatni a sötétséget, „e tartomány vastag 
tudatlanságát". Rámutat, hogy a jórészt a debreceni kollégiumból ide-
került igehirdetők nemcsak az irodalmi nyelv normáinak kialakításá-
ban játszottak szerepet ezen a tájon, hanem a világi m űveltség terjesz-
tésében is, hisz „váltanak köztünk Szép írók, számvet ők, énekesek, nem 
tsak sóltárokat, Dicséreteket és Hymnusokat, de Balasát is tudták könyv-
nélkül, mellyeket a mulatságos vendégségekbe a híjabb valóság hellyet 
szoktanak vala énekelni, még az Asszony Népe is". A nyelvvel összefüg-
gő  kérdések említett komplex vizsgálatára utalnak az olyan tanulmányok 
és cikkek, amelyekben pl. Szarvas Gábor emberi alakját idézi meg; a 
népi gyógyászatról, a sámánizmus emlékeir ől, a földrajzi nevek gyűjté-
sének a fontosságáról beszél a Muravidékt ől és a Drávaszögtől az Al-Du-
náig, a Horgostól Szerémségig terjed ő  térségben; bemutatja a konyha 
és a népi ételkészítés, a ház és a házberendezés szavait, de kitér a halot-
ti búcsúztatók, a temetési szokások stb. körére is. A szókincs, a nyelvi 
jelenségeit lejegyzése araellett -- mintegy menet közben — folyamatosan 
gyűjti, rendszerezi a folklór, a szellemi néprajz számos más termékét 
is a népmeséktől kezdve a ráolvasásokig, a közmondásokig és a koldus-
énekekig, s a folklorizálódás olyan jelenségeit is jegyzi, mint amir ől pl. 
a Petőfi a jugoszláviai magyarok emlékezetében című  írása számol be. 
Külön témakörnek tekinthet ő  a földrajzi nevek szisztematikus, városok 
és községek szerint sorozatban közreadott feldolgozásai, mint ahogyan 
ének- és balladagyűjtése is. Ezzel persze még korántsem merítettük ki 
a népnyelvi, etnográfiai, irodalmi és köznyelvi, m űvelődéstörténeti szem-
pontból jelentős tárgyköröket, amelyeket nemcsak feltárt és bemutatott, 
hanem rendszeresen fel is dolgozott a jelzett id őszakban. Éppen emiatt 
vagyunk kénytelenek e rövid áttekintésben mindössze a már említett 
kapitális munkáinak szentelni némileg b ővebb teret, amelyeket a magyar 
nyelvtudomány legjava alkotásai között tartunk számon. 

Népmesegyűjtő  munkájának első  impozáns eredménye a Jugoszláviai 
magyar népmesék, amelynek első  kötete az Akadémiai Kiadónál jelent 
meg Budapesten 1971-ben, a második kiadása pedig 1984-ben mint az 
említett kiadóház és az újvidéki Forum közös kiadványa. Ez utóbbi már 
kiegészült a gyűjtemény második kötetével is. Maga az a körülmény, 
hogy ezek a kötetek az Ortutay Gyula által szerkesztett U) magyar nép-
költési gy űjtemény sorozatában kaptak helyet (mint annak XVI. és XIX. 
kötete), arról beszél, hogy a bennük prezentált mesekincs megbecsült 
része és szerves tartozéka az egyetemes magyar folklórnak, azon elemei-
vel együtt, amelyek a délszláv népekt ől származtak át abba. Ez a két 
fogalom: a motívumok, témák és meseh ősök autentikus volta, másrészt 
pedig más népektől való származása — mint e gy űjtemények anyagából 
is láthatjuk — korántsem zárja ki egymást. Ahogyan az interetnikus 
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kapcsolatok természetét oly kiválóan ismer ő  szerzőnk a zágrábi rádió 
hullámain elhangzott s fentebb már idézett megállapításában kifejtette: 
e kölcsönhatások és átvételek egymást megtermékenyítve és természetes 
úton jöttek létre, mintegy cáfolva a romantikától, különösen pedig a 
Grimm testvérektől gyakran hangoztatott tételt, hogy azok az emberi 
nem egy feltételezett közös niitológiájában gyökereznek, afféle „oszlás-
nak indult mythosi hulladékból keletkeztek", ahogy ezt a magyar folklór-
tudomány kiváló egyénisége, Katona Lajos fogalmazta meg mintegy száz 
esztendővel ezelőtt e tétel tarthatatlanságára célozva. Ő  mutat rá nagy 
nyomatékkal (az „eredetiség" elvét és hitét valló tudóstársaival szem-
ben), hogy „az emberi szellem termékei közt alig van »cosmopolifiább«", 
mint éppen a népmese. Tehát nem a faj a nyelv, hanem a „történelmi 
és földrajzi érintkezés": ezek a nagyon is reális tényez ők hatnak a hagyo-
mányközösség kialakulására. Ez az elv jut érvényre a Jugoszláviai magyar 
népmesékben is. 

A begyűjtött mesék minden bizonnyal megérdemelnék, hogy eszté-
tikai értékeik ismertetésére is kitérjünk, hagy beszéljünk az „ízes, hu-
moros, néhol szinte az abszurd határát súroló" min őségekről is, felada-
tunkból következ őleg azonban nekünk az a szándékunk, hogy a kötet 
összeállítójának a munkájáról mondjunk véleményt. Úgy véljük, egyik 
legnagyobb érdeme az, hogy a szövegeket teljes érintetlenségükben adja 
közre, kizárva minden stilizáló beavatkozást. Más szóval nem a mese 
esztétikuma, hanem a nyelv és a folklórtudomány — f őképp ez utóbbi 
— szempontjai jutnak kifejezésre, mint els ő  ilyen igénnyel készült köny-
vünkben. Penavin Olga, talán túlzó szerénységgel is, arról beszél, hogy 
a kötet összeállításakor „nem népmesegy űjtés volt a fő  célunk, nem 
mindig az illető  falu vagy előadó, adatközlő  mesekincsének összegyűj-
tése, megmentése volt az els ődleges feladat, ez csak melléktermék". Mun-
kája, amit tanítványaival, illetve munkatársaival (ezek pedig az ő  eseté-
ben szinonimáknak számítanak) közösen végzett, mégis teljes egészében 
igazolta s beteljesítette azt a reményét, hogy megjelentetésével „a nép-
mesekutatás szakembereinek és általában a népmesekutatásnak is szol-
gálatot teszünk". Ennek a követelménynek mindenekel őtt azzal tett ele-
get, hogy a lejegyzett meseanyagot beillesztette a maga természetes tör-
ténelmi - és társadalmi keretébe, pontos adatokat közölt el őfordulása lelő -
helyéről, közlőinek kilétéről, rámutatott szövegmondásuk egyéni voná-
saira, alakítókészségük különlegességeire, megvilágította a mesemondó 
és közönsége viszonyát stb. Minderre egyebek mellett azért is szükség 
mutatkozott, mert más tájegységekt ől eltérően Vajdaság lakossága sem 
etnikailag, sem hagyományöröksége szempontjából nézve nem kompakt, 
egységes terület, sokfel ől települt lakosságának nyelvjárása sem homo-
gén, a hatások is más-más módon érték, de eltér ő  életmódjuk-életfelté-
teleik is befolyást gyakoroltak mesekincsükre. Az a meggy őződése, hogy 
„A településtörténet ismerete nélkül nincs nyelvi vizsgálat". Ez érvényes 
a mesevizsgálat módszereire is. Ezért gondosan ismerteti a felgy űjtött 
terület népére vonatkozó településtörténeti adatokat, amelyek fényt de-
rítenek a gyűjteményben szereplő  mesék g nezisére, szellemére, témavi-
lágára és egyéb körülményeire. A történelem, az életviszonyok hatnak 
ezek jellegének kialakulására, a „kistájak" szerinti megoszlásra is, s 
például a vajdasági vagy Dráva-vidéki anyag egybevetéséb ől az derül ki, 
hogy az utóbbiban jóval több az archaikusabb elem. Ennek egyik lénye-
ges oka mindenesetre azzal magyarázható, hogy „Szlavónia és Mura-
vidék magyar lakossága kevésbé volt kitéve nagyobb mozgalmaknak", s 
így az „állandóság érzése" er ősebb nyomot hagyott egész tudatvilágában. 
Ugyancsak ezek a körülmények játszanak közre a mesék nyelvi saját-
ságainak megformálódásában is: „A régi meg őrzése olyan nagyfokú a 
magyar köznyelvi hatás elégtelen volta és a bels ő  házasodás miatt, hogy 
az elszakadtak nyelvéb ől még ma is világosan lehet következtetni a ki-
bocsátó nyelvjárásra, melynek már sok elfeledett jelenségét is meg őrizte 
až új telep." Azt, hogy nem mindenáron a „szép", a gyönyörködtet ő , a 
művészi igénnyel elmondott mesék gyűjtése volt . a meghatározó szán-
déka, abból is kitűnik, hogy igen sok más, heterogénnek minősíthető  
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epikai anyag is vegyül a könyvbe, amit a szakterminológia sem mese-
ként jegyez, hanem a hiedelemmondák, történelmi mondák, trufák, s 
egyéb műfajok körébe utal. De ezek beiktatása is arról tanúskodik, hogy 
a gyűjtő  e vidék epikai anyagának és népe szellemi kincsének teljes 
birtokában van, azzal szuverén módon bánik, minden elemét és sokféle 
összefüggését, el őadásbeli karakterisztikáját kiválóan ismeri. A gy űjte-
mény funkcióját messzemen ően támogatja a gyűjtő  szándéka, hogy meg-
őrizze a lejegyzett szöveg épségét, érintetlenségét: „ ... nem parádés me. 
segyűj teményt adunk közre, hanem olyan él ő  népnyelvi közléseket, me-
lyekből érzik a spontaneitás, a közvetlenség, távol áll t őle minden rafi-
nált kiszámítottság, hatásvadász stilizálás. Az egyszer ű  ember, a min-
dennapi élő  ember szól hozzánk az ő  tájának, vidékének él ő  nyelvén." 

A tizenhárom év múlva megjelent második kötet jelent ősen kibő-
víti az elsőben közölt anyagot mind a műfaji .változatokat tekintve, mind 
pedig azzal, hogy további tájegységeket kapcsol be a gy űjteménybe. 
Ennek ellenére még mindig csak töredékét közölhette a még felderítet-
len, be nem gyűjtött és publikálatlan mesekincsnek. Az 1984-i könyv tu-
dományos céljait illet ően messzebbre tekint az 1971-ben hangoztatott cé-
loknál, mert kísérletet tesz az úgynevezett diakrón meseanyag betakarí-
tására is, arra legalábbis, hogy számba vegye a tizenkilencedik század 
óta feltárt és szövegbe foglalt meséket. Ennek az ugyancsak évekig vég-
zett munkának az eredményeit a sorozat jellegénél fogva nem építhette 
bele az 1984-i második kötetbe, de el őszavában közli tapasztalatait, ame-
lyeket e munkája során szerzett. Megállapítja, hogy a mesekincs viszony-
lag rövid idő  alatt észrevehet ő  változásokon ment át (a mesemondók 
személye, •a tartalom, a mesemondás alkalmai, a mese típusa, nyelve, 
előadásbeli sajátságai, megformálása stb.). Kovács Ágnes, a második 
kötet sajtó alá rendez ője, a mesék tipológiájának meghatározója és tí-
pusjegyzékének elkészít ője mutat rá a meseanyagról szólva, hogy a ju-
goszláviai anyagban is megfigyelhet ő  az egyre vázlatosabbá, töredékeseb-
bé válás, mégis úgy látja, hogy ez nem oly nagy mérv ű , mint más terü-
leteken: „Ez a folyamat a jugoszláviai magyarság körében láthatólag 
nem következett be, bár kötetünkben is növekedett a realisztikus jelleg ű  
szövegek száma, itt inkább a mese elhalásának a nyugatiasabb formája, 
a német és a francia mesekincsen is megfigyelhet ő  vázlatossá válás fi-
gyelhető  meg. Növeli e mellett a vázlatos mesék számát az emlékezet-
ből szöveget rögzítő  diák gyűjtők viszonylag nagy száma is." Ugyanitt 
arra is utal, hogy „A szóbeliség és az iskolai olvasókönyvek közvetítésé-
vel került bele a jugoszláviai magyar prózai epikus hagyományba a leg-
népszerűbb délszláv epikus hős, Kraljević  Marko alákja a róla szóló 
mesékkel és mondákkal együtt. Törökver ő  Márko király alakja és csele-
kedetei Kinizsi Pálra, Toldi Miklósra, de itt-ott magára Mátyás királyra 
is emlékeztetik a magyar olvasót. A további kutatás dolga eldönteni, 
hogy az általunk közölt epikumok egyes darabjai, motívumai a fenti 
népszerű  hősök kalandjaival való kontaminálódás révén jöttek-e létre, 
vagy ami valószínűbb, eredetileg is beletartoztak a Kraljevi ć  Marko körül 
kialakult hősi epikába". 

Ha most összegezésül a mesegy űjtő  Penavin Olga munkáját mér-
legeljük, akkor a ténylegesen feltárt és közzétett mesekincsen kívül arra 
is rá kell mutatnunk, hogy tevékenysége legalább annyira jelent ős a ku-
tatás megszervezése, beindítása, irányainak kijelölése, valamint e mun-
ka végzésére alkalmas szakemberek képzése szempontjából is, mert 
messzemenően számot vet a tudomány hazai sajátosságaival, annak kö-
vetelményeivel is. 

A másik nagy vállalkozás, aminek a jelzéseivel már az ötvenes évek 
elején írt cikkeiben is találkozhatunk, 1968-ban hozta meg els ő  gyümöl-
csét: a Szlavóniai (kórógyi) szótár I. kötetét. Noha ezt még két könyv 
(a második kötet 1975-ben s a harmadik 1978-ban) követi, már az els ő , 
az A—J betűkkel határolt anyagot közl ő  kötetből. is megállapítható, hogy 
egyetemes szótárirodalmunk olyan alkotással gyarapodott, amely méltán 
vethető  egybe a Szamosháti (Csűry Bálint) vagy a Szegedi (Bálint Sán-
dor) szótárakkal, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

411 



De nagymértékben több is azoknál, mert a Szlavóniai szótár nem-
csak szógyűjtemény, hanem az ott lakók életformájának a rögzítése, 
jelenségeinek ismerettára is. A földműves lakosság nyelvi anyagát veszi 
számba elsősorban; annak a „szókincse és kifejezéskészlete, szólásai, a 
földművelés, állattenyésztés, a paraszti önellátással kapcsolatos foglalko-
zások, a halászat, a szövés, fonás, primitív építkezés, gyógyászat, ter-
mészetrajzi ismeretek, földrajzi nevek és a gyermeknyelv szókészlete" — 
ez tehát a szótár tartalma. Természetesen helyt kapnak benne a szláv r 
nyelvből átvett szavak is, hisz ez a szigetmagyarság mindig nagy felüle-
ten érintkezett a környez ő  szláv nyelvű  lakossággal, .s ez szókincsén is 
megmutatkozik. A „klasszikus" táj szótártól ez annyiban tér el, hogy a 
tájra. jellemző , a csak ott használatos szavakon kívül ún. közszók is 
olvashatók benne. Módszertani fontossága mellett e szempont alkalma-
zását azért tartjuk jelent ősnek, mert a szótár egyedül így töltheti be azt 
a szerepet, amit a szerz ő  szánt neki. Az a meggyőződése ugyanis, hogy 
„csak így lehet az illet ő  tájnyelv szókészletére, meglev ő , illetve meg nem 
levő  fogalmaira fényt deríteni. Így kiderül, milyen formában, alakválto-
zatban, jelentésben, jelentésváltozatban élnek a közszavak, melyek hiá-
nyoznak, a gazdasági, társadalmi változások kifejezésére milyen másutt 
nem található idegen, más nyelvb ől átvett szavak jelentkeznek, melyek 
a saját tájszavak akár jelentésben, akár alakban, melyeket nem szótá-
raztak még, melyekhez f űződik néprajzi vagy egyéb érdekesség". 

E ponton kell ismét és nyomatékosan rámutatnunk szerz őnk nem 
eléggé dicsérhető  komplex kutatási és feldolgozási gyakorlatára, kon-
cepciójának helytállóságára. A szakkritika feladata, hogy a szótár cím-
szavainak megválasztását vizsgálja, az egyes szócikkek felépítésének a 
módjáról beszéljen, a szóanyag elrendezésér ől vagy nyelvtani felszere-
léséről mondjon véleményt. Mi ezúttal csak arra utalunk, hogy Penavin 
Olga munkája valóban „a szlavóniai magyarság világ- és tárgyismereté-
nek a katalógusa", ahogyan a trilógia elkészülte után a sajtó értékelte. 
Példaképpen elegend ő  a „boronaház" címszóra hivatkoznunk,amely több 
mint három hasábon át írja le s értelmezi (,rajzos ábrával is kísérve) a 
fogalmat, az alapszóhoz tartozó egész fogalomcsoporttal együtt. Egyide-
jűleg „tárgyi" és „szellemi" néprajz is ez: az ember és a vele együtt 
szemlélt alkotása. Berze Nagy Jánosék máig érvényes és pontos megál-
lapítása jut az eszünkbe: „A tárgyi és szellemi néprajz, a tárgykörük 
közötti különbségek ellenére is olyan szoros kapcsolatban van egymás-
sal, mint általában az ember alkotta térbeli világ az alkotó emberi szel-
lemmel. A tárgyak tehát, néprajzi értelemben, nem élettelenek, nem 
»lelketlenek«, hanem bizonyos m űveletek, cselekvések él ő  részei ..." 

A Szlavóniai (kórógyi) szótárat méltán állíthatjuk követend ő  min-
tának nemcsak a népnyelv, hanem a néprajz és a m űvelődéstörténet ku-
tatója elé is: a tárgyi világ és a szellemi élet, a jelen és a múlt, a vál-
tozó és a maradandó, a közeli és • távoli egymásra hatásukban, kölcsö-
nösségükben, komplementárisan szemlélhet ők benne. Csak éppen olvas-
ni kell tudnunk lapjait. 

A kutatás tárgyának, módszereinek és eszközeinek harmonizált egy-
ségét láthatjuk A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon) című  
könyvében. Lehet, hogy önkényesnek látszik, s talán az is, ha Penavin 
Olga könyvei sorából még csak egyre térünk ki. Nem a személyes úgy-
tetszés okán, hanem ami miatt egész nyelvészeti tevékenységét oly nagy-
ra értékeljük, s amirő l ő  maga így nyilatkozik: „Tetten akartam érni a 
szavakat használó embert, mindennapjait, ünnepeit, szokásait, hiedelme-
it, erkölcsi normáit, azaz a szavak mögötti társadalmat." Ebben a könyv-
ben a nyelv valóban együtt lélegzik a szlavóniai emberrel, együtt él a föld-
del, a talajjal, amelyb ől vétetett. A lápos, mocsaras, vízre hagyatkozó 
létezésmód szinte szemünk láttára adja át a helyét a civilizációnak, a 
tagosított pagonynak, az újfajta kultúrákat meghonosító gazdaságnak; 
a szántógépek az irtásföldön a kórógyi-lászl.ai létezésforma új változatát 
teremtik meg, a pusztuló lápok helyét járható utak, vasútvonalak fog-
lalják el, a krónikás bemutatja, hogy a teréziánus id őktől a múlt szá-
zad közepéig tartó jó emberölt őnyi idő  alatt a táj embere hogyan lép 
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át a középkorból az újkorba. Könyvének ihletetten írt soraiból a látvá-
nyos átalakulás, az átállás, az élet min őségének a megváltozása mégsem 
az elmúlás nosztalgiájának révedez ő  hangjait csalogatja elő, noha az a 
célja, hogy a régi életformák emlékeit, nyelvben továbbörökített kövü-
letszerű  jelenségeit figyelje meg, ahogyan az a házépítést ől a temetési 
szertartásig, az anyakönyvbe bejegyzett névt ől a fejfára vésett ákom-
bákomig követhető . A nagycsaládszervezet „megválakozása" tárul fel el ő t_ 
tünk, s vele együtt azé az emberé is, aki ma már autóbuszon jár be 
eszéki munkahelyére az aszfaltozott utakon, bajával a szakorvost keresi 
fel a falusi vajákosasszony helyett, traktorral szánt s vilannyal világít 
az istállójában. „Megváltozott a falukép, a szép boronás házak egymás 
után tűntek el, a faragott hambárokat már lámpával kell keresnünk." 
Tárgyilagos, majdnem szenvtelen ábrázolat ez a könyv egy süllyed ő  világ-
ról, de a jegyzőkönyv hűvösségéből kicsengő  felhangok elárulják, hogy 
a tárgyával fenntartás nélkül azonosult ember beszél hozzánk. Megcso-
dáljuk temérdek tudását, tárgyismeretének beláthatatlan gazdagságát, a 
könyvben felhalmozott ismeretkincs egységes kompozícióba való fogla-
lását; teljes mértékben igazolódnak módszertani elvei is, nevezetesen, 
hogy a nyevi jelenség csak a maga reális közegében értelmezhet ő. A 
könyv legmeggyőzőbb tanulsága azonban mégiscsak az, hogy a tudo-
mánnyal csak úgy lehet s egyedül úgy érdemes foglalkozni, ha az énünk 
része, személyes ügyünk, egyéniségünkkel azonos lényeg. Lélekügy — 
ahogy József Attila vallotta a költészetr ő l. 
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PÉTER LÁSZLÓ 

HORGOSTÓL SÁNDOREGYHÁZÁIG, 
PADÉTÓL KAPORNAKIG 

A NÉPRAJZKUTATÓ 

Mit jelent az egyéniség a közösségben? Jól lemérhetjük a tudomány éle-
tében két példán. Az egyik Cs űri Bálinté. A debreceni egyetem tanára 
viszonylag rövidre szabott pályája ellenére is ritka jelent őségű  hatást 
tett a magyar nyelvtudomány fejl ődésére. 1932-től 1941-ben bekövetkezett 
haláláig volt a debreceni egyetem nyelvészprofesszora. 1938-ban megala-
pította az egyetem népnyelvkutató intézetét, és 1939-t ől kiadta a Magyar 
népnyelv című  évkönyvet. Az intézet keretet, az évkönyv (amely ma Ma-
gyar nyelvjárások címmel él tovább) közlési lehet őséget teremtett tanít-
ványainak, akik szétszóródva a Kárpát-medencében, tovább terjesztették 
mind az ösztönzést, mind a módszert, amelyet Cs űry Bálinttól tanultak 
el. A Csűry-iskola neveltjeinek munkásságából n őtt ki az erdélyi, kolozs-
vári nyelvjáráskutató tevékenység, amely — immár több nemzedéken 
át — ma is szép eredményeket hoz. Cs űry Bálint tanítványa volt a deb-
receni egyetemen Penavin Elemérné Borsy Olga is, aki meg a jugoszlá-
viai magyarságtudományban vitte tovább mesterének példáját, ugyan-
csak újabb nemzedékeket nevelve a magyar nyelvhagyomány föltárására, 
szintén iskolát teremtve az újvidéki tanárképz ő  főiskola (1947-1957), 
majd az egyetem (1957—) tanszékén. Az a gazdag nyelvészeti munkás-
ság, amelyet az utóbbi évtizedekben a jugoszláviai, f őként a vajdasági 
magyar tudományosság fölmutat, végs ő  soron Penavin Olga úttörésére, 
kezdeményezésére vezethet ő  vissza. Ezt nem én állapítom meg most, 
amikor a magyarországi kutatók nevében köszöntöm az ünnepeltet, a 
kiváló tudóst és nagyszer ű  pedagógust, hanem nálam illetékesebbek, kar-
társai és tanítványai, a vajdasági hungarológiai kutatások szakemberei, 
már régebben és többször leszögezték. 

A TÁRGY ÉS A SZÓ EGYSÉGE 

Csűry Bálint kutatói alapelve, módszerének lényege a tárgy és a 
szó egységének fölismerésében állott. Ahogy a Magyar Néprajzi Lexikon 
róla szóló címszava fogalmazta: „A néprajzi és nyelvjárási gy űjtés szer-
ves összekapcsolásának magyarországi meghonosítója volt." Mészöly Ge-
deon és Csűry Bálint képviselte a magyar népismeret tudományában a 
legkövetkezetesebben az elvet, hogy a népnyelv igazán csak a népélet be-
ható tanulmányozásával ismerhet ő  meg. Mészöly Szegeden a Népünk és 
Nyelvünk, Kolozsvárott a Nép és Nyelv című  folyóiratainak már a címé-
vel is ezt az egységet kívánta hangsúlyozni. Cs űry Bálint Szamosháti szó-
tárában (1935, 1936) egy-egy szó értelmezésében, magyarázatában a „nép-
rajzi háttér" tömör fölvázolása — gyakran egy-egy tárgy rajza, ábrázo-
lása — egyszersmind néprajzi közlés is. Tanítványaival számos dolgoza-
tot íratott egy-egy népi foglalkozás, kismesterség munkamenetér ől és 
szókincséről: ezek az értekezések egyszerre nyelvészetiek és néprajziak. 
Ösztönző  szerepe volt a földrajzi nevek gyűjtésében is: a nép ajkán szü-
letett helynevek magyarázatában a tárgyi néprajz adalékain kívül a 
folklórnak, a hiedelemvilágnak is roppant szerep jutott; így a földrajzi 
neveik tára ugyancsak egyszersmind néprajzi, folklorisztikus gy űjtemény 
is lett. 

Penavin Olga életművének zöme természetesen nyelvészeti. A Szla-
vóniai (kórógyi) szótár három kötete a Szamosháti szótár ihletését mu- 
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tatja. Nevéhez fűződik a Vajdaság helységeinek földrajzi nevei című  gaz-
dag sorozat, amelynek számos kötetét (a topolyait, szabadkait, adait, 
temerinit, szenttamásit, becseit) tanítványaival (els ősorban az idejekorán 
elvesztett Matijevics Lajossal) maga gy űjtötte, szerkesztette kötetté, s 
amelynek gyűjtőmunkáját irányítja, szervezi ma is. Pótolhatatlan mun-
kát végzett a jugoszláviai magyar nyelvszigetek (Muravidék, Baranya, Sze-
rémség, Szlavónia, székely telepítés ű  községek) nyelvatlaszainak gy űjté-
sével, összeállításával, kiadásával. 

Ha csak ennyit alkotott volna több mint negyvenesztend ős tudo-
mányos és tanári pályáján, az is b őven elegendő  a két ország — Jugo-
szlávia és Magyarország — tudornányo:s elismerésére, a méltán itt is, ott 
is kapott díjakhoz (Felszabadulási díj, Szarvas Gábor-díj, Lotz János-
emlékérem, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tagsága stb.). A Jugo-
szláviai magyar népmesék első  kötetében Penavin Olga a Vajdaságban, 
Baranyában, Szlavóniában és Muravidéken összegy űjtött mesekincset sze-
rényen „mellékterméknek", „másodlagos terméknek" min ősítette. „Kiszál-
lásaink alkalmával nem mesegy űjtés volt a fő  célunk, nem mindig az 
illető  falu vagy el őadó, adatközlő  mesekincsének összegyűjtése, megmen-
tése volt az els ődleges feladat" — írta. Ez bizonyos fokig érvényes Pe-
navin Olga egész néprajzi, folklorisztikai gy űjtőmunkájára is: „mellék-
termék", ám olyan mennyiségben és min őségben, amely egy másik tudós 
önálló életművének is beillenék. Ezért írhatta joggal a Jugoszláviai ma-
gyar népmesék kétkötetes kiadásának ismertetésekor e lapokon Beszé-
des Valéria, hogy Penavin Olga, a nyelvtudós, egymagában többet tett a 
jugoszláviai magyar népköltészet föltárásáért, mint a vajdasági néprajz-
kutatók együttvéve. Ez nem is csoda: hiszen a vajdasági néprajzkutatás 
is az ő  köpenyéből bújt elő ; a mai kutatók (és az elhunytak, a szintén 
alkotó ereje teljében elveszített Tóth Ferenc is) ugyancsak Penavin Olga 
tanítványai voltak; tőle kapták első , elemi néprajzi ismereteiket, az ösz-
tönzést, a módszert. 

A módszert, amelyet Penavin Olgának is a gyakorlati gy űjtőmun-
kában kellett elsajátítania. 

ITINERÁRIUM 

1948-ban kezdődött, a szlavóniai Szentlászlón. „Csodálatos élmény-
ben volt részem" — emlékezett vissza ő  maga 1980-ban. Mintha az 1527-
ben befejezett Érdy-kódex írójának, a Karthauzi Névtelennek nyelve 
támadt volna föl a 20. század közepén! „Esténként a szülikék boszor-
kánytörténetekkel rémisztgettek. Mikor egy-egy ilyen beszélgetés után 
éjfél tájban hazafele tartottam a sötétségbe burkolózott falu utcáin, 
magam is megrettentem egy-egy váratlan zörejre, kutyaugatásra. Mivel 
szinte kézről kézre adtak a szülikék Szentlászlón, majd átküldtek a szom-
szédos Kórógyra a rokonokhoz, majd Harasztiba ajánlottak el, már az 
első  nyáron kialakult valami képem a vidékr ől, az emberekről, nyelvük-
ről, szokásaikról. Hazatérve nagy lelkesedéssel számoltam be a tapasz-
taltakról." Tanártársával, az irodalmi tanszék vezet őjével, B. Szabó 
Györggyel és tanítványaikkal 1950 májusában keresték föl ismét a szla-
vóniai magyar sziget négy községét, Kórógyot, Szentlászlót, Harasztit, 
Rétfalut. Erről a gyűjtőútról B. Szabó György is beszámolt Szlavóniai 
jegyzetek címmel. (Olvasható 1958-ban megjelent Tér és idő  című  köte-
tében.) A sürgető  föladatot, amelyet ő  megvalósítandónak tartott, a 
szlavóniai magyar népsziget nyelvi és művészeti hagyatékának megmen-
tését, Penavin Olga valósította meg. Kórógy lett nyelvi és néprajzi kuta-
tásainak központja. „Úgy mentem oda, mintha hazamennék" — vallotta. 
Nyári és téli szünidőkben bőséges nyelvi és néprajzi anyag gy űlt össze 
előbb jegyzetfüzetekben, kés őbb hangszalagokon is. Ezekb ől született a 
már említett kórógyi szótár (1965-1978), a szlavóniai nyelvjárási atlasz 
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(1984), a Szlavóniai hétköznapok (1973) című  gyűjtemény a Forum Könyv-
kiadó Hagyományok című  sorozatában, a kórógyi népballadák füzete 
(1976); a nagycsaládnak itt az 1940-es évekig továbbél ő  szervezetét tár-
sadalomrajzi részletességgel földolgozó könyve (1981), és sok-sok nép-
nyelvi, néprajzi tanulmány, cikk, amelyeknek egy kötetben való kiadása 
Kórógy monográfiájává kerekedne. 

De a módszer elsajátításához már más magyar szigetek meglátoga-
tása, tanulmányozása is kellett. Horgostól a legdélibb székely telepítés ű  
községig, Sándoregyházáig; Padétól a legnyugatibb muravidéki közsé-
gekig bejárta Penavin Olga tanítványaival a jugoszláviai magyarság terü-
leteit. Hertelendyfalván (a mai Vojlovicán) Kovács Juli néni nemcsak 
legkitűnőbb adatközlője, páratlan tudású és mesél őkészségű  segítője, 
hanem első  útján, 1955-ben tanulságos módszertani tanácsadója is volt. 
Öntudatlanul persze. A tudós balladát kért t őle, amelyet ő  népetimoló-
giás elhallással, a maga életkörén belül érthet ő  szóval labodának (kö-
zönségesebb magyar szóval parajnak, még közönségesebben spenótnak) 
értett. „Labodát akar? — kérdezi. Akkor kaptam észbe, hogy nem iro-
dalomelméleti műszóval kell nekem a kívánt énekfajtára kérdeznem, 
hanem körül kell írnom. Mikor ezt megtettem, azt mondja nagy nevetve 
Juli néni: »Hát mér nem mondja, mit akar; mit kér maga mindig labo-
dát!«" Kálmány Lajos is megírta már, hogy a nép csak történetes nótá-
nak hívja a balladát. 

A három székely község (Hertelendyfalva, Székelykeve, Sándoregy-
háza) tanulmányozásából a Székely szójegyzék (1980) mellett szintén szá-
mos néprajzi és folklorisztikai dolgozat született: balladák, hiedelmek, 
varázslatok .. . 

1960 augusztusában kereste föl Penavin Olga el őször a muravidéki 
magyarságot. Huszonhárom magyar falu nyelvét, kultúráját tanulmá-
nyozta: fölkereste Hódos, Kapornak, Domonkosfa, Szerdahely, Pártos-
falva, .Szécsiszentlászló, Csekefa, Dobronaik, Lendvavásárhely, Kámaháza, 
Göntérháza, Radamos, Hídvég, Bánuta, Hosszúfalu, Lendva, Csentevölgy, 
Völgyifalu, Pince, Alsó- és Fels ő lakos, Gyertyános, Hármashalom, Petes-
háza népét. A nyelvjárási atlasz kérd őívére való válaszokon, tehát táj-
szavakon kívül balladákat, meséket gyűjtött. A Jugoszláviai magyar nép-
mesék két kötetében Vajdaságból 300, Baranyából 42, Szlavóniából 18, 
Muravidékről 17 mese található. A muravidéki mesemondók közt is akad-
tak kiválók, igazi előadóművészek is, „akik a mese vázát szinte filológiai 
pontossággal tették kerek, zárt egésszé, gondosan kiszínezve, dramatizál-
va az érdekesebb mozzanatokat, plasztikusságra, reális ábrázolásra töre-
kedve, figyelve a mese formájára, szerkezetére". Ám a muravidéki mese-
gyűjtés is bizonyította, mennyire kihalóban van már a népköltészetnek 
ez az ága: elhaltak a jeles mesemondók is, megszüntek a mesélés alkal-
mai, s ma már ott is csak a mesét kívánó unoka meg a nagymamája 
t+amtj a életben a műfajt. 1976.ban ott, Széasiszentlászlán akadt Dora Emil 
helybeli legénynek az 1923. évi macedóniai katonaélményeib ől írt kézira-
tos, félnépi elbeszél ő  költeményére. Ez a folklorisztikus formákkal él ő  
versezet világot vet a népben él ő  verselő  tehetség munkálkodására, és 
jól mutatja a népivé válás, a folklorizáció el őtt, a hagyomány és egyéni 
újítás együtthatásából keletkez ő  alkotás lélektanát. A hagyományos nép-
költészet számos terméke születhetett ehhez hasonlóan, és válhatott 
többé-kevésbé közösségivé. 

Baranyába csak később, Bácska, Bánát, Szlovénia, Szlavónia után, 
1961 nyarán jutott el Penavin Olga. Jugoszlávia magyarlakta vidékei kö-
zül ez a leginkább fölkutatott táj; Baranyai Júlia, Katona Imre, Lábadi 
Károly kutatásai után itt kevesebb tennivalót talált magának; az ő  pub-
likációikat, mint annyi más • néprajzi, népköltészeti kiadványt, szemmel 
tartotta, többjükr ől írt is, és ebben a formában illesztette be életm űvébe. 
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NÉPRAJZI TANULMÁNYOK 

Életművének néprajzi részébe, amelyb ől csak ízelítőt, válogatást 
nyújtott az 1983-ban megjelent Néprajzi tanulmányok kötete. Ennek a 
végén található bibliográfia tanúsága szerint még egy hasonló terjedel-
mű  könyve kitelnék ugyanilyen jelleg ű  írásaiból. A tárgykörök szerint 
elrendezés képet ad a szerz ő  sokoldalúságáról, néprajzi, népköltészeti 
kutatásainak széles színképér ől. Négy nagy egységben olvassuk a Mati-
jevics Lajostól válogatott, Bosnyák Istvántól szerkesztett gy űjtemény-
ben a tanulmányokat, cikkeket. A Hagyományok ébresztése pedagógiai 
és ismeretterjesztő , népművelői arculatú. Részint a néprajznak az isko-
lai tanításban, a magyar nemzeti tudat és kultúra ébrentartásában be-
töltött szerepét, a néprajzi gy űjtésnek élményt és tudást szerz ő  értékét 
mutatja be, részben pedig körképet rajzol a jugoszláviai magyar tájak-
ról. Néprajzi őrjárat Dé-Bánáttól a Muravidékig — e cím alá sorolta a 
szerző  vagy a szerkeszt ő  azokat az írásokat, amelyek ismeretterjeszt ő , 
népszerűsítő  céllal mutatják be a jugoszláviai magyar népcsoportokat. 
Ezekre a cikkekre érvényes leginkább, amit e kötet ismertetésében eze-
ken a lapokon Horváth Mátyás emelt ki: Penavin Olga írásainak szép-
írói igényű  a stílusa. Valóban: a Doroszlói vasárnap vagy A horgosi Kati 
néni színes tárcának is kiváló. De élvezetes olvasmány sok más néprajzi 
beszámolója is (Beszélgetés Bite apóval, A betyárvilág emlékezete vidé-
künkön stb.). 

A Néprajzi tanulmányok második fejezete Népszokások, népi élet-
mód cím alatt főként a szlavóniai gyűjtés néhány jellemző  tárgyát tar-
talmazza. Itt a Szlavóniai hétköznapok című  gyűjtemény bevezet ő  tanul-
mánya; a nők helyzetéről (a házaséletről, születésről, gyermekágyról, gyó-
gyításról, rontásról) szóló részlet a nagycsalád-monográfiából; a lako-
dalmi szokások változásvizsgálata; a jugoszláviai magyarság népi táp-
lálkozásának jellegzetességeit fölvázoló dolgozat. Ebbe a fejezetbe van 
illesztve a föntebb említett két tanulmány a szabadkai határban, Sza-
latornyán 1952-ben megszólaltatott vén pásztor, Bite Ferenc emlékezeté-
ről és a vele tárgyban rokon, jóval kés őbb, 1978-ban írott betyáremlékek-
ről. A zágrábi iskolarádióban hangzott el az interetnikus kapcsolatokról, 
közelebbről a magyar szigeteknek a szomszéd horvátoktól, szlovénoktól 
stb. átvett nyelvi és szokásbeli hatásairól szóló el őadás. Ez a tárgykör 
a jugoszláviai magyar néprajzi kutatásnak még további részletekkel gaz-
dagítandó területe. 

Folklór jellegű  köznapi tudat, folklór jelleg ű  tudományok — ez a 
könyvének harmadik nagy egységét alkotó rész kissé terjedelmes címe. 
Ebben a jugoszláviai magyarok időjárási reguláit, a kórógyiaknak em-
berek és állatok gyógyítására alkalmazott praktikáit és ráolvasásait gy űj-
tötte össze, valamint a hitvilág elemeit tárgyalja: Padén a sámánizmus 
nyomait; Székelykevén a jeles napok szokásait, a munkával kapcsolatos 
kultikus eljárásokat, hiedelmeket, rontásokat, gyógyításokat; Kórógyon 
és Szentlászlón a halállal és a temetéssel kapcsolatos hagyományokat. 
Ezt a részt a boszorkányokról szóló rövid eszmefuttatás zárja, amely 
1976-ban a Magyar Képes Újságban jelent meg ismeretterjeszt ő  céllal. 

A Néprajzi tanulmányok negyedik része a Folklórirodalom címet 
kapta, és a népköltészet m űfajai szerint tagozódik. Először a Líra (a Kó-
rógyon megtalált regösének) és a gombosi verses halottbúcsúztatók, 
imák, koldusénekek, ráolvasások; utána a népballadák (topolyai és kóró-
gyi gyűjtésből); a népmese kérdései (Kovács Juli néni meséinek, a mu-
ravidéki mesekincsnek összefoglaló méltatása, a török világ emlékeinek 
nyomelemei a jugoszláviai magyar meseanyagban; a Jugoszláviai magyar 
népmesék bevezető  tanulmányának részlete, amely a mesemondást és a 
mesélőket jellemzi); közmondások és szólások (a társadalmi ellentétek 
tükröződése ebben az „egyszerű  formában"), végül Dora Emil már emlí- 
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tett kéziratos elbeszél ő  költeménye. Ez már a folklorizáció tárgykörébe 
vág, amelyről a tanulmánykötet utolsó dolgozata szól: Pet őfi alakjának 
vizsgálata a jugoszláviai magyarok emlékezetében. 

FOGADTATÁS 

Penavin Olga munkáit mind a jugoszláviai, mind a magyarországi 
szakkritika a legnagyobb elismeréssel méltatta. A kórógyi szótárról Bo-
ri Imre joggal állapította meg, hogy több egyszer ű  szójegyzéknél: a szla-
vóniai magyarság néprajzi lexikona. Beszédes Valéria meg az Üzenet-
ben írta: ,,Nemcsak a tárgyi népnajznak kiindulópontja ez a munka, ha-
nem a folkloristák számára is nélkülözhetetlen." S rámutat, hogy a hi-
edelemanyaga, a családi életre vonatkozó címszavak, a szólások, közmon-
dások, szokások, gyermekjátékok a szótár alapján külön-külön földol-
gozhatók. „Tudományos életünk egyik alapm űvét kaptuk vele kézhez" 
— szögezte le. 

A Szlavóniai hétköznapokat Gunda Béla elismeréssel helyezte el az 
Ethnographiában megjelent ismertetésében a magyar népraz „ünnepi 
asztalán". „Mindig forrásunk, útmutatónk marad, ha a magyarság déli 
etnikaicsoportjai felé vetjük tekintetünket" — írta a kötetr ől. Egy-egy 
fejezetét Katona Imre kincsesbányának min ősítette, és a kötet váloga-
tóját, utószavának, jegyzeteinek, szómagyarázatainak íróját, Penavin Ol-
gát méltán dicsérte, amiért a régi, kiadatlan vagy feledésbe merült íráso-
kat (presbitériumi jegyzőkönyveket és Hoblik Márton 1834-b ől való lako-
dalmi szokásleírását; Garay Ákos, Bartha Katalin, Kiss Lajos közlemé-
nyeit, Döme Dezs ő  Izrael kéziratos följegyzéseit, B. Szabó György emlí-
tett naplószerű  irodalmi riportját) megmentette a feledést ől, és hozzáfér-
hetővé tette. „Szellemi kincstárunk jelent ősen gyarapodott általuk" — 
szögezte le. 

A kórógyi népballadák, balladás dalok bírálója, Vargyas Lajos, ze-
netudós lévén, sok helyt hiányolta ugyan a dallamokat, és kevesellte a 
lejegyzés finomságait, de hangoztatta a gy űjtés értékét, fontosságát. 
„Nincs olyan szakember, aki egyetlen táj változatait is értéktelennek és 
fölöslegesnek tartaná — állapította meg a Hungarológiai Közlemények-
ben. — Inkább hálás a rokon tudományszak képviselőjének, hogy szo-
rosabb feladatán túlmenve segít a néphagyomány egyre pusztuló érté-
keinek megörökítésében." Az Üzenetben pedig Katona Imre azt üdvözöl-
te, hogy vele az egyik legkorszer űbb balladagyűjteménnyel gazdagodott 
a magyar népköltészeti kutatás, amelynek csupán a teljességét, mintsem 
a szakszerűségét hiányolhatja a kérdés szakért ője. „Értékes balladakin-
cset kaptunk kézbe, mellyel az eddig sem szegényes kincstárunk jelent ő-
sen gyarapodott" — zárta bírálatát. 

A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórogyon) című  könyvének 
eredményeit bemutatva Beszédes Valéria ugyancsak az Üzenet lapjain 
ezt a művét a jugoszláviai magyar könyvkiadás első , szinte teljességre 
törekvő  néprajzi monográfiájának minősítette. S most forditrcra, a nép-
rajz felől nézve emelte ki a mű  nyelvészeti hozadékát, rámutatva, hogy 
a könyv a néprajzi adatok mellett a nyelvjárás gazdag tárháza; Penavin 
Olgának ez a műve is bizonyítja, hogy a nyelvjáráskutatás és a néprajz 
kölcsönösen kiegészíti egymást. 

Quod erat demonstrandum: mint elejét ől fogva igyekeztem rámu-
tatni, s mint Penavin Olga egész életművének legfőbb jellegzetességeként 
folyton hangoztattam is. Ez egyszersmind példamutatás: életm űvének 
tanulsága nemcsak a fáradhatatlan szorgalom, amellyel a jugoszláviai 
magyarság szellemi hagyatékát megmentette, megörökítette, az utókorra 
hagyományozta, hanem az a módszer is, amelyet a népnek és nyelvének 
mindig együttes viszgálatávál következetesen megvalósított. Ha ezt a 
kettőt eltanulta t őle a jugoszláviai magyarságtudomány, és ennek a 
szellemében folytatja a Penavin Olgától megkezdett nyelvészeti és nép-
rajzi kutatást, öröksége a 21. századot is megtermékenyíti. 
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KÖSZÖNTÉS, KÖSZÖNET 

Befejezésül vallomással tartozom. Magam, aki édesanyám szül ő-
helye, Veprőd révén félig bácskainak tartom magam (apám révén félig 
székelynek, csíkinak); s akit többszöri megtisztel ő  meghívás az újvidéki 
egyetemre vendég előadónak újabb kötelékkel kapcsol a Vajdasághoz, 
eddig csak szórványos figyelemmel kísértem Penavin Olga munkásságát. 
Sajnálom, hogy bár könyvei jobbára eljutottak hozzám, eleddig nem ta-
láltam alkalmat, hogy méltassam egyikét-másikát. S a vallomás: csak 
most, amikor az üzenet szerkeszt őségének ugyancsak megtisztel ő  fölszó-
lítására hozzáláttam e gazdag életm ű  tüzetesebb tanulmányozásához, kel-
lett rádöbbennem, mennyit és milyen jelent őset alkotott több mint négy 
évtizedes tanári és tudományos működése alatt. Nem lehet neki eléggé 
hálás a magyar nyelvtudomány és néprajz, általában a hungarológia, 
határon innen és túl. Köszöntöm a Tanárn őt, aki ha nem katedráról is, 
de írásaival ma is tanít. Ad multos annos! 
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LÁBADI KÁROL Y  

AZ ÉLETPÁLYA. KÉT ÁLLOMÁSA: 
SZLAVÓNIA ÉS A DRÁVASZÖG 

Penavin Olga hosszú és sok-sok gyümölcsöt érlel ő  pályáján sokrétűen 
és elmélyülten foglalkozott, s ezt teszi örömükre még ma is, a jugo-
szláviai magyarság szellemi hagyatékával, nyelvi jelenségeivel. Kutatóte-
rületei közül azonban kett ő  mégis kiemelkedik, főbb állomásoknak is 
tekinthetők, amelyek nagyban meghatározzák személyiségének sikereit. és 
eredményeit. Az egyik mérföldkő  Szlavónba, a Dráva jobb partján lete-
lepült magyarság négy faluja: Kórógy, Szentlászló, Haraszti és Rétfalta. 
Mindegyik a Vuka mocsarainak védelmében átvészelte a török hódoltsá-
got, a történelem zivataros, pusztító századait. Tudományos kutató ,. 
munkája megannyi szállal kötődik e falvak népéhez, beszélt nyelvéhez, 
szokásaihoz és hagyományaihoz. A tanulmányolk, tudományos közlések 
sokasága mellett e témakörb ől szerzett 'tapasztalatait, megfigyeléseit és 
megállapításait több könyvében is közzétette és kifejtette.- 

Egyik beszélgetésünkkor elmondta, hogy érdekl ődése a sok régi-
séget megőrzöt vidék irant régi keletű, már egyetemi hallgató korában 
feléledt. ,,Szításában" nem kisebb személyiségé az érdem, mint Cs űry 
Bálinté, a kiváló magyar nyelvészé, aki a szamosháti nyelvjárás szavait, 
jelenségeit korszerű  módszerekkel gyűjtötte szótárba, s ezzel iskolát te-
remtett, követőket, tanítványokat nevelt. Ő  volt az, aki felébresztette 
Penavin Olga érdeklődését a középkori ízekkel átitatott csodálatos szla-
vóniai ősi magyar nyelv iránt. 1948-ban nyílt először alkalma, hogy bejár-
ja a szigetmagyarság falvait, s az els ő  út élménye olyan erős volt, hogy 
a gyűjtések, kiszállások sokadszor is megismétl ődtek. Hogyne lett vol-
na marasztaló az élmény, hiszen a kutatót megdöbbentette, ugyanakkor 
meg is örvendeztette, hogy a huszadik században él ő  embertől is olyan 
beszédet hallhatott, amit már a XVI. századi kódexek iás őriznek. Cso-
dálatos dallamú beszéddel kedveskedve fogadták az öreg szülikék, nanók 
és apócsák. Eredményes .gyűjtésének titka, ha szabad ilyesmiről beszélni, 
a következetes, szívós, aprólékos kutatómunka mellett, abban is rejthet, 
hogy a falvak népe befogadta Penavin Olgát, jó szívvel látták maguk 
között, mert ugyanazt a tiszteletet és megbecsülést kapták viszonzásul 
tőle, amivel a közéjük érkezett Tanárnőit illett megtisztelni. 

Felfedezésének örömét, a kincsesbánya titkát azonban másokkal is 
megosztotta:: 1950 májusában B. Szabó György f őiskolai tanár kollégá-
jával hallgatóit is magával vitte Szlavóniába terepi oktatásra és gy űj-
tésre. -  Tanítványainak is alkalom adódott arra, hogy megismerjék a 
régi ízeket, nyelvi fordulatokat konzerváló ősi nyelvjárást. 

Első  tájékozódó gyűjtőútja után két évtizeden át megismétl ődtek 
gyűjtőútjai, amelyek során sok-sok népnyelvi és néprajzi adatot örökíj 
tett meg jegyzetfiizetében. E temérdek, értékesebbnél értékesebb adat 
legnagyobb szabású munkájában, a Szlavóniai (kórógyi) szótár három vas-
kos kötetében, többi szlavóniai tárgyú könyvében és számos tanulmányban, 
cikkben került feldolgozásra. A szótár ma már klasszikus érték. Köte-
teiben kikerekedik a kép a sok archaikus vonást meg őrzött nyevjárás-
ról és szókincséről. A népnyelvi szempontok felsorakoztatása mellett az 
olvasó a könyvekben bő  történeti és néprajzi utalásokat is talál. Nem-
csak a nyelvészek, henean a folkloristák, a művelődéstörténészek és más 
tudományok képviselői is haszonnal forgathatják. Csak egyetlen példát 
emelnék ki, amely megerősíti a szótár enciklopédikus jellegét: a szó-
cikkek kisebb kötetnyi szólásfélét is tartalmaznak. Hatszáznál is több 
proverbium került lejegyzésre a szlavóniai falvakból. . 
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A szótárírás mellett afféle igenyés „melléktermékként" 1973-ban 
Szlavoniai hétköznapok címmel elhagyta a nyomdát egy másik könyve 
i's, amelyben hiteles források, kutatók ma már nehezen hozzáférhet ő  
tanulmányai és a maga feljegyzései alapján majd kétszáz év népi életé-
nek keresztmetszetét rajzolja meg. Gy űjtőútjai során megvallatta a mat-
rikulákat, egyházi könyveket, jegyzőkönyveket, s értékes forrásanyagot 
tárt fel. E bejegyzések újraközlésével a valamikori népi élet érdekes 
epizódjai elevenednek meg.. Az olvasó adatokat talál a régi népi jog-
szokásokról, a szlavóniai népviseletről, az emberélet jeles szokásairól, 
történeti adatokat olvashat a falvakról, egyszóval mindazt megtalálja 
a „kincseskönyvben", amit címe is ígér: bénne van a hétköznapok at-
moszférája, de az ünnepek fénye is fel-felvillan, s meglep ően hiteles 
a kép a szlavóniai szigetmagyarság falvaiban él ő  eanberek dolgos min-
dennapjairó.l és ünnepeiről. Nemcsak a szó erejével; hanem meggy őző  
dokumentumképek közlésével is éldthűbbé, hitelesebbé teszi a megidézett 
századokat. 

A szlavóniai magyarok folklórjával foglalkozó kiadványokat sza-
porította az 1976-ban megjelent Kórógyi (szlavóniai) népballadák, bal-
ladás történetek,. balladás dalok. A népnyelvi gyűjtés mellett kimon-
dottan népballadagyűjtéssel is foglalkozott, annak eredményeként szüle-
tett meg a kiadvány. A m űfaj visszaszorulását példázza a 21 epikum és 
változatainak közzététele.. Amilyen kitartóan őrizte a vidék nyelvét, bal-
ladakincse fokozatosan elapadt. Bár adatközl ői • énekeltek még klasszikus, 
középkori eredet ű  balladát is, a nagy többséget mégis az újabb kelet ű  
szövegek teszik ki. 

• Penavin Olgá szlavóniai tárgyú munkáinak felsorolásakor szembe-
tűnő  a műfaji változatosság, amely minden bizonnyal nemcsak a kuta 
tó széles • érdeklődési körét példázza, hanem sejterGni engedi azt az el-
képzelést iás, hogy. idővel, a részkérdések feldolgozásával megvalósul-
hat a négy falu népnyelvi és néprájzi monográfiája is. Ehhez gerincet, 
vázat ad munkáival. Ilyen szempontból alapmunkának tekinthet ő  az 
1981-ben az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent A nagy-
családszervezet Szlavóniában (Kórógyon). A néprajzi szakirodalom azt 
a speciális családformát nevezi nagycsaládnak, amely patriarchális ala-
pon rétegeződik, azaz a közös őstől származó férfiaik együtt élnek fe-
leségeikkel és utódaikkal. A szerzőnő  kutatómunkájának és gyűjtéseinek 
eredményeként olyan összefüggő  területről közvetíti megfigyeléseit és 
következéseit, ahonnan vidékünkr ől eddig ily teljességű  feltárás nem 
állt a kutatók rendelkezésére — a XVIII., XIX. századi és a XX. szá-
zad eleji életvitelt, életszemléletet, erkölcsi, normákat, jogszokásokat 
és elhalásukat tárta fel. Az ös.szehalsonliitó vizsgálatokhoz is adalékokat 
szolgáltat: a nagycsaládrendszer lehetséges modelljeit nemcsak a ma-
gyar nyelvtierületen, hanem a délszlávoknál is megvizsgálja. A feltárt 
összefüggések ismeretében határozza meg és jelöli ki a szlavóniai nagy- 
családok jellegzetességeit és helyét. Megvizsgálja létrejöttük körülmé-
nyeit, és számtalan történeti forrás felhasználásával sok-sok szempont 
alapján írja le az ősi családformában zajló hajdani életet. 

Részben a szlavóniai szótár továbbgondolásaként született meg az 
1984-ben megjelent Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. 
Révén kikerekedetrt a horvátországi magyar nemzetiség nyelvér ől alkot-
ható kép. Atlaszának összeállításaikor Penavin Olga a t őle megszokott 
módon széleslátókörből közelítette meg kutatási területét, a nyelvi 
jelenségek megmutatásán túl azt a hátteret, életteret i's megrajzolta, 
amelyben létrejöttek, funkcionáltaik, átalakultak vagy kihaltak a vizs-
gált jelenségek. A térképlapokra vitt több nyelvi jelenség alapján álla-
pította meg, hogy a horvátországi magyar nemzetiség körében két na-
gyobb nyelvjárási csoport különíthet ő  el: az egyikbe tartoznak az ősi 
tulajdonságokat, jelenségeket meg őrző  települések (Kórógy, Szentlászló, 
Heraszti, Rétfalu), a másikba a XIX. századi népmozgások révén feltölt ő- 
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dött lakosságú falvak. A nyelvatlasz is újabb alapmunka a horvátor-
szági magyar nemzetiség életének kutatásában: h ű  fénykép a lakosság 
nyelvi állapotáról, dokumentum is, amely a kihalásra ítélt mellett a 
jelent és kicsit a jövőt is megvillantja. Olyan munka, amelyet lehetetlen 
megkerülni, ha a horvátországi magyar nyelvjárási jelenségekkel kívánunk 
foglalkozni. Értékei még sokáig kamatozhatnak. 

A másik állomás, a Drávaszög felkeresését és tanulmányozását akár 
törvényszerűnek is lehet tekinteni: Penavin Olga felismerte ugyanis azo-
kat a szálakat, amelyek a két vidéket összekötik és rokonná avatják. 
E szálak nyomában indult el, s a megállóhelyeket tanulmányok jelzik. 

Vidékünkön az első  tájnyelvi atlaszok egyikeként született meg 
A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza 1969-ben. Tulajdonkép-
pen a Drávaszög, a Duna és a Dráva összeszögellésében lev ő  terület te-
lepüléseinek tájnyelvi sajátságait rögzítette benne. 

Jóval nagyobb vállalkozás volt az Új magyar népköltési gy űjtemény 
XVI. köteteként 1971-ben megjelent, a hazánkban él ő  magyarság népme-
séit bemutató első  könyv, majd folytatásként 1984-ben a második kötet. 

A mesekincs közlése táji keretek között történt az els ő  kötetben. 
Baranya-Drávaszög, a Vajdaság, Muravidék és Szlavónia meséi kaptak 
helyet a kötetben.. Harminckilenc helységb ől — amelyek jól mutatják a 
jugoszláviai magyarság összetételét, eredetét és elhelyezkedését, hiszen 
a török pusztítást átélt őslakosság mellett dunántúliak, jászok, kunok, 
szegediek, székelyek stb. is találhatók — a 108 mesemondótól. 211 me-
sét tett közzé dr. Penavin Olga. A mesekincs jól tükrözi a nagytájak töri 
ténelmét, fejlődését, földrajzi fekvését is: a zártabb, elszigeteltebb Mu-
ravidéken több pl. a hiedelemmonda, trufa. Nem így a Drávaszögben, 
ahol a régiségeket megőrző  szép tündérmesék jutottak túlsúlyba. Egy-
két mondat erejéig érdemes még elid őzni a statisztikai adatoknál: a 
Dráv.aszögből, főképpen Kopácsról és Várdarócról, 32 mese került a 
kötetbe, kilenc mesemondó java tudása. Közöttük a m űfaj ismerőinek 
legjobbjai is szerepelnek: Tyúkos Horvát Antal, Farkas János, Baka 
János. 

A mesegyűjtemény második kötete is hasonlóan gazdag. A könyv 
166 mesét közöl 107 adatszolgáltatótól. A kétkötetes munka tehát össze-
sen 377 mesét, illetve mondát, trufát ad közre majd ezer nyomtatott 
oldalon. Baranya és Szlavónia 62 mesét adott a nagy vállalkozáshoz. 
Azt sem szabad, elhallgatni, hogy a mesekönyvek Penavin Olga jó ta- 
nári irányítóképességének ,jóvoltából az Újvidéki Egyetem Bölcsészeti 
Karának Magyar Nyelv és Irodaloirrvtanszékén folyó népnyelvkutatás 
értékes ,másodlagos' melléktermékeként születtek meg. Létrejöttükben 
nemcsak a hivatásos gyűjtőknek jutott nagy szerep, hanem a nem hi-
vatásos, csak kedvtelésb ől gyűjtögető  folkloristák, pedagógusok és ta-
nulók is gyarapították az antológiaszer ű  válogatást. Penavin Olga ár-
deme, hogy sikerüült biztosítani a sok munkatárs mellett is az egységet 
és az áttekinthetőséget. 

Penavin Olga drávaszögi munkái közül essék szó a Néhány bara-
nyai, drávaszögi község földrajzinév-készlete c. tanulmányáról ils, amely 
az újvidéki Bölcsészttudamányi Egyetem évkönyvében jelent meg 1971-
ben. ,A történeti adatok mellett saját és hallgatóinak gy űjtését is köz-
zétette benne, amelyek jó keresztmetszetét adják az egyes falvak gazdag 
névanyagának, tanulságos adatainak. Emellett azt is érdeméül lehet 
említeni, hogy éppen a dolgozat hatására indult el a földrajzinév-gy ű j-
tés, . s az eltelt időben három-négy település teljes névanyagát, amely-
nek java nyomtatásban is megjelent, sikerült megmenteni. 

: Há mérleget készítenénk, az derülne ki, hogy Szlavónia és a Dráva-
szög adósa Penavin Olgának. Azt a ragaszkodást, kitartást, hitet kell 
viszonoznia, amelyet részéről tapasztalhátatt évtizedeken át. Ha más 
formában nem, hát úgy, hogy forgatják, olvassák könyveit. 
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Amikor születésnapján tisztelettel köszöntjük dr. Penavin Olgát, a 
tudóst, a kutatót, gondolatzárásul azokat a szavaimat idézném fel, 
amelyeket éppen Szlavóniában, Kórógyon és Szentlászlón Penavin Olga 
egyik könyvének bemutatójakor mondtam. Hitele most is érvényes: 

Penavin Olga nemcsak gyűjt, publikál, hanem tudományos mun-
kássága mellett arra is telik erejéb ől és idejéből, hogy generációkat 
indítson el a tanári pályán. Kutatókat nevel, akik alkalmasuk arra, 
hogy begyűjtsék és feldolgozzák népünk szellemi hagyatékát. A magból, 
amelyet ő  vetett, lassan fa n őtt, amely «már terméseket érlel. Példa-
kép lett, a nevelő , a lelkiismeretes kutató, az önzetlen humanista példa-
képe, aki mindig azon munkálkodik, hogy a falvak népétől begyűjtött 
és megrakott kincsesházat megnyissa és az ékeket visszaadja azoknak, 
akiket legjobban illet. Hogy tovább őrizzék. 
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Általában azt tartják, 'hogy az serkenti legjobban az embert még több, 
még odaádább munkára., ha látja munkája értelmét, eredményét. Ha 
valamilyen. formáb:an materializálódik minden er őfeszítés: szellemi, fizi-
kai: A nevelőmunkában ritka keveseknek adatik meg, hogy aneggy őződ je-
nek.•,a vezérlő  elvek helyességéről, a tudományos igazság továbbfejl ődé-
séről a pedagógiai alanyban vagy az által. A nevelő  munka ugyanis nem 
hoz gyors és látványos eredményeket. I,gazn eredményei beépülnek a 
személyiségjegyekbe, s nem ritkán csak kész szakemberként, esetleg év-
tized vagy évtizedek múlva tapasztalhatjuk az egyén erényeiben vagy 
gyarlóságaiban a munka hatékonyságát vagy eredménytelenségét. 

Dr. Penavin Olga azok közé a kevesek közé tartozik, aki egy pá- 
lyán, a jugoszláviai magyar tanárképzésben töretlenül, egészen nyugdí-
jfiaztatásáig, azaz kereken negyven évig felel ősséggel képviselte a magyar 
nyelvtudományt. Azokon kívül, akik külföldön szereztek magyar tanári 
képesítést, minden nevel ő  tanítványa volt. Beleértem a f őiskolai vagy 
egyetemi tanárokat is, akik később vele együtt vállalták a pedagógus-
képzés feladatát. Hány száz tanári diploma nyelvtudományi osztályzatai 
mögött áll munkája? Ki lehetne kutatni, kimutatható. Érdeme azonban 
sokkal nagyobb a puszta számadatoknál, sokkal távolabbra mutat ma-
gánál a jelenlegi nyelvtatanításnál, annak eredményességénél is. 

Véleményem szerint mindannyian, pályatársak ugyanazt a képet 
őriztük meg róla: ott áll a katedrán a tábla el őtt, és fátyolos hangon, 
ta:goltan magyarázza a nyelvi törvényszer űségeket. Sohasem indulatos; 
érzelemmentessége tükrözi legjobban a nyelvtudomány internacionaliz-
musát. Minden nyelv — a magyar is — jelrendszer, amely a nyelv lo-
gikája szerint képes kifejezni tényeket, érzelmeket, gondolatokat. Az év-
tizedek folyamán talán még a hangmagasságán sem változtatott. A szenv-
telensége kizárt minden romantikát a nyelvtudományból, ez illett a 
bizonyított .tőrvényszerűségek tolmácsolásához. 

Ugyanakkor ez a felvett magatartás nem jelentett soha kizáróla-
gosságot: a nyelvet mindig folyamatában, változásaiban láttatta, s a fel-
merülő  új' nézeteknek, gondolatoknak nem szabott gátat vagy határt. Se 
s.áját néžeteik, . sem hallgatói nézeteinek. A legszéls őségesebb nyelvi 
hip.otéziseket is szívesen meghallgatta, de csak a tények, a bizonyítékok 
erejében bízott, adott teret az újításnak. Még akkor sem hárította el 
egy legyiaitéssel az. „eretnek nézeteket vallót, ha a felvetett tézisek mö-
gött nyi.lváávalóan a járatlanság, a nyelvtudomány kell ő  .ismeretének 
hiánya rejlett. 

Nem' minden tanárjelölt Szerette a nyelvtant, mert hiszen már az 
általános iskolások zöme • sem • éppen rajong érte. De nem szerette az., 
akitől távol állt a' gondolkodás és érvelés logikája, atörvényszer űségek 
világos 'logikájában való , . gyönyöriködás öröme. Akivel viszont felfedez- 
tette, hogy a nyelv logika, örökös. hívévé tette. 

Soha nem volt könnyű  a dolga. A háború utáni -  első  években meg 
kellett a semmiből teremtenie néhányadmagával a araagyar. tanárképzést. 
Az ; izmosodó, terebélyesedő 'személyi lehetőségek .megteremtése után 
reszt:, ,vállalt az egyetemi magyar tanszék megszervezésében. Van, aki 
született szervező . Van,- aki csak a tudománynak él. Penavin Olga hi-
vatástudatból vett részt a Szervez őmunkában akkor, amikor ez rámé 
retett. De a .tudományt;,, annak terjesztését tekintette mindi9 -, fő  felada-
tának. Tanítani a magyar nyelvtudományt és korszer űnek . lenni — nép 
ze,tem • szerint. mindig ezt .vallo.tta, ha tételesen talán soha meg nem 
fogaknazta így. .És az ,iS- máig: korszerű . Olyan értelemben is, hogy a 
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katedráról igyekszik ezt valóra váltani, - .de olyan értelemben is, hogy 
tapintatosan az utódokát irányította a korszer ű  nézetek felé. . 

Ha azt kérdem: hanyas vagy? és azt válaszolod: 31-35-ös, akkor tu-
dom, hogy tanították az általánosban, az algimnáziumban neked a nyelv-
tant. Vagy a gimnáziumban és a tanítóképz őben. Sehogy, vagy csak na-
gyon keveset. Azt is tudom, mib ől tanultad azt a keveset: seimxniből 
vagy úgy,mint a kolostori másolószerzetes. De inkább sehogy és semm. 
ből, mert nem is volt miből. Nagy kincs volt. egy jobb háború előtti 
nyelvtankönyv. Keveseknek adatott meg, hogy ismerjék. S aztán taní-
tanunk kellett azt a nyelvtant nekünk, akik nem tanultuk. Ezen az 'ál-
datlan helyzeten segített.Penavin Olga, amikor megírta els ő  nyelvtanát. 
1953-ban megjelent iskolai nyelvtana az általános iskolák 5., illetve á 
gimnáziumok I. osztálya számára. Akkor a pedagógusoknak nélkülözhe-
tetlen segédeszköz volt, ma kuriózum: hogy lehetett egy tankönyvvel 
kielégíteni két iskolafokozat igényeit? Korszer űséggel, korszerű  nyelv-
szemlélettel. Érdekes lenne 33 év után megvizsgálni nyelvi meghatáro-
zásait, mennyiben helytállóak évtizedek után is. Nem tévedek, amikor 
a nyelvi anyagról az a véleményem, hogy nagyrészt még ma is meg-
állják a helyüket. A • nyelvvizsgálat és nyelvtantanulás nézetei változhat-
tak csak nagyobb mértékben. Egészükben olyan segédeszközt képezett 
ez, majd a következő  osztályokra készült tankönyvsor, hagy még a ta-
nárképző  főiskola hallgatói is haszonnal forgatták azokban az -években. 
Ezek az iskolai nyelvtankönyvek a tényanyag biztosításé . mellett óriási 
szerepet játszottak abban i's, hogy egységes nézetet vittek a nyelvtanta-
nításba. Azok a kis szürke könyvecskék! Hogy örültünk megjelenésük-
nek! Használatuk közben döbbentünk rá, milyen hiányosák is nyelvtani 
Ismereteink... 

Ha ina egy tantervváltoztatás miatt néhány hetet vagy hónapot 
kásik egyik-másik tankönyvünk, általános a felzúdulás a szakmában. 
Keresik a felel ősöket,. akik miatt hiányt szenved az oktatás. Akkor tíz 
évvel a felszabadulás után kerültek hozzánk ezek a tankönyvek. Talán 
az anyagiak hiánya is; késleltette őket. Talán az is, hogy .vállalnia kellett 
értük valakinek a szakmai és tudományos. felel ősséget. Penavin tanárnő  
vállalta. Nem ez volt az egyetlen úttör ő  vállalkozása! 

A nyelvtankönyvek megjelenésének éveiben fogott hozzá egy lelkes 
kis csoport a szerbhorvát—magyar nagyszótár összeállításához, a szótári 
anyag összegyűjtéséhez. Az 1968-ban 'megjelent els ő  kötet előszava le-
szögezi, hogy megjelenésekor ez volt a. legnagyobb szerbhorvát két-. 
nyelvű  szótár. Akik összeállították, nagy munkát végeztek, felbecsülhe-
tetlen munkát. A fejlődő  kétnyelvű  társadalmi gyakorlat számára nél-
külözhetetlen forrást képez máig. Létrehozói között ott van Penavin 
Olga is. A hirtelen halállal távozott B. Szabó Györgyöt követi a szótár-
bizottság elnöki tisztében, s konok kitartással . eredményre vezeti a - vállal-
kozást. Máig is maradandó értékű  nyelvészeti alkotásról van szó. Ha 
ma hibáit emlegetik, hiányosságait, megfeledkeznek, hogy kevesebbet tu-
dott a hazai magyar nyelvtudomány a szótárírásról, sokkal kevesebb 
személyi állománnyal rendelkezett, akik részt vehettek volna a munká-
ban. De hogy előremutató, úttörő  és tartós értékű  kezdeményezés volt, 
ezt bizonyítja, hogy hiánycikket képez a használók körében. Többször 
felmerült már annak a gondolata, hogy ezt a szótárt új kiadásra kell 
bocsátani, természetesen az elkerülhetetlen javításokkal, kiigazításokkal. 
Tartós értékét ez is bizonyítja. Még inkább az a tény, hogy a magyar—
szerbhorvát szótárváltozat létrehozásán f őállású és tiszteletdíjas munka-
társak együttese dolgozik, a számítógépeket is segítségül hívták a mun-
kához, mégis úgy látszik, nem kerül. el őbb tető  alá_ ez a jelentős vállal-
kozás, mint elődje. 

Penavin Olga nem kabinettudós. Nyelvészeti kérdésekkel zárt falak 
között is lehet foglalkozni.. Vizsgálni, megvallatni a nyelvet úgy is lehet, 
hogy a nyelvi múlt emlékeit vagy az élő  nyelv szövetét a levéltárak vagy 
a nyelvhasználat archív anyagán is vizsgálhatja az érdekl ődő . ó azon- 
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ban egy életet áldozott annak, hogy olyan nyelvtudományi kérdéseket fe-
szegessen, amelyeket csak mi, jugoszláviai magyarok tudunk megoldani, 
és nekünk is kell megoldani. Gondolok itt elsősorban a földrajzi nevek 
összegyűjtésére és a hazai magyar nyelvjárások anyagának feldolgozá-
sára. Mindkét területen végzett eddigi kutatásai, feldolgozott anyagai 
(külön itanuhn.ányt érdemelnek. A két terület közül kiemelném a föld-
rajzi nevek összegyűjtését és megjelentetését. 

A háború utáni majd fél évszázados történelmünkben óriási válto-
zások tanúi voltunk mind a társadalmi, mind a gazdasági-termelési 
szférában. Ez utóbbiban csak a mezőgazdaságban bekövetkezett hatal-
mas változásokat emelném ki. A mai tizenévesek szinte értetlenül állnak 
pl. Csépe Imre prózájának olvasásakor. A szerz ő  ugyanis nagyrészt a 
maga fiatalkorának paraszti-mez őgazdasági társadalnnáról hagyott ránk 
művemben egy olyan képet, amelyet az elmúlt évtizedek változásai szinte 
teljesen átformáltak, megszüntettek; megváltoztak a termelési viszo-
nyok, a munkaeszközök, a munkaszokások. A valamikori földm űves ál-
landó kapcsolatban volt a tájjal, a földdel, mert a néhai termelési mód 
így diktálta. A mai földműves igazi árutermel ő , aki korszerű  eszközeivel 
ipari módon, racionálisan, minél kevesebb munkaer ő  ráfordításával, 
gazdaságosan igyekszik termelni. Ez a termelési mód nem ismeri a 
szentimentalizmust, lazult a termel ő  és a föld érzelmi közöttsége. Az 
ésszerű  termelés nem tűri a paraszti gazdaságok elaprózottságát: tago-
sítják, a határokat. D ű lőutak szűnnek meg, átrendeződik a határ katasz-
teri térképe. Eltűnnek vagy feledésbe merülnek a tájékozódást szolgáló 
helyi földrajzi nevek! Az utolsó órában fogott hozzá a tanárn ő, hogy meg-
mentse szókincsünk szerves részét alkotó földrajzi neveinket az emléke-
zetnek, a jövőnek. 

Szívós, mozgékony alakja a Vajdaság hol egyik, hol másik régiójá-
ban tűnik föl. Minden hírverés nélkül, kitartó szorgalommal vallatja 
egy-egy település idősebb polgárait, gyűjti anyagát, hogy szinte ne le-
gyen év, amikor nyomdakész .kézirattal ne jelentkezne egy-egy újabb te-
lepülés földrajzi neveinek gyűjteményével. Egymaga annyi munkát vé-
gez, mint kedvezőbb helyzetben valamely tudományos intézet együttese! 

Gyűjtőmunkáját nem tekinti egyéni kiváltságának. Amíg tehette és 
teheti, a nyelvjárástudomány keretében megismerteti hallgatóival a tu-
dományos kutatómunka 'metodológiáját. No ne gondoljunk valamiféle 
elméleti fejtegetésre csupán. Az elméleti ismeretekkel egyenl ő  értékben 
szerepel munkatervében a gyakorlati jártasság megszereztetése. Minden 
tanárjelölt generációt magával visz Vajdaság valamelyik tájegységére, 
hogy a terepen, a népélet valódi közegében szerezzék meg munka közben 
a szükséges gyakorlati jártasságot. 

Napokat töltenek egy-egy településen, ahol teljes érték ű  gyűjtő-
munka közben ismerik meg a hallgatók, hogy kikkel, milyen módsze-
rekkel juthatnak a megfelelő  nyelvi anyag birtokába. Hogy milyen ered-
ménnyel végződnek ezek az utak? Arról legékesebben a volt tanítványok 
višSzaemiékezései szólhatnának. És ezek rendre érzelmileg túlf űtött val-
lonfiások arról, mit jelentett egy ilyen út nyelvi értékeink felismerése 
szempontjából egy-egy fiatal, formálódó tanáregyéniségnek. Valójában 
tanteremmé tette egész tartományunlkat a nyelvtudomány számára. 

Nem azzal a szándékkal szervezi ezeket a gy űjtőutakat, hogy min-
den tanítványból nyelvjáráskutatót formáljon. Realitása közel sem en-
gedi hozzá ezt a széls őséges nézetet. Elsősorban, minden hallgatóra al-
kalmazott gyakorlati oktatási forma; éppolyan, mint a tanárjelölt pró-
bálkozása a tanteremben. Mögötte azonban feltétlenül ott rejlik annak 
a reménye is, hogy a sokak közül lesz olyan, aki megszereti a nyelvé-
szetnek ezeket a területeit, f őhivatásának fogja majd tekinteni, hogy 
folytassa vagy éppen továbbfejlessze azt a. munkát, amelynek maga 
kezdő  fokon részese ,volt. Tehát nem a saját birodalmának tekinti tanár-
nőnk ezeket a kutatási területeket, amelyekt ől gondosan óvná a ,;kon- 
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kurenciát". E.Iletakezőleg: sajátos egyéniségéhez tartozik, hogy. a közvet-
len betekintéssel és részvétellel odaédesgesse a jövő  szakembereit. 

• A gyakorlatban pontosan úgy működik ez a képzési mód, ahogy 
szerzője szánta: lesz majd és van, aki f őhivatásának tekinti a nyelvjá-
ráskutatást, a földrajzi nevek gyűjtését. És a többi? Jogosan merül fel 
ez a kérdés. A többiben pedig a gyűjtőutakról maradandó emlék táro-
lódik. Elsősorban nem krétaszagú tanulásról; az ifjúság viháncoló ked-
vét is érvényre juttató megközelítési módról, amely mögött azonban a 
monografikus munkák komolysága rejlik. Másrészt a népélet ismeretével 
telítődnek. 'Öntudatlanul Magukévá tesznek nézetet, mely szerint nyel-
vünk jelenének és múltjának tanulmányozása éppúgy tárgya lehet a ku-
tatásnak, mint bármely nnagy" kutatási terület. Csak éppen nem szü-
letnek gyors eredmények spekulatív úton. Mindent bizonyítani kell és 
lehet a megvallatott adatok birtokában. 

Persze e fejtegetés nagyon szubjektív alapú. De vajon az-e? Az 
életmű  bibliográfiája nyomós érvül szolgál, hogy nem is olyan szub-
jektív ez a nézet. A művek jegyzéke azonban nem tartalmazhatja azt 
a tudományos elismerést, amelyet szerzőjük a hazai és !külföldi tudo-
mányos világban kivívott magának és egyben a hazai tudományos gon-
dolkodásnak. Ma aligha lehet elképzelni magyar nyelvtudományi vagy 
nemzetközi finnugorisztikai konferenciát, melyre ne hívnák meg Pena-
vin Olgát. És ő  ott is van, és méltóan képviseli is azt a műhelyt, mely-
nek megteremtésén kitartóan fáradozott. 'Nem harsányan; nem fennhé-
jázva. De bitében szilárdan éppúgy rendíthetetlenül !tárja fel a jugoszlá-
viai magyar nyelvtudomány tudományos felismeréseit, mint az egyetem 
előadótermében. 

427 



ÉGTÁJ  

PENAVIN OLGA 

A HAJDANI BÁCSKAI JÁSZ TELEPEK 

A nyelvjárások, így a jugoszláviai magyar nyelvjárások is megérdemlik 
a velük való foglalkozást, hisz nyelvtörténeti szempontból, de a szinkrón 
leírás, a nyelvhasonlítás, s ő t az általános nyelvészet szempontjából is, 
igen hasznos, értékes bizonyító anyaggal szolgálnak. Tudománytörténeti 
szempontból is megokoltnak látszik pl, a jugoszláviai magyar nyelvjárá-
sokkal való foglalkozás, hisz tudott dolog, hogy ezek a nyelvjárások 
rendkívül színes képet mutatnak. A XVIII. századi nagytelepítések ide-
jén és később is sokféle nyelvjárást beszélők telepedtek le vidékeinken. 
A telepesek magukkal hozták a kibocsátó nyelvjárást. A telepítések kö-
vetkeztében egy-egy községben sokszor három-négy vidék nyelvjárása 
találkozott, s a két évszázados együttélés alatt a különböz ő  vidékekrő l 
jött népcsoportok kölcsönösen hatottak egymásra. A környez ő  másfajta 
nyelvjárások mellett és a más nyelvet beszél ők szomszédságában, illetve 
velük együtt egy közösségbeat élve és dolgozva, esetleg szorosabb test-
vérbarátságban megőrizték a kibocsátó közösség nyelvi sajátosságait, de 
új jegyeket, olyan új nyelvi jelenségeket is kifejlesztettek, melyek a kibo-
csátó nyelvjárásból hiányoztak. „Tiszta" nyelvjárást, tiszta hozott anya-
nyelvjárást tehátt ma már nem kereshetünk, mert a köznyelv űsödés is 
nagyfokú. A nyelvi rendszer alaptagjai azonban még felismerhet ően jelen 
vannak a beszédben a szituációtól, a társadalmi szerept ől függően. A 
nyelvjárásokat, így a jugoszláviai magyar nyelvjárásokat sem lehet tár-
gyalni a telepítési viszonyok ismerete nélkül. Vissza kell forgatnunk te-
hát az id ő  kerekét. A messzi múltba, a XVI. századba kell visszatér-
nünk, mert a XVI. század elején a Balkánon, az akkori Dél-Magyaror-
szágon olyan események sora indult el, mely 170 év alatt sok szenvedést, 
megpróbáltatást hozott a lakosságnak. 1526. augusztus 29-én a mohácsi 
csatában győztes Szulejmán hadai fölégetik, elpusztítják az út j ukbia ke-
rülő  helységeket. A lakosság rémületében menekül. A török történetírók 
közül Kemálpasazáde írja: „ ... a vidéken, mely általánosan Bácska me-
ge néven, ismeretes ... amennyi jelentékenyebb erd őség, vár, város, falu 
és művelt föld volt, azokat az országhódító sereg egyt ől egyig elözönlötte 
árjával. A nyomorult magyarság szerencséjének er ős gyökerű  fáját e 
tartományból is kitépte a fenséges pasa er ős karja, aki a dics ő  és sze-
rencsés szultán hatalma várának megdönthetetlen bástyája. Egy ház 
sem maradt benne épen, mindnyáját elhamvasztotta az óriási sereg ha-
ragjának és bosszújának tüze ... Szenta, Patka (Szabadka), Kaniha .. . 
néven ismeretes és szerencsétlen magyarságnak lakóhelyül szolgáló je-
lentékeny és megerősített városuk ... mind meghódoltak az országhódító 
pasa kardja előtt ..." 

Néptelenné vált Bácska, mert itt vonult gyors menetben Szulejmán 
Bécs eredménytelen ostroma után is, útjában 50 000 ezer foglyot ejtve. 
A lakosság száma megcsappant. Verancsics szerint harminc faluban sincs 
annyi ember, mint azel őtt egyben volt. Castaldi 1566-os térképén Bac 
megh deserta megjegyzés szerepel. A török defterek is csak pár adófi-
zető  házat említenek. 'óriási területeken nincs egyetlen település sem, a 
régiek nevét csak a puszták, dűlők neve tartotta fent. Végre eljött a 
Zentai csata győzelme, a karlócai béke napja (1699. január 26.). Vége a 
török korszaknak. 
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A török becsapások kivédésére szervezett határ őrvidék ellenáll a 
török támadásainak. Fel is oszlatják mint szükségtelent. Megkezd ődött 
az elpusztásodott területek benépesítése. Földm űvelőkre van szükség. A 
kamara, a telepítési kötelezettséget vállaló új földesurak, a középkori 
földesurak utódjai telepítenek, de érkeznek külföldi, vállalkozó szellem ű  
parasztok, szerb katonák, szökött magyar, ruszin, szlovák, román jobbá-
gyak is a jobb jövő  reményében. 

A XVIII. század a „nagy telepítések" ideje. Ekkor és kés őbb is 
sokan és sokféle nép száll meg vidékeinken. Nagy a lakossághullámzás 
a Bácskában. (A bels ő  mozgás azóta is tart.) A magyar csoportos tele-
pülés kibocsátó helyei: Veszprém, Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Heves, 
Borsod, Fehér, Esztergom, Nyitra, Trencsén, Csongrád, Pest, Nógrád, 
Hont, Vas, Békés megye községei és a Jászság, a Nagykunság. A beköl-
tözött nép, mint látjuk, sok helyr ől jött. Nehéz is volt összeszokniuk, de 
a második, harmadik nemzedéknél elenyésztek a nézeteltérések, beillesz-
kedtek a környezetbe. Az új telepesek élete nem volt könny ű .. Sok ele-
mi csapás, pl. sáskajárás, árvíz, majd kolerajárvány sújtotta őket. A mor-
bus hungaricus és szedte áldozatait. 

Jelen pillanatban minket a Jászkun Kerületb ől érkező  telepesek 
telephelyei és nyelvük érdekel. 

A „jászsági magyarok", „a Jászkun Kerületb ől", ahogyan az egyes 
falvak feljegyzései emlegetik, nem egyetlen nagy csoportban, egyetlen 
évben érkeztek a Bácskába, hanem több csoportban, több évben, de egyé-
ni beköltözésekről is szó esik a feljegyzésekben. A kisebb csoportok és 
az egyéni „bevándorlók" nemcsak az azonos nyelvjárást beszél ők mellé, 
hanem más nyelvjárást, illetve nyelvet beszél ők mellé, illetve közé tele-
pedtek. Jelen dolgozatunkban mi csak azokat a helyeket vesszük szám-
ba, ahol nagyobb számú „jászsági magyar" telepesr ől tudunk. A kincs-
tár a volt határ őrvidéket elhagyó szerb határ őrök egy részének helyére 
a Jászkun Kerületből a következő  helyekre telepít: 

1. 1750-ben Kanizsára; 2. 1755-ben Zentára (Jászberényb ől); 3. 1760-
ban Adára, Topolyára; 4. 1767-ben Óbecsére; 5. 1770-t ől 1774-ig Moholra, 
Adána, Bácsföldvárra, Óbecsére, Péterrévére, Topolyára, Szenttamásra, 
Zentára, Martonosra; 6. 1783-ban Temerinbe; 7. 1786-ban Moravicára (Jász_ 
kdsérről). 

(Itt jegyezzük meg, hogy a kun telepekkel nem foglalkozunk.) 
Elszórtan érkeznek még máskor is és más helyekre is a Jászkun 

Kerületből, noha a kedvezmény mindössze csak telek és háromévi adó-
mentesség, szemben a német telepeseknek nyújtott sok kedvezménnyel. 

Maguk az adatszolgáltatók is, de a vidékeinkre vonatkozó aránylag 
csekély szakirodalom is nem annyira jászokról beszél, hanem inkább 
palócokról. A jász tudat, de a palóc is csak itt-ott él még a nagyon id ős 
adatszolgáltatókban. 

Először vegyük sorba soknemzetiségű  vidékünk néhány vegyes 
Lakosságú községét, vizsgáljuk meg a magyarok nyelvét — mindet az id ő  
rövidsége miatt nem tárgyalhatjuk —, utána állapítsuk meg a közös vo-
násokat. Legyen az els ő  Zenta. 

ZENTA MAGYAR NYELVÉNEK JELLEMZ Ő  SAJÁTSÁGAI 

A magánhangzó rendszerben nyolc rövid és hét hosszú magánhang-
zó áll szemben egymással. Ez azt jelenti, hogy a köznyelvhez viszonyítva 
a középzárt ë hang növeli a rövid magánhangzók számát. 

1. A nagyon idős személyeknél, főleg a tanyavilágban, még hallat-
szik az illabiális á, de rögtön meg kell jegyeznünk, hogy többnyire már 
csak az egytagú szavakban: hál, nyál, kép, esetleg á—á pozícióban, azaz 
á elő tt: hátár, fogátták, kábát. Nemcsak a megterheltség foka, de az 
illabiális á-nak a jellege is erősen bomlóban van, a labiális a kiszorítja. 
Ez a helyzet az á fonéma labiális realizációjával is. Egyre kevesebben és 
kevesebb helyen, kevesebb alkalommal ejtik. 
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A középzárt fonéma még ma is él ő  valóság a zentai tájnyelv-
ben mind hangsúlyos, mind hangsúlytalan helyzetben: bégre, szém őcs, 
séhun, né, lé, bédény 	débén stb. 

A nyílt e hosszú párja már csak az ere-, mére-, émént-féle ese-
tekben realizálódik. 

Az í-zés még megvan szóelején, szábelsejében: pinték, kik szíp, níz, 
kinyírke, egíssíg. 

Az ü > i delabializáció egyre ritkább: hívés, rihés. 
A hangsúlyos szótag i, ü inagánhangzója megnyúlik: csíra, bírok, 

fül, tyűrök. 
A zártabbá válási tendencia m űködik: o > u: csurgó, durung; 

ö > ü: hetfü; a > o: borozda, komra. 
Az á—a kapcsolat á—o alakban realizálódik: lábom, háton. 

A mássalhangzók rendszere 

Az ly helyett j-t vagy l,t ejtenek: gója 	góla, selém, hel. 
A n 	nv nalatalizáció erős fokú: nvől, font', rokonv. de az ellen- 

tétre, a ny > n depalatalizációra is van példa: árán, sárkán. 
A d, t (plusz i vagy ü) > gy-vé, ty-vé, válik: gyésznó, ty űkör, tetyű . 
A d + n hangkapcsolatból nn lesz: ánni, máránni; a d + 1 hang-

kapcsolatból 11 lesz: pallás. 
Az intervokális rövid mássalhangzó megnyúlik: szallag, ess ő , 

okulláré. 

Néhány alaktani jelenség 

A kicsinyítő  képzők régen kedveltek lehettek. 
Az -at, -et képz ős főnév mértéket jelent az ilyen esetben: égy 

sütet liszt, égy f őzet rípa. 
A varjú, borjú, szavak varnyú, bornyú alakban használatosak. 
A v- tövű  igék esetében a jelent ő  mód, jelen idő  egyes szám 

harmadik személyben van egy magánbagzóra végz ődő  és egy 1-re vég-
ződő  alak: rí ti  ríl, nyő 	nyől, fő  – fől. 

Az összevont múlt idő  jelen van: sütte (sütötte), vette (vetette). 
Az idős személveknél az -ít képz ős igék jelentő  mód, jelen idő  

egyes szám 3. személye és a felszólító mód egyes szám 3. személye 
egyaránt: banij ja.. 	tanibtó tanij ja a gyerékékét az oskolába. A tanittó 
azír van, hogy tan.ijja a  gyerékékét.) 

A suksükölés erősen tartja magát: mondhassa, írhassa. 
A melléknevek felső  fokának képzése lét szóelemmel történik: 

létszeb, létjob. 
A -szor, -szer, -ször helyett vérs, szót használnak: nígy vérzsbe 

vót ott. 
A -val, -vel rag ejtése vá: puskává. 

Néhány mondattani jelenség 

A hasonlító határozó ragja -tól, t ő l: Pistátul nagyobb. 
A -hoz, -hez, -höz rag helyett -hon, -hön rag szerecpel:. emberhön, 

onokáhon. 
A tagadó kérdésben az -é kérd őszó helye a tagadószó után van, 

nem pedig az ige után: Ném-é hallottad? 
A többszörös tagadás és tiltás kedvelt: Sénki sé ném járt séhun 

sé. Sénki sé ném járt ott. 
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Az elbeszélések kapcsolatos mondatainak köt őszavai: oszt, osz-
tán, osztand, és. 

A kijelentő  mondatban egyesek az utolsó szótag el őtt felkapják 
a hangot, így a mondat nem es ő  hanglejtésű , hanem eső-emelkedő . Ez 
az éneklő  hanglejtés jellemző  az idősebb és a középgenerációra. 

Néhány tájszó: lajtorja, térbetyül, pampuska = fánk, komra, bo-
rozda, kurcina = sült szalonna, lipe = pillangó, zsétár, iringál, kucud-
li = mellény, szálkert = fakereskedés, kacinbál = összevissza rángat, 
sedérég = forog, nécoké = ördög (a nécokó vigyen el!), kasztroj, a.ksza-
métos = kényelmes, lassú mozgású stb. 

Topolyán a következő  jelenségekre figyel fel az idegen a magya-
roknál: 

az időséknél a tanyákon az illabiális á még nemrégen i s hall-
ható volt á — á pozícióban: módár, tipám, kábát; 

a középzárt 	megvan, következetesen ejtik is; 
az í-zés előfordul hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben: píntek, 

lepíny, testvérit, csív, egíssíg, zsítár, kinyér; 
az i > ü labializáció az öregeknél fordul el ő : lüszt, üng, üdő ; 
az ü > i delabializációra nem sok példa akad: hívés, siket, bíbájos; 
a—á pár helyett: á—o: lábom; 
a zártabbá válásra is van példa: a > o: korara, borozda, o > u, 

ó > u: kudus, hun, tányérrozsa, vánkus, durung, kárpuszta, bukréta; 
ö > ü: üsmer, cüvelk, ő  > ű : kű , hétfű ; 

a hangsúlyos szótag i, ü-je megnyúlik néhány szóban: t űkör, kí-
jó, cúkor, pósta; 

magánhangzó-illeszkedés: hanem; varjú, borjú > varnyú, bornyú; 
ly > j 	1, megterheltebb az 1-es ejtés: gömbölű  golóva golóz- 

nak, kálha, hel; de: sejem, ojan, vájog; 
t, d (+ i , í, ü, ű) > ty, gy: gyisznó, Katyi, tety ű ; 
n > ny palatalizáció: csanyál, fony, rokony, tekny ő , kenyőcs; 

de: villan, sütemén; 
d + 1 hangkapcsolatból: -11: pallás, d + n > nn: anni, r + 1 > 11: 

salló; 
az intervokális rövid mássalhangzó megnyúlik: gyüllés, szallag; 
szeretik a suksükölést; 
.az -ít végű  ige felszólító módjában -ja a végz ődés: tanij ja; 
az összevont múlt idő  is használatos: süttem (sütöttem); 
a főnévi igenév képzője -nyi, -nya: írnya, lépnyi; 
a tárgyas ragozás egyes és többes számú harmadik személyének 

ragja -i, -ik: íri, írik; 
a v- tövű  igék jelentő  mód, jelen idő  egyes szám harmadik sze-

mélyében: rí 	ríl, nyő  ' nyől; 
20.a: szerették a kicsinyít őképzőket: madárka, hódacska, búzácska; 

a névutó birtokosszerkezetet alkot a f őnévvel: tíz évnek el őtte; 
a sok határozatlan számnév után többes szám áll: sok embérék, 

sok népék; 
a leggyakrabban használt köt őszavak: oszt, osztán, osztand, és; 
a többszörös tagadás és tiltás itt is kedvelt; 
a tagadó kérdés -é kérd őszava itt is a tagadószó után áll; 
az éneklő  hanglejtés az idősebbeknél még gyakran hallható; 

Néhány tájszó: iringál, lajtorja, pampuska, kuszalék = kaparék, 
zsítár 	rocska, polozsa, duci = b őrmellény, pötyölke = kislábas, fi- 
nak 	csésze, öregbik uram = a férjem bátyja, fiatalbik uram - = a fér- 
jem öccse, fölöstököm 	früstök stb. 
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PÉTERRÉVE MAGYAR NYELVI .JELLEMZŐ I  

Az illabiális á még nernrégen is hallatszott az id ősek beszédében.  
Nemcsak tőszavakban, hanem ragos alakokban is: háló, kálápjá (itt je-
gyezzük meg, hogy a kéttagú főnevek utolsó szótagjának rövid hangja a  
ragtalan alakban nem nyúlt meg: módár, fonál);  

a középzárt e minden helyzetben el őfordul: szám, ember, emberé, 
pintek, emberhez; 

csökkenő  tendenciájú az í-zés: pintek, kinyér; 
ritka az ö-zés; 
az á utáni a o-vá válik: hátom., lábom, fákot; 
az intervokális 1 kiesik, az el ő tte álló magánhangzó megnyúlik; 

áment, vót, főd, főépít; 
a hangsúlyos szótag i, ü, esetleg u magánhangzója megnyúlik: 

tűkör, híves, cúkor; 
a zártabbá válás is jelen van: o > u: ustor, ö > ü: gyün, 

ő  > ű, ö > ü: hetfü; 
a n > ny palatalizáció er ős fokú: fony, keny, csialány; nyől, te-

kenyő ; de depalatalizációra is van példa: ásszon, szegin;. 
a t, d (+ i, í, ü, ű) > ty-vé, gy-vé válik: gyisznó, gyugó, komé-

gyia, tetyű , Katyi; 
1.1. az ly helyett j-t ejtenek: gója; 

intervokális helyzetben a rövid mássalhangzó megnyúlik: ess ő , 
szall.ag, eggyetem; 

a hangkapcsolatok esetében d -f- n > -nn: tunni, anni; d + 1 > -11: 
pallás; 

a v- tövű  igék jelentő  mód, jelen idő  egyes harmadik személye: 
rll 	ríj, nyől, szíj, híj; 

az -ít képzős ige jelentő  mód, jelen ideje és felszólító módja 
azonos: tanijja; 

a tárgyas ragozás az egyes és a többes szám harmadik szemé-
lyében -i, -ik: írni, mondik; 

a suksükölés állandó jelenség; 
az összevont múlt id ő  még hallatszik: sütte, vette; 
az előbb említett községek lakóinak beszédében jelentkez ő  mon-

dattani jelenségek itt is megtalálhatók, a köt őszók megterhelése is azonos. 
Néhány tájszó: iringál, lipe, pampuska, fölöstök, rehuma, cutat (tu-

cat), tróbál (próbál), ubony (n ői ruha), mejjedző  (szőrmemellény), durin-
dó (tánciskolaféle), rusnya, tarehongya (rendetlen), trusze (tompa orrú 
disznó). 

Ha a vegyes lakosságú Temerin magyar lakosainak beszédét halljuk, 
a következők tűnnek fel: 

az illabiális á már csak az id ősek nyelvében hallatszik, és csak 
á—á helyzetben: kálász; 

ez is e-ző  nyelv: bégre, bellér, cseresnye; 
az ő-zés ritka: csépöl, Ferih ő , pöröl; 
í-zés van még: kíve, pintek, legíny, tányírrúzsa, legínybál, egéssíg; 
néhány példa az ü > i del:abializációra: hívés, ~i~he~s, szindisznók; 
zártabbá válásra példa: a > o: potkány, komra, magos; o > u: 

kápuszta, ustor; ő  > ü: tüle, hetfü; 
megnyúlik a magánhangzó hangsúlyos helyzetben: cúkor, ty űkör, 

kácsa, ágác; 
az intervokális 1 kiesik, az előtte álló magánhangzó megnyúlik: 

kú.cs, vót, főd; 
az ly helyett 1-t ejtenek: törköl, relém, hel, luk; 
mássalhangzó-kapcsolatban r + 1 > 11: salló; d + 1 > 11: pallás; 

d+n > nn: ánni; 
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előfordul a n > ny palatalizáció: fony, keny, betony, rokony, 
kenyőcs; 

a 't, d (+ i, í, ü, ű) > ty-vé, gy-vé válik: ty űkör, tetyű , gyisznó; 
az intervokális rövid mássalhangzó megnyúlik: ess ő , szallag, 

sebéssén;  
a főnévi igenév képző je -nyi, -nya: irnya, vinnyi, énnyi; 
az összevont múlt id ő  gyakori: süttem, nyittam; 
a v- tövű  igék jelentő  mód, jelen idő  egyes szám harmadik sze-

mélyben 1 végződést kapnak: híl, ríl, n ő l; 
a suksükölés állandóan jelen van; 
az -ít képző  ige felszólító módjában már két alak használatos: 

tanijjon 	tariiccson; 
a -val, -vel rag v-je• nem hasonul: kézvel, lábval; 

• 20. a határozói igenév -va, -ve képz őjének v-je viszont hasonul: be 
van csukká; 

hiányzik a nével ő : Hun apád? 
a mondattani jelenségek itt is azonosak a már tárgyalt községek 

nyelvében említettekkel. 

Néhány tájszó: iringál, lipe, katalina (katicabogár), pampuska, finak 
(porcelán bögre), csana (csalán), girind (görény). 

E nem teljes, mindössze csak négy település nyelvének sajátságait 
felvillantó elemzés alapján felfigyelhetünk néhány vissza-visszatér ő  közös 
vonásra: 

az illabiális ä régen megvolt; ma már generációs eltérést mutat 
az egyre csökken ő  használat; 

a középzárt 
.
e-zés általános, a szóvéget kivéve minden helyzetben 

j elentkezik; 
az í-zés bekövetkezik hangsúlyos 'és hangsúlytalan helyzetben, kép-

zőben is, csak a megterheltségi fokban .van eltérés az egyes községekben; 
az ö-zés gyenge fokú; 
az i > ü labializáció mindenütt el őfordul, csak a megterheltségi 

fok eltérő ; 
az ü > i delabializációnak már csak a nyomait találjuk; 
a zártabbá válási tendencia mindenütt jelentkezik; a következ ő  

esetekben van jelen: a >,._'o, o > u, ö > ü; 
az á—a >' ° á-o változás :közös jelenség; 

9.. a hangsúlyos .szótagban egyes magánhangzók megnyúlnak; 
10. a rövid mássalhangzók is megnyúlnak két magánhangzó között; 
11.. a ly-t j vagy 1 helyettesíti; az 1-es ejtés elég gyakori; 

n > ny palatalizáció minden helyzetben. el őfordul; 
a t, d (+ i, í, ü, ű) > ty, gy változás még. mindenütt él ő , de a 

megterheltség foka nem: azonos; 
az összevont múlt id ő  mindenütt jelen van; 
az ,•ít képz ős ige felszólító módját -ja elem segítségével képezik; 

az így<képzett felszólító mód -több helyen összeesik a jelent ő  mód jelen 
idővel; 

a főnévi igenév képzője -nyi, -nya; 
117. a v- tövű  igék a jelentő  mód, jelen idő  egyes 'szám harmadik 

személyében többnyire 1-re végéz ődnek; 
18. a tájszavak között is nagyon sok azonos szót. találunk az egyes 

telephelyeken. 
~ . 
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Kálmán Béla Nyelv járásaink című  munkájában (Tankönyvkiadó, 
Bp. 1966. 80., 92-95.) a Jásszságot a délkeleti palóc nyelvjárástípusba 
sorolja. A jellemző  tulajdonságokat számba vev ő  táblázat szerint 8 rövid 
hang áll szemben 7 hosszúval, tehát a középzárté is fonéma. Hangszín 
tekintetében az illabiális á megléte jelent különbséget a többi nyelvjá-
ráshoz képest. A -val, -vel rag nem illeszkedik. Az összevont múlt id ő , 
a vári, tudi alak megvan. A táblázatban felsorolt jelenségek közül a mi 
jász-palóc telepeink nyelvében a legtöbb megtalálható, viszont olyan 
jelenségek is jelen vannak, amelyek a táblázatból hiányzanak. (Például a 
-nyi, -nya képzője, a határozói igenév -vá, -vé-jének a hasonult változata, 
a v- tövű  igék -1 ragos alakja, az á—a > á—o változata, az intervokális 
mássalhangzók megnyúlása stb.) 

Imre Samu a déli palóc nyelvjárástípusba sorolja a fenti jelensé-
geket. Mi azonban tiszta lelkiismerettel egyikbe sem tudnánk besorolni, 
mert mint P. Lakatos Ilona is idézi Csoma Kálmánt: „A jászsági nyelv-
járás területe sem (volt — P. O.) egységes", és ezt a Magyar nyelv nyelv-
atlasza is igazolta. 

IRODALOM 
Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 
Kálmán Béla: Nyelvjárásaink. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. 
P. Lakatos Ilona: Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Budapest, 1977. Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi dolgozatok 25. 
Penavin Olga: Die phonetischen Eigenschaften der Sprache der ungarischen Bevöl-

kerung de Batscha. Matica srpska, Novi Sad, 1960. 
Penavin Olga: Bácskai magyar nyelvatlasz. Kézirat. 

434 



BESZÉDES VALÉRIA 

AZ OROMI SZÉLMALOM ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ 
SZAKKIFEJEZÉSEK 

Penavin Olgának megbecsüléssel 

Észak-Bácska területén mindössze öt szélmalom áll. A topolyai rekonst-
rukciója most közeledik befejezéséhez, a védett völgyparti és az oromi 
sorsa bizonytalan, a szabadkai nem m űemlék, bármennyire is szerették 
volna a Községközi Műemlékvédelmi Intézet szakemberei védetté nyilvá-
nítani. Kisebb jogi tévedések miatt, no meg azért, mert mechanizmusát 
kiszerelték, a Tartományi M űemlékvédelmi Intézet helyt adott a tulaj-
donos panaszának és megsemmisítette a végzést. A gunarasi malomban 
kocsma működik. Félő  tehát, hogy csak a topolyai és a gunarasi szél-
malom menekül meg az enyészetitől, mert az oromi és a völgyparti is 
sürgős felújításra szorul; ha nem eszközölnek rajtuk javításokat, hama-
rosan összedőlnek. Kár lenne értük, mert az utolsó hírnökei egy fárad-
ságos mesterségnek. Pedig — alig fél évszázaddal ezel őtt — csak az 
oromi határban tizenegy malom működött. Ezeket egyelőre még a föld-
rajzi nevek és az id ősebbek emlékezete őrzi, meg azok a felvételek, ame-
lyeket az egykori tulajdonosok, illetve azok leszármazottjai készítettek 
róluk. 

Az oromi szélmalmok hőskora a múlt század kilencvenes éveiben 
volt, a századforduló tájékán még újakat is építettek, pusztulásuk már 
a két világháború közti időszakban megindult, de a legtöbbet az ötvenes 
évek végén bontották le. 1950-ig még m űködtek, de a nagy adók miatt a 
szélmolnárok sorban beadták az ipart, és a malmok elveszítették gazda-
sági jelentőségüket, nem javították őket, s a legcélszer űbb megoldás az 
volt, hogy lebontották. A téglát felhasználták az építkezéseknél, a faszer-
kezetet eltüzelték, csak néhány vasrúd maradt meg az egykori tulajdo-
nosoknál és néhány elsárgult fénykép. 

Nagy megrázkódtatás lehetett a malmok lebontása a molnárok 
számára, mert Vajda Ferenc adatközl őnk még fényképeket is készíttetett 
a bontás különböz ő  fázisairól. Az ő  visszaemlékezéséből állítottuk össze 
az oromi határban álló malmok jegyzékét, valamint azokat a szakkifeje-
zéseket, melyeket a kanizsai molnárok használtak. Vajda Ferenc 1910-ben 
Ormon született, abban az időben, amikor a helység még nem volt 
önálló község, hanem a kanizsai határhoz tartozott, s a város tanyái 
voltak ebben a határrészben. Ő  már nem, de a szülei Kanizsára jártak 
haza, ott is temették el őket. Főfoglalkozását tekintve nem volt molnár, 
de mivel báltyj,ával közösen örökölték a malmot, ha szükség volt rá, ő  
is őrölt, tehát a malom működését, az itt használatos kifejezéseket jól 
ismeri. 

Az oromi határ legtávolabbi pontja Ostorkán-Ustorkán* volt; itt 
húzódott a hármas határ Kanizsa, Martonos és Szabadka között. Tanyák 
voltak ezen a területen is, az itteni szállásiak három szélmalmot is igény-
be vettek. A Mélkúti családnak két kisebb malma volt, két-két pár k ő -
vel működött, ezeket, akárcsak a háromköves Cvijanov-féle malmot, 
már a harmincas években lebontották. Ezt követte a Sajátás szélmalom; 
tulajdonosa Nagy Péter volt. A malom érdekessége, hogy csak a küls ő  
falai voltak téglából, belülr ől válykot használtak épít őanyagnak. Az oro-
mi Nagy úton két szélmalom is állt: a Vajda-féle malom és a Bajusz 
szélmalom; az utóbbi Kovács Lukács tulajdona volt. A múlt század utol-
só évtizedében vásárolta meg, de hogy miért építette át a saját földjére, 

A népi és a szakkifejezéseket d őlt betűkkel szedtük. 
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azt nem tudta adatközl őnk. Valószínűleg csak a malmot vásárolta meg, 
a földet nem, így magától értet ődő  volt, hogy a téglát és a bels ő  szer-
kezetet átvigye birtokára. A népi m űemlékvédelem napjainkban is alkal-
mazza ezt a módszert a falumúzeumok létesítésekor. A múlt századi át-
vitel nem ilyen szempontok miatt történt. A Kis úton állt a Kisszövet-
kezeti malom, valahol az oromi vasútállomás közelében lehetett. A Fehér 
úton volt a Bagi-malom. Dolenán-Völgyesen két malom is állt: a Nagy-
szövetkezeti és a Vajda rokonságába tartozó Madár szélmalom. Tóthfalu 
közelében, a Tóthfalusi úton volt a Bicskei-, a zentai határhoz közel, Bo-
garasnál pedig a Borsos-szélmalom. 

A malmokat tehát úgy építették fel, hogy kielégítsék a helyi lakos-
ság szükségleteit, hogy egy-egy tanyacsoportnak legyen hova vinnie őröl-
ni a gabonát. Ezeket az ipari létesítményeket nem közvetlenül a d űlő -
utak mellé építették. A malmoknak is, akárcsak a tanyáknak, külön út-
juk volt. Tehát .a következ ő  utak közelében álltak: Csücsök út, Nagy út, 
Kis út, Fehér út, Bicskei út, Molnár út, Bugyi út, Tót.hfalusi út, Boga-
rasi át. 

A szélmolnárság nem volt könny ű  mesterség. Amikor fújt a szél, 
dolgozni kellett a malomban. Ilyenkor éjjel-nappal működött, nem szá-
mított, hogy vasárnap vagy más ünnep van. Az egyházi ünnepek közül 
csak a karácsonyt és a húsvétot tartották meg. Valószín űleg ez a bizony-
talan munkarend is hozzájárult ahhoz, hogy sok szélmolnár n őtlen ma-
radt. Vajda szerint nem volt idejük udvarolni, az asszonnyal foglalkozni. 
Talán ezért is nem volt különösebb tekintélyük a szélmolnároknak, pe-
dig egy-egy malomnak nagy volt az értéke: a hagyatéki tárgyalásokon öt 
lánc föld értékével ért fel. Az itt dolgozóknak nagy volt a szakértelmük. 
Ismern'iüik kellett a szelek irányát, fel kellett mérniük azok er ősségét, 
hány pár k ővel őrölhetnek, le kell-e szerelni a vitorlavásznat és a csikó-
deszkákat vagy se. Ha hurkafelhők közeledtek, akkor leállították a vitor-
lákat, mert vihar készült. Legjobban a tavaszi déli szelet szerették, mert 
az alszél jó, arányos szél volt. Kora tavasszal az északi szél fúj ezen a 
tájon; mivel . felürű  jön, felszélnek nevezik. Ilyenkor járta az a mondás: 
felürű  gyün a szél, gyerünk őrőni. A szélmalom akkor használta ki tel-
jesítőképességét, ha mind a három pár köve m űködött. Ezért azt a sze-
let szerették legjobban, amelyik megemelte a férfiak kalapját: „Mikó 
mán kezdi emegetni a kalapot az ember fejir ű, akkor mán szoktuk mon-
dani: hej, jó három pár küves szél fúj mán. 

A kövek meghatározott termény őrlésére szolgáltak. A kukoricát 
rendszerint két párral darálták, a harmadikat pedig a búza őrlésére őriz-
ték. Búzából egy pár k ővel egy nap alatt 150 kilogrammot dolgoztak fel, 
mert a búzát kétszer-háromszor is át kellett engedni a köveken, a kuko-
ricából viszont óránként két-három métermázsa is lefolyt. A századfor-
duló tájékán, amikor még nem voltak elterjedve a g őzmalmok, elsősor-
ban búzát őröltek, vagy ahogy a helybeliek mondták: búzára mentek. 
Ekkor a vám 15 százalék volt, tehát ha két pár k ő  működött, akkor a 
napi kereset 40 kilogramm gabona volt. A két világháború közti id őszak-
ban már elsősorban kukoricát daráltak; ekkor már a vám is 10 száza-
lékra csökkent. A kukoricát a tulajdonosok nem adták el, hanem a vám-
ból évente hatvan-hetven hízót is meghizlaltak. 

Az alföldi falvakban, tanyákon az egyetlen emeletes épület a szél-
malom volt. Mindig téglából, illetve vályogból építették fel, tehát nem 
vert fala volt, mint a lakóházaknak. A téglát a helyszínen verték és éget-
ték ki. A ma élő  szélmolnárok már nem emlékeznek az egykori malom-
építőkre, de a gunarasi Buzogány József és Vajda Ferenc is úgy vélte, 
hogy egy-egy épület felépítése, bels ő  szerkezetének beszerelése nagy szak-
értelmet igényelt. 

A szélmalom tetejét a tolókocsi segítségével a szél irányába fordí-
tották. A csúszó tet őszerkezetet a malom fels ő  peremén fekv ő  kemény 
fakorong biztosítja. Vajda ennek az elnevezését nem ismerte. A század 
első  évtizedében ezt a tet őtípust majorpangnak hívták. Kanizsán nem, 
de az egyik Csantavér környéki nagygazda tanyáján a magtár tet őszerke- 
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zetét ilyennek tudta az egykori tulajdonos. Ezen a sárkeréken papucsok 
állnak, amelyek a sátorszerű  tetőt tartják. A padlástérben áll ferdén, 
srégesen a szelestengely; ezt Ormon fő tengőnek nevezik. Az épületen kí-
vüli részére van szerelve a négyágú vitorla, amelyet a szél erejét ől füg-
gőem vászonnal és csikódeszkával is felszereltek. A padlástérben áll füg-
gőlegesen a szeleskerék, Ormon forgókerék, amely mindig a szél iránya-
ban forog. A szelestengelyhez a második emeleti födémrésznél kapcso-
lódik a bálvány, esetünkben a tengő, a felső  végén a nagydobbal, a ten-
gely alsó végén a sebeskerékkel, futókerékkel és annyi kisdobbal, ahány 
kővel a malom működött. A kisdobokat attól függ ően, hogy mekkora 
ereje volt a szélnek, hozzákapcsolták, illetve lekapcsolták a sebeskerék-
ről. A kisdobokból az első  emeleti padlásra vellás vasak vezettek, szál-
vasak, amelyekre a malomkövek voltak kapcsolva. Az alsó malomk ő  min-
dig szilárdan állt, hogy ne mozduljon el a helyér ől, még gipsszel is be-
öntötték, a fels ő  kő  pedig leemelhet ő  volt. A kövek leemelésére külön 
szerkezet szolgált, az úgynevezett kü f őszedő  szerkezet. Erre azért volt 
szükség, mert a köveket, ha jó időjárás volt, legalább havonta egyszer 
meg kellett vágni. A köveket fenyőfából készült kéreg vette körül, ebben 
a faabroncsban forognak a kövek és őrölték a gabonát. A kérgen csa-
var volt, amellyel a malomköveken levő  lyukakat szabályozták. A ma-
lomkövön volt egy parasztlyuk és egy másik, amelyen a kiplilisztet en-
gedték le. Parasztra akkor őröltek, ha a korpát nem választották el a 
liszttől, ha pedig megszit'áltáik és nullás lisztet is őröltek, akkor kipli-
lisztet kaptak. 

A kövek megvágását mindig a molnár végezte, mert ett ől függött, 
milyen finomra őrlik meg a szemet. A kőfölszedő  szerkezet csigaszerűség 
volt, amely a kőpadlás közepén helyezkedett el, hogy mindegyik malom-
kőhöz odaférjen. Emberkarnyi vastagságú volt a tengelye, minden k ő  
végében volt egy lyuk, amelyikbe bekapcsolták a csiga markolóját, kampó-
ját, és egy másik kerékkel a molnár felemelte. Amikor annyira felemelték a 
köveket, hogy az élére állt, két fával alátámasztották, durcungolták; ek-
kor már veszélytelenül vághatták a köveket. A terméskövet csákányal és 
buzogánnyal vágták. A csákány kétujjnyi széles, hegyes, baltaszerű  szer-
szám, a buzogány pedig négyszögletes tömör vas volt, az oldalai szöge-
sen voltak kiképezve. A malomkő  közepén mélyebb vájatokat vágtak, 
viszont a kör kerületén alig voltak bevágások, itt az alsó és a fels ő  kő  
egymásba ért. A buzogánnyal mélyítették a malomk őben a vájatokat, 
„evve csináltuk a kőnek a mélyit". Az alsó kő  15-20, a felső  pedig 40-
20 centiméter vastag volt. A kövek súrlódását nem csak a vájatok sza-
bályozták, hanem a kéregbe er ősített szíjakkal is; els ősorban a kukori-
ca darálásakor engedték lejjebb, illetve feljebb a köveket. A malomkö-
vek kérgébe illeszkedett a garat, ebbe zsákonként engedték a gabonát, 
ezt is vellás vas tartotta, amelynek fels ő  vége fával volt befonMa. A vas-
nak csak egy kis része látszott ki, amely billegtette a garatot, hogy a 
szem egyenletesen folyjon a kövek alá. A k őpadláson tartották még azt 
a ládát is, amelyben őrlés előtt a búzát leáztatták, mert a búzára 'egy-
két vödör vizet öntöttek, egy napig hagyták ázni, és csak ekkor fogtak 
a munkához. Az áztatásra azért volt szükség, hogy a búza héja, a bodor-
korpa leváljon a szemről. Az első  emeletről a kövekből lyukak, illetve 
csövek vezettek a ládákba, amelyekben a meg őrölt szemeket felfogták. 
A lisztesláda felett hatszög alakú selyemszita állt, ez választotta el a 
lisztet a dercétől. Ha parasztra őröltek, akkor erre nem volt szükség. A 
földszinti rész raktár is volt, de itt helyezkedett el a köpülő  is, amely-
lyel őrlés előtt megtisztították a szemeket. Erre különösen abban az 
időben volt szükség, amikor még lovakkal nyomtatták a gabonát. 

A szélmalom legfontosabb szerkezete fából van, a tengelyek akác-
fából, a fogaskerekek fogai somfából, a vitorla rácsozatát is ebb ől ké-
szítették, a kérget, a csikódeszkát pedig feny őfából. Az apróbb javításo-
kat maguk a molnárok is elvégezték, de ha komolyabb meghibásodás 
történt, akkor az oromi malomtulajdonosok Csuvár János ácsmestert 
hívták segítségül. Az akácfát és a feny őfát a kanizsai fakeresked őknél 
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szerezték be, de a somfáért, vitorlavászonért és a selyemért Kulára-Kul-
lára jártak. A további kutatásoknak kell kideríteniük, milyen kereske-
delmi központ lehetett ebben a községben, hogy a molnárok viszonylag 
nagy távolságra elmentek beszerezni a szükséges nyersanyagot, hiszen 
kocsival az út két napig tartott oda-vissza. 

Észak-Bácska területén még egy szélmolnár él: Buzogány József. Jó 
lenne tőle is összegyűjteni ennek az érdekes mez őgazdasági ipargának 
a szókincsét, mert a szélmalmok elt űnésével az is feledésbe merül. 
Lambrecht Károly az Etnagraphia 1911. évfolyamában közzétette a szél-
molnárság szakszókincsét; ő  maga a becsei molnároktól is gy űjtött ada-
tokat. Lambrecht abban az id őben gyűjtötte össze a nyelvi jelenségeket, 
amikor szójegyzéket állíthatott össze, mint mi. A szegényesebb szókincs 
is azt bizonyítja, hogy eljárt az id ő  a szélmalmok felett. Éppen ezért a 
még' élő  molnároktól minél előbb össze kell gyűjteni az adatokat, hogy 
ne vesszenek el nyelvi kultúránkból. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 62. 

Egy emigráns antológiáról olvastam beszámolót. Huszonhat hontalanná 
lett magyar író kötetbe gy űjtött prózájáról szóló ismertetést egészen 
szűlkszavu bírálat hangján. De nem is vártam h űvös szigort a kritikus-
tál, aki maga is literátor és hazátlan és magyar. Az összetartozás érzé-
sét, ami az ilyen együttes fellépést jellemzi, bizonyára megbontaná a 
legenyhébb kritikai fölény is. Ami felt űnt, s amit mégis szinte termé-
szetesnek találtam, az Márai Sándor kimaradása volt. Mert Márai ott-
hon is magányos volt, s ezt oly indokoltnak látták annak idején, a ko-
rabeli irodalmi életben, hogy nem is jutott senkinek eszébe rossz néven 
venni elzárkózását az efféle közös szereplést ől. Csak hát az ember azt 
hinné, a hontalanságban a megszokott normák is lényeges változáson 
mennek keresztül anélkül, hogy bármiféle zavart keltenének értékrend 
dolgában. De hát nem is ez váltott ki bel őlem meglepetést, annál ke-
vésbé, mert a hontalanság állapotán kívül semmi sem látszik ezt a kö-
zösséget összetartani. És éppen itt merült fel bennem a kérdés: hát 
akkor mégis miért kerültek össze ebbe a hangsúlyozott közösségbe? A 
világ minden részén szétszórt maroknyi magyarság honvágyát aligha 
enyhíti, ellenkezőleg, még keserűbbé teszi a hasonló összefogás. Hiszen 
haza is mehetnének mindannyian, s azzal, hogy mégse mennek haza, 
korántsem hozhatták létre egy külön irodalom kohézióját. Ehhez mégis-
csak egy, ha mégoly kicsi, de egységes regionális és történelmi közös-
ségi tudatra lenne szükség, amit nem pótolhat a „közös sors" romanti-
kus szólama, főleg nem ilyen mégiscsak átmeneti állapothoz. Nem lenne 
ehelyett okosabb és célravezet őbb otthon keresni megjelenési lehet ő-
séget? Ehhez persze az kellene, hogy mindkét részről felengedjen min-
den merevség és bizalmatlanság. Különben voltak már bizonyos jelek, 
amelyek arra engedtek következteni, hogy ez a lehet őség bővíthető  és 
egy korrekt párbeszéd biztosíthatná a további együttm űködés kibonta-
kozását. Naiv ábránd lenne, amit mondok? Talán mégsem. Mert én eköz-
ben a múlt századi szerb irodalomra gondolok, amelynél szétszórtabb 
semmiféle földrajzi, szellemi és nemzeti diaszpóra nem lehetett. Njegoš 
Crna Gorában írta hőskölteményét, Milovan Vidakovi ć  regényei a budai 
Aranyszarvas asztalain születtek, a sokoldalú Paivile Solari ć  meg Velencé-
ben segítette előkészíteni a .szerb irodalom egységét, míg Vuk Kanadži ć  
Bécs és Belgrád között ingázott, útközben csaknem mindenütt jócskán 
elidőzve, ahol szerbek éltek. A szellemi élet. alapvet ő  anyagán, az anya-
nyelven és a közös nemzeti - öntudaton kívül semmi sem kötötte össze 
őket. Ez azonban bőven elég volt ahhoz, hogy akiket például az oldot-
tabb jozefinizmus szelleme megigézett, békésen megférjenek a népi ha-
gyományokhoz ragaszkodó, maradibb felfogásúakkal, hogy aztán mégis 
ebből az együttműködésből jöjjön létre az Újvidéken rn:a is megjelenő  
Letopis. Vuk néha kénytelen volt episztoláiban gorombán megmondani 
véleményét Mi'loš fejedelemnek, annak azonban írástudatlan létére 
mégiscsak volt -  annyi esze, hogy hirtelen haragja múltán anyagi támoF 
gatásb:an is részesítse a politikáját mélyen elítél ő - eretneket. Az illyési 
ötágu síp minden helyzeti adottsága mellett, amikor történelmi és 
geográfiai konzekvenciákat - éppúgy nem lehet figyelmen kívül hagyni, 
mint a külön világhoz fűződő  igényeknek eleget tenni igyekv ő  köteles-
ségeket, mégiscsak meg kell maradni Babits állításánál, hogy magyar 
irodalom ' csak egy van a világon, arhinthogy a különféle diálektusok 
mellett ez vonatkozik a nyelvre is. Persze így messzir ől és a maga tör-
vényeit követő  népközösség nyugodt és magabiztos állapotából talán 
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csakugyan könnyű  tanácsot adni. Sőt esetleg tolakodó beavatkozásnak 
is tűnhet. Pedig csak a jó szándék próbált közvetítő  szerepet vállalni 
ebben a félreértésekt ő l se mentes ügyben. 

~ 

Nem tudom, mi váltotta ki a flamand és a belga nyelvészek leg-
újabb összecsapását, hogy politikai átszivárgásával már több lett, mint 
lingvisztikai vita. Különben se tudtam soha különbséget tenni az egy 
hazában élő  két nép között, amint irodalomban és m űvészetben meg-
szólaltak. Persze egy Bosch, egy Breughel vagy akár van Dyck korá-
ban a különbség feltűnőbb volt. Ma viszont mintha a francia költővé 
lett Veraeren és az elbeszél ő  Stijn Streuvels, ha más nyelven is, ugyan-
azt a világot mutatná be a fordított szövegekben. De hát egy ország 
belső  viszonyait kívülről 'nehéz tisztán látni még az olyan ártalmatlan-
nak látszó közegben is, amilyen a nemzeti sajátosságot őrző  nyelv. Ilyen 
vitákban, mint ez a mostani, oly könnyen merül fel a nacionalizmus 
vádja. 

Hasonló vitának lehettünk tanúi nemrég itt a közelben, Horvát-
országban is. Azzal a különbséggel ;  hogy .nem nyelvészek, hanem laiku-
sok között folyt, s a purizmus váltotta ki, abban véltek megkülönböz-
tetési tendenciákat felfedezni a politika mezejér ől. A példa itt annyiban 
más, mint Belgiumban, hogy az egy nyelvcsaládból született szerb, illetve 
horvát nyelv között legföljebb dialektusban mutatkozik különbség. Mint 
mondjuk a dunántúli és az erdélyi tájnyelv összehasonlításában. Mert 
itt is majdnem mindegy lehet, hogy a pontot ta čkának vagy točkának ej-
tik. Flamandok és belgák viszonyában, ahol is háttérben német és francia 
hatások szegülnek egymással szembe hagyományos politikai befolyáso-
kat is felfogva, a nyelvi különélésnek még adádhartnak támadási felü-
letei, jóllehet mind a kettő  hivatalos nyelv. Szerbhorvát relációban 
viszont mind erősebben mosódnak el a nyelvi különbségek a minden-
napok használátában. És a nyelvművelés munkáját különben is egyez-
mény biztosítja. Ennek ellenére jelentkeznek azonban eltérések, s ezt 
értette félre az a cikkíró, aki után aztán interpellációk hangzottak el a 
horvát száborban, s a kormány művelődési tiktárának már azért is ne-
héz lehetett kielégít ő  választ adni, mert a kérdéseket határozott poli-
tikai hangsúllyal tették fel. A horvát nyelvészek ugyanis az idegen sza-
vak elleni küzdelmükben új szavakat igyekeztek meghonosítani, miköz-
ben a szerb nyelvet félelmetesen elárasztották az idegen szavak. Való-
ságos divat lett a jövevényszavaik használata Ott iS, ahol a honi nyelv 
szinonimája sokszor találóbb, színesebb és árnyaltabb szavakat kínál. 
S eközben az idegen szavak nem is mindig pontosan azt fejezik ki, amit 
mondani akartak velük. Az annyira elterjedt flexibilis például nem le-
het minden esetben rugalmas, hajlékony, alkalmazkodó, már ahogy az 
értelmét helyeslő  vagy rosszalló kifejezesként használnánk, mert mindig 
egyformán és unalmasan, az egyértelm űség szegénységére utalva csak 
flexibilis marad. S amíg ez a vita folyik a nyelvújítás körül, óhatatlanul 
felmerül a jó száz év előtti árkádiai kérdés: nem jelent-e fokozott be-
zárkózást az új, a jövevényszavak szám űzetése ebben a korban, amikor 
csakugyan minden jó, ami közös? Amikor ugyancsak száz év el őtt a 
lengyel Zamenhof doktor egy új, mesterséges nyelvvel, az eszperantóval 
akarta megkönnyíteni a nemzetközi érintkezést és egy közös anyanyelv-
vel megajándékozni a világot, főleg a munkásmozgalomban talált meg-
értő  hívekre. És miután még előbb a fiatal horvát diák, Ljudevit Gaj  
elfogadta Vuk Karaidži ć  nyelvi és ortográfiai Szabályait ugyancsak a  

közeledést vélte szolgálni. Még szélesebb alapra helyez ődött ez a nyelvi  
egyeztetés Pesten a szlovák Kollár és a lengyel Kuharsik közbenjöttével,  
s így született meg már politikai reményekkel a romantikus illirizmus.  

Aztán rájöttek, hagy mégse minden a szavakon múlik. Az eszperantó  

sose lett általánosan elterjedt közös • nyelv. Talán nemcsak azért, mert  
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az országok és népek id őnként hajlamosak magukba zárkózni. Azért 
sem, ment a legkisebb nemzeti nyelv. szákincse is összehasonlíthatatla-
nul gazdagabb és színesebb. Hogy mit tegyünk mindezek után? Talán 
maradjunk az arany középúton, s ha szép és jó, ne idegenkedjünk 
ridegen az idegen szótól. Meg aztán id ővel minden nyelv magába ol-
vasztja, meghonosítja azokat a jövevényszavakat, amelyek kifejez őbbek, 
korszerűbbek azoknál, amelyekbe beleszülettünk, s így ezzel kevesebb 
lesz a néma gyerek, akinek anyja sem érti meg szavát. 

k 

Rembrandt Tékozló fiúja előtt álltunk az Enm:itázsban. útitársn őm 
elragadtatással nézte. Akkor már nyolcadik napja voltunk a Szovjet-
unióban, fáradt ve tam. „Ha Rembrandtban akarok elményedni, ahogy meg-
érdemli, elmegyek Amszterdamba" mondtam igaztalanul és dühösen, 
már nem tudom, miért. „Hát menjen!" -- felelte és' hangosan felneve-
tett, sőt fölényes lenézéssel, egy. lépéssel közelebb is ment a képhez, 
esernyőjét a hóna alá szorítva, mert Leningrádban egész nap szakadt 
az eső . „Ó, madame!" — kiáltott fel halkan s mégis sikolyokkal a hang- 
j ában mögöttünk a terem felügyel őnője franciául, az esernyőért nyúlva, 
amelyet a ruhatárban kellett volna hagyni. Ijedten Menteget őztünk, 
hogy hiszen összehajtva kisebb, mint útitársn őm táskája, amely a kar-
ján hintázott. Azzal ki is nyitotta és betette az erny őt. A hölgy sűrű  
mercik és pardonok közepette viszavonult, leült • az ajtó melletti székre, 
mint a világon minden teremőr. A Tékozló fiú megrendítő  bibliai han-
gulata után volt valami egyszerűen és mélyen emberi a testtartásában, 
ahogy a katalógus füzeteit az ölében tartva térdeit valamilyen kifakult 
kék szoknyában egymáshoz szorítva, könnyű  fehér blúzban egykedvűen 
ifit. Nyugodtan nézhettem, útitársn őm le se vette szemét a remekm ű-
ről, amely most mégis egészen éles kontúrokkal jelenik meg előttem, 
a fiaital férfitest minden szépségével. Azokban a 'mély és ennek ellenére 
égő  színekben, amelyekkel Rembrandt oly zseniális természetességgel 
tudott bánni. A nő  viszont nem volt már fiatal, a hatvanhoz közelebb, 
mint az ötvenhez, rosszul festett, inkább sárga, mint sz őke haja csigái 
hanyagul szóródtak szét a fején. A hangja azonban, ahogy a visszafoj-
tott sikolyok között feltört bel őle, kislányosan esengett a fülemben. Egy-
szerre volt nevetősen könnyed és súlyosan bánatos, ahogy a tiltakozást, 
majd a mentegetőzést altjának széles skáláján végigjátszotta, s aztán 
csak ült ott egyedül a csendben. „Maga úgy áll itt, oly kötelességsze-
rűen, ahogy a turisták a Mona Lisát bámulják a Louvre-ban, mert hát 
úgy való" — nevettem el magam gonoszkodva, tudat alatti sért ő  szándék-
kal, amire aztán útitársnőm csak egy megvető  pillantással válaszolt. 
Előbb a moszkvai Tretyakov galériát jártuk végig reggelt ől estig előző  
nap, s abból annyi is elég volt, hogy minden összefolyjon bennem, amit 
láttam. Csak Repin népi motívumokra emlékeztet ő  éles színei harsogtak 
bennem, témát és hangulatot háttérbe szorítva, úgyhogy nem tudom 
már, mit láttam. Az Ermitázsra három napot szántunk, ami persze nem 
sokkal több, de az utcák és terek, a nappali m űszakból hazatérő  dol-
gozók milliós tömege a földalattiból felszínre kerülve, s aztán a Boljsoj 
tyeátr, majd a Kreml látnivalói, s a templomok, amelyeknek hagyma-
kupoláit frissen aranyozták az idegenforgalomra való tekintettel, mindez 
messze meghaladta az emberi érdeklődés befogadóképességét. „Hát ak-
kor menjünk talán — mondta útitársn őm és elfordult a Tékozló fiútól. 
— Itt nemsokára zárnak. Majd holnap folytatjuk az itteni impresszio-
nistákkal és vadakkal. Csak még egy katalógust veszek ett ől a hölgytől." 
És a szeme a szokottnál is fényesebb vélt, ahogy rám nézett. „Pazsa-
llLSzta!" — szállt fel dallamosan az orosz n ő  hangja, amikor hiányos 
nyelvtudásommal a füzetért nyúltam, mintha az ő  nyelvén szólva köze-
lebb reméltem volna kerülni hozzá. 'S amíg beszélt, megint azon a tur-
békoló vadgalamb hangján, amiből én egy szót sem értettem, útitárs 
nőm hosszan visszanézett a Tékozló fiú izmos .aktjára. Másnap elmen- 
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tünk megnézni a képtár impresszionistáit, harmadnap a vadakat Picasso 
igazán gazdag anyagával, aztan már búcsúznunk kellett, lejárt az id őnk. 
Ennek több, mint tíz éve. De ha még egyszer találkoznék egykori úti-
társnőmmel, neki is elmondanám, hogy az egész Ermitázsból, s Remb-
rand mind a huszonnégy vásznából legtisztábban a Tékozló fiú maradt 
meg bennem. Pedig nem sokáig néztem akkor át az ő  feje fölött, míg 
a másik nő  némán ült az ajtó mellett, mintha. kölcsönösen féltékenyek 
lettünk volna egymásra. Vagy talán éppen azért. 

Lelkes ismertetést olvastam egy egyházellenes könyvr ől, amelynek 
A kakas újra megszólalt a címe. A szerző , Karl Heinz Deschner, aki 
szerint három nagyhatalom uralja pillanatnyilag a világot, az Egyesült 
Államok, a Szovjetunió s Rómának egy városrésze, a nem egészen fél 
négyzetkilométeren fekvő  liliputi állam, a Vatikán. Nem szeretek semmi-
féle hangos programmal írt könvet, bár gyakran semmi okom sincs 
kételkedni véres szájjal hangoztatott vádjaik igazságában. Az er őszakot 
utálom bennük, mint minden pretenziózus irodalomban, amely ilyen 
nagy hangon akar meggyőzni, holott réges-rég meg vagyok gy őzve. Ezt 
se fogom hát végigolvasni, főleg azután, hogy a szerzőnek még egy 
szenzációsnak 'mondott művét harangozták be, amelynek A keresztény-
ség szexuális története a címe. A katolikusellenes irodalom, különös te-
kintettel a pápákra, a Borgiáiktól kezdve máig hatalmas könyvtárt tesz 
ki. 'Mi újat tudna mondani nekem a német szerz ő, aki filozófusnak 
mondja magát? Olvastam az inkvizícióról, s az eretnekekr ől, amilyen 
Luther is volt, a nagy megújító, s ismerem a kereszténység hatását is 
az emberi lelkekre attól kezdve, hogy a Názáreti Acs azt mondta: méltó 
a munkás az ő  bérére. Örök életű  himnuszok dicsérték a megjelenését 
s kemény szavak elítélték a kufárok, az írástudók és hamis próféták 
cselekedeteit. Én elvesztettem a hit kegyelmiét, de esend ő  ember lé-
temre is úgy vélem, megtaláltam tisztelni a jogot és az igazságot. Nem 
kételkedem a B:anco di Roma bűnös üzelmeiben, s elhiszem, hogy a 
szegényeknek gyűjtött Péter-filléreket is id őnként kikölcsönzi jó ka-
matra a Vatikán 'fegyverek gyártására. Jártaim Rómában és Padovában, s 
láttam az óriási egyházi kereskedelmet Assisiben, s ma is őrzök egy öt-
venlírás ezüstpénzt Civita del Vaticano felirattal. De ahogy a Szent 
Péter téren nem a prédikációkat hallgattam, ha id őnként valaki fellé-
pett és beszélni kezdett, mint a londoni Hyde parkban, hanem Michel-
angelo kupoláját csodáltam minden misztikus erzés nélkül, amihez az 
amerikai diáklányok is hozzájárultak azon derülve, hogy nem enged-
ték be őket a székesegyházba, mert nadrágban voltak, ;s lesült karjukat 
nem takarta be a blúz ujja. S Assisiben sem érdekelt a gigantikus 
zsibvásár, ahol ömlesztve árulták a rózsafüzért meg a szentképeket, csak 
a Fiorettit kerestem hiába, amelyben Szent Ferenc a madarakkal és vi-
rágokkal beszélget. Ehelyett ott volt Cimabue freskója, amelyen a szen-
teket széles arany dicsfénnyel ábrázolta, mert még nem tudott meg-
szabadulni Bizánc hatásától. Meg 'Giotto 33 remekm űve. Padovába 
Donatello lovas szobrát mentem el megnézni, az egyetlen, amely 
csaknem hatszáz éven át mindig új és modern tudott maradni. De hát 
ez a Deschner nem a hozzám hasonlóknak írta a könyveit. Id őről időre 
bele kell nyugodni a ténybe, hogy a giccsnek, az olcsó hatáskeltésnek 
irodalomban és művészetben még mindig nagyobb a közönsége, mint 
az igaz írásnak s az eredetisségében szép és tiszta m űvészetnek. Ebb ől 
a szánalmas igénytelenségb ől él a pornográfia is. De hiszen ez a Deschner 
is az igazat írja, mondhatná valaki, alaposan kihasználva a hatásvadászat 
otromba fogásait, mint általában az efféle irodalom, amely meghamisítja 
magát az igazságot is. 
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Szeretem a könyvismertetéseket. Nagyobb érdekl ődéssel olvasom 
a beszámolókat arról, hogy mi van az irodalom világában, mint a vi-
lágpolitikai eseményekről szóló híreket. Az utóbbiban ugyanis van bizo-
nyos fárasztó és unalmas folytonosság, míg a könyvek a maguk szub-
jektivitásában mégis eltérnek a tárgyi valóságtól, még akkor is, ha éppen 
azt akarják ábrázolni. Közhely, hogy a valóság nem minden id őben és 
térben jelenik meg egyformán, de az irodalomnak, mint egyébként 
minden művészetnek, az egyéni előadás ad értelmet és jelent őséget. 
Tárgyilagos, elfogulatlan tájékoztatást persze ezekt ől a kritikai előze-
tesektől se várjunk. Akkor sem, ha az ismertetésbe nem szól bele üz-
leti érdek, hanem csak mondjuk az ízlések változatossága, s az igények 
sokfélesége a műveltség felsőbb és alsóbb rétegeiben. Épp ezért a min-
denkihez szóló lelkendező  méltatás engem gyanakvó óvatosságra int. 
így vagyok most Vitold Gombroviczcsal, illetve Naplójának dicséretek-
ben túlcsorduló, szinte reklámízű  ajánlásával. A belgrádi képes hetilap 
egy idő  óta a politikai szenzációk mezejéről egyre inkább áttér a ke-
vésbé veszélyes irodalom térfelére, itt se mondva le tulajdonképen 
lényegéről, a szenzációról. Az „ilyen még nem volt" forradalmian új 
reveláció pózában, de nem minden ízléstelenség nélkül agyondicsérve 
ezúttal a szegény hontalan lengyel regényíró harminc év el őtt megjelent 
könyvét. Most adták ki ugyanis szerbhorvát fordításban, úgyhogy az új-
donság merőben helyhez kötött. Én húsz év el őtt olvastam részleteket 
ebből a naplóból az egyik magyar emigráns folyóiratban, s emlékeze-
temben egy másféle Gombrovicz jelenik meg, mint amilyet itt most 
bemutatnak. Kevésbé szélsőséges, ha mégannyira szeretett is az egzisz-
tencializmus végleteiben elkalandozni. De hát a hontalanok mindig azt 
keresik egymásban, amiben egyformák, s igy maradt meg bennem a 
magyar hazátlanok tükrében egy emberibb, egy rokonszenvesebb 
Gombrovicz. Már azzal is, hogy Lengyelország lerohanása után, 1939-
ben Brazíliába ment, így tiltakozva er őszak és embertelenség ellen. S 
voltak azokban a húsz év el őtti részletekben olyan megveszteget ő  so-
rok is, amelyek a kis népek íróinak árfvaságát példázták. Kitörésre 
biztattak, a hazából a nagyvilágba való lépésre, egy olyanféle európai-
ságra, amely azzal tesz többet a hazájának, hogy szakit a kicsinyes ha-
zafiasság minden szánalmas kötelmével. És amely úgy használ többet 
az otthonnak, ha nem akar otthon maradni. És amikor ezeket írta, 
akkor Gombrovicz már világpolgár volt, zsebében a hontalanság min-
den országra érvényes útlevelével. Egzisztencialistának vallotta magát, 
aki nem vállalhat akármilyen szerepet, s a nagyvilág mindezt helyeslés-
sel fogadta, Gombrovicz többé nem volt lengyel író a szó homályból és 
magányosságból kiáltó értelmében. Az emberben, az olvasóban már ak-
kor felmerülhetett a kérdés: mi lett volna, ha • nem tör ki a második 
világháború, s ő  továbbra írhatja otthon a regényeit, lengyelül? V át-
laszt természetesen hiába várt volna bárki, viszont a rokonszenv még 
e nyugtalanító kérdés után is csak nőtt Gombrovicz iránt. Most meg 
csodálkozva kell felkapnom a fejemet ebb ől az elragadtatott mélta-
tásból, amely egy merőben más Gombroviczot állít ebből a naplóból 
az olvasó elé, akinek nincs szüksége semmiféle rokonszenvre vagy rész-
vétre, aki annyira biztos- a dolgában, hogy azt mondja: „Vigyázzanak, 
nagy író vagyok." S kés őbb, már Argentínában, egészen merész szavak 
kerülnek abba a naplóba, amelyr ől szólva nem tagadja az őszinteség 
hiányát. Í+gy például a másik egzisztencialistával, Sartre nagyságával 
összehasonlítva így kiált fel: „Mit akarnak Borgesszel? Hiszen alig tobb 
egy jóízű  kis levesnél a literátoroknak!" A költészet kultuszát is le-
szólja, s nevetségesnek tartja, amit a költők önmagukról és a világról 
írnak. Mindenben kétségtelenül eredeti, s bátorsága is minden el őíté-
lettől mentes, éppen csak nem rokonszenves, legalább nekem nem. S 
alig hiszem, hogy az egész naplót valaha is elolvasom. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

GUELMÍNO SÁNDOR 

A KORTÁRS DRÁMA DÖMPINGJE 
SZÉLJEGYZETEK A 31. STERIJA JÁTÉKOK ÉS ANNAK FOGADTATÁ-
SA ÜRÜGYÉN 

Napokig tanácstalanul töprengtem. Fogódzókat kerestem, ismételt ön-
vizsgálatot tartottam. Több okból is. Az ember több mint tízesztend ős 
gyakorló kritikusi tevékenysége során, el őadások százával emlékezésé-
nek bizonytalan csornagmegőrzőjében, alkaloanadtán vitára kényszerül 
saját démonaival, a mérhetetlen és relativ színházi igazságnak, az ér-
tékítélet viszonylagosságának, szubjektív elhibázhatóságának Damoklész-
kardja lóg a feje felett; elveszettségét illusztrálandó kishit űen motyog, 
próbálja megérteni korát és korának m űvészetét, melynek magyaráza-
tára és 'propagálására szánta el. magát, vagy ölre megy vélt igazságáért, 
kialakított, illetve idővel kialakult kritériumai, színházeszménye érde-
kében. Ugyanajkkor a művészet fejlődésével, az új formával ő  maga is 
lép egyet, revalorizál és rnekisérii az elfogadihatáság vagy a rajongásig tisz-
telendő  dolgok birodalmának határait kitágítani. Így aztán, módjával 
flexibilisen, meg-megújuló ikételyék között végzi napi munkáját, szolgálja 
— „érted haragszom, nem ellened" alapon — a mindenkori színház ügyét. 

Ma már más a színház, mint tíz évvel ezel őtt. Másnak látjuk, másnak 
érezzük, másként is írunk róla. Természetesen, ha a színház, akár csak 
egy országban, egy városban, egyazon intézményen belül el őadásról elő-
adásra egynemű  volna, könnyű  lenne adolgunk, ha a neoavantgárd szem-
látomást zárult volna le, ha stílusoknak és törekvéseknek kezdetét és végét 
meg tudnánk határozni, ha az új formák váltakozásában egyenes vonalú 
felfutást, pontosan tapintható válslágkarszakot rögtön szeizmográfszerüen 
érzékelhetnénk', ha racionalizmus és irracionalizmus párharcában foga-
dásokat ajánlhatnánk, ha volna biztos irányt ű , mely megmutatná pél-
dául, hogy reailis jta, romantikus, neaavanrGgámd vagy posztavantgárd ho-
va és milyen értékek megmutatásához juttatja el a színházm űvészetet, 
van-e zsákutca és mekkora az, hogy a távlat illúzió j ával közlekedhes-
sünk benne, ha a színház kísérletez ő , meg-megújuló alkotó szelleme, 
kiszámíthatatlan divatja és a hasonló mozaiktörekvésekb ől netán kiala-
kuló egységes nézetek, gondolkodásmód, jelrendszer szintézise el őre-
látható volna, Objektíve logikus és nemcsak intuitíve logikus megméretések 
látnának napvilágot színikritikusaink tollából. Mindebb ől kiderül, hogy 
igen rosszul tennék, ha pusztán egyfajta színjátszás, stílus elkötelezettjeivé 
válnánk. A színházi sokszínűség, az alkotói elme és forma feltérképezhe-
tetlen sokaságában nem lehetünk kizárólagosak egy színházeszményt il-
letően. Épp aznap, mikor esetleg -  letesszük a voksot, a .másik fajta 
színházban teremtenek maradandó értéket, a mi favoritunk pedig 
bár szerintünk magában hordozza a megváltó újat — elviselhetetlenül 
kínlódik, nem lép tovább, nem hoz létre európaian újat (ez ma igen 
elterjedt hivatkozási alap), „radikalizmusa" nem átüt ő  erejű . 

Minden nagy írónak, minden nagy rendezőnek más elképzelése 
volt a színházról, funkciójáról, megnyilatkozásáról. Witkiewicz, Brecht, 
Gorkij, Pirandello, Artaud vagy Arthur Miller; Piscator, Mejerhold, Max 
Reinhardt vagy Grotowski, Strehber és Efrosz nézetei, elmélete, gyakor-
lata innyira különbözik egymástól, akkor is, ha közülük többen pár- 
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huzamos munkásságot fejtettek ki, hogy csak örülhetünk differenciált-
ságuknaik, a tevékenységük nyomán százszín űvé vált színháznak, amely 
integrált fejlődése során addig elképzelhetetlen el őadásélményekben ré-
szesített bennünket. Molnár Gál Péter a következ őképpen okolta meg 
ezt a sokszínűséget, heterogenitást: „Amióta elt űnt az Isten az égből 
és túl soknercűvé vált a társadalom althoz, hagy a színház egyetlen 
mitologikus alapra támaszkodhasson: egymást váltogatják a színházi 
konvenciórendszerek. Szinte minden nemzedék kitermeli maga számára 
színészi farrrianyelvét. Kezdetben az akademizmussal szemben, stílus-
lázadáskánt, de érettebb korszakában már önmagának teremtve vála-
szokat eddigi kérdéseire... Az a fajta színház, ami addig is volt, egy-
szerre nagyon kétségessé lesz, és vagy változtatni kell rajta, vagy meg-
szüntetni. Ezek az apró-cseprő  színházi forradalmiak a színházm űvészet 
öntisztító lázrohamai és véxcseméi." Épp az elmondottakból következik, 
hogy a megkövesedett színházi konvenciók ellen támadó Új csak a 
támadás idején új, egy bizonyos periódusban forradalmi, radikálisan 
változtatni kívánó és eredeti. Túlságosan felgyorsult a világ és egy-
egy kísérlet, vagy kísérletb ől kinövő  színházi forma, eszmény hamar 
kifutja magát, elér önmaga karlátaihoz mondjuk így, edikényelnnesedik, 
koniformizálódik — hiszen az eszközei végesek. Válságát újabb színházi 
indulatok, energiák használják ki. Olyan művészek, akiknek önkifejezé-
séhez már nem elegendő, vagy nem adekvát az éppen uralkodónak látszó 
irányzat, stilus, forma. Gyakran megtörténik, hogy már eltemetett, 
túlhaladottnak vélt színházi konvenciórendszer éled újra. Elég, ha csak 
a napjaink posztavantgárd korszakában megdöbbent ő  hitellel és vehe-
menciával jelentkező  neonaturalizmrusra utalunk. 

Miért mondtam el mindezt? Szerettem volna közösen végiggondol-
ni az olvasóval mindazokat az ellenérveket, melyek a Játékokat követ ő  
egyes sommázásokkal szemben felmerültek bennem. Pontosabban, a 
dolgozat elején említett elbizonytalanodásomon szerettem volna úrrá 
lenni azzal, hoy megmagyarázom azt, amit kritikusok, összegez ők néha 
elfelejtenek. Hogy létezik a színházi pluralitás. Hogy nincs helye a 
kizárólagosságnak. Hogy csak az egy helyben topogó, sablonokban gon-
dolkodó, meghaladott színházat lehet bírálni, a terméketlent, az érték-
telent, az viszont, hogy egy el őadás, vagy egy ,szemlén bemutatott el ő-
adások sora nem illeszthető  be saját, egyéni ízlésrendszerünkbe, még 
nem jogosít fel senkit az illető  produkciók elmarasztalására. 

Vannak, akik nem értenek egyet a válogatással. Minden évben 
akadtak kifogások. Mindenki szelekcióit meg lehet támadni. Nincs két 
olyan színházi szakember, legyenek bár egykorúak, azonos végzettség űek, 
azonos elveket valló kritikusok, rendez ők, teatro.lógusok, akik a fel-
ajánlott hetvenöt produkció közül ugyanazt a nyolcat választanák ki. 
Számon kérni a Sterija Játékoktól csak a min őséget lehet. A Sterija 
Játékok . pedig tablója színjátszásunk jelenének, ugyanígy számon kér-
heti az évadrepertoártól mindazt, amivel esetleg adósunk maradt. En-
nek a rendezvénynek — a koncepciót ért kifogások ellenére — nem 
lehet tematikus szemle jellege, hiszen a jugoszláv színjátszásnak a ha-
zai drámán alapuló egészét hivatott dióhéjban prezentalni, a fellelhet ő  
legjobbat, nem pedig színházunk egyik szegmentumát, bármely szeg-
mentumát. 

Tóvábbá, nem a szemlét illik kárhoztatni a korszakalkotó el őadá-
sok hiányáért. Talán nem is ilyen elvárásokkal kellene beülni a színház-
ba. Tudnunk kell a helyünket, lehet őségeinket, képességeinket, és ne 
csapjuk be magunkat, hagy a külföld, a sokszor hangoztatott „Európa" 
annyival előttünk jár, egységesen magasabb színvonalon m űveli ezt az 
ősi művészetet. És illúzió minden évben remekm űveket várni hazai 
színpadi szerzőinktől. Külföldi vendégekre hivatkozom, akik a Játékok 
katalógusát lapozgatva hitetlenül esóvalgatták a fejüket, mondván, hogy 
szinte felfoghatatlan számukra, honnan ez a termékeny drámairodalom, 
a jugoszláv kortárs dráma ilyen dömpingje, melyre csak az utóbbi 
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szezonban bemutatott premierek számából is következtethettek. A szín-
padra került művek minősége ebben a kontextusban lényegtelen. Tény, 
hogy igény és készség mutatkozik az új darabok repertoárba iktatá-
sára. Színházaink érdeklődnek a hazai drámairodalom iránt, szerz őink 
pedig egyre gyakrabban írnak, mind jártasabbak a dramaturgiában, 
mind változatosabb a tematika. A remekm űvekre pedig még a mienk-
nél gazdagabb, nagyobb hagyományú nemzetek drámairodalmában is 
türelmesen várakoznak. Vannak ellenben játszható darabjaink, melyek 
nemcsak szórakozási szükségleteket elégítenek ki, hanem aktuális 
mondanivalót is hordozva politikai, erköcsi, esztétikai vonatkozásban 
továbbgondolnak bizonyos problematikát. Tapasztalhattuk, hogy eze-
ket a darabokat műélvező  és fogyasztói közönség egyaránt szívesen 
fogadta, tapasztalhattuk, hogy szakma és átlagnéz ő  egybehangzóan ítél-
te meg és taksálta átlagon felülinek a Tetovált lelkeket, a šopalović  
vándorsz?nházat, a Nagy briliáns keringőt. összehasonlítva az el őző  né-
hány évvel, kétségtelenül emelkedett a drámák és el őadások színvonala. 
A sok vihart kevert politikai színház hullámának elcsitultával egysze-
riben vákuum állt be a Sterija Játékok műsorában, az ismert ellenné 
geskedések is oda vezettek, hogy a szelektorok tévelyegtek, bizonytalan 
kézzel állították össze a fesztiváli m űsort és örülhettünk, ha egy-egy 
valamirevaló, emlékezetesebb előadás helyet kapott a szűkebb keretben. 
Évről évre szürkeségről, érdektelenségről beszéltünk; a kor valóságá-
hoz, a társadalom lényegesebb kérdéseihez kevés közük volt a drá-
máknak, a színházi formanyelv korszer űtlenségét, kiüresedettségét em-
legettük. Egy egész sor neves rendez ő  maradt távol a fesztiváltól, a he-
lyükbe lépő  második vonal pedig nem tudott igazán izgalmasat fel-
mutatni. Épp ezért állíthatjuk, hogy idén legalább volt mit nézni: 
Unfkoivszki ismét bizonyított, Jovanavi ć  rendezése ha nem is váltott 
ki olyan heves reagálásokat, mint a BITEF-en — itt se hagyta közöm-
bösen a nézőket és kritikusokat, Šendlbauer szakmai biztonságáról 
győzött meg, Mijač  pedig diadalmas reneszánszát éli — a két legna-
gyobb hazai fesztiválon, Szarajevóban és Újvidéken is learatta a ba-
b.érokat. Mindezeknek az alkotóknak jelen m űködése egy hosszabb pe-
riódust követő  szintézis felé mutat, mindegyik a maga módján sz űri 
le tapasztalatait és építi bele el őadásaiba, mindegyik más-más formá-
ban viszi tovább a progresszív törekvéseket, úgy látszik, hogy szen-
vedélyes útkeresésükb ől most útépítésbe fogtak. Nem panaszkodhatunk 
mozdulatlanságra, de távol áll tőlünk a gondolat, hogy ünnepeljük 
magunkat. Nehéz, hálátlan és felettébb tisztességtelen dolog volna a 
jugoszláv színjátszás egészére vonatkoztatni. hiszen ki-ki lehet őségeihez 
képest többkevesebb el őadást lát egy idényben, a teljes produkciót 
aligha, de a Sterija Játékok, mint a hazai kortárs drámairodalom 
serkentője és hagyományápoló fesztivál, bepillantást nyújthat a m ű-
helyekbe és ennek alapján vonhatunk le elméleti következtetéseket 
színgázunk állapotiról, a művészetben végbemenő  mikromozgásokról. 
Minden általánosítás természetesen hamisítas is. De egy fesztiválról, 
mely harminc éve büszkén viseli a „jugoszláv színházi játékok" epi-
theton ornansát, bátran kijelenthetjük, hogy önniiagához képest szín-
vonalban, előadásainak tartalmi-formai jegyeit illet ően kezd magához 
térni, kezd kievickélni válságából és már a jugoszláv színház több-
színű  legyezőjét bontotta ki. Akkor is, ha err ől a legyezőről esetleg 
kimaradtak bizonyos árnyalatok. 

Visszaivisszatéreik kezdeti tanácstalanságomra. Elhallgassam-e ellen-
véleményemet a fődíjjal kapcsolatban? Azért, mert nekem személy sze-
rint a Zvezdara színhaz Tetovált lelkek előadása kompaktabbnak t űnt, 
mint a Jugoszláv Drámai Színház számtalan vizuális és egyéb hatás-
elemre épülő  Šopalović  vándorszínháza, jogom van-e szót emelni a 
zsűri, kritika és közönség egybehangzó ujjongásával szemben? Inkább 
azt az örvendetes tényt emelném ki, azt a m űvelődéspolitikai előre-
haladást és eredményt, hogy végre eljutottunk az álmodott szemlélet- 
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és ízlesharmóniához, amikor nagyközönség, fogyasztó éš színházi szak- 
ember egyaránt relevánsan mér fel színházi értékeket, amikor a két 
pólus antagonizmusa megszűnőben és azonos esztétikai pozícióból ítélhet. 

Ha még ebben az esetben csupán kritikusi sumákolásra szorítkoz-
nék, és igyekeznék egyensúlyhelyzetbe hozni megingott bels ő  értékmé-
rő  műszer met, akkor sem hallgathatom el a díjszóródás paradoxi-
áját, melynek aztán semmi köze a két kimagaslóan legjobb el őadás 
összeméréséhez. Mert amíg tudniillik a ŠopaZovi ć  vándorszínház tarolt 
(legjobb előadás, legjobb rendezés, legjobb drámaszöveg és. még egy 
színészduj is, plusz a kritikusok kerekasztalának díja), addig a Szte-
fanovszki-darab a hivatalos elismerések tükrében a ,;futottaik még" ka-
tegóriába csúszott vissza. Ez pedig távolról sem objektív; nem is 
adekvát rangsorolás. Hiszen a közönség is lelkesen fogadta, a kritiku-
sok ranglistáján pedig alig néhány századrésszel maradt el az els ő  
helyezett mögött. 

Nem kívánom megreformálni a Sterija Játékok kialakult díjazási 
és elismerésrendszerét, de éppen az idei rendezvény tapasztalatai ve-
tették fel bennem a di;Lemnlát, vajon hasznos és észer ű-e jó előre meg- 
határozni a díjkontingens arányeloszlását. Mert például ez a Játékok a 
nagyszerű  színészi alakitások jegyében zajlott, máskor több rendez ő  
egyenlő  eséllyel pályázott a legjobbnak járó elismerésre, mégis minden 
alkalommal ugyanazt az öt színészi, illetve egy rendez ői díjat oszthatta 
ki a zsűri. Úgy gondolom, igazságtalanságok egész sorát lehetne kikü-
szöbölni, ha esetleg bizonyos kategóriákban kiosztásra nem kerül ő  díja-
kat a zsűri átminősíthetné. Vannak fesztiváljaink, versenyeink, amelye-
ken ez megengedett. A Sterija Játékok bírálóbizottságának gandjait is 
enyhítené az ilyen változtatási, permutációs lehet őség. Valóban csak 
sajnálni tudok egyes színészeket, akik életük formáját futották ki, mester-
ségbeli tudásukat művészi tökéletességre emelték és mégse jutottak a 
kiválasztottak listájára. Más kategóriában viszont díjat kaptak olyanok 
is, akiknek teljesítményét több középszerű  közül szemelgették ki. 

Sokan kardoskodnak ma az állandó megújulásért, hiányolják a 
Sterija Játékokról az alternatív színházakat, a szabad társulásokat, 
melyek a kamlex ,színjátékból kivált és önállósult folyamatm űvészetet kul-
tiválják, Hont Ferenc terminusával élve a „mimiknzs és teatrális m űvé-
szeteik" önálló változatait. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a cso- 
portoknak megvannak nálunk a hagyományos gyülekez őhelyei, továb-
bá, hogy Újvidéken is évente megrendezik az úgynevezett Kis Sterija 
Játékokat, a megrovó célzásoknak máres.ak azért sincs helyük és hi-
telük, mert a szemle szabályzata szerint a szelektorok csak a bejelen-
tett előadasork közül válogathatnak, márpedig a hetvenöt el őadás kö-
zött nemigen tolakodnak az alternatív színházak, mi több a ljubljanai 
Sester Scipion Nasice volt az egyetlen, amely részvételi igényét beje-
lentette. Úgy rémlik, szó sincs arról, hogy a Sterija Játékok mell őzne 
speciális irányokat vagy színházakat, meglehet ősen nyílt rendezvény, de 
senkinek nem áll jogában a szabályzat ellenében m űködni, esetleg 
önhatalmúlag menetközben változtatni a profilon. Persze az is kétsé-
ges, hogy ha változások következnének be, épp a nagy hangon hir-
detett irányban kellene-e tájékozódni. Vízagyú maradi volna természe-
tesen, aki eleve elutasítaná a színházi megújulást, csakhogy a megúju-
lást követelőknek alkalmanként nincsen kéznél olyan modell vagy irány-
zat, amire hivatkozhatnának, vagy pedig egy-egy produkció vagy al-
kotó körül nyüzsögve egyetlen színházi útnak lesznek elvakult elkö-
telezettjei, amiből egyenesen következik, hogy kizárólagosak, hiszen egy-
fajta színházmodellt propagálnak. E követelések egyike sem elfogad-
ható ilyen formában, hiszen az el őbbi pusztán általános elégedetlent' 
séget tükröz konkret elképzelések nélkül, a másik pedig az ízléster-
rorral mutat rokonságot. 
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A sokak által hangsúlyozott kett ős kritérivanrendszer felől köze-
lítve a Sterija játékok idei programjához, abszolút és relatív mércét 
alkalmazva természetszer űleg más és más eredményekhez jutunk. Az 
abszolút mérce „nincs tekintettel id őre, helyre, körülményeikre, csak a 
tökéletest fogadja el". Itt aztán kívánnivaló jócskán akad, mondhatni 
egyetlen előadás sem elégítheti ki az igényeket. Mindegyikben van ki-
vetnivaló, elmarasztalható, ment a produkció valamelyik komponense 
nem funkcionált. A Šopalovi ć  vándorszínház jól bevált fogásokkal dolgo-
zok, választékos, de a biztonságosság keretei között a , kiszámítottság, 
a kockázat nelkül,iség, a helyenként olcsóbb hatásvadászat dominál 
benne. A Tetovált lelkek egy már kikísérletezett színházi konvenció-
rendszeren belül mozog, néhány gyengébbnek látszó epizodistával. A 
Nagy briliáns keringő  előadásából hiányzott a tematika által megkö-
vetelhető  szikárság és keménység, nem retusálta kell őképpen a szöveg 
irodalmi reminiszcenciáit. „A szépség és a szörnyeteg" pedig nem iga-
zolta vissza a megideologizált koncepciótolmácsolásokat. Folytathatnánk 
a sort, de valójában ez az a négy el őadás, a program fele, mely 
mindenképpen előkelő  helyet foglalt el az idei Játékokon. Ha viszont 
a körülményeket, színházi állapotokat is figyelembe vesszük és velük 
összehasonlítjuk az említett • produkciókat, azaz relativab'b, szívélyesebb 
és minden bizonnyal reálisabb mércével mérünk, kiderül, hogy sokkal 
magasabbra értékelhetőbbek a produkciók, hiszen a különböz ő  színház-
felfogások következetesen, céltudatosan megvalósított produktumait lát-
hattuk. Ilyeténképp a Sterija Játékokon felvonult többfajta színház-
eszmény a pozitív és progresszív irányba kimozduló hazai színjátszást 
volt hivatva prezentálni. 

A 31. Játékokról megjelent összefoglalókat olvasgatva sokáig ta-
nácstalanul töprengtem, mi indokolja egyes kritikustársaim fanyalgását 
vagy teljesen elutasító megnyilatkozásait. Mi sem lenne egyszer űbb, 
mint a saját gondolataimat is felfűzni az általuk képviselt abszolút 
mércék hordszí j ára. De akkor nem értékelhetném az objektíve meg-
indult letisztulási folyamatot, a színházfelfogások pluralizmusát az 
egyes rendezők eddigi tapasztalatainak rekapitulációs törekvéseit. Mégis 
úgy vélem, hogy a Sterija Játékokat nem lehet, nem szabad kiragadni 
abból a valós környezetből, ahol évről évre lezajlik, s hogy becsülnünk kell 
a mikroszkopikus haladást is, mert objektíve nincsenek olyan erőink, 
amelyek garantáltan egy csapásra megválthatnák színjátszásunkat. 
Vannak, akik avantgárdot prédikálnak -- megkésett er őfeszítés, hiszen 
modern szenzibilitásunknak már nem elégséges a kiüresed ő  moderniz-
mus. Had fejezzem be fejtegetéseimet egy külföldi színházvita meg-
szívlelendő  gondolataival: „Mindig kettőn áll a vásár, mert kérdés, 
hogy a színház. kimondja-e a lényeges morális, filozófiai vagy politikai 
igazságokat, és ha igen, akkor kérdés, hogy a közönséget érdeklik-e 
ezek az igazságok. Maga a kor dönti el, hogy milyen színházra van 
szüksége — »hónaljcsiklandozóra«, »odamondogatóra«, filozofikusan ma-
gasröptűre, vásárian ordenáréra, .józanul hétköznapira —; vagy hogy 
egyáltalán szüksége van-e színházra." 
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FARAGÓ ÁRPÁD 

A MEGÚJHODÁS ÚTJÁN?! 
A VAJDASÁGI HIVATÁSOS SZÍNHÁZAK 36. TALÁLKOZÓJA UTÁN 

A VKSZ TB Elnökségének a kultúra és az. alkotótevékenység eszmei kér-
déseivel foglalkozó bizottsága a közelmúltban színművészetünk időszerű  
kédéseiről tanácskozott. Az alapos elemzés és vita pontosan körülírta 
a jelenlegi állapotot, konkrétan rámutatott azokra a hibákra, fogyaté-
kosságokra, amelyek gátolták és gátolják színm űvészetünk fejlődését, 
kibontakozását. 

Most, a vajdasági hivatásos színhájak 36. találkozója után termé-
szetes, hogy mindenekelőtt az említett tanácskozás szellemében érté-
keljük a látottakat, illetve keressük a választ arra a kérdésre, hogy való-
ban mélyponton van-e színművészetünk. 

Bonyolult a kérdés, de ha ezúttal. eltekintünk színházaink laza szer-
vezeti felépítésétől, ha nem „időzünk" el a társulatokon belül jelent-
kező  problémáiknál, gondolok itt elsősorban a minddinkább előtérbe ke-
rülő  hivatalnoki szellemre, a rutinosság, a középszer űség térhódítására, 
s talán kissé túl élesen fogalmazok, amikor azt állítom, hogy az öni-
gazgatás megcsúfolására, akkor a Zrenjaninban megtartott 36. találkozó 
derűlátásra ad okot: Ugyanis művészi szempontból kizárolag az el őadá-
sok színvonalát tekintve elégedettek lehetünk. 

Nem szeretnék .ellentmondásba keveredni, ugyanis nehezen hihet ő  
el, hogy az említett „állapot" alapul szolgálhat a komoly, alkoto m űvé-
szi munkának. Szó sincs itt semmiféle kollízióról, ezek tények, egyfel ől 
a visszahúzó erők által teremtett káosz (nyugodtan nevezhetjük annak), 
másfelől az igazi művészemberek lelkes, fanatikus kis csapata, és ha 
lépésről lépésre is, de mindinkább ezek az utóbbiak kerülnek az élre. 
S a zrenjanini találkozó ezt mindennél szebben példázta a szó nemes 
értelmében. 

A Zombori Népszínház Nadezsda Mandelstam félelme és remény-
sége, az Újvidéki Színház Mrožek Ház a határon, a Szabadkai Népszín-
ház Howard Barker Kastély és Gabriel García Máirquez Az ezredes, va-
lamint a p,ancsovai ad hoc társulat Csehov Hattyúdal című  előadása 
már azokat a művészi értékeket mutatta fel, amelyek a holtpontról való 
igen erőteljes elrugaszkodást jelzik és világosan utalnak színm űvésze-
tünk megújhodására vagy legalábbis szépen megfogalmazott törekvé-
seire. 

Az öt említett produkciót a teljesen eltér ő. rendezői megközelítés, 
elképzelés jellemzi. Az alapja minden előadásnak a korszerű  'szíávpadi 
formanyelv volt, a felépítmény azonban már az egyéni meglátások éle-
sen elhatároló stílusjegyeit viselne miagán. - Milan Belegišan, Željko Oreš-
ković , David Gothard, Vida Oignjenović, de mindenekelőtt Nada Kako-
tović  rendezői invenciójuk mellett arról is meggyőztek bennünket, hogy 
igényes, kultúrák vezetéssel a vajdasági színm űvészek összetett fela-
datok megvalósítására is képesek. Ugyanis a ragyogóbbnál ragyogóbb 
színészi alakításokon nagyon is meglátszott a rendez ő  munkája. 

Bevallom őszintén, nem emlékszem, hogy mikor láttam ennyi, iga-
zán figyelemre méltó színészi teljesítményt. Az alaposan átgondolt, ár-
nyalatokban gazdag, sallangmentes jellarnábrázólás., a krisztálytiszta sze-
repértelmezés eleve meghatározta egy-egy előadás színvolnalát. Đurde 
Cvijetić, David Tasié (Zombor), M.iloš Žuti ć  (Pancsova), Miodrag Petro-
vić, Pradrag Momč ilović, Árok Ferenc, Venczel Valentin, Banka János 
(új vidék), Jónás Gabriella, Ladik Katalin és Daróczi Zsuzsa (Szabadka) 
szuggesztív játékára, úgy érzem, sokáig emlékezni fogunk. 

449 



Talán túl derűlátóan fogalmazok, amikor színházaink zrenjanini 
találkozójának eredményeit próbálom összegezni, lehetséges, de minden-
esetre nem valamiféle védekezésnek szántam, ugyanis a színm űvésze-
tűnik helyzetére vonatkozó bírálatok, álláspontok minden kétséget kizár-
nak, a valóságot tükrözik és ezt egy pillanatig sem szabadna ennek a 
találkozónak az eredményeivel részben megcáfolni. Der űlátásozriat a 
felvillanó igényesség, a progresszív színházművészeti törekvés jelenléte 
alapozta meg. Nem szeretném, ha ez a megállapítás közhelyként hatna, 
ha valamiféle paravánul szolgálna azok felé, akik eleve „eltemették" a 
vajdasági színjátszást, akik lenéz ő , gúnyos mosollyal fogadnak minden, 
tartományunkban fogant színházi megmozdulást, kísérletet, olyan tö-
rekvést, amelyre érdemes és oda is kell figyelni. Márpedig a zrenjanini 
találkozóra igenis oda kell figyelni, ha tetszik ez . valakinek, ha nem. 

Zrenj.aninban hét színház nyolc produkcióját láttuk. A zrenjanini 
Toša Jovanović  Népszínház Ivo Breš:an Paraszt Hamlet, a Zombori Nép-
színház Predrag Periši ć  Nadezsda Mandelstam félelme és reménysége, 
az Újvidéki Színház Slavoanir Mrožek Ház a határon, a pancsovai ad 
hoc színház Csehov Hattyúdal, a verseci Szterija Népszínház Jovan Szté-
rija Popovié Hazafiak, a Szabadkai Népszínház Howard Barker Kastély 
és G. G. Márquez Az ezredes című  művével mutatkozott be. 

Az említett előadásokról készült rövid jegyzeteimet nem a színikri-
tikus hozzáértése, igényessége határožta meg. A látottak szakmai szem-
pontból való teljes kiértékelését, analitikus felmérését, remélem, elvég-
zik majd azok, akiknek lényegében az lenne a feladata. Én csupán egy-
egy előadásról alkotott véleményemet, benyomásaimat rögzítettem a lai-
kus szemlélő  megkérdőjelezhető  hozzáértésével. 

Színházaink hagyományos találkozóját a zrenjanini társulat nyitotta 
meg Ivo Brešan Paraszt Hamlet című  tragikomédiájával. Annit mindjárt 
konstatálni kell: a Paraszt Hamlet sokéves „száműzetése" után újra elő-
került, újra játsszák. Ugyanis amikor 1971-ben Zágrábban bemutatták, 
a siker valóban egyértelmű  volt. A zágrábi ősbemutató után ez a bre-
šani mű  elindult hódító útjára. Aztán amilyen váratlanul felt űnt, éppen 
úgy, szinte egyik napról a másikra egyszer űen a „feledés homályába" 
merült. A szöveg aktualitása, kendőzetlen, a nyílt és őszinte társadalom-
bírálata körüli vita ,,száműzetésbe" kényszerítette. 15 év után most is-
mét műsoron szerepel. A brešani szöveg által felkavart vihar már régen 
elcsendesedett és talán már az sem lepett meg bennünket, hogy az új-
bóli fogadtatás, a Paraszt Hamlet népszerűsége, talán még nagyobb, mint 
1971-ben volt. 

A zrenjaniniak Paraszt Hamletjét Dimitar Sztankoszki unacedón 
rendező  állította színpadra. Sztankoszki kiszélesítette a játékteret, el-
törölve azt a bizonyos „rámát", a színészeket a közönségt ől elválasztó 
láthatatlan válaszfalat, amely meghatározta a színpad és a néz őtér klasz-
szikus formáját. Ily módon a közönséget is bevonta a játékba. Lega-
lábbis az alapkoncepció erre utalt. Ennek következtében, sajnos a jele-
netek szétfolytak, elvesztették feszességüket és valahogy elszünkítertték 
a brešani mondanivaló lényegét. Ennek ellenére, mindenekel őtt . né-
hány kiváló színészi alakítás jóvoltából, voltak elfogadható, szép pilla-
natai is az előadásnak. Budinrir Peši ć, Miloje Ivanović , Selimir Tošić  
és Anđelka Davidovac alakítására fel kellett figyeln.ink.. . 

A Paraszt Hamlet a kihagyott lehetőségek előadása volt és min-
denekelőtt azt példázta, hogy a zrenjanini társulat többre is képes. 

A Zombori Népszínház Nadezsda Mandelstam félelme és remény-
sége című  előadását Vida Ognjenovi ć  rendezte. Egyszerű, finom művészi 
eszközökkel bontja ki 'a lefogott leveg őjű, szorosra fűzött képek sorá-
ból a költő , Mandelstam tragikus életét, sorsát. Nem a látványszer űségre 
törekedett, a bels ő; az emberi lélek mélységéb ől feltörő  rezzenéseket 
rögzítette úgy, hagy azok fokozatosan feltör ő  crescendójában a sztálini 
korszak szörnyűsége egészen félelmetes dimenziót kapott. 
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A zombori előadásban a rendez ő  a színészekben kiváló munkatár-
sakra talált. Durđij.a Cvetić, David Tašić, Nadežda Bulatović , Vladimir 
Amidžić, Ljiljana Tomi ć  mellett a többiek nevét is megemlíthetném, 
mert az előadás minden egyes szerepl ője megérdemelné, hogy külön. 
is foglalkozzunk vele. 

A szépen kimunkált, tiszta, színvonalas el őadás nem az újszerű  
színházi törekvések lehet őségeit mutatta fel, hanem a „hagyományos" 
megoldások igazi értékeivel bizonyította: csak jó és rossz el őadás léte-
zik. S a zombori több volt a jónál! 

Az Újvidéki Színház Ház a határon című  produkciója :mindenben, 
mindenekelőtt stílusában, eltért a zonlbori.tól. Az újvidékiek el őadását 
évek óta egy meghatározott founa jellemzi: a groteszk, az abszurd ele-
mek sokoldalú kiaknázása, használata. A Ház a határon nem az első  
mrožeaki mű , amely az Újvidéki Színház újszerű  értelmezésében közön-
ség elé került. Az Emigránsok es a Tangó után, amely világosan jelezte, 
hogy az újvidéki társulat eléggé járatlan utakat keres a mrožeki világ 
megláttatására, A ház a határon egy lépés tovább, egy újabb értelmezési 
mód bátor, kihívó kísérlete. 

Külön kell szólni az előadás konstrukciójáról, amelynek alapját, 
szilárdságát a kollektív, fegyelmezett színészi összjáték határozta meg. 
Ebben a kollektív színészi játékban a részletez ő  alapossággal kidolgo-
zott mozaikok groteszk jellege nem szürkült el a felfokozott ritmusban, 
ellenkezőleg; kidomborította, meghatározó módon napjaink meg nem 
válaszolt kérdéseire vonatkoztatta a rnrožeki gondolat lényegét. 

A zombori előadáshoz hasonlóan itt is nehéz kiemelni egy-egy ala-
kítást, éppen ezért soroljuk fel ennek a kis társulatnak minden egyes 
tagját: Soltis Lajos, Ábrahám Irén, N. Kiss Júlia, Árok Ferenc, Venczel 
Valentin, Banka János, Pászthy Mátyás és Bakota Árpád és természete-
sen Milan Belegišan rendező  érdeme, hogy A ház a határon rendhagyó 
prodúkciá lett. 

Pancsována:c nincs hivatásos színháza, még nincs. Ugyanis a város 
az utóbbi években komoly erőfeszítéseket tesz, hogy legyen. S talán 
ezért Zrenjaninbanl nagy érdekl ődéssel vártuk a pancsovaiakat, mert ha 
klaszikus érdemben vett imtézméhyesített színházuk nincs is, ad hoc 
társulatuk már van. Ez ugye azt jelenti, hogy egy-egy projektumhoz 
szerződtetik a résztvev őket, főleg Belgrádból, és így összeverődve, vállal-
va az ilyen színház viszontagságait, f őleg annyagi vonatkozásban, tulaj-
donképpen a hivatásos színház útját egyengetik, annak létjagosulrtsá-
gáért küzdenek. 

A zrenjanini találkozón a pancsovai ad hoc társulat Csehov Hattyú-
dal című  művét mutatta be. Tulajdonképpen Csehov négy egyfelvoná-
sosát fűzte egybe a rendező  Želimir Orešković. A szerepeket négy szí-
nészre, tegyük mindjárt hozzá: négy kiváló színészre bízta, akik elját-
szották az egyfelvonásosakban adott szituációkat. Hiangsúlyoznom kell: 
eljátszották, a groteszk színek pazar sokféleségét mutatva fel. Želimir 
Orešković  főleg arra ügyelt, hogy a sziporkázó színészi játékot egyen-
súlyban tartsa, nehogy az véletlenül is öncélúvá váljon. Ognjanka Ognja-
nović, Miroslav Žutić , Mida Stevanovi ć  és Miloš Žutić  fegyelmezetten 
követték a rendezői vonalvezetést, nem használták ki a „ripacskodással" 
elkönyvelhető  olcsó sikert, éppen ezért produkciójukat az átlagon fe-
lüli előadások kategóriájába kell sorolnunk.. 

A Szabadkai Népszínház magyar társulata Howard Baríker Kastély 
című  drámáját mutatta be David Gothard. rendezésében. Mondjuk el 
mindjárt, hogy a társulat fellépését nagy érdekl ődés előzte meg. A sza-
badkai színházi vonatkozású események, az új m űvészeti vezetés kínálta 
lehetőségek felcsigázták a nézők érdeklődését. Azok, akik végignézték 
a Kastélyt, nem csalódtak. A szabadkai magyar társulat régi napjaira 
emlékeztető  rangos előadással rukkolt ki. 
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A Kastély szövegéről kritikusaink már elmondtak mindent. Ezt nem 
alibinek szántam, de én megint csak arról szeretnék szólni,. ami szá-
momra, hangsúlyozom: számomra a legjelentősebb volt ebben az el ő -
adásban. S megint csak a színészi alakításokról van szó. Az utóbbi évek-
ben valahogy megszoktam, hogy szabadkai kollégáim teljesítményét in-
kább a rutinosság, mint az elmélyült, alaposan kidolgozott alakítások 
jellemzik. • Motst az ellenkezőjéről győződtem meg. Ladik Katalin, Da-
róczi Zsuzsa, Korira Miklós, Kovács Frigyes, Bicskei Itstván, a fiatal 
Döbrei Dénes és az idősebbek közül Sánta Puszta Lajos és Pataki László 
olyan leckét adott fel jellemábrázolásból, hogy arról csak mélységes 
tisztelettel kell és lehet szólni. 

Igaz, a szűkre szabott színpadtér nem kis gondot okozott színész-
nek, műszaknak egyaránt, igaz, hogy a tömegjelenetekben fellép ő  fia-
talok nem mindig álltak feladatuk magaslatán, de mindez nem kisebbít-
heti a társulat sikerét. A Kastély élményt nyújtó, szép előadás volt. 

A Szabadkai Népszínház szerbhorvát társulata G. G. Márquez Az 
ezredes című  korreodrámát mutatta be Nada Kokotovi ć  rendezésében. Ha 
a múltban nemigen adódott alkalom, hogy az elismerés hangján szól-
junk a társulat munkájáról, akkor azt most igazán ,pótolhatjuk. Ugyanis 
Az ezredes nemcsak rendkívül érdekes, de mindenekel őtt színvonalas pro-
dukció. 

Márquez. Az ezredes úrnak nincs aki írjon című  novellájának és 
egyéb írásainak színpadra komponált változata Nada Kokotovi ć  ihletett 
rendezői elképzelésében maradandó élményt nyújtott. A koreodráma 
több elem, konkretan a tánc, az ének és a drámai dialógus szintézisén 
keresztül áll össze, képez szerves egységet. Tehát, mint ebben az esetben 
is láttuk, a szó mellé egyenrangú társként felsorakozik ha tánc, az ének, 
a gesztus, és bármennyire féltünk is talán, az ilyen összetev ők, ez 
a sokszínűség teljesen háttérbe szorítja majd a mondanivalót, a végén 
kellemesen csalódtunk. Ugyanis a rendező  egy pillanatra sem engedte 
ki a kezéből az előadást, az egyensúly mindvégig megmaradt, tehát egy 
elem sem „ugrott" ki, nem került domináns helyzetbe, s ezért, mivel az 
egymást kiegészít ő , egymást nem zavaró elemek nem önmagukban, ha-
nem a szervesen összeállt el őadáson keresztül kulmináltak, az élmény 
sokkalta nagyobb volt, mint azt reméltük. 

Az ezredes, amelyben ` Jon:ás Gabriella és Petar iadavanovi ć  szí-
nészi alakitása mellett • kiváló teljesítményt nyújtott a balettpáros, 
Almira Os!m'a,navić  és David Sorin, a zrnenjianini találkozó egyik legjobb 
előadása volt. 

A verseci Sterija Népszínház Javan Sterija Popovié Hazafiak 
című  művével mutatkozott be ezen a találkozón. Elöljáróban meg kell 
jegyeznünk, hogy eredetileg a verseciek Ljubomir S.imovi ć  Šopcdovi ć  ván-
dortársulata című  ,színművét jelentettek be a találkozóra. A darab egyik 
szereplője az utolsó percben megbetegedett, úgyhogy a műsorváltozásra 
valóban objektív okból került sor. 

A fenti magyarázatot szükségesnek ttartottam, mivel ezzel menteni 
szeretném, vagy legalábbis enyhíteni a verseciek számlájára elkönyvelt, 
nem éppen pozitív bírálatokat. Ugyanis a Hazafiakról nem sok jót mond-
hatunk. Sterija pályájának, drámai munkásságának utolsó m űve, ez 
a kegyetlen öniróniával telített, kora társadalmát, annak hazug, ,farizeus-
kodó polgárait péllengére állító színpadi alkotás, er őtlen színészi tolmá-
csolásban, széteső  rendezői koncepcióban került színre. Tudjuk, hogy a 
Verseci színház komoly kádergondokkal küszködik, éppen ezért vigyáz-
nia kellett volna arra, hogy mit t űz műsorára. Mindenesetre a Hazafiak-
kal várni kellett volna, hiszen ennek a m űnek az előadása olyan fela- 
dat, amely erősebb, .felkészültebb társulatokat is próbára tesz, és bi-
zony azok is jól meggondolják, hogy bemutassák-e vagy sem. 

A verseciek példájából okulni lehet és kell is, hiszen mindennél vi-
lágosabb, hogy csak a realitás, a lehetőségek objektív felmérése hatá-
rozhatja meg egy-egy színház működését, létjogosultságát. 
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A vajdasági színházak zrenjanini találkozójának hivatalos m űsorát 
az újvidéki Szerb Nemzeti Színház társulata zárta Mrožek Sztriptíz 
című  rövidebb lélegzetű  színpadi művével. A Sztriptíz kényszermeg-
oldásként került a találkozó repertoárjába. Sajnos újfent csak ob-
jektív okokra hivatkozhatunk. Az történt, hogy az alkalmatlan, sz űk 
játéktér miatt az újvidéki Szerb Nemzeti Színház nem nevezhette 
be az évad legjobb előadását, a Koštanát, mivel az egyszerűen „nem 
fért volna el" a zrenjanini színház színpadán. Így aztán a találkozó já-
tékterének megfelel ő  produkciót kellett „találni". A választás Mrozek 
Sztriptízére esett és jó, hogy így történt, mert a találkozó gazdagabb 
lett egy jó előadással. 

A Sztriptíz két színésze, Miodrag Petrovi ć  és Predrag Momčilović  
még a pálya elején tart, tulajdonképpen most formálódnak, most ke-
resik önmagukat, ennek ellenére alakításuk már a kiforrott színészegyé-
niség ismérveit sejteti. A hatalom és az egyén közötti viszony labirintu-
sában a megalkuvó emberi magatartás sok apró megnyilvánulását olyan 
kidolgozottan, éretten hozták, hogy az ember önkéntelenül is feltette a 
kérdést: hol voltak ezek a fiatal színészek eddig? Mindenesetre a Sztrip-
tíz méltóképpen képviselte az újvidéki Szerb Nemzeti Színházat ezen a 
találkozón, még akkor is, ha kényszermegoldásból ezt a már „leírt" két-
személyes mrožeki darabot küldte el Zrenjaninba. 

A hagyományokhoz híven minden évben együtt tartják a feln őtt 
és a gyermekszínházak találkozóját. A különbség csak annyi, hogy a 
gyermekszínházak előadásait nemigen kíséri figyelemmel sem a sajtó, 
sem a rádió és a televizió. Mostoha gyermekei ők ennek a találkozónak, 
és ha szégyenkezve is, de be kell vallanunk. hogy ezért mindannyian 
hibásak vagyunk, főleg mi, akik tanúi vagyunk minden megmozdulásuk-
nak, akik tudjuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak, és ennek 
ellenére mégis rangos eredményeket érnek el. 

Az idei találkozón a Szabadkai Gyermekszínház magyar társulata 
M. Širola Aladdin és a csodalámpa, szerbhorvát társulata Jiri Streda 
A mese ideje. a zrenjanini bábszínház Jan Vladislav Mese a bőröndbő l, 
az Újvidéki Gyermekszínház pedig Hamupipőke című  mesejátékával lé-
pett a közönség elé. 

A két szabadkai előadást mindenekelőtt a könnyed, felszabadult já-
tékosság jellemezte. Részben ez mondható el az .Újvidéki  Gyermekszín-
ház előadásáról is, azzal a megjegyéssel, hogy az utóbbi társultat játéká-
ban, sajnos, itt-ott már felszínre került a rutinosság és ezt a kis gyer-
meknézők nagyon hamar megérzik. 

A gyermekszínházak találkozóján • a legrangosabb díjat a zrenjanini 
bábszínháznak ítélte oda a bírálóbizottság. úgy érzem, joggal. Ugyanis 
a Mese a bőröndből című  az élő  és bábfigurák szerves ötvözetében, a 
korszerű, funkcionális színpadtechnikai megoldásokkal tulajdonképpen azt 
példázta, hogy ina, a XX. század végén, hogyan, miképpen i,s kell szólni, 
hogyan kell megközelíteni, a színház számára egy életre elkötelezni a 
most felnövő  közönséget. - 

Az utóbbi időben gyakran beszélünk .a közönségről, azt latolgatjuk, 
hogy tulajdonképpen hol is történt a szakadás, a rövidzárlat a színház 
és a közönség viszonyában, mert tény, hogy napról napra kevesebb a 
néző , hogy megdöbbentő  gyorsasággal fogyatkozik a színházat szeret ők, 
a szinhážat kedvelők“. száma. A közönség nevelésér ől beszélünk, s köz-
ben nagy vargabetűvel kikerüljük azokat, akiknél ezt a . nevelést el 
kellene kezdenünk. Természetesen a gyermekékre, legkisebb néz őinkre 
gondolok, arra, hogy milyen nagy szolgálatot tehetnének a bábszínhá-
zak, a gyermekszínházak a színháznak. -Mert, ugye, nem. vitás, hogy a 
nevelést ott kell elkezdeni. Kézen kell fogni a kis óvodást • és elmenni 
vele a bábszínfázóa, később már egyedül fog menni a gyermekszínházba 
és egyszerre csak ott áll majd a ,nagy" színház piénztáránal és nem kell 
meggyőzni, rábeszélni, hogy beüljön a nézőtérre, hozzátartozik majd az 
életetéhez. 
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Ezek. az „eretnek" gondolatok"ott fogalmazódtak meg bennem, a 
kis nézők között, a zrenjanini találkozó gyermekel őadásain. Tudom, hogy 
nern mondtam semmi Újat, hiszen rnindan.nyi'an tisztában vagyunk azzal, 
hogy a közönségnevelést tuladonképpen hol kellene kezdeni. A baj csak 
ott van, s azért is teszem szóvá, hogy tudjuk és mégsem teszünksemmit. 
Az égvilágon semmit. 

A vajdasági szinházak 36. zrenjanini találkozója kétségkívül nem 
a stagnálás, a megrekedés' figyelmeztet ő  jeleit mutatta fel, hanem arról 
győzött meg bennünket, hogy előbbre tud lépni. Talán megint frázisokat 
használok, de ezútttal engedtessék meg nekem, hogy most, amikor úgy 
érzem, végre nem topogunk egy helyben, der űlátásomat, őszinte örö-
mömet ilyen formában juttassam kifejezésre. 

S _ végezetül még csak néhány mondat: a szemmel látható min őségi 
változás mellett, amely véleményem , szerint színm űvészetünk megújho- 
dását sejteti, volt még egy! rendhagyó dolog, amit semmiképpen sem 
kellene elhallgatni. A vajdasági színházi székemberek Minden egyes el ő-
adásról nyíltan és őszintén szóltak. Rámutattak a hibákra, kiemelték 
a pozitívumokat és tették ezt a •segiteni •  akarás jóindulatával. Új volt 
ez , mindannyiunk számárá, - annál is inkább, mivel a múltban sokszor 
tanúi voltunk a rosszindulatú, ledorongoló, mások véleményét semmibe 
vevő  vitáknak. Ezúttal senki sem dicsőítette a ,maga színházát", a „sa-
ját előadását", hanem mindenki egyértelnnien sžínházm űvés.zetünk egé-
széért szállt síkra. S ezek után sem szabad az embernek der űlátónak 
lennie? 

A Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválját az idén Zrenjaninban 
tartották meg április 18-a és 27-e között. 

A találkozó bírálóbizottsága a következ ő  díjakat ítélte oda: 

A kiváló színészi alakításokért: 

Budimir Pešić  (Paraszt Hamlet, Zrenjanin), David ,Tasié és Durđe 
Ovijetié (Nadezsda Mandelstam félelme és reménysége, Zombor), Miloš 
Žutić  (Hattyúdal, Pancsovi), Ládik Katalin és Daróczi Zsuzsa (Kastély, 
Szabadka), Jónás • Gabriella (Az ezredes, Szabadka), Miodrag Petrovi ć  és 
Predrag Momčilović  (Sztríptíz, Újvidék), Árok Ferenc (Ház -  a határon, 
Újvidék). 

A legjobb előadásért járo díjat Slawomir Mražek Ház a határon 
"című  rnű  bemutatásáért érdemelte ki az. Újvidéki Színház. 

A legjobb rendezés díját: Milan Belegišanin, a Ház határon rende-
zője kapta. 

Különdíjban részesült •Nada Kokotavi ć  a Szabadkai Népszínház ko-
reodrámájánák, Az ezredesndk inventív színpadra állításáért. 

Ugyancsak különdíjat kapott Željko Oreškovi ć  és Vida Ognjenowić  
is. Az előbbi a pancsovaiak Hattyúdalának dramaturgiai-rendez ői kom-
pozíciolaert, az utóbbi pedig a zombori el őadás költői adaptálásáért. 

A legjobb jelmezekért Pataki. Évának ítélte oda a bírálóbizottság 
.a díjlat (Az ezredes, Szabadkai Népszinház), a legjobb díszletekért viszont 
Boris Maksimović  érdemelte ki a legrangosabb elismerést (Ház a hatá-
ron,. Újvidék). 

Színészi különdíjban részesült:. Anđelka Davidovac és Miloje Iva-
nović  (Zrenjanin), valamint Venczel Valentin és Banka János (Újvidék). 
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CSORDÁS MIHÁLY .  

SZEREPEK ÉS DÍJAK  
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ KÉT BEMUTATÓJÁRÓL  

Alig háromnégy hónapja még a két vajdasági magyar együttes -- a  
Szabadkai -  Népszínház magyar.  .társulata és  ...az Újvidéki  Színház —  szer-
vezési  és kádergondjairól,  munkájának. nehézségeiről - és 'teljesítményei  
megál ~lap-odásáról, illetve a szabadkaiak esetében ; vitatható vol-
táról nyilatkoztak annak a kerekasztal-értekezletnek . a résztvev ői (színé-
szek, ;más színházi  szakemberek kritikusak), amelyet az Újvidéki.  Rá-. 
dió Rivalda ćírmű  'műsorának szerkesžtője szervezett meg , '. és aanelyet.  
azután több, folytatásban sugárzott a rádió, Már ezen a. beszélgetésen  
felrrieiült a művészeti munka -fellendülését jelző  két előadás példája  
is. Lévén ezek a produkciók azonban irLkább. formai - bravúrok, mint  
teljes értékű  színpadi megvalósítások, akkor még senki sem gondolta,  
hogy a Vajdasági Hivatásos Színházak 336. Találkozójának zsűrije: az  
újvidékiek iJlrožek-darabját jutalmazza f ődíjával, míg a legalább annyi-
ra _sikeres ,szabadkai. próbálkozást (Howard -Baker: Kastély) jóval hű-
vösebben fögadja. Itt persze az „ízléseik és pofioniak igaságára való 
hivatkozással el is intézhetjük 'ezt a -kérdést, leszögezve, `hogy a zrenjani-
ni • rćalálkoaó bizonysága szerint is eredményesen dolgóžiik az Újvidéki 
Színház, sőt az újabb' bemutatók után ezt még hozzátehetjük —
inllnd nagyobb' erőbevetéssel küzd meg a - vitathatatlan - vagy vagy vitatható 
sikerekért: 

MROŽEK ÉS BELEGIŠANIN -  PÁRBESZÉD 

Kinek művészi _üzenetét közvetíti feléink vajón SlaWomir Mrožek 
Ház a határon című  drámájának újvidéki előadása: az • íróét-e, vagy a 
rendező  Mfian Belegiš.anét, aki fiatalos lázadó kedvvel feleseli végig a 
pörgő  jeleneteket a ,neveš lengyel szerz ővel?: Mert a most látott darab. 
inak éppen csak hogy köze van mondandójában Mrožek művéhez; tőle 
félig független színpadi `alkotásként azonban szemet gyönyörködtet ő  mes-
terntiunka, ' amely 'a míves kéz 'jegyeit.  viseli magán. A kerekre faragott, 
tükörsimára csiszolt miniatűr produkció legalább 'annyira Ivica Kle-
menc műve is, mint 'á groteszk és abszurd. elemeib ől építkező  mozgás-'  
kompozícióhoz a -  frappáns ötletek csillogó gyöngyfüzérét szolgáltató 
rendezőé. Az ötletek percről percre sorjáznak ugyanis Belegišanin•szín-
padán, s tagadhatatlanul. lekötik. a légigényesebb néz őt is. Csakhogy kö-
zéjük'keverednek olyanök.is; amelyeknek a darab mondandójához • vajmi 
kevés közük , van -g  csak ...önmagukban állják meg a helyüket: a nagy 
hatalmak .közötti államhatárón álló .házacskában él ő  család kisgyerme-
ke szakállas .:öregember; 'tagjai valamennyien szellemi fogyatékosok, 
vagy legalábbis azokra emlékeztetnek; 'a színészek komikus hatású gro-
tesz.. mozdulatokkal .„kicsi rakás nagyot kíván” játékot játszanak, s 
egymás -tetején. fekve ínég állva farkasszemeznek a -közönséggel. 

` Szerző: és .  rendező  tulajdonképpen csak a szüzsében találkozik, 
amely .a határon-"á11óLkicsiny házacska lakóinak .életét festi elénk olyan 
figurákkal, mint ° a 'furcsa- • „határvillongásban" életét veszt ő  anyós, a 
saját jólétét - apró ügyeskedésekkel megteremt ő  s a hasát mindennél 
jobban •"•:szerető '':após, ;a. ,morbid csecsemőszörnyeteg, az utászkapirtány-
éS csenapéšzkarikatnira, ';'az abszurd ' drámák világából. kislép ő  vámos-. és 
határőr; valamint a simulékony tangót járó és olykor ferde. hajlatura 
valló 'őlelkezésbem .eggyé forró két diplomatakreatúra, akik a - . határ-
kérdések. megoldásáról tárgyalássorozatot folytató két nagyhatalmat j eel-
képezik. 
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Ám a rendező  távol kerül a szerző től a mondandóban. Teljesen 
mást mond olvasója számára ugyanis Slawom+ir Mrokek, és mást Milan 
Belegišanin. Az előbbi egy kispolgári család tragédiáját írja le, amelyet 
a szobáikat kettészel ő  államhatár idéz elő  életükben, sorsukban. Az-
utóbbi groteszk képeket sorakoztat elénk, amelyek jól kidolgozott kis 
mozaikok, de egymáshoz nemigen illeszkednek. E képekb ől más derül 
ki, mint Mroiek meséjéb ől, s valami megmagyarázhatatlan csoda foly-
tán szellemileg fogyatékos h ősük végül is kimenekül e világból •— át-
mászik a ház lakóit mind szűkebb és szűkebb térbe szorító, mozgó 
falon .. - Belegišanin megmenti hát emberét. S efeletti örömünk csilia-
pultával elgondolkozunk rajta: miért kell ennek éppen gyengeelmé-
jűnek lennie?! Vajon azzal a' jelentéssel szerette volna felruházni egyéb-
ként frappáns szimbólumát a rendez ő, ami egyertelműen kiolvasható 
belőle: a hülyéké a .jövő? Vagy egyszerű  tévedésről, egy teljességgel 
ki nem dolgozott jelképről lenne csak szó, amelyet még csiszolgatni, 
pontosítani 'kellene? 

Mintha tiszta gyapjúból és műanyagból készült fonalból kötné meg 
a darab kezeslábását, Belegišanin kétféle anyagot használ munkájához: 
a Valós . életet adó filmfelvételaket és szinte megfejthetetlen szimbólu-
mokat. Sőt a kettőt egymásba oltja a vérfagyasztó háborús filmjelene-
teket a vérfoltosra mázcet falra vetíti. 

S ha számon is kérhetjük a rendez őn a tartalom mélyrétegeibe 
való lemerülést ;  csodálattal szemléljük virtuóz formai megoldásait. Ezek 
azonban újabb , és újabb kritikai észrevételekre adnak okot. Ismét csak 
kérdezni vagyunk kénytelenek: vajon tragédiát,-- avagy komédiát szán-
dékozott-e formálni • a rendelkezésére álló filmes-televíziós novellaadap-
tációból? Hiszen maga a darab inkább a morbid és grotesz elmeib ől 
építkező  vígjátékra, mint tragédiára emlékezett; ám egyes mozzanatai 
és főként zárójelenete mégis ez utóbbira utal. Fején találjuk-e a szöget, 
ha az egyszerűsíetés módszerével élve leírjuk: abszurd tragikomédia. 
Talán. Talán nem. 

Olybá tetszik, - jóval többet szeretett .volna ezzel az előadásával a 
számunkra mondani Milan Belegišanin, mint végül is sikerült neki. 
mai . világban a határ nemcsak -az emberek közötti felosztást jelenti, 
az emberek és területek -felosztását, terület és terület felosztását, ha-
nem az emberben rejl ő  megoszLást is. A határok egyre több dologtól 
távolítanak el bennünket, végs ő  soron önmagunktól is" — vallja a ren-
dező  a színlapra jegyzett soraikan. Ám a maga összetettségében ezt az 
elidégenedési folyamatot a színpadon ábrázolnia nem sikerült. 

-Sikerült viszont olyan zökkenőmentes, gördülékeny játékot a vitat- 
hatatlanul tehetséges és törekv ő  színészekből kiprovokálnia, amely első-
sorban Ivica Klemenc mozgáskompozícióiban teljesedik ki, és amelynek 
azok • a jelenetei az igazán nagyszer űek, amelyekben a résztvev ők tudják, 
mit is kérnek tőlük; azok • pedig a leggyengébbek (mint a kezd ő- és 
z•rókép is), amelyekben ez nem derül ki számunkra (sem). Igy aztán 
a jó szerepek előadását alkotja --még; a csillogó szerepek pedig a közön-
ségnek' és a más -szemlél őknek is egyaránt tetszenek, s igencsak vonz-
zák .magukhoz fesztiválok és találkozók díjait. • 

Könnyedem és szellemesen alakítja csöppet sem könnyű  szerepét 
Árok Ferenč. Apósa groteszk alak, akinek a megnyilvánulásai komiku-
sak:. Soltis Lajos Énje a pezsg ő  játék önfeledt perceiben hiteles és érde-
kes figura, a partner nélküli szerepformulás jeleneteiben azonban jel-
legtelen. Ábrahám Irén akkor méltó partnere Soltisnak, amikor a 
színpadon zajlik az élet, és a csalfa asszonynak a férjéhez való nem 
egészen kifogástalan viszonyulását érzéketetheti; viszont kevésbé talál 
magára a lendületük vesztette dialógusokban. Bakota Árpád inkább a 
mozdulataival, mint .a hangjával érvényesül ebben a produkcióban. N. 
Kiss Júlia anyósa jól megformált mellékszerepl ője a darabnak. Vencze1 
Valentin és Banka János nyalka diplomatái biztonsággal mozognak a 
színen, a rendező  elképzelése szerint élettelen bábfigurákként. 
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Boris Maksimović  vándorló falai jelképiségükkel szerves tartozé-
kai az előadásnak; felhasználásuk olykori céltalanságáért tervez őjüket 
nem okolhatjuk. 

Annamária Mihajlović  egyenruhára és sok minden másra emlékeztet ő  
jelmezei végül is kifogástalanok, csak nem minden jelenetben funkcio-
nálisak. 

Végezetül megállapíthatjuk: az újvidéki gárda a szemnek gyönyör ű-
séget okozó szép el őadással ajándékozott meg bennünket, amelynek 
helyét a Vajdasági Hivatásos Színházak 36. Találkozója zs űrijének fő -
díja nagyon magasan jelölte ki. Ám ha itt nem gondolkozunk is díjak-
ban,' és nem várjuk el, hogy helyettünk a bírálóbizottságok ítéljenek, 
akkor is hinnünk kell a Beilegišanin-féle színjátszás gy őzelmében, ha 
a megjelenítésre szánt drámák lényege felé látjuk közelíteni, közeledni. 

ELVONATKOZTATÁS ÉS STILIZÁLÁS 

Nem volt véletlen az, hogy 1974-ben éppen egy Dürrenmatt-darab-
bal, a Play Strindberggel robbant be a hazai köztudatba az Újvidéki 
Színház; de mindékor kiváló megnyilatkozási alkalmat látott, a Dürren-
matt-szövegekben a szabadkai együttes is. Ezek a drámák ugyanis örök 
emberi kérdésekkel foglalkoznak, olyantikkal, amelyek bármely id őben 
és bármely társadalomban érvényesek lehetnek és érvényesek is. Ve-
gyük hozzá ehhez még az értelmezés és interpretálás korlátlan - lehet ő s 
ségeit, és akkor megértjük: az el őadásokhoz alkotói módon oly szíve-
sen viszonyuló társulatok számára mennyire f őnyereménynek számí-
tanak a Dürrenmatt-féle drámák. 

Remek előadás született akkor, tizenkét éve, Radoslav Dori ć  ren-
dezésében, Romhányi Ibi, Fejes György és Nagygellért jános főszerep-
lésével, és sejthetjük itt mindjárt, hogy olyan, amelyet mindenképpen 
folytatni keltlett ... Folytatni szabadon es igazi alkotói kedvvel, s termé-
szetesen az akkori bemutató színészh őseivel: Romhányi Ibivel és Fejes 
Györggyel... S ki más rendezhette volna meg az Új el őadást, mint Ra-
doslav Dorić ? 

Jó, hogy ígytörtént, és hogy immár kultúránkban a szükségszer ű-
ségnek ez afoka kényszeríti ki az efféle eseményeket. Az öreg hölgy 
látogatása című  Dürrenmatt.dráma mostani. újvidéki premierje ugyanis 
kiemelkedő  eseménye volt művelődési életünknek. 

Radoslav Dorić  remekbe szabott előadást „hozott ki" - Dürrenmatt 
erkölcsi okfejtéséb ől és érdekes szüzséjéből. Bármerre tájékozódhatott; 
az író semmilyen receptet sem er őszakolt rá, ám nyújtotta a számára 
egy teljesen egyéni rendezői koncepció kialakításának . a lehet őségét. 

Vitatkozhatunk rajta, vajon az éppen megvalósított elképzelés-e az, 
amelyet magunk is a legcélravezet őbbnek hiszünk, ám ha így gondol-
kozunk a darabról, akkor lényegében •a kinek a pap, kinek a papné 
kérdését vetjük fel feleslegesen. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy 
Dorić  produkciójában a logika törvényei szerint bontakozik ki a játék, 
alakítják szerepüket a színészek és . bonyolódik a cselekmény. A törté-
net elvonatkoztatásával és. a játék stilizálásával sikerül elérnie a rende-
zőnek, hogy a közönség ne redukálja le a meséjére Dürrenmatt drá-
máját, hanem eltűnődjön azon, amit számára üzen, s őt mindazon, ami 
ennek az üzenetnek a hatására saját életének a gondjai-örömei közül 
az eszébe jut. 

Márpedig sok minden juthat az eszébe, hiszen a tárgyalt szöveg-
ben boncolgatott erkölcsi kérdések igen aktuálisak a gazdasági válsá-
gokkal küzdő , tehát az elszegényedéssel napról napra nehéz harcot vívó 
világunkban. Friedrich Dürrenmatt maga is - feloldja olvasóit és a mű-
veiből készült produkciók közönségét az ítélkezés felel őssége alól, ami 
óriási újítás a színjátszás történetében. Az emberek pedig szívesen 
mentesülnek minden felelősségtől. 
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A mese igen kacifántos, és tanulságaival Ezópust• is megszégyení-
tené: az embereknek a jólét utáni vágya fokozatosan. legy őzi erkölcsi 
meggyőződésüket, elveiket... 

E .fabula • színes és fordulatos. Alombeli. szerepeket .  kínál fel a szí-
nészeknek. S tudjuk, a jól. megformált szerepek hozzák a díjakat 
is, amelyekért Thalia minden papja és papn ője talán mindenki másnál 
jobban .  áhítozik .. . 

. A történet hősnője, Claire Zachanassian, a világ leggazdagabb asz-
szonya, szülővároskájába hazatérve egy feltétellel hajlnadó gajdaggá 
tenni, a helységet és személy szerint a lakóit is: ha a törvény megkerü-
lésével megölik egykori szerelmét, aki annak .idején lányanyaként cser-
benhágyba, és ezzel a prostitúció útjára ,lökte". A gazdag ember tár-
gyilagosságával és elbizakodottságával. egyszer űen meg kívánja vásó; 
rolni magának az emberek erköl ćseit, másként szólva: az igazságszol-
gáltatást. Senki és semmi sem érdekli, és nagyon jól tudja, hogy a 
töméntelen pénz révén érvényesíteni képes akaratát. Groteszk helyzetet 
teremt: ott tanyázik Güllenben egy üvegkoporsó pénzzel, és kérésének 
az első  megtagadása után is jéghideg számítással várja, hogy mikor kö-
vetkezik be az emberi esendőségből eredő  könyörtelen végkifejlet: Ill 
meggyilkolása. Sőt maga .a • szertartás így még teljesebb is, mintha volt 
szerelmének a megöletése . egyik pear ćről a másikra lezajlana. A városka•
polgárai megtagadják ugyan • önkényes ítéletének végrehajtását, de hi-
teleket: vesznek fel, mértéktelenül költekeznek, mintha máris tele volna 
a zsebük pénzzel. Erre mondja .azután a darabhoz f űzött megjegyzésé-
ben a szerző :. „Ill halála értelmes és értelmetlen egyszerre. Értelanessé 
valójában csak .az antik világ mitikus birodalmában válhatnék, a tör-
ténet azonban Güllenben játszódik. Napjainkban. A hősünkhöz egyszerű  
gülleni polgárok társulnak. Emberek, mint mi, valamennyien. Nem sza-
bad őket gonosznak ábrázolni, semmiképpen sem. El őbb úgy határoz-
nak, hogy vissz autasítják az ajánlatot; igáz, adósságba. verik magukat, 
de nem azzal az szándékkal, hogy Ilit megöljék, hanem könnyelm űség-
ből, azzal az érzéssel, hogy mindent rendbe lehet még hozni." 

Kitűnő  anyag állt • hát az együttes rendelkezésére. A rendez ő  ze-
nével, a morbid és a groteszk sok-sok színpadi elemével fűszerezi 'elő-
adását. A dráma izgalmas részletei jó alkalmat nyújtottak számára a 
játék stilizálására, s Dori ć  élt is ezekkel a kínálkozó lehet őségekkel. A 
színészekre pedig • bátran építhetett, egy Romhányi Ibi és Fejes György 
ugyanis igen nagy terheket képes megtartani akár órákra is. így szü-
lettek meg aztán a darab csodálatos szépség ű  jelenetei és képei, s — 
mintha rögtönözni kiválóan tudó fest ő  állna előttünk a. rivaldafényben, 
— rajzolódtak .ki „vásznán" az esendő  güllenri pol+gárak alakjai. 

A dráma kihívását elfogadva Rádoslav Dori ć  a jelek előadását al-
kotta meg. Minden eseményt ugyanis jelek el őznek meg nrodukciójá-
b:an, amelyekb ől egyedül az áldozat, Ill tud olvasni. A többiek csak 
annyit „betűznek" ki belőlük, amennyit akarnak, vagy amennyire az 
érdekeik rákényszerítik őket. Így jön létre az. életben annyira ismert 
és .  Oly gyakori abszurd helyzet: nem látj,k azt, ami tisztán látható. 

Dürrenmatt és Dori ć  azonban : nemcsak ezt a helyzetet teremti újra 
a .szemünk előtt, hanem ennek talajából csíráztátja ki a további lelki 
fejleményeket, ügyelve arra, hogy az abszurd •„vásznára" odarakja ecset-
jével a grotesz és a morbid színeit is. A rendez ő  a szokásos módon 
megjelzi a mind teljesebbé váló jólétet: rikító sárga cip őben jelennek 
meg a színen a gül:leni polgárok. Mennyi minden rejlik ebben az ötlet- 
ben: olyan citromsárga cipőt adni férfiakra és n őkre, amilyenben talán 
sehol a világon nem járnak az emberek, ám amely kell őképpen hival-
kodó is, nevetséges is, ízléstelen is ... És . , egy negatív emberi tulajdon-
ságot, az irigységet is jelképezi. 

Ami nem szolgált Dorić  próbálkozásának a hasznára, az a látvá-
nyosságra ,való helyenkénti .mértéktelen törekvése és a sietsége. Mert 
éppen például a látványosnak szánt nagyjelenetek aprólékos kidolgazá- 
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sára neon jutott elegendő  ideje, s ezek azután félmegoldásaikkal rontják 
az előadás összhatását. A darab leggyengébb pontja azonban a kíván-
csiskodó újságíróknak a legszokványosabb sablonok szerint lebonyolí-
tott első  tüsténkedése. 

Miként egykor a Play Strindbergben, itt is a Dürrenm.a'tt-színészek 
— Romhányi Ibi és Fejes György — uralják a színpadot; s közöttük 
ott érezzük Nagygellért János nagy hiányát. 

Romhányi Ibi könnyed eleganciával alakítja a rigdyás, ám humor-
érzékkel rendelkező  öreg hölgy szerepét, s pályafutása újabb felejthetet-
len iszerepfarsnáUás.ával ajándékoz meg bennünket. 

Fejes György inkább belülről éli meg a halálra ítélt vétkes Ill tra-
gikus életét. -A lélekábrázolás eszközeivel formálja meg figuráját. 

A többi színész — •  Banka János, Pásthy Mátyás, Ábrahám Irón,. 
Bakota Árpád, Banka Gabriella, Soltis Lajos, Venczel Valentin, Árok Fe-. 
renc, Fischer Károly, Ladik Katalin, Banka Lívia, Bicskei Elizabetta, 
Szilágyi Nándor stb. — is tudás.a legjavát nyújtva válik a darab egy-
értelmű  sikerének a részesévé, s segít játékával megmutatni, miként 
él a föld minden lakója örök kísértésben. 

Nebojš:a Delja díszletei ötletes megoldásaikkal a rendez ői .szám 
dékok árnyékában. állnak. 

Branka Petrovi ć  jelmezei embertípusokat • jelölnek meg, s így eli-
gazítanak bennünket a belső  történések :szövevényeiben. 

AZ öreg hölgy látogatását örömmel fogadtuk Újvidéken, és sokáig 
emlékezünk rá. 

Slawómir Mrožek: HÁZ A HATÁRON. Dráma. Fordította Józsa Péter. Rendezte Mi-
ion Belegišanin. Szereplők: Soltis Lajos (Én), Ábrahám Irén (feleség), N. Kiss Júlia (anyós), 
Árok Ferenc (após), Venczel Valentin (I. Diplomata), Banka János (II. Diplomata), Pásthy 
Mátyás (utászkapitány; csempész), Bakota Árpád (vámos; határ őr), Polovina Dušan (gyerek). 
Díszlettervez ő : Boris Maksimović . Jelmeztervező :. Annamária Mihajlović . Mozgáskompozíció: 
Ivica Klemenc. Zenei munkatársak: Fece Iván, Vili Gregec. Bemutató 1986. február 20-án, 
csütörtökön, az Újvidéki Szinház nagytermében, 

Friedrich Dürrenmatt: AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA. Dráma. Fordította: Fáy Ár-
pád. Rendezte Radoslav Dori ć . Szereplők: Romhányi Ibi (Claire Zachanassian, szül. Wiischer), 
Banka János (hetedik, nyolcadik és kilencedik fárje), Pásthy Mátyás (f őkomornyik), Fejes 
György .(Ill), Ábrahám Irén (Illné), Bakotá Árpád (Karl), Banka Gabriella (Ottilie), Soltis 
Lajos (polgármester), Venczel Valentin (pap), Árok Ferenc (tanár), Fisher Károly (rend őr), 
Ládik Katalin (els ő  asszony), Banka Lívia (második asszony), Bicskei Elizabetta (Koby és 
első  sajtótudosító), Szilágyi Nándor (Loby és második sajtótudósító), Signoro Douglas 
(Toby), Ratararano Maminirina Léon (Roby). Fellépnek még: Törtéli László és László Sán-
dor. Díszlettervez ő : Nebojša Delja. Jelmeztervez ő : Branka Petrović . Korrepetitor: Aleksan-
dar Kovačević . Mozgáskompozíció: Ivica Klemenc. A rendez ő  asszisztense: Ivan Hansman. 
Zeneszerző : Lengyel Gábor. Bemutató 1986. május 8-án, csütörtökön, az Újvidéki Színház' 
nagytermében. 
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KLEMM JÓZSEF 

A KISFILMEK REZERVÁTUMÁBAN 
BESZÁMOLÓ A 33. BELGRÁDI DOKUMENTUM- ÉS RöVIDFILMFESZ-
TIVALRÓL 

A rövidfilmgyártásunkra jellemző  válságról szóló mese már legalább 
olyan unalmas, mint maga a válság, amely évről évre aggasztóbb lesz 
ezzel a mondattal kezdte a jugoszláv dokumentum- és kisfilmfesztivál 
múltjára, jelemére és (sötét) jöv őjére vonatkozó ismertetőjét az egyik 
belgrádi kritikus, akit felkértek, hogy a szemlére összesereglett film-
barátok számára összegezze . az elmúlt harminchárom év tapasztalatait. 
Beszédét — sajnos — nem tarthatta meg, csupán nyomtatásban olvas-
hattuk, mert a tavaszi szép napok az utcára csalogatták mind a kö-
zönséget, mind a kritikusokat, akik az elsötétített terem helyett inkább 
a napsütötte utcákon borongtak a rövidfilmek áldatlan állapota miatt. 

A 33. belgrádi dokumentum- és rövidfilmfesztivál teh .t tclies mel-
léfogás volt. Helyesebben: a szemle híven tükrözte a kisfilm iránti tár-
sadalmi viszonymást. Fejcsóválva vagy bólogatva: (ami egylre megy) hall-
gatták a jelenlevők a szerzők sir'ámai't, fejcsóválva vagy bólogatva néz-
ték a Szélig üres széksorokat, a vetítések után pedig szétszéledtek, mintha 
senkinek sem volna kedve, türelme, ereje értékelni, megvitatni a látot-
takart. 

A fesztiválra benevezett filmek számából egyébként nehéz volna 
a válságra következtem, hisz ezúttal is mintegy 140 alkotást küldtek cl 
a rendezvényre. Ez a tény azonban cseppet sem megnyugtató, s ő t: így 
lesz valóban aggasztó a helyzet. Mindez ugyanis arra utal, hogy nem 
az anyagiak hiányával magyarázható a jugoszláv rövidfilm válsága, ha-
nem a filművészet kisműfaja elso+rvadásánalk okai .,jóval összetettebbek, 
és csupán pénzzel nem gyógyíthatók. Még -  azzal sem vigasztalhatjuk 
magunkat, hogy a rövidfilm, mint afféle kevesbé féltett, kevésbé ápolt 
hajtás, a túlélni akarás miatt egyre szívósabbá válik, mert azonnal hozzá 
kell tennünk: eközben egyre több a vadhajtás, a satnya, élvezhetetlen 
termés is. 

Ilyen helyzetben a szelekciót végz ő  háromtagú bizottságnak, amely 
később a díjakat odaítélő  zsűrivé alakult át, valóban nem volt könnyű  
dolga, hisz a versenyműsor összeállításakor arra kellett törekednie, 
hogy némileg elfogadható programmal töltse ki a hat fesztiváli estét. 
Feladatuk összetettségével azonban nem magyarázható bátortalanságuk, 
kiegyező, konformista álláspontjuk. Ez a hozzáállás már a válogatáskor 
kiderült. A versenyműsorba ugyanis szinte példátlanul sok fércm ű  is 
bekerült. Ezt a zsűri azzal magyarázta, hogy valamivel ki kellett töl-
teni a kétórásra tervezett esti programokat. Nyilvánvaló volt azonban, 
hogy egy-két neves szerz ő  félresikerült filmjét csupán azért mutatták 
be az esti órákban, nehogy megsértsék az alkotót. S ami tP'4n a leg-
rosszabb: akkor, amikor a hazai rövidfilm sehogyan sem találja a ki-
utat a zsákutcából, a válogató és díjazó hatalommal megáldott zs űri 
nem törekedett arra. hogy felismerje és kiemelje azokat a törekvé-
seiket, amelyek elősegíthetnék a válság leküzdését. 

Az elismerések odaítélésekor a Petar Lalovi ć, Mirza Idrižović  és 
Blagoje Kunovszki összetételű  bírálóbizotság állítólag önmagát akarta 
helyesbíteni, amikor nem osztotta ki a szemle nagydíját, valamint a 
legjobb animációs és rninifilmnek járó díjsajt. Ez a döntés azonban épp-
annyira megkérdőjelezhető, mint az, hogy a többi elismerésen általában 
két-három szerző  osztozik. Az idei szemle befejeztével igen gyakran 
emlegetett „ex, aequo" nem a kiegyensúlyozott min őségre, hanem jóval 
inkább a zsűri bizonytalanságára, határozatlanságára utalhat. 
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Hagyjuk azonban az elégedetlenkedést azokra, akiknek 	ősi sza- 
bály szerint 	vesztesként joguk van mérgelődni. Lássuk inkább, me- 
lyek voltak azok az alkotások, amelyek az egyes m űfaji csoportokból 
megérdemlik, hogy külön szóljunk róluk. 

Az idén is a dokuinentuanfilmiek kategóriájába nevezték be a leg-
több alkotást. A versenyműsorban bemutatott filmek fele, szám szerint 
29, ebbe a csoportba tartozott. Sajnos ezek között egyetlen-egy valódi 
dokumentumfilmet sem. láttunk. A korábbi években már nyilvánvalóvá 
vált: rendezőink a filmek készítésekor tisztában vannak azzal, hogy m ű-
vüket nem a mozikban, hanem a legjobb esetben a televízió képerny ő-
jén mutatják be. Így nem is törekszenek arra, hogy tiszteletben tartsák 
a műfaj szabályait, pontosabban megelégszenek azzal, hogy dokumentum-
film helyett képes kordokumentumot készítenek. A televízió és a video 
természetesen els ősorban a képi megformáláson érezteti hatását. Sok-
kal aggasztóbb viszont, hogy a jugoszláv dokumentumfilm az utóbbi 
években nem tudja vagy nem meri felvetni a valódi társadalmi témá-
kat. Mind több a filmtári anyagokból összevagdalt, múltidéz ő  korrajz, 
s mind kevesebb a jelenkori problémákról, sikerekr ől szóló alkotás. 

A zsűri ebben a csoportban Krsto Papi ć  Munkanélküli n ő  gyer-
mekkel című  filmjét díjazta. Ez a mű  valóban kivételnek tekinthet ő , 
mert Mai témát boncolgat, a foglalkozást keres ők súlyos helyzetét ecse-
teli, s legalább ezért meg is érdemelte az elismerést. A két kiskorú 
gyermeket nevelő , s keserves helyzetét mégis méltóságteljesen visel ő  
magányos asszonyról szóló történetet azonban Papi ć  felületesen, kevés 
rendezői fantáziával dolgozta ki, s az összkép így elég halványra sike-
redett. A jó témaválasztásnak köszönhet ő  valószínűleg az, hogy a filmet 
meghívták az oberhauseni nemzetközi fesztiválra is. 

A dókumentu+mfil:mek kategóriájából még két filmet emelhetünk ki. 
Az egyik Petar Krelja Mariška band című  műve. A 82 éves zenerajongó 
anyókáról szóló filmet eredetileg a zágrábi tévé számára forgatták, s 
utólag rövidítették le 45 percr ől fél órányira. Ez, sajnos, igencsak meg-
látszik az alkotáson, amely eredeti változatában valószín űleg jobban 
megszerkesztett, hitelesebb volt. Az elhivatottságról és az élet meg a 
művészet elválaszthatatlanságáról példázó film így is az idei szemle em-
lékezetesebb alkotásai közé tartozik. 

Számomra ebben a versenycsoportban Adi Ahmet Imamovi ć  A kö-
vek zenésze című  filmje volt a legsikeresebb. A dokumentumfilm . egy 
valódi naiv művészről készült, aki kedvtelésb ől vagy belső  kényszerből 
házát, kertjét, környezetét furcsa, esetlen k őszobrokkal díszíti fel, aki 
minden érzését: hazaszeretetét, szerelmét, bánatát „k őbe önti". A mű-
vészet ilyen sorsszerű  felfogásáról készített filmnek (amely egyébként 
szakmailag is igen korrekt volt) a hazai kisfilmgyártás jelenlegi helyze-
tében volt némi jelképes mondanivalója is. A belgrádi szemle tekintélyét 
némileg a kisjátékfilmek mentették meg. A műfaj előretörése egyébként 
nem új keletű , hisz — igazság szerint — már tavaly is e csoport képvi-
selőjének, A munkás házassága című  rövid játékfilmnek kellett volna 
megkapnia a fesztivál nagydíját. A hazai zsűri tévedését kés őbb a krak-
kói bírálóbizottság tette jóvá, amely a nemzetközi fesztivál legnagyobb 
elismerésével jutalmazta Miroslav Mandi ć  fiatal szarajevói rendez őnek, 
Kusturica tanítványának a művét. 

Az idén is egy kezdő , ezúttal egy zágrábi fiatal alkotó hívta fel 
magára a figyelmet. Zrinko Ogresta A tiltott játékszer című  filmje volt 
talán az egész rendezvény egyetlen valóban kifogástalan alkotása. Nem 
csoda, hogy Papić  már említett dokumentumfilmjével együtt meghívást 
kapott az oberhauseni szemlére. 

A film főhőse, egy kisfiú, elvált szülők gyermeke, szeretethiányát 
és magányát egy a szobába téved ő  egérrel osztja meg. Az anya és az 
apa helyébe lépő  új férfi azonban egészségesebb, mechanikus egérrel 
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helyettesíti egyetlen játszótársát. Az érzelg ősség veszélyét rejtő  témát 
Ogresta mértéktartással, id őnként már-már doKumentarista ridegséggel 
dolgozta fel, s ezáltal modern némafilmje még megdöbbent őbb. 

A kisjátékfilmek csoportjában bemutatott alkotások közül ki kell 
még emelni Petar Zobec Szikra című  művét, amelyet a zsűri megérue-
melten jutalmazott az operat őri munkáért. Az élet és a halál, a nemzés 
és az elmúlás misztériumáról szóló film Tarkovszki Andrej Rublyová-
nak egy részetét juttatja eszünkbe, s a rituál iránti újabb voznódást 
példázza. 

A jobbak közé tartozott a belgrádi filmművészeti akadémia nö-
vendékeinek alkotása, a Milyen örömteljes nap! című  kisfilmi is, amely-
nek rendezője, Vladvmir Slavica elnyerte a legjobb els ősfilmesnek járó 
díjat. Az álom és valóság határvidékén játszódó m ű  az egylkori egyete-
mista megmozdulásoknak kissé szarkasztikus, kissé nosztalgikus me-
taforája. • 

A kategória els ő  díján Ogresta már említett alkotásával együtt 
Ben jamin Filipović  Plusz-mínusz egy című  műve osztozott. Ez volt az 
egyike a bírálóbizottság .(tudatos?) tévedésének. Amíg Ogresta filmje 
talán a szemle nagydíját is megérdemelte volna, Fili,povi ć  műve még a 
jobbak között sem emlegethető , s a díjat valószínűleg csak a békesség 
kedvéért, esetleg Mirza Idrizovi ć  kitartó követelésére kapta meg. 

A szemle kezdetén örömmel értesültünk arról, hogy néhány év után 
először ismét növekedett a hazánkban készített animációs filmek száma. 
A fesztivál végén viszont , azt kellett megállapítanunk, hogy a verseny-
műsorban bemutatott 15 rajzfilm között mindössze két-három alkotás 
érdemelte meg, hogy az esti programba kerüljön. Néhány korábbi si-
keres alkotó, mint például Dar;ko ,  Markovié és Zoran Javanović , való-
színűleg. sógor-koma-jóbarát alapon gyárthatta és mutathatta be leg-
újabb, teljesen félresikerült m űveit. Az idén a válságban levő  zágrábi 
rajzfilmiskola sem hallatott magáról, s a szarajevói meg a belgrádi ani-
mációs központ tavalyi sikeres kezdése sem hozta meg az idén a várt 
folytatást. 

A csoportban bemutatott alkotások közül Slobodam Novakovi ć  és 
Vera Vlajić  A Jež három élete című  alkotása három díjban is részesült. 
A szerzők megkapták a legjobb eredeti ötletért és a legszórakoztatóbb 
filmért járó elismerést, valamint a kritikusok Ars gratia artis díját. Az 
animációs dokumentumfilmnek is nevezhet ő  mű  az 50. évfordulóját ün-
neplő  ismert belgrádi élclapnak állít emléket, s a lap hasábjain megje-
lentetett karikatúrák • rajzfilmesítéséve'l a jugoszláv történelem sorsdönt ő  
napjait, eseményeit 1s feleleveníti. 

Két zágrábi főiskolai hallgató, Gordan Lederer és .Mojmir Koni č  
filmje, a Muybridge és társai című  alkotás volt• a másik mű , amely meg-
érdemelte ,  volna az animációs filmek esetében érthetetlenül sz űkmarkú-
nak mutatkozó zsűri elismerését. A film a mozdulatfényképezés s talán 
az animáció, a fényképmozgatás egyik úttör őjének, Muybridge-nek 
a hiteles , alkotásait használja fel, fényképeit kelti életre. Hazánkban 
talán ez volta világban már igen divatos fényképanimáció meghonosí-
tására tett első  — és valóban sikeres — törekvés, kár tehát, hogy a bí-
rálóbizottság nem mutatott kell ő  hozzá- -  vágy megértést az új animációs 
technikák alkalmazása, elsajátítása iránt. A zs űri újabb tévedését az 
ASIFA, a nemzetközi rajzfilmszövetség jugoiszláv tagjai tették jóvá, akik 
Lederernek és Komičnak ítélték oda saját eliismerésüüket. 

A díjon a .két zágrábi szerző  egy ugyancsak kezdő  belgrádi rajz- 
filmessei1 osztozott. Života Neimarevi ć  Felhívás című  művét azonban 
— ki tudja, miért — a kísérleti filmek kategóriájában mutatták be. Pe-
dig a homákanim.áció esetleg a hozzá nem ért ők számára lehet fisak kí-
sérlet, hisz ezt a technikát már a rajzfilmiskolákban is tanítják. 

A válogatók, de valószínűleg a, hazai alkotóik többsége sem tisztázta 
még egyébként, mit is értünk a kísérleti film megnevezés alatt. így 
történhetett meg, hogy az ebben a műfaji csoportban bemutatott négy 
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alkotás közül kettő  a legnagyobb jóindulattal sem, nevezhet ő  kísérlet-
nek. Neimarević  filmje az animációs művek között becsülettel megállta  

volna a helyét, ebben a csoportban viszont nevetségesem együgytimek  

tűnt. Nem kevésbé érthetetlen, apiként került a kísérleti filmek közé Petar  

Latinovié Szökés című  műve, egy jól elkészített kisjátékfülm. A szubjek-
tív kamerát ugyanis (ezúttal egy sertés szemszögéb ől láttatja a szerző  
a disznótor eseményeit) már évtizedek óta alkalmazzák a filmm űvészet-
ben, sőt a kommersz filmiparban is. Attól, hogy egy szerz ő  először kísér-
letezik egy, a világban már számtalanszor alkalmazott újítás elsajátítá-
sán, műve még nem nevezhető  kísérleti alkotásnak.  

A csoportban — akárcsak tavaly — ezúttal is az egyik (vagy egyet-
len) külföldön is ismert zágrábi kisfilmes, Laaislav vitte el a ba-
bért. Gömb című  alkotása a kamera, a tér és az idő  kapcsolatát vizs-
gálja. A két kamarával felvett kőgömb az egymásra vetített képsorok  
időbeni eltolásául „megelevenedik", zselatinszerű, remegő, zsugorodó  
és táguló ntialsá válik, amely befogadja a körülötte sétálókat. majd  

ismét kiürül, szürkévé, hideggé, keménnyé merevedik, hogy végül a nap-
koronggal egyesülve halványuló, eltűnő  fénykörré alakuljon' át.  

~ 

Ennyit a fesztiválon látottakról. Jegyzetem végén hadd idézzem  

még egy kritikus véleunémyét, aki azt állította, hogy a belgrádi rövidifilm-
szemlére érkezők rezervátumba jönnek. S valóban, ágy iás éreztük ma-
gunkat, mintha egy mesterségesen elszigetelt világban jártunk volna, tele  

különféle csodabogarakkal, amelyek látszólag minden cél s értelem nélkül  

folytatják megszokott tevékenységüket, a rövidfilmgyártást. A helyzet  

pedig valószínűleg mindaddig ilyen is marad, amíg az illetékesek nem  

változtatnak a kisfilm iránti viszonyukon, tehát amíg a rövidfilmet nem  

azáltal akarják megmenteni, . hogy helyet szorítanak neki a filmtiszínhá-
zakban és nagyobb társadalmi elismerést biztosítanak művelőinek, ha-
nem mindinkább elszigetelik természetes közegt ől, a közönségtől. Az  
ilyen hozzáállás, a rezervártuanrendszer alkalmazása ugyanis nem a túl-
élést segíti elő, hanem a kisműfajok fokozatos elhalásához vezet.  
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OL VASÓNAPLÓ  

A NÉPFELSZABADÍTÓ MOZGALOM MÉLYEN A NÉPBEN 
GYÖKEREZIK 

JOSIP BROZ TITO Összegyűjtött niűvéi — 19-20. kötet. 
Forum, Újvidék, 1985-1986. 

Az Összegy űjtött m űvek magyar nyelven megjelent újabb két kötetét 
lapozgatom, amelyek öt hónlap (1944. február 1.—június 31.) történéseit 
tartalmazzák. Erre az id őszakra a hatodik ellenséges offenzíva keretében 
végrehajtott ellenséges hadm űveletek csaknem teljesen lelohadtak. Az 
ellenséges erők ismételten nem érték el a várt eredményeket. Vis és 
Lastovo kivételével elfoglalták ugyan a közép-dalmáciai szigeteket és bi-
zonyos helységeket az ország más vidékein, a népfelszabadító hadsereg 
egységei azonban újabb jelentékeny területeket szabadítottak fel. Meg 
erősödött a hadsereg létszáma és felszerelése és újabb négy rohamhad-
osztály alakult meg. Ez az időszak, amelyben a hitleri Harmadik Bi-
rodalom fegyveres erejét és európai szövetségeseinek seregeit újabb, 
hadászati jelentőségű  vereségek érték. A szovjet fronton a Vörös Had-
sereg felszabadította Ukrajna nagy részét, átkelt a Dnyeper és a Bug 
folyón, megközelítette Csehszlovákia és Lengyelország területét és Ro-
mánia földjére lépve megkezdte a csatát a Balkánért is. 

Német földön a szövetségesek egymás után bombazták a náci ipa-
ri gócpontokat. Így 1944. március 18-án 1543 gép támadta Frankfurtot. 
A háború kezdete óta ez volt a legnagyobb légitámadás Németország 
ellen. Az olasz fronton négy napig tartó harcok után áttörték a Gus-
tav-vonalat és június 4-én elfoglalták Rómát. A szövetségesek a Rámá-
tól délre vívott harcok után nem aknázták ki eléggé a gy őztes csata 
előnyeit, így a szétvert német er ők szervezetten viszavonulhattak és Ró-
mátol északra Újra megszervezhették védelmisüket. 

Ez az az időszak, amikor a szövetségesek megnyitották az európai 
második, az ugynevezett nyugati frontot. Június 6-án partra szálltak 
Északnyugat-Franciországban. Megvetették lábukat francia földön. Csak-
nem egymillió katona bevetésével hídf őt alakítottak ki, s azt meg is 
tartották, lehetőséget teremtve ezzel a sikeres el őrenyomulásra. Olyan 
idők voltak ezek, amikor a német hadsereg az egymást követ ő  súlyos 
vereségék miatt valamennyi európai fronton er ősítésekre áhítozott, még-
pedig sürgősen. Népfelszabadító hadseregünk állandó haditevékenysége 
miatt azonban a jugasláv hadszíntérr ől nem lehetett elvonni egyetlen 
katonát sem. Hadseregünk mintegy 300 000 német katonát kötött le har-
oával, s a németek oldalán hozzávet őlegesen még ugyanennyi bolgár, 
magyar és különféle jugoszláviai quislin:g és kollaboráns katona har-
colt a n.ápfelszabadító hadsereg ellen. 

AZ ELSŐ  INTERJÚ 

Az Összegy űjtött m űvek 20. kötetének Függelékében találjuk Tito 
elvtárs első  interjúját. 1944. április végén írásban válaszolt arra a kér-
déslistára, amelyet Joseph Morton, az Associated Press hírügynökség 
tudósítója küldött neki repülőgépen Bariból. Tito azzal a kikötéssel 
adta válaszait, hogy nyomtatásban semmit sem szabad változtatni rajtuk. 
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Ebbe Edward Kennedy, az említett hírügynökség akkori földközi-ten-
geri igazgatója bele is egyezett, de nem így a brit katonai f őcenzor, 
aki állítólag a Draža Mihailovi ć  tábornokra vonatkozó bekezdés miatt 
visszatartotta az interjút. Kennedy nagy botránynak tartotta ezt, és 
tiltakozása jeléül le is mondott igazgatói tisztségér ől. A katonai cen-
zúra csak azután adott engedélyt közlésére, miután a hírügynökség ve-
zérigazgatója közbenjárt Wilson tábornoknál, továbbá az angol es az 
amerikai hadügyminisztérium-nál, sőt Franklin Rooseveltnél, az Egye-
sült Államok elnökénél is. Tito teljes elismerést kért címmel az inter-
jú végül is 1944. május 21-én jelent meg a New York Timesben. 

A számos kérdésre adott válaszokat Tito elvtárs anyanyelvén írta 
le, s a dokumentumot J. B. Tito, Jugoszlávia .marsallja aláírással látta 
el. Az interjú csak angol nyelven maradt fenn, a szerbhorvát nyelv ű  
változat nem került elő. Arra a kérdésre, hogy mekkora a Jugoszláviá-
ban levő  ellenséges hadsereg ereje, válaszában Tito marsall Mihailovi ć  
tábornoknak, a menekült jugoszláv kormány volt hadügyminiszterének 
csetnikjeit is az ellenség közé sorolta, kijelentve, hogy Draža Mihailovi ć-
nalk mindössze 16 000 embeire van. (A New York Times szerkesztőségének 
megjegyzése szerint lehet, hogy ez a bekezdés volt a f ő  oka annak, 
hogy visszatartották az interjút.) 

Az interjúban Tito marsall elmondta: „Az események alakulása 
megköveteli, hogy — népünk és fegveres er őink érdekében gyakrab-
ban tárjuk a szövetségesek elé azokat a problémákat, amelyekkel népi 
kormányunk szemjbesül. Ennek okai egyfel ől a menekült kormány mind 
károsabb munkájában keresend ők, másfelől a háború utáni meg-
újhodás és világrend kérdéseiben vannak, amivel kapcsolatban a szövet-
ségesek már előkészületeket végeznek. 

Így például interveniáltunk a szövetségeseknél a Jugoszláv Nem-
zeti Bank aranyának lefoglalása ügyében, amelyet a menekült kormány 
törvénytelenül el akar tulajdonítani, és kértük, hogy vonjanak be ben-
nünket az UNRRA tagságába. 

Kértük, hogy adják vissza nekünk a Jugoszlávia megszállásakor 
az elaszok által elkobzott hadihajóinkat. Ezeket a hajókat a jugoszláv 
menekült kormánynak adták, ahelyett, hogy mi a szigeteink védelmére 
használhatnánk őket. Ha ezek a hajók a birtokunkban lettek volna, 
nem veszítettük volna el a dalmáciai szigeteket, amelyeken a néme-
teknek, mert volt néhány hadihajójuk, sikerült partra szállniuk." 

A Népfelszabadító Hadsereg nagyságára vonatkozó kérdésre Tito 
marsall azt válaszolta, hagy a legutóbbi, tavaly novemberi közlemény 
szerint a hadsereg 250 000 f őt számlál, de azóta több új alakulat léte-
sült s ezek mindegyike néhány hadosztályból. áll. Arra a kérdésre, hogy 
a szövetségesek hogyan segíthetnék leghatékonyabban Jugoszláviát, Tito 
marsall kifejtette, hogy els ősorban fegyverre, lőszerre, egészségügyi 
anyagra és élelemre van szükség. 

„Ilyen segélyt rendszeresen kapunk, ám hadseregünk létszámát 
és szükségleteit tekintve, a segély korántsem elegend ő ... Hogy hadsere-
günket fel lehessen szerelni olyan fegyverzettel, amely lehet ővé teheti 
számára, hogy egyenrangúan vehesse fel a ,‘küzdelmet a sokkalta er ő-
sebb ellenséggel, nekünk els ősorban páncélosokra és légvédelmi ágyúk-
ra van szükségünk. Másik igényünk az, hogy saját légier őnk legyen, 
amely el tudja látni különleges harcászati feladatainkat. Hadseregünk-
nek van elégtankszemélyzete és pilótája, ezért a legénység nem prob-
léma számunkra." 

Miután megkérdezték t őle, van-e lehetőség arra, hogy Jugoszlávia 
a háború után valamelyik nagyhatalom vagy hatalmi kombináció befo-
lyása alá ikerüljön, Tito azt válaszolta, hogy a jugoszlávokat a háború-
ban adott hozzájárulásuk feljogosítja arra, hogy maguk szervezzék meg 
belső  berendezésüket és külügyeiket, s ezt a jogukat els ősorban az 
Atlanti Alapokmány, de a moszkvai és a teheráni értekezlet is szava-
tolja. 
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,A múlt tapasztalatai tanúsítják, mekkora és milyen drága árat 
fizetett Jugoszlávia népe azért, mert külföldi hatalmak beavatkoztak 
kül- és belpolitikai ügyeibe. Mindez nemzetközi bonyodalmakhoz, össze-
ütközésekhez, és végül háborúhoz vezetett. Miután megtanulta a leckét, 
a népfelszabadító mozgalom minden erejével harcolni fog . az ellen, 
hogy idegen hatalmak beavatkozzanak Jugoszlávia bel- vagy külpoli-
tikájába. 

Az eddigi harc során szerzett tapasztalatunk és sikeíiink feljogo ~ 

sít bennünket, hogy azt mondjuk, . Jugoszlávia népeinek 'sikere lesz 
ebben. Ezt a nyilatkozatomat az a tény is igazolja, hogy a' szövetšége-
sek a demokratikus föderatív Jugoszláviát fontos tényez őkénit veszik 
tekintetbe, nemcsak a német fasizmus végs ő  .m.egsemmisítés•ért . folyó 
küzdelemben, hanem : Délkelet-Európának a népek kölcsönös megbecsü- 
lésén és a háborútól feldúlt Európa újjáépítését szolgáló baráti együttm ű-
ködésén alapuló háború utáni megszervezésében is. A.'szövetségeseihez 
most és a háború után is baráti •szállakkal f űződő  • demokratikus födera-
tív Jugoszlávia, meggy őződésem szerint, becsülettel fogja teljesíteni há-
ború utáni szerepét. . 

Az interjú végén Tito marsall adatokat közölt arról:, mekkora 
fosztogatást vittek véghez a németek. A földig roinbált városok között 
említette Udbinát, Korenicát, Rogaticát, Glaarmo čot, •Prozart, :Kanjicot, 
Ključot és Vlasenicát;• elpusztultak a vasútvonalak, becsukták a bányá-
kat. „A hatalmas pusztítás terjedelmes újjáépítési tervet fog • Igénnyelni 
a háború után — mondta. Az újjáépítéshez a' külföldi t őke támoga-
tására lesz szükségü.n.lc , mert saját . .forrásaink erre , nem elegend ők." 

CHURCHILL ILLÚZIóJA:_ A. KIRÁLY ÉS .A• MONARCHIA 

. Az Összegy űjtött M űvek . említett •két, . kötetében elég sok olyan 
dokumentumot találunk, amelyben a nyugati szövetségesek, • els ősorban 
Winston Churchill közvetve vagy közvetlenül a király viszatérését és 
a monarchia visszaállítását szorgalmazta. Churchill a csetnik mozga-
lommal spekulált. A ,szerb parasztság -egészével azonosította azt, és 
rendkívül nagy szerepet tulajdonított neki. =.Az 1944. május 17-(én kelt 
Levelében azzal a követeléssel foirdullrt Titóhoz,. hogy működjön együtt 
ezekkel az erőkkel. Ez. a levél -helyet kapott a 20. -kötet Függelékek  
részében. Churchill bejelenti 'benne, Ahogy .brirt,.tanáesna Péter király elbo-
csátatta a Puri ć-kormányt. Erre a sorsra jutott Dráža M:iihailovi ć  tá-
bornok, a hadügyminiszter is.' Az, angol 'Miniszterelnök azt is 'közli to-
vábbá, hogy a brit kiralyi kormány, .teljes ;tármagatása mellett - Péter 
király most dr. Ivan Šubaši ć  horvát• bián .vezetésével , készül kormányt 
vagy államtanácsot alakítani. Ezek' után szó' szerint á következ őket írja 
az említett levélben: `   

„Nem tudjuk, mi fog történni Jugoszlávia • szerb részében. M•ihai-
lovićnak mint főiparancsnoknak nyilván erős pozíciója van ebben -a 
részben, tehát abból, hogy megsz űnt hadügyminiszter lenni, még . nem 
következik az is, hogy elveszti belolyását. Hogy miként fog cselekedni, 
nem tudjuk megjósolnia Úgyszintén. ,Létezik egy.. nagy • tömeg,. talán 
200 000 szerb földtulajdonos paraszt alkotja, akik • ellene vannak a• némme- 
teknek, de . erős, szerb nemzeti érzés tölti-•,el° őket, s természetesen a 
földtulajdonos paraszttömeg, állaspontján állnak.. Nekem az•, a célom, 
hogy az említett erőket együttműködésre késztessem Önnel az egységes, 
független Jugoszlávia megteremtése érdekében, amely az utolsóig ki-
kergeti a jugoszláv földről a piszkos hitleri gyilkosokat és hódítókat." 

Az előzményekhez tartozik, hogy Churchill -  brit. miniszterelnök meg-
hagyására 1944. május 2-án Londonban azok: a brit személyiségek tár-
gyalták meg .. a jugoszláv helyzetet, . aikikriek' véleményét Churchill fi-
gyelembe vette. A vélemények elhangzása után a jelenlev ők megfogalmaz-
tak egy üzenettervezetet is, amelyet Titónak kellett volna elküldeni. 
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Az említett ülésen részt vett Stevenson úr (a menekült kormányhoz ki-
nevezett angol nagykövet), Maclean brigadéros, Bailey ezredes, Hudson 
ezredes, Price ezredes és Makins Úr. 

,Az ülésről készült jegyzőkönyv helyet kapott az Összegy űjtött m ű-
vek' 20. kötetének Függelékében. Közlésére az adott okot, hogy Tito 
elvtárs politikai álláspontjairól és a velük kapcsolatos kérdésekr ől úgy 
szól, áhogyan azokat az ülés részvev ői felmérték. így a jegyzőkönyv 
szerint Maclean brigadéros azt állította, hogy Tito egyetlen, az orszá-
gon kívüli kos uiánnyal sem fog tárgyalni, és a királlyal sem akar bár-
miféle kapcsolatot teremteni, amíg ez Mihailovi ćhoz kötődik. „Ha a 
király elszakad Mihailovi ćtól, és Tito .Felszabadító. Bizottságát elismeri 
Jugoszlávia ideiglenes kormányának, Tito felveszi vele a kapcsolatot, 
de , nem mint királlyal, hanem . pusztán személyi síkon, és kész volna 
elfogadni Jugoszlávián kívüli légi haderejének tagjául" mondta a 
brigadéros, hozzáfűzve, hogy a király trónra kerülésének kilátásai az 
utóbbi- hónapokban • még inkább csökkentek azért, mert állhatatosan 
nylvános támogatásban részesítette M.ihailovi ćot. „Valószínűnek látszik, 
hogy a háború, után a partizánok Lesznek . a dönt ő  tényez ők Jugoszláviá-
ban, s . ezért nem hihető, hogy a .király visszatérhet, ha ők neon fo-
gadj ák . be." 

Bailey ezredes . másképpen vélekedett. Szerinte a király esélyei a• 
régi Szerbiában igenis jók. ,Ahogy Mihailovi ć  alábecsülte a partizánok 
erejét, ugyanúgy Tito is vilószínűleg. túlbecsülte tulajdon erőit Szer-
biában. Mihailovićmiak sikerült meggyőznie a szerbeket, hogy a parti-
zánmozgalöm lényegében agresszív kommunista és horvát nacionalista 
szervezet" -- mondta az ezredes. Hudson ezredes azt javasolta, mond-
ják meg Titónak: „ ... a háború mostani szakaszában hadiszükség-
letté vált, hogy a régi Szerbia szerb lakosságának ma tétlen tömegeit 
mozgósítsák, és a háborús er őlesztiytéšben igénybe vegyék, és hogy ezt 
csak akkor tudná Megvalósítani, - ha lemondana a kommunizmusról, és 
ezzel kivívná a szerbek bizalmát, akik pillanatnyilag kétkedve tekin-
tenek őrá és szervezetére." 

Az ülésen végül is elkészült Churchill miniszterelnök Tito marsall- 
hoz intézendő  üzenetének szövege. A teljes szöveg a 20. kötet jegyze-
telnek 349. pontja alatt olvasható. Bailey ,ezredesnek különvéleaménye 
volt. A megszövegezett távirat tervezetét nem tartotta elég merésznek 
és erélyesnek. új javaslattal állt -el ő, amelyben egyebek között azt ál-
lította, hogy II. Péter, királynak . azonnal vissza kell térnie Szerbiába, 
hogy elbocsássa Mihailovi ćot és átvegye t őle a parancsnokságot, majd 
együttműködést alakítson ki Titóval a németek ellen; hogy ezzel kap-
csolatban „eloszlathassa Tito, természetes gyanakvását, a királynak sza-
vatolnia kell — s ez a későbbiek somón nyilvánosságra hozható —, hogy 
az országba való visszatérése után azonnal és tényleg eyiittm űködix 
Titóval"; ezzel kapcsolatban a brit kormány is garantálná Titónak, hogy 
a. király együttműködik majd vele, egyszersmind értesíti, hogy ,!a király-
lyál együtt, tántoríthatatlan tiszteikb ől összeállított erős brit missziót is 
küld; amely tanácsokkal fogja ellátni hadnníúvelelte irányításában". 

Bailey javaslatát 'merész és építő  jellegű  próbálkozásként értékel-
ték, s ha sikerülne, „nemcsak a hadier őfeszítesekhez járulna hozzá, de 
a monarchiát is megmentené" — mondták a beszélget őtársak, közben 
azonban komoly kifogások is -  elhangzottak. Maclean például határozot-
tan kijelentette: „ .. , a legkisebb • esélye sincs annak, hogy Tito elfo-
gadja az indítványt." 

A • CSETNIK MOZGALOMMAL SPEKULÁLTAK 

Churchill 1944. június • 10. én küldte újabb • levelét Titónak. A levelet 
Stevenson, a király mellett működő  angol nagykövet hozta. A nagykö-
vettel a menekült kormány új miniszterelnöke, dr. Šubaši ć  is megér-
kezett, és Máltán várakozott a király. „Stevenson úrral, és a bánnal 
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a király is megy -- írta levelében Churchill. -- Er ősen remélem, hogy 
Ön megragadja az alkalmat, találkozik vele, s baráti és nem hivatalos 
módon megvitatják a leend ő  Jugoszlávia szempontjából jelentős ügye-
ket. Előbb Horvátország bánja és Stevenson úr keresi fel Önt, hogy 
megbeszéljék az egész helyzetet, valamint mindazokat az el őkészülete-
ket, amelyek az Ön és a király találkozója érdekében lebonyolíthatók. 
A legnagyobb jelentőségűnek az tűnik, hogy Szerbiát és bátor népét 
harcba vigyék a nácizmus ellen, azzal a feltétellel, hogy Mihailovi ćot és 
még néhányat végérvényesen eltávolítjuk..." 

Ebből a néhány dokumentumból: levélb ől, jegyzőkönyvi kivonat-
ból, a bennük megfogalmazott utalásból több mindenre következtetni 
lehet. Ezek egyike, hogy 1944 első  felében az angol miniszterelnök még 
mindig ravaszul spekulált a csetnik mozgalommal, továbbra is nagy 
szerepet tulajdonított neki, és ami a legmegdöbbent őbb: a szerb paraszt-
sággal azonosította. Megosztotta az országot, azaz különválasztotta 
„Jugoszlávia szerb részét" és abban azt a „kétszázezer szerb parasztot", 
aki szerinte kész harcolni a németek ellen, de nem a népfelszabadító 
hadsereg kötelékeiben, hanem ezzel párhuzamosan. Burkoltan ez azt 
jelentette, hogy az országban két egyenrangú ellenállási mozgalom léte-
zik, a kettő  egymástól különálló harci alakzat, külön vezet őséggel — az 
egyik élén Tito, a másikén a király áll. Churchill szerint „egyesíteni 
lehetne minden ellenálló erőt a közös ellenség ellen", éppen ezért azt 
az igényét fejezte ki, hogy Tito és a király lépjen együttm űködésre. 
Churchill indítviányát úgy tüntette fel, hogy mögötte áll a Urait királyi 
kormány. Miniszterelnökükkel az élén az angol vezet ő  politikusok egy 
része egy évvel a háború befejezése el őtt íme még mindig a jugoszláv 
emigráció reakciós részét támogatta és abban az illúzióban ringatta 
magát, hogy Jugoszláviában vissza lehet állítani a régi társadalmi be-
rendezést, és hogy az ország népeire rá lehet er őszakolni a kimalyt és a 
monarchiát. A dokumentumokból ítélve nemigen hittek ennek realitá-
sában, mégis próbálkoztak, kezdeményezték az ábrándok megvalósí-
tását. Nem rajtuk múlott, hogy az események más irányt vettek, s 
hogy nem valósult meg az, amit kiterveltek. 

A MEGÁLLAPODÁS 

Az Összegy űjtött m űvek 19-20. kötében közölt mintegy 400 doku-
mentum között szép számmal akad olyan, amelyet Tito levél formájá-
ban Churchillnek küldött. Az egyik 1944. március 26-i keltezésű  és így 
kezdődik: „Excelenciád! Elnézését kérem, hogy táviratária ily nagy ké-
séssel válaszolók. Késésemnek az volt az oka, hogy a Nemzeti Bizott-
ság többi tagjával is véleményt kellett cserélnem, ők pedig más vidé-
ken vannak. A II. Péter király ügyében feltett kérdésre a válasz nem-
csak az én lehetőségeim, hanem az egész Nemzeti Bizottság lehet ősé-
geinek határát is meghaladja. A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta 
Tanács 1943. november 29-i döntései számunkra törvények, s nem hagy-
hatjuk őket figyelmen kívül. E döntések szerint a király a háború 
befejezéséig nem térhet vissza, s akkor is népszavazás dönt majd róla, 
nemcsak az ő  ügyéről, hanem a bels ő  berendezés kérdésér ől is. Az 
országban a helyzet jelenleg olyan, hogy egy olyan méret ű  precendens, 
mint amilyet a királynak a háború befejezése el őtt való hazatérése 
jelentene, beláthatatlan következményekkel járna felszabadító harcunk 
további menetére és a szövetségesekkel való együttes er őfeszítéseinkre 
nézve." 

A királyt illetően nemleges választ kapott Churchill, habár levele-
iben nem egyszer kidomborította: a jugoszláv királyi kormányt a ná-
ci Németország ellenében szövetségre lépett kormányok egyt ől egyig 
hivatalosan elismerték és hogy ily módon a király Jugoszlávia szuve-
renitásának hivatalos képvisel ője. Elfogadhatatlan makacssággal hajto-
gatták, hogy a királyt vissza kell. ültetni a trónra. Nem kínáltak sem- 
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milyen árnyalatot. Tito is szilárd maradt. A JN•AT II. ülésszakának ha-
tározataira támaszkodott. A király visszatérésének minden lehet őségét 
elvetette, nem zárkozott el azonban attól, hogy tárgyaljon a jugoszláv 
királyi kormány újonnan kinevezett elnökével, dr. Ivan Šubaši ćtyal. 
Egyrészt úgy vélekedett, hogy a népfelszabadító mozgalom semmit sem 
veszíthet a tárgyalásokon. Abból indult ki, hogy a jugoszláv királyi 
kormánynak nincs beleszólási lehetősége az ország bármilyen ügyének 
megoldásába, hiszen .a országban az antifasiszta tanács koordinálja a 
képviseleti testületek és a néphatalmi szervek tevékenységét. Tito vé-
gezetül azt sem tévesztette szem el ől, hogy a tárgyalások tényével kül-
politikai síkon legalizálódik és állandósul a Jugoszláv Népfelszabadító 
Antifasiszta Tanács és a Nemzeti Felszabadító Bizottság mint az új 
forradalmi jugoszláv törvényhozó és végrehajtó hatalom. 

A tárgyalásokra Vis szigetén 1944. június 15-én és 16-án került sor. 
(A főparancsnokság a drvari deszant után ide tette át székhelyét.) A 
tárgyalásokon gyors megállapodás született. Dr. Šubaši ć  meg sem pró-
bálta védni nagyratörő  javaslatait, és néhány jelentéktelen kiegészítéssel 
elfogadta a Nemzeti Felszabadító Bizottság álláspontjait, amib ől vé-
gül is megállapodás lett. (A végleges szöveget a 20. kötet tartalmazza.) 
Ez olvasható benne: 

„A Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság és a Jugoszláv Királyi 
Kormány elnöke megállapodott az alábbiakban: 

1. A Jugoszláv Királyi Kormányt a népfelszabadító mozgalom elleni 
harccal nem kompromittált népi demokratikus elemekb ől kellene össze-
állítani. E kormány fő  kötelessége az lenne, hogy megszervezze a Nép-
felszabadító Hadsereg és mindazok támogatását, akik a továbiakbian 
lankadatlan határozottsággal harcolnak hazánk közös ellensége ellen, 
de azzal, hogy ezeknek az er őknek a népfrontban kell egyesülniük. E 
kormánynak hasonlóképpen kötelesége, hogy gondoskodjék Jugoszlávia 
lakosságának élelmezésér ől; a külföldi képviseletek munkáját, valamint 
a szövetségi bizottságokban végzett munkát összehangolja a népi jogok 
védelmével, a nép, továbbá a hazánkban folyó népfelszabadító harc 
szükségleteivel. 

2. A Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság és dr. Šuba.ši ć  úr 
Királyi Kormánya kijelölik azokat a szerveket, amelyek koordinálják az 
együttműködést az ellenség elleni harcban, az ország újjáépítését szol-
gáló munkában és a külpolitika irányításában, és megkönyítik az állam 
egységes képviseletének mielőbbi megteremtését. 

3. A Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság úgy véli, fölösleges 
a jelen pillanatban felvetni és kiélezni a kiraly és a monarchia kérdé-
sét, mert az ma nem akadályozza a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító 
Bizottság és a dr. Šuubaši ć  úr kormánya közötti együttműködést, mivel 
mindkét fél elfogadta, hogy államberendezés végleges megoldásáról a 
nép fog dönteni az egész ország felszabadulása után. 

4. Dr. Šwbašić  úr kormánya nyilatkozatot ad ki, amelyben: 
elismeri a Jugoszlávia népei által, hároméves harcok során ki-

vívott nemzeti és demokratikus vívmányokat, amelyek útján megve-
tették állami közösségünk demokratikus föderális berendezésének alap-
jait, és a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács, valamint ennek 
végrehajtó szerve, a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság szerve-
zésében megteremtették az ország ideiglenes közigazgatását; 

teljes elismerésben részesíti a Josip Broz Tito, a Jugoszlávia 
marsallja által parancsnokolt Népfelszabadító Hadseregben megszerve-
zett harcos népi erőket, és elítéli mindazokat a népárulókat, akik nyíl-
tan vagy leplezetten együttműködtek az ellenséggel; 

Felhívást intéz az egész néphez, hogy minden harcos er ő  egy-
séges frontba tömörüljön a Népfelszabadító Hadsereggel. 

5. A maga részéről viszont Jositp Broz Tito, Jugoszlávia marsallja, a 
Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság elnökeként nyilatkozatot ad 
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ki a dr. Šubašić  úr kormányával való együtmwködésről, és újra kidom-
borítja, hogy a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság a háború tar-
tama alatt nem veti fel a végleges államberendezés (kérdését." 

Ki hogyan értékelte a _megállapodást? 
Nos, Tito elvtárs és közvetlen munkatársai arról voltak meggy ő -

ződve, hogy a megállapodás közzététele demoralizálja a quislin tg és a 
kollaboráns erők jelentős részét, meggyorsítja széthullásukat, s így el ő-
segíti a népfelszabadítómozgalom ,további er ősödését. 

Churchill és a vezető  brit államférfiak elégedetlenek voltak a visi 
egyezménnyel, sőt Churchill most már kezdte belátni, hogy a népfel-
szabadító mozgalom mélyen a népben gyökerezik, s hogy azt rátermett 
vezetőség irányítja. Valójában erről szól, ez a mondanivalója az Össze-
gyűjtött m űvek 19-20. kötetének, és ismételten err ől győződhetnek meg 
mindazok, akik kézbe veszik, elolvassák azokat a dokumentumokat, a 
hozzájuk fűzött magyarázatokkal és jegyzetekkel együtt, amelyek kö-
zül ebben az írásban csak néhányra tértem ki részletesebben. 

MÉSZÁROS ZAKARIÁS 

A HELYTÖRTÉNET ÉS A TÖRTÉNELMI NÉPRAJZ 
FORRÁSAI 

Bácskai és bánáti jobbágylevelek (1676-1848). 
'Gyűjtötte, válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezet őt írta: Hegedűs Antal. 
Forum, Újvidék, 1984. 

A történelmi monográfiák periferikus témának tekintik a XVII. és XVIII. 
századi jobbágyság mindennapját. Hogy milyen volt az élet ebben a kor-
ban, azt Bél Mátyás korabeli leírásából tudjuk. A mindennapi problé-
mákról, az adókról, a falvak elöljáróinak kiskirálykodására azonban nem 
szól. A jobbágylevelek ezeket a mindennapi gondokat őrizték meg az 
utókor számára. Ezekb ől válogatott Hegedűs Antal egy csokorra valót. 

Gyűjteményének külön érdekessége, hogy még abból az id őszakból 
is sikerült találnia panaszleveleket, amikor ez a terület török hódoltság 
alátt volt. Az els ő  levél keltezése 1676. szeptember 20., az utolsó el ő ttié 
pedig 1848. február 9., tehát közvetlenül a jobbágyfölszabadítás el őtti idő-
szakban íródott. Százhetvenkét év eseménytörténetével ismerkedhetünk 
meg, ha figyelmesen végigolvassuk a kilencvennégy beadványt, melyek 
közül az utolsó hely és keltezés nélküli. Ez az id őszak vidékünk kiala-
kulása szempontjából is rendkívül, jelent ős. Megszűnik a két 'évszázados 
török elnyomás, az új települések - kialakulásának a kora ez, a Rákóczi-
szabadságharcé, a konszolidáció id őszakáé. A kilencvennégy jobbágylevél 
csöpp a tengerb ől, mert csupán a szabadkai Történelmi Levéltárban ő r-
zött Csantavéri Úriszék iratanyaga több ezer beadványt tartalmaz. El-
képzelhető  hát, milyen gazdag anyagból kellett Heged űs Antalnak válogat-
nia, hogy betekintést nyújtson a bácskai és a bánáti jobbágyak életébe. 
A szövegek negyvenhét község területén íródtak, kizárólag magyarul, ezért 
a nyelvtörténészek, nyelvjáráskutatók, néprajzosok más-más szempontból 
tanulmányozhatják őket. Érdemes is megvizsgálniuk, hiszen a helytörté-
net és a történelmi néprajz értékes forrásai. Mivel a könyv a nérr?er űsítő  
jellegű  Kövek sorozatban jelent meg, csak helyeselhetjük Heged űs Antal 
eljárását, hogy eltekintett a levelek bet űhű  közlésétől. Persze nem ártana, 
ha —kizárólag tudományos célokra — bet űhű  másolat is készülne róluk, 
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mert nem olyan egyszer ű  hozzájutni az eredeti szöveghez, még ha a gy űjtő  
meg is adta pontos lelőhelyüket és levéltári jelzetüket. 

Közhely a jobbágyok adóira, sanyarú sorsára hivatkozni, pedig 
mai tapasztalataink mellett — még csak elképzelésünk sincs arról, milyen 
embertelen körülmények között éltek el ődjeink, milyen szigorú és zárt 
volt egy-egy faluközösség. Hegedűs Antal előszavában arról is szól, hogy 
a panasztevők, mivel írástudatlanok voltak, nagyon is meggondolták, él-
készíttessék-e beadványukat, mert fizetniük kellett érte, panaszuk orvos-
lására néha több évet is kellett várniuk, s a földesúr vagy a falu elöljárói-
nak bosszújától is tartaniuk kellett. A Bácskai és bánáti jobbágylevelek 
azonban nemcsak ilyen panaszokat tartalmaznak. Az úriszék, a földesúr 
segítségét kérik családi bajaik elintézéséhez, s iparosok, tanítók folya-
modványa is van közöttük. 

Három században íródtak a levelek, ezért nyelvük is, témájuk is 
változó. A XVII. századi panaszok f őleg arról szólnak, hogy a végvári 
katonák elrabolják az itt él ők marháját, és adót nemcsak a törököknek, 
hanem a magyaroknak is kell fizetni. Ezeknek a legkorábbi leveleknek 
az írói horvátok (bunyevácok) voltak, akik szállásokon éltek és állat-
tenyésztéssel foglalkoztak. A török id őkben a puszták még nem tartoztak 
Szabadkához, ezért a jobbágyok csávolyi, tavankúti és zobnaticai illet ő-
ségűeknek tartják magukat, tehát itt is laktak. Ezek a levelek is azt a föl-
tételezést támasztják alá, hogy a szabadkai tanyák el őbb keletkeztek, mint 
maga a város, s a környező  tanyák lakói is hozzájárultak a város bené-
pesítéséhez. Tehát nem a városból rajzolt ki a tanyák népe, ahogyan azt a 
tanyakutatók klasszikusai gondolták. 

(Itt jegyezzük meg: a harmadik levélben emlegetett Kelebiai puszta 
csak részben tartozik Magyarországhoz, nagyobbik fele Szabadka község 
területén fekszik; itt van a Szerb sor, a Kertész sor, a Kelebiai-tó. A Ke-
lebiai puszta nem tévesztend ő  össze Kelebia magyarországi faluval, amely 
1918 után létesült. Ezzel szemben a pusztát már a XV. és a XVI. századi 
oklevelek is emlegetik.) 

A XVIII. században írt levelek egy része a letelepedés körülményei-
ről, az azt követ ő  nehéz időkről szólnak. Arról, hogy a telepítési biztosok 
a jobbágyoknak mindent megígértek, de igéretei .ket csak részben tartot-
ták be. Pedig a letelepülni szándékozók rendkívül körültekint őek voltak. 
A szentandrási jobbágyok Kishegyesen akartak letelepülni. Pontokba fog-
lalt kéréseikből és kérdéseikb ől föltételezhetjük, milyen növények ter-
mesztésével kívántak foglalkozni, melyek voltak azok a létesítmények, 
melyek nélkül egy XVIII. századi település elképzelhetetlen, mib ől akar-
ták fölépíteni házaikat. Kocsmát, mészárszéket, szárazmalmot, templomot 
akartaképíteni már a letelepedés els ő  esztendejében. A gabona termesz-
tése mellett sz őlészettel, méhészettel és kukoricatermesztéssel szándékoz-
tak foglalkozni. Figyelemre méltó, hogy már 1768-ban említést tesznek a 
kukoricáról, mert ebben az id őben ez a növény éppen csak hogy megje-
lenik ezen a vidéken. Az 1747-b ől származó szabadkai adóösszeírás szerint 
abban az évben csak egy adózó termesztett kukoricát. A szentandrásiak 
úi hazája nem váltotta be reményeiket. Közvetlenül letelepülésük után II. 
Józsefhez fordultak azzal a kéréssel, hogy engedje el adóikat, mert szá-
razság sújtotta őket, állataik elpusztultak, épít őanyagot a Duna menti 
erdőkből nem kaphattak. Tehát a két egymást követ ő  levél, a hetedik és a 
nyolcadik, jól kiegészítik egymást, mert hiába volt az el ővigyázatosság, a 
kérelemnek pontokba foglalása, az új körülmények egészen más életmódra 
kényszerítették a most már kishegyesi jobbágyokat. 

Hogy a betelepülés nem ment simán, azt nemcsak az el őbbi levél bi-
zonyítja, mert az ittabéi jobbágyok is hat pontba foglalt panaszlevelük 
végső  tanulságaként adójuk elengedését kérik. A teilepítési akciók nem 
lehettek könnyűek. Mivel magyarázhatnánk különben a 21. levél tartalmát, 
melyben Szokola József arra kéri a megyei elöljáróságot, hogy jutalmaz-
za őt meg a Csantavér betelepítésekor kifejtett tevékenységéért? 

Természetesen a XVIII. századi jobbágylevelek sem kizárólag a le-
telepítéssel, az adók elengedésével foglalkoznak: a kérvényez ők már eb- 
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ben a korszakban családi ügyeik rendezését is elvárják a felettes hatóság-
tól. Ibrányi Sára a 34. számú levélben férje elfogattatását és visszahozata-
lát kéri, mert az gyermekeit és őt kifosztotta vagyonából és elszökött 
egy másik asszonnyal. Egy másik levélben a férj körözteti huszonkét éves 
feleségét. Balog Kata leírásából megtudhatjuk, milyen volt a XVIII. szá-
zad legvégén a nákófalvai n ői viselet: „Valamely 22 esztend ős, valamivel 
magasabb mind a félszerű  asszonyok, vékony sugár termet ű , sárga göm-
bölyű  képű , fekete szemű , csupán magyarul beszél, elszökött fekete fej-
kötőben s fekete fátyolban, tevesz őr vörös lajb.liban, magyar fehér prémes 
ködmönben, hanem az alsó 'kerületin nem volt prém, zöld egész rása 
szoknyában, kék előruhában, piros csizmában, a hátán penig vitte össze-
kötve fehír ruháját". (81.) Tehát — mai nyelven szólva — fejköt őben és 
fekete fátyolban szökött meg, zöld szoknyát viselt kék köténnyel, vörös 
teveszőr mellénye és fehér prémes ködmönje volt, a lábán piros csizma, s 
fehérneműjét is magával vitte. Ez az 1789. évi leírás a n ői visc et legko-
rábbi leírásai közé tartozik tájunkon. A levél jól mutatja a férfi és a n ő  
kapcsolatát. Férje kéri, hogy az asszonyt körözzék az egész ország területén. 
Ha nem találnák meg, akkor bontsák föl házasságát, „mivel a szántó-vet ő  
ember gazda asszony nélkül nem lehet: ő  nékie lakása a mezőn, az asszony-
nak a házban". (82.) 

Örök ellentétek is megmutatkoznak a levelekben. Így például egyebek 
között a földművesek és az iparosok közötti viszálynak lehetünk tanúi. 
Mert az érthető , hogy a zentai csizmadia-, szabó- és sz űcscéh tagjai köny-
nyítést kérnek magas adójuk miatt, de a tanácsuk már kevésbé: azokat 
adóztassák meg jobban, akik földművelésből és álilattartásból élnek, vagyis 
— ahogyan ők írják —: „Annak okáért instáljuk az Tekintetes Nemes 
Vármegyét, hogy ebbéli tetemes rövidségünknek igazságos valóságának 
eligazítására való nézve egy Magistratuális voltaképpen való Investigatiot 
rendelni méltóztassék, és ezt a rajtunk fekv ő  proportionális quantumot 
azokra vetni, akik nagyszámú marhákkal és más egyébb jószágokkal bír-
ván, a földeknek zsírján; és legnagyobb hasznát veszik, nem pedig mi 
reánk, akik mesterségünk erejével alig 6 vagy 7 forint hasznotskára me-
hetünk fel, mégis 10 s őt 20 forint portiót fizetünk." (96-97.) 

Végrendeleteket, múlt századi tyúkperekr ől olvashatunk még a vá-
logatásban, legtöbb azonban mégis az olyan folyamodvány, melyben a 
nehéz életkörülmények javítását kérik a fölöttes hatóságoktól. A legmeg-
hatóbb levelet, a 63. számút, Kotymán Ferke szökött rab hagyta 1813. 
június 24-én a börtön felügyel őjének: „Tekintetes Uram! — Most már 
olyan világba jutottunk, hogy a szabad ember sem élhet, hát az ilyen sze-
gény mint én és az én feleségem! Azért is megengedjék az urak, hogy most 
egy kevés időre csak míg a nyomtatásnak vége lesz, elmegyek, legalább 
feleségemnek •élci'met megkeresni. De mihelyt annak vége lesz, tüstént 
vissza fogok jönni és helyre állani." (136.) 

Hegedűs Antal könyve az els ő  ilyen gyűjtemény Jugoszláviában. Mu-
tatvány abból a nagy mennyiségű  jobbágylevélből, amely levéltárainkban 
lappang. Valamennyi földolgozása nagy vállalkozás volna, de hogy nem 
lenne .. haszontalan munka, azt ez a válogatás is bizonyítja. A helytörténé-
szek, a történeti néprajz kutatói számára nélkülözhetetlen forrás. Egy-egy 
helység más szempontok szerint földolgozott hasonló iratanyagának be-
mutatását a Forum Könyvkiadó bizonyára szívesen vállalja, hiszen a Kövek 
sorozat éppen ebb ől a célból indult. 

BARNA ISTVÁN 
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TÖRTÉNELEM ÉS REGÉNYH ŐS 

BURÁNY NÁNDOR: Cserbenhagyott. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Mi késztette arra az írót, hogy vagy tíz éven át foglalkozzék egy kis 
hely lakói sorsának alakulásával a középkori Magyarországon, közvet-
lenül a turbános özönvíz el őtt? A példa felmutatásának szándéka? Azon 
túl a moralizálás belső  kényszere? A táj szeretete? A sz őlővesszők met-
szése, a szüret örökösen ismétl ődő , a régmúltba visszanyúló rítusa ;  a 
saját szőlőskertjében nyert nemes ital zamata? Külön-külön talán egyik 
sem, de összességében bízvást mindegyik. Amikor a sorozat utolsó köte-
te végén pontot tett és talán ünnepelve a megálmodott kör lezárulását, 
a belső  megelégedettséget érezve: amit kívántam magamtól, íme, meg-
tettem, lassan felhörpintett egy pohárnyit a sárgálló ned űből, valószínű-
leg egyszerre érezte a magára rakott tehert ől való megkönnyebbülést és 
a már megszokott, araár nem is görnyeszt ő  nyomás hiányát: misről írjon 
tovább? A városka történetének egy korszaka lezárult. Vajon van-e értel-
me írni volt lakosai sorsának további alakulásáról? A turbános özönvíz 
alapjaiból forgatta ki e világot, más népek rajzottak el ő , lassan elfog-
lalták az őslakók helyét, akiknek utódjai immár nem tértek vissza soha. 
A kiszámíthatatlan történelmi ár-apály örökre elmosta Burány Nándor 
Kamancát. Egy közösség számára tragikus esemény ez, a történelem 
pedig hasonlatos a természethez: a maga törvényei alapján szenvtelenül 
viseltetik egyének, közösségek és népek sorsa iránt. Egyszer űen halad, 
ahogyan az idő  múlik. 

De vannak emberek, akik szembeszegülnek az érdektelen történe-
lemmel, és mivel rendelkeznek a felidézés képességével, véghezviszik a 
feltámasztás csodálatos mutatványát. Természetesen az általuk kibonta-
koztatott világ végeredményben, bármennyire támaszkodnak is támad-
hatatlan tényekre és adatokra, mégiscsak fiktív és bármennyire hiteles. 
is, mégiscsak műalkotás. Burány. Nándor azonban átlépi a m űalkotást 
és az egyszeri történelmi valóságot egymástól elválasztó láthatatlan vo-
nalat és már a Kesely űlegelőben megfogadja: igaz történetet ír, mintegy 
kisajátítja magának az igazmondás felel ősségteljes jogát. A Cserbenhagyott 
című  (záró)kötetnek mottója pedig egyszer űen aláhúzza ezt a szándé-
kát: „Sem adományért, sem barátságért, sem félelemért hamisat be nem 
írtam; azmi keveset írtam, igazat írtam." E sorok szerz ője, Tinódi Se-
bestyén 28 évvel az után jegyezte le ezeket a sorokat, hogy a török sere-
gek felperzselték Kamancot, a szerz ő  mai szőlőskertjében pedig talán 
a janicsárok színes sátrai hetykén feszültek. 

Már a Hadjárat utalt arra, hogy Burány Nándort érdekli tájaink 
múltja, a valaha itt lejátszódó történelmi mozgások, és talán akkor 
fedezte fel a tényt, hogy ezekr ől mi, talán a legilletékesebbek, az utóbbi 
ötven esztendő  folyamán szinte semmit sem szóltunk a próza nyelvén. 
Felfedezte a letűnt korok elfelejtett drámaišágát, az alkalmat, hogy ezek 
közül néhányat bemutatva, felmutassa, honnan is jöttünk, mi is az örök-
ségünk. Valószínűleg ekkor született meg benne a Kamanc-sorozat ötlete 
a fentiekben felsorolt indítékok hatására. S már az els ő  mű , a Kamanci 
Balázs, amely aránylag kevés tényadartira táim'as2kodik, tehát a képzelet 
alapos segítségére szorult, izgalmas és értékeket felvonultató alkotás. 
Már e regényben olyan bels ő  formát bontakoztat ki, amely, bár koránt 
sem eredeti a világirodalom széles mezején, mégis magán viseli a szer-
ző  kézjegyét. Ugyanebben a regényben kitárulkoznak a szerz ő  egyéb, 
a tartalommal kapcsolatos közlend ői is. S mindez inkább kisebb, mint 
nagyobb sikerrel három ifjúsági regényen keresztül ismétl ődik! Valóságos 
csoda, hogy a Burxxyának a Cserbenhagyott-ital sikerült visszatornáznia 
magát a Kamanci Balázs szintjére. A zárókötet minden szempontból mél-
tó a nyitókötethez, s őt sok szempontból azt felül is múlja: A Cserbenha- 
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gyott Burány Nándor eddigi szépirodalmi munkásságának csúcsfoka, még-
hozzá tagadhatatlan erényeivel és fogyatékosságaival együtt. Azzal, hogy 
ebben az alkotásban sikerült erényeit a számára elérhet ő , egyelőre legma: 
gasabb szintre fokoznia, a fogyatékosságokat pedig csökkentenie. 

Mondhatni, csiszoltabb és kifinomultabb formában ismétl ődik meg 
a Kamanci Balázsban alkalmazott technika. A cél itt is a történtek egy 
pontba való begyűjtése A Cserbenhagyottnak tulajdonképpen egy „élő " 
jelenete van: Kis György találkozása a kamanciakkal a Duna partján. 
Iitt kulminál mindaz, amit előbb, hazafelé tartva kockázatos, hazament ő  
vállalkozásáról gondolatban végigjár. Félig-meddig szabad képzettársítá-
son alapuló műről van szó, azzal a megjegyzéssel, hogy végeredményben 
mégsem az. Méghozzá két dolog miatt. El őször is megvan a háttérben 
egy időrendi sorrendben futó cselekménysora, amelyhez az egyéb szálak 
lazán kötődnek, másodszor: az idősíkok váltogatása gyakran nem fakad 
természetesen a f őhős gondolatsorából, hanem érezhet ő  a szerző  erősza-
kos beavatkozása. Egyáltalán az id ősíkok egymáshoz való illesztése sok 
kívánnivalót hagy maga után, gyakoriak a szögletes kapcsolások. Aztán 
az idősíkok összerakása néha túlzottan is szövevényes, kusza a kerettör-
ténetek halmozása, úgyhogy több alkalommal mozgunk kerettörténetes 
kerettörténetben. Izgalmas viszont az epizódok tördelése, aminek ered-
ményeképpen azok többször is jelentkeznek, mindig töredékként, de vé-
gül is „összeállnak". Több helyen célzások és utalások találhatók a ko-
rábban megjelent ifjúsági regényekre, így például a Guzsaly-beli esemé-
nyekre való hivatkozás egyenesen szembeötl ő . Néha az események több-
szöri elmondása, más-más indításból, kissé funkciómentes és fárasztó. 
Ez az ismétlés sajnos vonatkozik a tartalombeli üzenetre is. Számtalan-
szor történő  „felmondása", az olvasók fülébe való egyhangú „beolvasá-
sa" kiábrándítóan hat, mert lebecsüli az olvasó képességeit, megfosztja 
a „tanulság" levonásának őszinte örömétől. Viszont a gyakori ismétlé-
sek, az idősíkokkal a fentiekben vázolt bánásmód és a téma szenvedé-
lyes kimunkálása az olvasónál szinte észrevétlenül kelti az id ő tlenség 
érzetét. Ezt a hatást már a Kamanci Balázst olvasva is tapasztaltam. A 
Cserbenhagyottban is mindig a jelen van jelen, minden egy gyújtópont-
ba összpontosul, annak függvénye. Kevés írónknak sikerült egy életet 
egy félnapi gondolathalmazba tömörítenie, Burány Nándornak a Cser-
behagyottban nagyjából igen. 

Úgy látszik, írónk megfelel ő  formát dolgozott ki a tartalom hiteles 
közlésére. Burány Nándor szerint a történelmi válsághelyzetek szépiro-
dalmi megörökítésére a legalkalmasabbak azok a h ősök, akik magukban 
hordozzák a válsághelyzet számos aspektusát, azt mintegy hatványozot-
tan átélik és így válnak nemcsak hús-vér lényekké, hanem a történelmi 
mozgás egyszerre valós és jelképes hordozóivá is. Miért izgalmas és ta-
nulságos a Kamanci Balázs és a Cserbenhagyott főhőseinek sorsa? Azért, 
mert társadalmi helyzetük közbüls ő , azaz gyökereik mindig két, ellenté-
tes irányba nyúlnak. Érthet ő  tehát az ebb ől fakadó drámaiság, amely 
több módon oldódhat fel. Kamanci Balázs esetében a társadalomból való 
kivonulás a megoldás. Ezt papi hivatása tette lehet ővé, bár élete végéig 
mardossa a kérdés: vajon helyesen cselekedett-e, amikor cserbenhagyta 
eszméit és félreállt? Kis György vele szemben megmarad a regény vé-
géig tevékeny hősnek, aki fetétlenül bízik szellemi és testi erejében és 
az wtollsó pillanatig, atragédia mindent elborító görgetegéig reméli, hogy 
sikerül megbirkóznia az élet nehézségeivel, legy űri a történelem viharos 
erejét.' Mindkét hős „ingázó", egyik lábukkal a lent, a másikkal a fent 
régiójában állnak és ezt nehézzé, egyenesen elviselhetetlenné teszi életü-
ket a válság óráiban. Kis György jobbágyszármazású, gyermekkori él-
ményanyaga és igazságérzete minden kétséget kizáróan a „lent" felé 
taszítja, de a „fent" is mágnesként vonzza, hiszen ott a vagyon, a jólét, 
a kiváltságot biztosító nemesi levél. Hiába látja, hogy milyen gyűlöletes 
a köznép szemében a nemesség, sokan tudatosan inkább a török igát 
választják, hátha az kevésbé nyom és tör, mert a szipolyozó nemesekkel 
végérvényesen szakítani akarnak. És ehhez a nemesi réteghez akar csat-
lakozni hőseink. Ez a kettősség, két világ magában hordozása állandó 
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feszültségben tartja Kis Györgyöt és még a törökkel is hajlandó békét 
kötni, csak engedjen fel a benne uralkodó, gyakran kibírhatatlan nyo-
más. Minden kétséget kizáróan a regény egyik központi motívuma a 
magán- és közérdek éles összeütközése. Kis Györgyöt állandóan gyötrik 
az ország bajai, de épp azért, mert magánéletével szoros kapcsolatban 
vannak. Végeredményben Kamancon az utolsó pillanatig azért akar ma-
radni, hogy a távozóktól olcsó pénzen felvásárolt sz őlők borán' alaposan 
meggazdagodjék, nem pedig annyira hazaszeretetb ől. 

Külön ki kell emelni a tényt, hogy Burány Nándor h őséről igyekszik 
teljes képet nyújtani, ellentétben korábban megjelent ifjúsági regényei-
nek egyes hőseivel, akik csak nevet viselnek és eszméket hordoznak. Tu-
domást szerezhetünk családi életér ől, szokásairól és nemiségér ől. Kár, 
hogy a beiktatott zárdai kaland ábrázolása egy olcsó pornográf regény-
be illő , bár némi funkciója van: utal a papság kétszín űségére és a főhős 
rejtett szexuális indulataira. A bekövetkezett tragédia Kis György szá-
mára fanfoghatatlan: akkor következett be, amikor valóságos h őstettet 
vitt végbe azzal, hogy kieszközölte a zsoldot és azt kalandos körülmé-
nyek között, életét kockára téve, elhozta. Sajnáljuk őt? Részben igen. 
Talán azért, mert az akkori országos „cserbenhagyásnak" egyik névtelen 
áldozatává vált, de ugyanakkor tudjuk, és ezt tudja ő  is, ő  is sokakat 
cserbenhagyott. Burány Nándornak sikerült hiteles képet rajzolnia egy 
történelmi pillanatról, egy h ős jellemén, sorsának alakulásán keresztül 
felvázolnia az illető  történelmi pillanat eredőit, más szóval: a mű  konk-
rét, azaz meghatározott helyhez és id őhöz kötött. Úgy érzem azonban, 
hogy azon túl van „örök" mondanivalója is. Tudniillik szemlélteti az 
ember és a történelem harcát. Kis György a végs őkig kitart a mellett, 
hogy a maga módján befolyásolja a történelem alakulását, a végs őkig 
hangoztatja képességeit, elszántságát és bátorságát, de végül is, haszta-
lan ingázása a lent és a fent között, alulmarad, a Duna partján p őrén 
állva, miután szeretteit és javait elveszítette, levonja a végs ő  tanulságot: 
sorsába bele kell tör ődnie. Túlságosan is sokáig várakozott a döntésho-
zatallal és közben a történelem tovább lépett és taposó lába alatt lelték 
halálukat a tétovázó Kis Györgyök, a cserbenhagyottak ezrei. Kis 
György, és ezt ő  természetesen nem tudhatta, egy olyan történelmi fo-
lyamatnak áldozata, amely még a legendás Mátyás király korában indult 
meg. Annák fekete seregei, az akkori Európa egyik legjobban szervezett 
(és fizetett) zsoldosai, inkább északon és nyugaton kalandoztak, a török 
ellen csak látszathadjáratokat vezettek. Mátyás király számára fonto-
sabb volt akár németlakta területek átmeneti meghódítása, mint a vég-
várak védelme, ahonnan a janicsárok a magyarok tízezreit rabláncon 
terelték délre, hogy ott örökre elt űnjenek, míg az ily módon keletkezett 
légüres teret más nemzetek töltötték fel. Vagyis: a történelem szenvte-
lensége mögött mégiscsak emberi tényez ők húzódnak meg? 

Minek nevezhetnénk a Cserbenhagyottat, ha egyszavas címkét kel-
lene ráragasztani? (És ez a kérdés talán abból fakad, hogy Burány Nán-
dor kedvelője az egyszavas címeknek, amelyeken keresztül, mintegy 
kulcsszóval, nyomban közli, mi regényének epicentruma.) Tudatregény? 
Mondhatjuk, mert egyetlen h ős tudatlencséjében összpontosul minden. 
Válságregény? Az is, mivel Kis György, Burány Nándor el őbbi regény-
hőseihez hasonlóan, a meghasonlottság állapotában verg ődik. Lélektani 
regény? Tagadhatatlan, hogy ennek elemei is jelen vannak, mert Kis 
György lelki viharainak érzékeltetése meggy őzően hat. Sorsregény? Olyan 
értelemben az is, mivel a főhős hordoz magában nagy adag fatalizmust, 
neki jutott a hálátlan szerep: a történelem elleni hasztalan harc. Mindenek-
előtt azonban a Cserbenhagyott történelmi-társadalmi regény, amelynek 
gyökerei a múlt század derekába nyúlnak vissza, méghozzá ahhoz az 
erdélyi származású, életét Oblomovként befejez ő , - megvakult íróhoz, aki 
nagy igyekezettel munkálkodott a magyar történelmi-társadalmi regény 
megteremtésén: Kemény Zsigmondhoz. ő  volt az, aki a Zord időben 
korában merészen ható elemzéssel mutatta be Magyarország széthullá-
sát és utalt -  a nemesség negatív magatartására. Kár, hogy ez a vonal 
hamar megszakadt és helyét nemzetiesked ő-romantikus-mitizáló szemlé- 
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let foglalta el. Burány Nándor Cserbenhagyottja leszámol ezzel a nézet-
tel. Kár, hogy érezzük, túlságosan is tudatában van a történelmi „igaz-
ságnak" és ezt gyakran szólamszer űen sulykolja belénk, de, úgy vélem, 
ebben a művében az értékek mégiscsak túlsúlyban vannak. Burány Nán-
dor elévülhetetlen érdemeket szerzett múltunk tárgyilagos megjeleníté-
sében, ehhez nagyban hozzájárult a korszer ű  regénytechnika következetes 
alkalmazása. 

Vajon lemerészkedik-e kamanci sz ő lőskertjének lankáiról közénk, 
hogy valóságunkkal ne csak a napi politikán keresztül foglalkozzék? 

VARGA ISTVÁN 

SZELLEMI REALIZMUS 

VARGA ZOLTÁN: A tanítvány. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Varga Zoltán legújabb könyve másfél évtized drámaírói termését tartal-
mazza. E négy színmű  minden bizonnyal drámairodalmunk legkiemelke-
dőbb alkotásai közé tartozik. 

A Péntek, Szombat, Vasárnap rendkívül szellemes példázat az em-
beri felvilágosodás lehetetlenségér ől, az emberi lény eredend ő  ellentmon-
dásosságáról. Jellemz ő , hogy Varga Zoltán éppen a Robinson-történetet 
átértelmezve adott formát mondanivalójának. Míg ugyanis Defoe a pol-
gári találékonyság és humanizmus eszményítésének szánta m űvét, addig 
Varga Zoltán Robinson és Péntek kapcsolatában a teljes egyenjogúság 
kérdéseit puhatolja. Azonban nem a szolga, hanem az úr fel ől. Pénteket 
ugyanis nem ösztönzi lázadásra megalázó helyzete; számára a rabszol-
gaság védettséget is jelent. Ura, Robinson kap csömört hatalmának gya-
korlásától és kísérli meg álruhában átnevelni, egyenrangúsítani szolgáját. 
Ez azonban nagy együgyűsége ellenére is érzi, hogy nem is annyira a 
számára felfoghatatlan formaságok különböztetik meg urától, hanem a 
tűzfegyver, a hatalomfenntartás mitikus eszköze, az er őszak jelképe. 
Robinson utópiájának korlátoltságára is egyre inkább fény derül. Ő  
ugyanis — századunk politikai viszonyaira gyakran jellemz ő  paradoxon-
nal — erőszakkal igyekszik szolgájára rákényszeríteni a szabadságot. 
Robinson számára a szabadságra nevelés a hatalomgyakorlásnak bürok-
ratikus formája. 

Ha a Péntek, Szombat, Vasárnap a rövid terjedelem, de még in-
kább a játék korlátlansága, az üzenet nyomatékosítása érdekében elha- 
nyagolja a szerepl ők egyéni arculatát, tetteiknék, magatartásuknak élet-
ben gyökerező  motiváltságát, akkor a vele azonos évben, 1970-ben kelet-
kezett Tanítvány már húsvér emberek konfliktusai által, tehát hagyo-
miáhyosabb értelemben vett drámai formában tárgyiasítja Varga Zoltán 
etikai színezetű  vízióját. A darabnak a történelembe és a társadalmi 
életbe ágyazattsága a bibliai mítosz néhány' mozzanatának életre kelté-
se és sajátságos értelmezése által valósul meg. Annak a Dávid király-
nak az idejében vagyunk, aki már-már olyan konfliktusokba kerül népé-
vel, mint amilyen elődjét, az általa megdöntött Sault sodorta pusztulás-
ba. Az. egyszer már lerombolt és megsemmisítettnek hitt hatalmi viszo-
nyok fokozatos újjáéledése Varga számára az emberi természet ereden-
dő  ellentmondásosságának ismételt ábrázolására nyújt alkalmat. A Pén-
tek, Szombat, Vasárnaphoz viszonyítva a szereplők jellembeli differen-
ciáltsága is újdonságnak számít. Amit a Szombat, majd pedig Vasárnap 
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néven elénk álló Robinson azonos személyként is elvontan testesített 
meg, az a Tanítványban egymással valóságos szemben álló, önálló létű  
hősökre bomlik. Dávid király a hatalmukban erkölcsi lejt őre jutott, új-
jászületni már képtelen, félisten pózokat visel ő  emberek módján, úgy-
szólván önmagával is harcolva, ragaszkodik ahhoz a rendhez, s őt erő-
szakhoz is, melyben saját maga sem bízik egyértelm űen. Ha ő  a világi 
érdekek felől tekint az isten és az igazság felé, akkor egykori barátja és 
szövetségese, Náiüán próféta a túlvilági princípiumnak, az időtlennek 
igyekszik érvényt szerezni — hangsúlyozott óvatossággal, az erkölcsi 
maximalizmus és az uralmi viszonyok által megszabott lehet őségek kö-
zött ingadozva. Nem úgy, mint tanítványa, Simon, aki a mindenkori fia-
tal romantikusok lobogásával, a teljességre esküav ők megalkuvásellene;ssé-
gével szegülne szervbe mindazzal, ami akadályozza az isteni tanítás érvé-
nyesülését. Hogy azonban a szimmetria teljes legyen, nem csupán Nátán-
nak van szélsősége (Simon),, hanem Dávridmak is. Hárimról, a hóhérösz-
tönű  rendőrfőnökről, a király jobb kezéről van szó. Jellemző  azonban, 
hogy még Nátán szereti a valósság törvényeihez igazítani tanítványát, 
addig az uralkodó gyűlöli azt, aki egyik fontosabb alkatrésze államgé-
pezetének. A dráma szellemi realizmusa nem tiszteli mereven a mitoló-
giai valóság történelmileg meghatározott emberképét. Ez a h ősök diffe-
renciált gondolkodásra valló replikáiból, az eszmefuttatások magas szín- 
vonaláról, a dilemmák korszer ű  kiélezettségéb ől látszik. Az írnok és a 
történész humoros párbeszédének anakronizmusánál azonban jóval fel-
tűnőbb a fantasztikum elemeinek váratlan közbelépése. A vádló maga-
tartása miatt fogságba kerül ő  Nátán ugyanis olyan angyalnak a taná-
csát kénytelen meghallgatni, aki a hatalmi viszonyokhoz kónformista 
módon, „okos" számítással idomuló mai átlagpolgárként jelenik meg 
látomásában. Ha némileg berzenkedünk is a stílustörés miatt, hiszen 
ez az elidegenítési effektus egészen a második képig váratott magára, 
mégis szellemesnek találjuk, hiszen funkciója, hogy az emberi maga-
tartásmódok történelmi id ő től független ismétl ődését nyomatékosítsa. A 
helyzeti irónia is nyilvánvaló: az óvatosságot becsül ő  Nátán csakis olyan 
angyallal találkozhat, aki a kompromisszumban, az életviszonyokhoz való 
okos alkamazkodásban látja az uralkodóval való konfliktusából kivezet ő  
utat. Legfeljebb azt kifogásolhatjuk, hogy Varga h ősének döntésében 
semmi szerepe sincs a vallásos szertartások és az isteni igazság id őt-
lenségébe vetett kételynek. Töprengés és vívódás helyett kívülr ő l, mond-
hatni: a drámán kívülről kap felvilágosítást, s így — furcsa módon — a 
jövő  ismerete, viszonylagos mindentudás vezeti vissza Dávid kebelére. 

Az iró üzenete ilyképpen egyértelműbb: az emberi magatartásokat 
szabályozó, változatlannak hitt normák minden id őben a hatalom függ-
vényei. Az értékfogalmak mindig egy-egy társadalmi rendszer gyakorla-
tából kapják meg a jó szándékú egyének által lényegesen nem befolyá-
solható tartalmukat. 

Varga Zoltán következ ő  színművének, a Tantalosznak keletkezését 
tizenhárom év választja el az el őző  kettőétől. A hosszú szünetet nyilván 
elsősorban az magyarázza, hogy a Péntek, Szombat, Vasárnap és A tanít- 
vány közül csupán az utóbbi került színpadra, de ez is csak 1979-ben. 
Ha Varga könyvének els ő  színműve parodikus formájú, elvont jelleg ű  
erkölcsi példabeszéd volt, s ha a második darab a mitológiai realizmus 
eszközeiből is merített, akkor a harmadik m ű , a Tantalosz olyképpen be- 
szél a mindenkori emberi helyzetr ől, a lét feltételeir ől, hogy egy pilla- 
natra sem hagyja el a mítosz világát. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
nem változtat rajta viszonylag sokat. Ezt azonban a jellemformálás és 
az archetipikus helyzetek megteremtése érdekében teszi. Úgy formálja 
tehát a mítosz anyagát, hogy az önmagában, utaló funkciójú szervetlen 
elem közbeiktatása nélkül is ,példázatérték ű , mindenkori érvényű  legyen. 

Tantalosz istenkáromló tettét például a tekintélyrombolás el őtérbe 
állításával korszer űsíti. Igaz, ebben a drámában a bizonytalanság még 
nagyobb súllyal van jelen, mint az el őzőben, ahol Nátán inkább csak 
az angyalnak az isteni küldetésében kételkedett; ám ett ől függetlenül 
az istenek ízlésének leleplezése többször is a lehet ő  legnagyobb bűnként 

477 



említtetik a TantaZosZban. A látszatértékű , de az emberi viszonyok szem-
pontjából döntő  jelentőségű  tekintély problémája, mint Varga egész 
eddigi opusában, e kötete színm űveiben is alapvet ő  szerepet játszik. 
Péntek esetében a l őfegyver birtoklásával, a primitíven felfogott sza-
badság lehetőségével volt azonos. A tanítványban viszont a királyi ura-
lom létkérdésévé lett. Jellemz ő , hogy Dávid tekintélyének visszaállítása, 
a hamis látszat megteremtése érdekében gyakorol önkritikát, tanács-
adói figyelmeztetésére hallgatva. Mivel Tantalosz nem úgy cselekedett, 
mint Nátán, hanem gátlástalanságában inkább annak szenvedélyes ta-
nítványára, Simonra emlékeztet, ezért, tettei elkövetése után, mi már 
csupán a bűnhődésének lehetünk tanúi. Az alkotói hangsúlyt nyomon 
követve szembetűnik: míg az eredeti mítoszban gyermekének feltálalása 
is terhelte Tantalosz lelkiismeretét, addig Varga m űvében e bűntett 
elkövetése homályban marad: a főhős emlékezetében nem marad hely 
számára és az istenek sem tartják fontosnak. Ezzel szemben jóval szé-
lesebb teret kap a párbeszédekben az ennél nagyobbnak számító b űn 
megvitatása. Eszerint Tantalosz nem els ősorban azzal sértette meg a 
halhatatlanokat, hogy megkóstolta az isteni ned űket és a halandóknak 
is akart juttatni bel őlük, hanem azzal, hogy ízteleneknek találta azokat. 
„Tantalosz, a te számodra már minden elérhetetlen. Miután az ambró-
ziánk és a nektárunk elérhet ő  volt. Igazán vehettél volna annyi fárad-
ságot magadnak, hogy úgy tegyél, mintha elalélnál a gyönyör űségtől. 
Úgyhogy most magadra vess" — mondja Hádesz isten a szerencsétlennek, 
aki örökre kielégíthetetlen éhségre, szomjúságra és sóvárgásra ítéltetett. 

Vargának főhőse jelleme formálásakor vigyáznia kellett, nehogy 
azt az emberi magatartások archetípusai közül a prométheuszival azo-
nosítsa. Ez azért jelentett számára komoly problémát, mert Prométhe-
uszt is fellépteti művében és két azonos helyzet ű  és érdekű  szereplő  
lecsökkentette volna a dráma bels ő  feszültségét, gondolati rádiuszát. Az 
író a kiegyenlítésnek e veszélyét azzal hárítja el, hogy Tantaloszt, Pro-
métheusz, az emberiség tántoríthatatlan prófétája mellett, csak megal-
kuvásokra is hajlamos szentségtör őnek ábrázolja. Míg Tantalosz maga-
tartását hisztérikus kirohanások teszik visszatetsz ővé, addig Prométheusz 
a belső  lángjaiban égő  titán méltóságával t űri szenvedéseit. Épp ezért 
nem véletlenül lehetünk Prométheusz megszabadításának is tanúi, míg 
a féktelen Tantaloszt legvégül olyan groteszk körülmények között lát-
juk, mint amikor először találkoztunk vele. Varga Tantalosza nem egy-
értelműen pozitív hős, ezért e drámát a f őhős szempontjából kedve-
zőtlen végkifejlet ellenére sem tekinthetjük olyan pesszimista alkotás-
nak, mint az előbb említett színműveket. De egyértelműen optimisták-
nak sem, hiszen egyrészt Prométheusz szabadulása korántsem az általa 
hirdetett eszmények beteljesülését, hanem csupán harca folytatását je-
lenti, másrészt pedig Tantalosz : megoldatlan „alvilági" léte a maga ne-
vetséges szörnyűségében a. túlcsigázott emberi vágyak evilági kielégít-
hetetlenségét is jelképezi. 

Varga mai társadalomlátásának teljes archetipikus modelljét ala-
kítja ki a görög mítoszok anyagából. Az istenek és a lázadók mellett 
ugyanis a tömeg típusainak is helyet ad a színen. Vállalkozása rendkí-
vül összetett; ennek ellenére remekül oldotta meg feladatát. A Promé-
theusz kínzásával megbízott saskesely űk nem csupán a mitológia min-
denkori lelketlen pribékjei, akik pusztán külalakjuk .metamorfózisa által 
kerülnek egy-egy szerepkörbe, hanem azon ostoba emberek sokaságá-
nak képviselői is, akik ahelyett, hogy méltányolnák az értük hozott áldo-
zatokat, a hatalom eszközeiként megsemmisítik megváltóikat. Varga itt 
is szerencsésen fordította le a maga nyelvére a mítosz elemeit. A sas-
keselyűk ugyanis csupán átvitt értelemben rágják Prométheusz máját; 
gúnyolódva, parlagi szinten tartanak neki el őadást rendeszményükről. 

Varga Zoltán e drámájának színpadi kivitelezése különleges techni-
kai problémák megoldását is feltételezné; ám a m ű  esztétikai értékei az 
áldozatok vállalására sürgetnek. 

Varga könyvének negyedik m űve, a Búcsú, amely 1984-ben kelet-
kezett és már a következ ő  évben színpadra került, a mítoszok világán 
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kívül született. Annak ellenére azonban, hogy napjaink életanyagából 
teremti meg eredménymozzanatait és a benne feltárulkozó emberi ma-
gatartásokat a mai korhangulat motiválja, az életnek a hagyományos 
drámai tiikröztetését mellőzi. E módszer lényegét a szellemi realizmus-
ban jelölhetnénk meg. A két szerepl ő  ugyanis a számára hitelesnek tet-
sző  életformáért vív benne harcot, még akkor is, ha a vitatkozó férfi és 
nő  érvei többnyire az együttmaradás, illetve a különválás problémája 
köré csoportosulnak is. Mivel szellemi emberek viaskodásáról van szó, 
ezért Varga, a modern dráma tapasztalatait is kamatoztatva, a lehet ő  
legnyitottabb szerkesztésmódot alkalmazta. Olyan illúziót teremt a közön-
ség számára, mintha az in statu nascendi szemlélné a drámát. Noha 
az avantgárd színház trükkjével állunk szemben, ami más összefüggés-
ben erőltetett, formális és hivalkodó is lehetne, az itt természetes, szer-
ves és funkcionális. E nyitott drámaforma ugyanis a lehet ő  legplaszti-
kusabb érzékeltetése a két h ős mentalitásának. Nem ötlet, nem esetle-
gesség, hanem maga a lényeg. Ez annál inkább így van, mert a Búcsú 
alaposan átgondolt és rendkívül sokrét ű  asszociációt indító alkotás; 
bonyolult játék, melynek először a szabályait kell megismernünk ahhoz, 
hogy részt vehessünk benne. 

Varga drámája a választást, a végs ő  megoldást, az egyértelművé 
válást helyezi kilátásba, ám ez minduntalan elhalasztódik, s a h ősök 
önmegvalósításának a folyamatosan kés ő  pillanataiban vagy a lehető-
ségek tűzijátéka szórakoztatja a néz ő t, vagy pedig a távolmúlt hasonló-
ként átélt és eljátszott emberi helyzetei jelzik, hogy ami ma meghök-
kentően újnak tetszik, az sokszor csak az egyszervoltnak az ismétl ődése. 
A Búcsú hőseinek játéka azért szinte korlátlan, mert semmi számukra 
tartósan megnyugtatót nem tehetnek. Látszólag mindent megtesznek, 
hogy legvégül semmi sem történjen. Drámát alkotnák a drárn:ában, esz-
széizála kerekednek fölül nem csupán a m űfaj problémáin, hanem ön-
magukon is, ám az ötletsor kiégése után újrakezdik reménytelen küz-
delmnike+t egymásért, önmagukért. Nem hiába kapta tehát a Búcsú a 
Színpadi rekviem két kötélhúzásban alcílme , csupán a szerző  sajátos 
humorának köszönhető , hogy a mű  nem hat siralomházi eszmecsereként. 

A szereplők ugyanis az élet partot keres ő  hajótöröttei. Sándor ép-
pen elvált feleségét ől és nála sokkal fiatalabb régi szeret őjét igyekszik 
rábírni, hogy ne egy, a divat szerint sodródó fiatalemberhez, hanem 
hozzá menjen feleségül. Az alaphelyzet és a jellemek az újabb dráma-
történet közhelyeihez állnak közel. A (látszólag) túl er ős férfi és az egyé-
niségét kereső  nő  küzdelme a múlt század második felétől kezdve lett 
egyre népszerűbb téma. A kapcsolatnak csupán sejtetett formájú, nem 
határozottan egyértelmű  megoldásával azonban Varga m űve mégis sajá-
tos végkifejletet nyer. De teljes egészében is magával ragad frappáns 
meglepetéseket adagoló szerkesztésmódjával, m űfaj- és emberismeret 
által megalapozott intellektuális sziporkázásával. Sándort, a tipikusan 
mai nonkonformista férfi értelmiségit e.gy'fel ől céltudatosság, határozott-
ság, másfel ől azonban belső  szakadozottságot eredményez ő  nyugtalanság 
jellemzi. Azért marad alul a küzdelemben, azért nem választhatja őt 
Edit, mert — kedvese legalábbis legvégül ezt vágja a szemébe — medi-
tációra való hajlandósága háttérbe szorítja nála a konkrét humanizmust 
és e fogyatékosságát cinizmussal, mások tetteinek túl szigorú megítélé-
sével kompenzálja. A küzdelemb ől tehát a 'nő , Edit kerül ki erkölcsi 
győztesként, ám korántsem végérvényesen, hiszen, amennyiben erkölcsi 
érdekére hallgatva, a volt álhippi átnevelését tartós feladatként vállalja, 
lényegében hasonló alárendelt szerep alakulna ki közöttük, mint ami-
lyen közte és Sándor között volt, csakhogy most követ őből követetté ved-
lene át, s mivel nő  létére Sándornál is tehetetlenebb, még nála is többet 
fölényeskedne, hisztériázna. 

Az előző  drámával való összevetésben Sándort Tantalosz, Editet 
pedig Prométheusz helyzetében kell látnunk. Legalábbis Editnek a vég-
kifejletben elhangzó, a végleges döntésre csupán célzó értékeléséb ől kiin-
dulva. Sándor ugyanis hiába birtokolja (és esetleg birtokolni is fogja) 
Edit testét, jellemhibája miatt az általa áhított életformához akkor sem 
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jutna el, ha Edit, a fickójában csalódva, mégis őt választaná. Sándort 
a leleplezés a fonákkeresés és a káröröm ördöge űzi, ezért szenvedélyei 
nem nyerhetnek tartós kielégülést. Az eleven valóságból való kiszakított-
sága következtében önzését is képtelen megoldani. A mélységgel kacér-
kodva egyensúlyoz a társadalmi élet felszínén, de túlhangsúlyozza ön-
magáit, mert nincs igazán önbizalma. A lehetetlennek látszót t űzi ki célul 
a lehetséges helyett, hogy érvényt szerezhessen idegenségélményéb ől ere-
dő  hatalomvágyának. Nem oldódik fel a dolgok és emberek között, ezért 
rájuk akarja magát kényszeríteni. Nincs akkora lelkiereje, hogy törvényt 
ülhessen önmaga felett. Mások eseteit írja meg, képtelen szembenézni 
saját démonaival. Ahogyan korunk tipikus értelmiségijéhez viszonyítva 
Sándor sem tekinthet ő  negatív hősnek, Edit jelleme sem egyoldalúan 
pozitív. Annyiban vonzóbb, hogy korábbi előítéleteivel leszámolva, új 
életet akar kezdeni, noha a határozottság még mindig nem erénye. Pro-
métheuszi vállalkozása inkább csak a jöv ő  halvány lehetősége, a műben 
csupán arra elégséges, hogy folyamatosan vitapartnere lehessen Sándor 
máskor felüllbíírál'hatatlannaik érzett értékeléseinek. Varga szellemi realiz-
musa erőltertés nélkül nem is növeszthette vdl va Prométheusszá, egy el-
tökélt humanizmus képviselőjévé Edit korábban szeszélyektől, próbálko-
zásoktól sodoritatott alakját. Csupán az igazi életnek a vágyát nem ta-
gadja meg tőle, azt, ami • a férfiúi önteltség és a (látszat)eredmények 
miatt Sándor tudatában nem kaphatott helyet. 

Sándor nem csupán szenved, hanem rosszul értelmezett hiányérze-
tének pótlása érdekében hódítani, uralkodni is igyekszik. Jellemének 
eme vonásában A tanítvány Dávid királyra emlékeztet, aki hatalma fenn-
tartásának stratégiáját kiépítvén, kénytelen engedni helyzete inerciójá-
nak. Dávidnak sem az igazság szolgálata a hivatása, hasonlóképpen Sán-
dor is csupán annyira ellenzéki magatartású a társadalmi életben, hogy 
ne kelljen szégyenkeznie. Mindenekel őtt saját rosszul felfogott érdekei-
nek érvényesítésével van elfoglalva, ám törtetését a nemesség látszatá-
ba burkolja. A drámában, miként nyilván az életben is, nem a tetteivel, 
hanem elsősorban szavaival igyekszik bizonyítani kiválóságát, f őleg oly-
képpen, hogy másokat, elsősorban a vetélytársait, egyoldalúan lekicsinyli. 

Partnernője, Edit ugyanakkor Nátán próféta tulajdonságait idézi 
emlékezetünkbe. Igaz, ő  nem az isteni igazságnak, hanem mindenekel őtt 
önmagának szeretne érvényt szerezni. Viszont a múltját és jelenbeli 
ingadozását korántsem tekinthetjük erkölcstelennek, hiszen ő  egy isteni 
igazságot és hiteles földi eszményeket nélkülöz ő  világnak a szülötte és 
egy értékes életforma megteremtésével az igazságot szolgálná. Nem. 
azért marad el a félreérthetetlen végkifejlet, mert Edit erkölcstelen, 
cinikus, hanem azért, mert még mindig kételkedik vállalkozása jelent ő-
ségében, a házastársi kapcsolat tartalmas voltában. 

Varga Zoltánnak e szinjátékai csupán szerkezeti ésszer űségükben, 
művelődéstörténeti megalapozottságukban térnek el az avantgárd dráma 
általános jellegzetességeit ől. A lényeget tekintve ugyanaz a világélmény 
ihleti őket, mint korunk értékválságba került emberét. Varga azonban 
azon kevés alkotó közzé tartozik, akik nem azért pesszimisták, mert 
egyre kevésbé lehet tudni, mi a jó, mi a szép, hanem azért, mert áthi-
dalhatatlan szakadékot éreznek eszményeik és a valóság között. Varga 
drámái tehát nem a hagyományos értékek pusztulásának, hanem a leg-
korszerűbb emberi igények megvalósíthatatlanságának groteszk és tra-
gikomikus elemekből összenövő  példázatai. Végs ő  soron egy rendkívül 
tágas égboltú szellemi realizmus megtestesít ői. 

VAJDA GÁBOR 

VARGA ZOLTÁN ÖTVENÉVES 
Ezzel a legújabb könyvéről szóló máltatással tisztelettel köszönt-
jük Varga Zoltánt, lapunk megbecsült munkatársát, abból az alka- 
lomból, hogy július 4-én betöltötte ötvenedik életévét. 
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AZ ÚJRATEREMTETT MÍTOSZ, BIKAÁLDOZATTAL 

TOLNAI OTTÓ: Gyökérrágó. 
Forum, Újvidék, 1986. 

Nagy lélegzetvétel előzhette meg a 
Gyökérrágó megszületését. S e lé-
legzetvétel valami katartikus fel-
szabadulást hozhatott, ha a versek 
ilyen elemi egyszerűséggel tudnak 
a költői világ vidékeiről a valóság-
ba szakadni. E megváltó lélegzet-
vétel nyomán egyértelm ű  immár, 
hogy a költő  hétköznapjai többé 
nem hétköznapok. A költ ő  hétköz-
napjai az észlelés, a felismerés, a 
világ tudomásulvételének ünnepei 
lettek. Ünnepek egymásutánja, me-
lyek során a világ valami egyszeri-
vé lényegül át. Nagyon őszinte 
szándékkal kell e költészet fölé ha-
jolni, ha az ünnep reinkarnációjá-
nak pillanatait kívánjuk tetten ér-
ni. Első  szembesüléskor ugyanis 
kideríthetetlen, napjaink drasztiku. 
ma  és antihumanizmusa hogyan 
szabadíthatja ki a lélekbe zárt jó-
ságos dzsint, a különbéke bukoli-
kus költészetét. Magyarázatért a 
Tolnai-költészet korábbi pillanatai-
hoz kell visszatérni. Már a Világ-
por jelezte: a költ ői tudat mélyén 
megindult egy lebontási folyamat, 
mely erő teljes jellegénél fogva akár 
drasztikusnak is minősülhetne, ha 
éppen a gyönyörű  Tolnai-metafo-
rák nem szelídítenék tündérivé. A 
Világpor versei azonban destrukti-
vitásukban, lebontó jellegükben a 
préritűzre emlékeztetnek, melyhez 
a való világ sötétsége adja kont-
rasztul a fenséges félelmet. Hová 
vezet ez a lecsupaszítás, ez a min-
den ősit és minden kezdetit, min-
den tovább nem bonthatót lelep-
lezni, feltárni és a nevén nevezni 
igyekszik, legyen az kép, szín vagy 
hangulat, érzés vagy vágy. Egyál-
talán: lehetnek-e az őselemek ma 
a költészet tárgyai? 

Másfelől a Virág utca 3 megje-
lenése óta módfelett zaklató volt a 
kérdés: hová vezet ez a „visszavo-
nulás", ez a háziasulás, ez a ma-
gányossá szelídülés? Meglepő , kü-
lönös mozzanat volt ez Tolnai Ottó 
pályáján, melynek jelent ősége 
most, a Gyökérrágó fényében vá-
lik felismerhetővé. Mert a Gyökér-
rágó különös szintézisét adja a Vi- 

lágpor eredetkutató szándékának 
és eredményének, valamint a Virág 
utca 3 minden általános egyedivé 
fényező , minden kozmikust egysze-
rivé hevítő, a lélek határai közé 
szorító költői elhatározásnak. S 
vajon észrevettük-e, hogy máris a 
mítoszok vidékén járunk? 

A lebontási szándék végs ő  kitel-
jesedésében jelen van a Gyökérrá-
gó első  könyvében, az aperszük zan-
zák képaláírások táviratokban is, 
azzal, hogy itt már sorskérdéssé lé_ 
nyegül át. Minden adott, minden 
nevén nevezhet ő  végső  állapotában 
van jelen. A világ a pusztulás utá-
ni képeit vetíti elénk, s a nagy si-
várságban „szanaszét nagy klasszi• 
kusok •kottáit lapozza a szél", mi-
közben „a tükörgyár hulladéktele-
pén sírni zokogni kezd" valaki. S 
a szemlélő  azért remeg: „visszazu-
han-e az egekb ől önmagába / for-
ró zöld üvegeső  döglött békák kó-
rusára". Ez a kép önmagában is 
megrendítő , hiszen az Egyiptomot 
ért hét csapást idézi emlékezetünk- 
be. 

S e látomásos világban a költ ő  
vacog: „a börtön mohás kút-borzal-
ma" tölti el iszonyattal, s vallomás-
ra kényszeríti: „a szűnni nem aka-
ró epezöld félelem / tölti ki im-
már költeményekbe fúlt / fél éle-
tem". S vajon nem a békegalamb 
önmagát meghazudtoló, önmagát 
megtagadó képzetével állunk szem-
ben, amikor: „szabályosan pofon 
csapta egy fehér galamb / megszé-
dült". A pusztulás képein megje-
lennek olyan motívumok, melyek-
nek jelentősége majd csak a kö-
vetkező  ciklusában, a bukolikákban 
teljesedik ki. Megjelennek a vér 
és a csontok, a testiség ősi motí-
vumai. Egy gyerek a „hóra fagyott 
szamárvéren" iringál a sárgán le-
omló holdvilág fényénél, s a halott 
nagynéninek „vérrel teli szifon le-
gyen az emlékműve". S közben a 
„lét telében" „ultraviola varratok-
kal firkált emberi koponyák" kép-
zetei jelennek meg. És a látomás 
mélypontján a létezés igényét ől fe- 
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szített költői tudat beleremeg a 
sorskérdések végleges kínjába: 

az intenzíven harapott 
kaszált f űnek jó 
nekem miért nem 
hisz szépen örl ődik 
a sárga fogak smragddá kérődzenek 
miért hittem én nem őrülök bele 

Ide vezetett a Világporban kez-
detét vette lebontási folyamat. De 
vajon ki tudja megmagyarázni: a 
költői tudat az őselemeket miért 
éppen a pusztulás képein fedezi fel, 
a létezés forrásai miért éppen a 
létezés utáni tájon törnek el ő? Az 
örök összeegyeztethetetlenséget, az 
örök kibékülhetetlenséget példáz-
za ezzel? 

Igen, ám üdvös diszharmónia 
ez, hiszen éppen az ellentmondás 
lendíti túl a költői látomásokban 
konkretizálódó egyéni sors- és lét-
tudatot a mélyponton. Ez a feszült-
ség löki a vágyott világ felé a köl-
tőt. „istenem ha egyszer én is / 
így belesimulhatnék a világba" — 
fogalmazza meg, hogy ezzel is je-
lezze, a mélypont számára nem je-
lent egyszerre végpontot is. A vi-
lág törmelékhalmaza felett „kék-
begy kék gém kék selyemkakukk 
képében" visszalebegnek a nagyok 
„a po langyos völgyébe / az azúr-
ral elszíneződő  dantei delta puha 
erotikumába". Ebben a visszalebe-
gésben a létezés ciklikus folyama-
tait jelezve a lét utáni semmi át-
lényegül létezés előtti, elíziumi kék-
séggé. S ettől kezdve a megbékélés, 
a nyugalom, a magabiztosság adja 
a kötet alaphangját. A bukolikák 
ciklus — a rettenet?, az iszonyat?, 
a borzalom? súlya alóli feloldó-
dás — a megszelídülés, a béké-
vé oldódás képeivel indul: , ;a fe-
kete dog biliárdpasztával bélelt 
öve egy fehér gida nyakára ke-
rült". Majd a fekete dog képe 
-- mely szimbólumként is felfog-
ható — újra visszatér: „amióta 
megölték fekete dogomat valami-
féleképpen eluralkodott (...) há-
zunkban a fehér gyász". Mennyire 
békés, mennyire csendes az a már- 

már valóságon túli és valóságon 
kívüli létezés. Csak önmagáért va-
ló, önmagába folyton visszatérő . 
Egységes és megbonthatatlan, mint 
a görög istenmítoszok. Az önmagá-
ra talált teljesség. „mégiscsak ki-
egyensúlyozódik ez az őszelő  első  
évben érik be a sz őlő  (...) kiegyen-
súlyozódik az őszelő  lesz vénasz-
szonyok nyara s mosolygunk ha fi-
nom fonalát októberben majd nya-
kunkba tekeri az ökörnyál". S 
mintha az elíziumi isteneknek ál-
doznának, a letaglózott bikák vére 
pirosra festi ugyan a diófák alatt 
a földet, s e töménytelen vérbe a 
diófa is belepusztul, ám ez egyál-
talán nem a rémület, nem az iszo-
nyat képeit vetíti elénk, hiszen a 
tetem fölött az örök szárnyalás és 
újrakezdés reményét jelképezve ott 
„áll a kis 10 napos bak a nagy 
szürke terméskőkockán". 

Semmi sem befejezett, semmi 
sem véglegesen pusztuló. Csak ép-
pen minden, ami szép, minden, 
ami harmónia, áttevődik egy olyan 
világba, melyet a valóság — ha 
úgy tetszik: a társadalom draszti-
kuma — immár nem érinthet és 
nem törhet fel. S e különálló, szu-
verenitását magasra emel ő  biro-
damlat a költő  a következetesen 
kiharcolt különbéke révén hozhat-
ja létre — kizárólag önmagában, s 
kizárólag maga körül. És e biro-
dalom határai addig terjednek, 
ameddig a világi dolgok a lélek-
kel befoghatók. Hogy mennyire kü-
lönálló, mennyire elhatárolt ez a 
szuverén világ, azt a költői vallo-
más bizonyítja a legegyértelm űb-
ben: „még a hangszerépít ő  harká-
lyok kopogása is túl militáns már 
nekem". Olyan világ ez, mely a 
hattyúkoponyába zárt, hóval ke-
veredett vércseppre hasonlít. 

Vajon ez az elhatárolódás, ez a 
kiharcolt magány, s a magárama-
radottság hangján megszólaló köl-
tészet a lélek békéjén túl tud-e 
programot adni a szellem számá-
ra? A magános elkülönülés felfog-
ható-e a szellem gerillaharcának? 
Erre minden bizonnyal a következ ő  
Tolnai-kötetekben kapunk választ. 

MÁK FERENC 
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EGYÉNI SORSOK - TÁRSADALMI PROBLÉMÁK 

VIGH RUDOLF: Menet közben. 
Művelődési, Oktatási és Tájékoztatási Központ, Bácstopolya, 1985. 

Vigh Rudolf neve nem ismeretlen 
számunkra. Novellái megjelentek a 
vajdasági magyar sajtó hasábjain. 
A Szenteleky Irodalmi Alapítvány 
kisregénypályázatán második díjat 
nyert 1969-ben. 1976-ban a Mai-
tényi Mihály novellapályázaton el-
ső  díjas lett. 1981-ben Üzenet-díjat 
kapot. 

Műveinek megértéséhez feltét-
lenül tudnunk kell azt, hogy a 
bácskai népélet és maga a táj rá-
juk nyomja pecsétjét. 

A Menet közben című  novellás-
kötet szereplői is a bácskai föld-
ből nőttek ki. A ma élő, az itt élő , 
közülünk kikerülő  ember pröblé-
rnáit felvető  írások ezek. Mivel az 
író ifjúkorától Kishegyesen él, mű-
veit olvasva az itt élő  építőmunkás-
ra (Minden létnek tisztulásé), vagy 
éppen Kerekes Antal földművesre 
(Fénytelen káprázat) ismerhetünk. 
Ez utóbbi csak a földm űvelés és 
állattartás között éli le életét, s 
pénzét görcsösen tartogatja. Nem 
egy Jancsi él körülöttünk, aki ott-
hagyja a mezőgazdasági munkát, 
a gyárban helyezkedik el, de so-
rolhatnám a többi szerepl ő  életé-
ből kiragadott pillanatot vagy tra-
gikus sorsát a bácskai rögb ől ki-
nőtt, csak azért él ő  vagy ahhoz 
visszatérő  embernek. Társadalmi 
problémák kerülnek előtérbe az 
egyéni sorsok mögül. A földtől me-
nekülő  fiatalok, sőt idősebbek lesz-
nek a novella szerepl ői, s ennek 
következtében a pusztulásra ítélt 
tanyavilág tárul elénk. Habár úgy 
érzem, hogy a falunkhoz nő tt író 
elbeszéléseinek témáját jórészt Kis-
hegyes életéből merítette, igazság-
talan lennék vele szemben., ha csak 
e szűk körbe zárnám, mert alkotá-
sainak értéke éppen abban van, 
hogy bármely bácskai, s őt vajdasá-
gi falu felismerheti bennük saját 

Pétereit, Szabó Jánosait, Julis né-
nijeit. 

A bácskai földműves, félig pa-
raszt, félig gyári munkás életér ől 
irodalmi szinten szól Vigh Rudolf. 

A Létfurfang című  elbeszélésé-
nek hőse a munkás, aki nem ha-
sonul meg önmagával, küzd az igaz-
ságért, és ha nehezen is, de • kihar-
colja magának, s vele• együtt mun-
kástársai is. 

A kötet három részre tagolódik. 
Az elsőben, a Lét l,,:i f an„ ba'a négy 
novella kapcsolódik szerves egység-
be. A másodikban, amelynek A ma-
gány csak másnap öl a r íme, öt, 
a harmadikban, a Bácskai dű lőúton 
címűben pedig ugyancsak négy el-
beszélést olvashatunk. 

Habár a könyv egységét a téma-
kör adja meg, és a cikluscímeikkel 
nem vonhatunk éles határvonalat 
az egyes írások között, mégis a 
részre bontás indokolt, mert a sze-
replők lelkivilága, jellembeli tulaj-
donsága és legfőképpen az elbeszé-
lések hangulata különbözik egy-
mástól. 

A Létfurfang hősei kitartóak, ön-
fejííek, sőt furfanggal igyekeznek 
elérni céljaikat. Optimista hang 
csendül ki ezekb ől az írásokból. 

A második ciklusban tragikus 
emberi sorsok, zátonyra futott éle-
tek elevenednek meg. Jól ismerve 
az írót, felötlik bennem a gondo-
lat, hogy életének magányos kor-
szaka, pesszimizmusba hajló lelki-
világa műveiben tükröződik, ami-
kor az életet a sötét oldaláról mu-
tatja be. Ismét igazságtalan lennék 
vele szemben, ha ezt rá jellemző-
nek tartanám. Mert éppen ezekben 
a novellákban lírai hangon szólal 
meg. A gyilkosságot előkészítő , kül-
földön dolgozó munkást a pénz 
mégsem vetköztette ki annyira em-
beri mivoltából (bár ehhez hozzá- 
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segített a letartóztatástól való fé-
lelem is), hogy lelkiismerete ne éb-
redt volna fel, így lesz önmaga ál-
dozata. 

A magány csak másnap öl című  
elbeszélésből hosszabb részletet 
idézek, mert jól érzékelteti a szer-
ző  képességeit: 

„Úgy tértél haza, mint egy ért-
hetetlen álmú vadidegen, és csak 
lógatod hurokra fűzött gondolatai-
dat, meg százszor hálálod levelei-
met, de most nem kérdezel sem-
mit, • az égvilágon semmit, s már-
már kiborulok, mint gömbölyűre 
fenekelt, újra elővett üst, hogy eléd 
zúdítsam a rotyogástól marcangolt 
cafatokat, pépest ől, léstől, bűzös-
től-mindenestől, de billenésemben 
lecsapott tekinteted sejtet ő  fájása 
megállít, s csak kendőzöm tovább 
a förtelmes áradatokat belül a keb-
lemben, mert te ismét és ismét 
szótlanul indulsz a határba, a fa-
luvégen meg visszafordulsz, mert 
még akarsz álmodni ... még egy 
kicsit, mint fényes reggelen, puha 
ágyikóban a kisgyerek, er őszako-
san szorított pillákkal, hogy a me-
seország, amely az imént még tün-
döklött, ezzel is lassabban röppen-
jen. Ne gyötörj, testvérem; húsom, 
vérem, lelkiismeretem, ne ölj to-
vább; állj elérd, hogy arcodba vág-
hassam a fukar valóságot, tedd ezt  

m.eg nekem, könyörgöm, hisz va-
lójában neked sokkal egyszer űbb 
csak felegyenesedned ... meg az-
tán a nyugalmam egyenletes, halk 
szuszogása is elkísérne a falu vé-
gén túl, át a töltésen a mozdulat-
lan valóságba, meg vissza is, mert 
a töltés pengéje kegyetlenül hasít-
ja ketté a múltat és a jelent, s a 
Balkán-expressz is mindig éppen 
akkor száguld végig az élén, ami-
kor arra jársz. Nem tudhatod, 
áloműzött testvérem, hogy a jöv ő  
itt rejtőzik az emberek közt, majd 
én megmutatom neked, de el őbb 
kérd számon önmagadat, hogy visz.. 
szajöhess!" (103.) 

Bármennyire nyomasztó is, el-
keseredetten vádló hangú az elbe-
szélés, az utolsó mondatokból az 
itt élő  emberbe vetett hitéről, a jö-
vőben való bizakodásáról ad tanú-
ságot az író. 

A Bácskai dű lőúton című  cik-
lusba sorolt írásokra a földhöz, a 
tanyához, a faluhoz való ragaszko-
dás, illetve a földtől, a tanyától 
való elszakadás a jellemz ő . 

Annak, aki elolvassa Vigh Ru-
dolf •elbeszéléskötetét, szép élmény-
ben lesz része. Szeretném. hinni, 
hogy következő  művére nem kell 
sokáig várnunk, mert ezzel a köny-
vével bebizonyította: stílusa kifor-
rott, nyelvezete gördülékeny, té-
maköre aktuális. 

RADMILA MARKOVIC 

EGY IRODALOMTÖRTÉNETI ANATÓMIÁRÓL 

THOMKA BEÁTA: A pillanat formái. A rövidtörténet szerkezete és m űfaja. 
Forum, Újvidék, 1986. 

Talán érthető , hogy én a Kosztolá-
nyiról szóló tanulmánynál .nyitot-
tam fel Thomka Beáta kötetét. Ez a 
merőben formai kérdéseket tárgyaló 
és az írásművészet szerkezeti titka-
it megvilágító, tárgyilagosan tartóz-
kodó elemzés, mint` jól sejtettem, 
tulajdonképpen az egész vállalkozás- 

nak alapköve. Amennyiben ugyanis 
Lovik Károly tárcanovelláinak köl-
dökzsinórját Mikszáthtól még nem 
vágta el az idő , annyiban . öncé-
lúbb és zártabb Örkénynél az ötlet-
re épített kispróza szellemesen frap-
páns megjelenése. Ha tehát Kosz-
tolányi ilyen szempontból a magyar 
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irodalmi múltnak és jövőnek ösz-
szekötő  alkotó egyénisége a kispró-
za mű fajában, úgy a magyar prózá-
nak egy igen tekintélyes területére 
nyit kilátást a szerz ő  ezzel a rész-
leteiben is izgalmas dolgozatával. 

Kosztolányi sokoldalú literátor 
volt. Költő  és elbeszélő , tanulmány-
író és fordító s eközben természete-
sen mindenben és mindenütt Kosz-
tolányi maradt. Mintha zsenialitása 
a forma tiszteletén túl mégis inkább 
az élet teljességének a titkait fesze-
gette volna. Ezt érezte talán fonto-
sabbnak, ama nyugtalanító kérdést 
is minduntalan feltéve, hogy mivég-
re van az ember a világon. Az él ő  
Kosztolányiról van szó természete-
sen, aki egész bonyolult lényével van 
jelen minden munkájában, így a ke-
nyeret biztosító zsurnalisztika szol-
gálatában és az izgalmas nyelvvéd ő  
vitákban is. 

Thomka Beátának sikerült ezt az 
élő  Kosztolányit hatalmas irodalom-
tudományi apparátusának érzékeny 
eszközeivel tökéletesen elvonatkoz-
tatnia az életműnek, ha csak ilyen 
részletétől is, amilyen rövid törté-
neteinek művészete volt. És eköz-
ben a tartalom minha nem is érde-
kelte volna, legföljebb annyiban, 
amennyiben a forma meghatározój a 
volt és fordítva. 

Kirándulása Lovik Károly ro-
mantikusabb és olykor színesebb tá-
jaira, mintegy az utána következő  
magyar novella ködlovagjainak in-
dulási pontját jelezve, s egy vidéki 
ország — ahogy Heltai jellemezte. 
— hangulatvilágát is megszólaltatva, 
akár prelúdiuma lehetne s okos be-
vezetője ennek a nagy és impozáns 
irodalomtudományi vállalkozásnak. 
Megint csak figyelmen kívül hagy-
va ennek az előkelő  irodalmi kü. 
löncnek fanyar és szenvtelen extra-
vaganciáját. Csupán a formát része-
sítve előnyben, ahogy a kötet címe 
is ígérte. Tér és id ő  érzékelését tel-
jes egészében a tanulmány olvasó-
jára bízva. 

Ugyanígy a kérdés tanulságának 
levonását jelentik a szürrealizmus 
meglepetéseit is oly szívesen alkal-
mazó Örkény egyperces novellái, az 
író emberi karakterét, világnézetét  

is figyelmen kívül hagyva, mint akit 
az ilyesmi tökéletesen hidegen hagy. 
Persze a témának ebben az elvonat-
koztatott plaidoyer-jában nem me-
rülhetett fel olyan, egyébként jellem-
ző  tulajdonsága sem Örkénynek, 
amilyen a cinikus pesti humor be-
ledolgozása paraboláiba, s az az in-
tellektuális kiábrándultság, amely 
tér és idő  relációiban oly keserű  
tudott lenni. 

Látszatra a hiányokkal kezdtem 
Thomka Beáta könyvének ismerte-
tését. Azzal, ami nincs benne, amir ő l 
nem beszélhetett a kötetében, mert 
nem az volt a feladata. Arról vi-
szont amit elmond a magának fel-
adott kérdésekre válaszolva, arról a 
bámulatra méltó elismerés hangján 
s úgy kell szólni, mint egy óriási 
esztétikai és irodalomtudományi fel-
készültség meggy őző  bizonyítékáról. 
Lenyűgöző  ennek az irodalomtörté-
neti anatómiának részleteiben is tö-
kéletes ismerete. És még csodála-
tosabb az a hideg boncolási kész 
ség, ahogy a szerző  magabiztosan 
belevág a persze már kih űlt és tel-
jesen sterilizált anyagba, hogy kell ő  
fölénnyel tegye meg észrevételeit. 

A magamfajta gyakorló literátor 
ebben a kis vidéki céhben, ha sza-
bad szubjektívnek lenni, persze kép-
telen megszabadulni az afféle hely-
hez kötött szellemi örökség törvényé-
től, mely szerint írni tér és id ő , sőt 
szituáció koordinátái nélkül nem le-
het és nem szabad. Ha ezen belül az 
író hozzáadja a témához érzelmi 
készletét, emberi sorsokat érzékelte-
tő  hajlamait, ízeket és színeket is 
mellékelve, hellyel-közzel erkölcsi 
kötelmekről se megfeledkezve, máris 
kirajzolódhatnak nemcsak az ábrá-
zolt alakok körvonalai. 

Az irodalomtudós dolga termé-
szetesen nem ilyen egyszer ű . Az ő  
boszorkánykonyhájában képletekkel 
dolgoznak és absztrakt tételek pon-
tosan kiszámított alkalmazásával 
elemeznek. Elfogódottság nélkül és 
elfogulatlanul. S Thomka Beáta 
mindezt igazán ragyogó tudással, 
esztétikai fölénnyel, fordulatos el ő-
adással és gazdag szókinccsel műve-
li. Úgyhogy minden magánjellegű  
előítéletnek és fenntartásnak el kell 
némulnia e tárgyban. 

HERCEG JÁNOS 
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PÉTEREK NEMZEDÉKE, AVAGY ÚJ ELBESZÉLÉSMÓDOK  

FELÉ  

BóLYA PÉTER: C-dúr, fisz-a~zo1l. 

NÁDAS PÉTER: Emlékiratok könyve. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 

ESTERHÁZY PÉTER: Bevezetés a szépirodalomba. 
Magvető , Budapest, 1986. 

A hetvenes évek elején-közepén a 
fiatal írók egy progresszív csoport-
ja másként kezdett el írni, „A más-
ként írás" egymástól elhatárolt, 
eleve különböző  alapokról induló 
irányt jelölt ki a mai magyar pró-
zában. Viszonylag rövid id őn belül 
a legolvasottabb és legkedveltebb 
írók közé verekedték magukat. Szel-
lemes és szemléletes elnevezés a 
„péterek nemzedéke", véletlenül 
ugyanis több Péter keresztnevű  író 
tűnt fel nagyjából egyidej űleg (Bó-
lya Péter, Dobai Péter, Esterházy 
Péter, Hajnóczy Péter, Lengyel Pé-
Péter és Nádas Péter). Valójában 
mégsem egy nemzedéki irodalom 
képviselő i ők, hiszen több olyan 
sajátosságot lehetne felsorolni, ami 
különbözőségüket igazolja. Nem 
alkottak közös programot és cél-
kitűzéseket sem, olykor nyilatko-
zataikban is hangsúlyozták külön-
állóságukat. Tagadhatatlan viszont, 
hogy a prózaírás új útjait kutat-
ták-kutatják. „A hetvenes évek vé-
gére nyilvánvaló lett, hogy a »fi-
atal irodalom« szociológiai fogal-
ma többek között azért is használ-
hatatlan, mert a próza fejl ődésé-
ben végbement egy olyan fordulat, 
mely az egységesnek tételezett nem-
zedék tagjait és irányzatait éppen 
az irodalom tekintetében adekvát, 
esztétikai-politikai szempontok sze-
rint különítette el" — írja Mátyás  
Győző  Világkép és fiatal irodalom 
című  munkájában. Hozzátehetjük 
még, hogy a világirodalomban is 
megfigyelhető  tendencia a regények 
gondolativá válása, hiszen a léte-
zésben vált dominánssá a reflexív-
esztétizáló jelleg; a változás a kü-
lönböző  művészi kifejezésmódok-
ban egyaránt megnyilvánult. 

Tanulságos lehet szemügyre 
vennünk, most hol tart a szóban 
forgó nemzedék. Az ünnepi könyv- 

hétre hármuknak jelent meg új 
kötete (ami önmagában nem je-
lent minősítést). Röviden írunk ró-
luk az alábbiakban, az összehason-
lítás igénye nélkül, inkább a kü-
lönbözőségüket kidomborítva. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó gon-
dozásában jelent meg Bólya Péter 
C-dúr, fisz-moll című  regénye, 
melynek részleteit korábban a For-
rás és az Új írás hasábjain olvas-
hattuk. Főhőse a 19 éves Ágoston 
László, aki az ELTE magyar-törté-
nelem szakára jelentkezett, de hely-
hiány miatt elutasították. Azon me-
ditál, hogy mihez is kezdhet egy 
értelmiségi családból származó 
alig-felnőtt ember. Egykori osztály-
társával, Dodóval gyakran zenéltek 
együtt — csak úgy, kedvtelésb ől; 
elsősorban dzsesszt, de a korabeli 
(1964) rockegyütteseket is ismer-
ték. Zoltai Jenő  zeneművész egy 
állást ajánl Lacinak D-ben, egy al-
földi kisvárosban, ahol a Tulipán 
bárban a dobos posztja éppen meg-
üresedett. Ágoston László elutazik 
D-be, megismerkedik leend ő  ze-
nésztársával, Szekeres Fecóval. 
megköti a szerződést az üzletveze-
tővel. kivesz egy albérleti szobát 
a Dűlő  utcában Berkesnénél, aki 
mellesleg egy boszorkány, de re-
mek levest tud főzni. Megérkezik 
Budapestről a Premier dobfelsze-
relés is, indulhat az éjszakai élet 
a Tulipánban. Megkezdődnek a haj-
nalig tartó ivászatok. Gyorsan b ő-
vül a baráti kör: Beke prózaíró, 
Lia tanárnő, Erzsi pedig pincérnő . 
Meghívást kapnak, hogy játssza-
nak Kishalomban (egy hasonló tör-
ténetet már papírra vetett Bólya 
Péter a Vihar szeme c. novelláskö-
tetében), hozzájuk csatlakozik még 
a szervező  szaxofonos is. A falusi 
kavargás jó alkalmat kínál a me-
ditációra, a társadalmi különbsé- 
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gek szemléltetésére. Életmódjuk lo-
gikus következménye a végkifejlet. 
Beke, a novellaíró az elmeosztá-
lyon köt ki depressziójával. „Erzsi 
meztelenül, fehéren feküdt az 
ágyon, bal csuklója vérrel teli la-
vór fölött lógott, jobb kezében bo-
rotva ..." Fecó, a bárzongorista 
egy levélben búcsúzik el. Egyszerű-
en eltűnik, senki sem tudja, hova 
és miért. A főhősre sem vár más, 
mint hogy elhagyja D-t. Felszáll a 
vonatra, ugyanaz a n ő  áll a kupé 
ajtajában, akivel idefelé is együtt 
utazott, aki sírt, mert temetésr ő l 
jött. 

A regény lezajlott esemény(ek)-
ként hangzik el; Zsuzskának me-
séli el Ágoston László a fentiekben 
vázoltakat. Erre azonban csupán 
egy-egy közbeékelt mondat utal: 
„Nem hazudok, Zsuzsika, hihetsz ne-
kem." Ugyanakkor felmerülnek a 
régmúlt eseményei, anekdotái és 
villanásai. Hogy milyen remekül 
és kiszámíthatatlanul kezeli Bólya 
Péter az id ősíkokat, azt bizonyítja 
a csuka-üveg asszociációja, amely 
egy megdöbbentő  epizód alapjául 
szolgál a Tulipánban. Az író — ko-
rábbi műveihez hasonlóan — ezút-
tal is deviáns példákat mutat be; 
idegbetegek, vagányok, alkoholis-
ták, perverz és romlott erkölcs ű  
szereplők népesítik be a társada-
lom peremén zajló lélektani drá-
mát. Megpróbál ugyanis a pszichi-
kum mélyére lesni. Tragikus sorso-
kat rajzol meg kesernyés humor-
ral. Stílusára jellemz ő , hogy a köl 
tészet eszköztárát is bevonja, de 
szürrealista elemek is felfedezhe-
tők. Idézünk két jellegzetes rész-
I .etet: „s ott, abban a második eme-
leti szobában állig húzza takaróját 
egy aszott vénasszony, mert a kör-
orvos helyett a Halál toppant a 
szobába...."; „Távolodik a fehér 
lepel, benne Molnár-Krisztus, aki 
még nem halott, csak lesz: har-
madnapon, mikor Jézus feltáma-
dott, M. úr meghalt a klinikán." 
Legalább minden második oldalon 
jelen van a halál valamilyen for-
mában: a múlt eseményei között 
vagy a jelenben az asszociációk 
szintjén. Ugyanez a hangulat jel-
lemzi Bólya Nyáridő  című  új kis-
regényét is. 

Az antihősök tisztában vannak 
azzal, hova visz életformájuk; gyor-
san, önemésztve élnek. Az alkohol- 

mámor, az átmenet álom és ébren-
lét között jó alkalom arra, hogy 
a képzelet és valóság, lét és nem-
lét elemei sajátos szürrealista ví-
ziókban egyesüljenek. Bólya Péter 
érzékletesen jeleníti meg ezt a 
sajátos világot. 

Esterházy Péter vaskos kötete, 
a Bevezetés a szépirodalomba a 
Magvető  Könyvkiadó gondozásá-
ban jelent meg. Minden darab egy-
egy nyelvtani-stiláris eljárás pró-
bája, a legkülönfélébb prózam ű-
fajok kerültek így egymás mellé: 
költői próza, librettó, irodalmi for-
gatókönyv, rendhagyó nekrológ, 
függő  beszéd, kisregény, vizuális 
szoveg; és sorolhatnánk még soká-
ig, sorra kitehetnénk a „rendh?-
gyó" jelzőt, hiszem a szépirodalom 
fogalmának „átértelmezésér ől" van 
szó. 

A régebben már publikált mun-
kák mellett jó néhány újdonságot 
tartalmaz .a Bevezetés ..., számos 
ábra és újszerű  vizuális megoldás 
egészíti ki. Külön érdekesség a 
nemrégiben bemutatott Idő  van 
című  film irodalmi forgatókönyve. 

Ebben a kontextusban másként 
hat a Függő  és a ki szavatol a la-
dy biztonságáért? c. egykori két 
kisregénye, a Fuharosok, a Kis Ma-
gyar Pornográfia, A próza iszkolá-
sa stb. 

„A párbeszéd, kedvesem, csakis 
úgy lehetséges, ha a felek kilépnek 
az animitásból és olyan ütőképes 
talajt hoznak létre, amely, lévén a 
személyes horizontján, nem túl és 
nem innen, nem az absztraktban 
és nem a személytelenben, az egy-
másban kimondhatót valósággá 
lenni engedi ... Be kell vallanom, 
nincsenek illúzióim, elismerem, 
mert a valóság tud szorítani, mint 
egy ostromgyűrű  vagy a méhek a 
lépesméz körül, hogy a nyelv itt 
lényeges közegszerepl ő  lehet, s bi-
zony egész ocsmány és gonosz 
rendezői instrukciókkal. A nyelv is 
egy-egy nagy temetője a szemlélet-
nek, tele metafora-sírkövekkel! Ez 
így megy. De azért azt hiszem, 
hogy a nyelv által előhívott való-
ság, minthogy személytől ível a 
másikig, személyes szól személyes-
hez (édes perszóna!), valami kö-
zösre kell célozzon, azaz, elvileg 
van esély a megértésre." Az ars 
poeticaként ható idézet több do-
logról árulkodik: mindenekelőtt az 
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író alkotói módszeréről és hozzá-
állásáról kapunk fontos informá-
ciókat; indoklást is tartalmaz: 
mindenekelőtt arra vonatkozó uta-
lásokat, miért éppen így alakítot-
ta ki a Kis Magyar Pornográfia 
nyelvi megformálását, továbbá ki-
tekintést tartalmaz a Bevezetés... 
egésze felé. 

Az Esterházy-szakirodalom tete-
mes részét teszik ki az iróniával 
kapcsolatos észrevételek. Érdemes 
tehát meghallgatnunk magát a szer-
zőt, miként definiál szóban forgó 
könyvében: „Irónia, Musillal szól-
va: ha úgy ábrázolunk egy kleri-
kális személyt, hogy mellette a bol-
sevik is találva legyen. Ha egy 
ütődöttet, hogy a szerz ő  hirtelen. 
azt érezze: de hiszen ez részben 
én vagyok. Az iróniának ez a faj-
tája — a konstruktív irónia — a 
mai Magyarországon eléggé isme-
retlen. A dolgok összefüggéséb ől 
emelkedik ki ez a mezítelen irónia. 
Az iróniát gúnynak, csúfondáros-
ságnak tartják. Legjobban szeretem 
azt a tréfát, amely egy nehéz, je-
lentékeny gondolat helyén áll, egy-
szerre ujjmutatásul és szemhunyo-
rításul." Esterházy világlátásának 
ironikus jellege éppúgy igazoltnak 
látszik az idézett szöveg alapján, 
mint az állandóan jelenlev ő  önér-
telmező  hajlam, melyek mindenek-
előtt a neoavantgárd íráshagyomá-
nyaira utalnak. 

Egy új Esterházy-könyv mindig 
arra ösztönözte a kritikusokat, 
hogy most már valamilyen végs ő  
tanulságot próbáljanak levonni 
szerzőnk fésületlen és elegáns, gör-
dülékeny és mozaikszerű  prózája 
kapcsán. Az alkotói pálya módosu-
lásait úgy érzékeljük legszemléle-
tesebben, ha a korábban megjelent 
fehér könyvekről írott véleménye-
ket most •összevetjük a Beveze-
tés ... sel. örömmel tapasztaljuk, 
hogy Esterházy Péter sorra kibú-
jik a kritikusai által el őre gyártott 
skatulyákból, ellenáll az öncélú 
elemzések messzemen ő  következ-
tetéseinek; az egyes kötetek ugyan-
is egy gazdag alkotói világ egy-
mástól eleve különböző  tartomá-
nyait térképezik fel, melyhez a m ű-
fajok és formai megoldások palet-
tájáról mindig a megfelel ő  színe-
ket válogatta össze. 

Az előzőekben cím szerint is jel-
zett fehér könyveiben kitüntetett  

szerepet kapott a grammatikai tér, 
melynek szerves része volt a sa-
játos szóalkotás és a szórend. A 
szokatlan grammatikai alakzatok-
ra a Szív segédigéiben már kevés 
példát találtunk, s most a Beveze-
tés ... egészében még kisebb je-
lentőségű  ezek aránya. Eddig for-
mabontó, stiláris bravúrjai közül 
elsősorban a kisebb egységek har-
móniájára figyeltünk, most azon-
ban arra terel ődik a figyelem, 
hogy a korábban önálló műalkotás-
ként értelmezett egységek hogyan 
viszonyulnak a Bevezetés ... egyete-
mes, immár lezárt egészéhez. 

Tanulságosan, önmagukért be-
szélnek a következ ő  alkotói kiszó-
lások: „Ideje, hogy megzabolázzam 
ihletemet, és egy pillanatra meg-
torpanjak ak utamon."; „Persze mi-
közben írtam a történetet, néha 
mindenestül elegem volt a nyílt-
ságból is, tisztességb ől is, és arra 
vágytam, hogy mihamarabb olyas-
mit írjak megint, ami közben ha-
zudhatom is egy keveset." E ki-
jelentés birtokában joggal feltétez-
hetjük, hogy Esterházy következ ő  
munkája már ennek jegyében ké-
szül. 

Nádas Péter újabb munkája, az 
Emlékiratok könyve a Szépirodal-
mi Könyvkiadónál jelent meg 560 
oldalon, ugyancsak az ünnepi 
könyvhétre. Meg kell mindjárt j e-
gyeznünk: nem a „könnyű" olvas-
nivalók közé tartozik. Körmonda-
tai egy gondolatvilág széles tarto-
mányait járják be, a bölcseleti pró-
za -eszközeivel kapcsolja össze a 
megélt életet a belőle leszűrt ta-
pasztalatokkal. A művelődéstörté-
net régmúltjából átmentett mito-
lógiák napjaink születő  mitológiái-
val keverednek (Egy antik falikép-
re), szemléltetve, hogy a ma em-
bere is elvágyódik, valahol másutt 
szeretne élni. Az elvágyódás eszmé-
jét eddig minden kor a saját ké-
pére faragta, stílusirányzatok jöt-
tek létre ennek kapcsán. Mindezek 
ismeretében az író a személyesen 
átélt történelemre hivatkozik, sze-
rinte a stílus is csak abból fakad-
hat, amit megélt, így végigvonul az 
Emlékiratok könyvén a kulturális 
és történelmi örökség egymást ke-
resztező , egymásba fonódó kettős 
szála. 

Az alkotás megkerülhetetlen eti-
kai kérdéseket vet fel a megírandó 
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művel kapcsolatban. Része ennek 
a stíluskeresés is: „nem a történés 
szembeszökő  oksági láncolatában, 
nem a leírható mozdulatokban és 
visszhangzó szavakban, bár ezek 
is hallatlanul fontosak, hiszen moz-
dulatok és szavak adják történése-
ink életteli húsát, de a szavak és 
mozdulatok között nyíló, véletlen-
szerűnek és esetlegesnek mutatko-
zó résekben, a szabálytalanságok-
ban és tökéletlenségekben találha-
tó ama törvény, ha egyáltalán van 
ilyen, ami engem érdekel." Egy 
mindent igazoló és átható törvény 
keresése az önálló hang és stílus 
keresését jelenti, amihez jó ürü-
gyet szolgáltatnak az írónak ber-
lini emlékei. 

Mindenképpen egy rendhagyó 
műfaj hírnöke az Emlékiratok 
könyve. „Több ember, időben né-
miképpen eltolt, párhuzamos em-
].ékiratát" fogja egységbe a szó-
ban forgó kötet. „És ez a több em-
ber mind én lehetnék, anélkül, 
hogy én lennék" — jegyzi meg 
Nádas Péter. „Figurák, arcok, gesz-
tusok, ruhák áradtak rám szavak-
kal és szagukkal." Az egymásba 
mosódó történetekből végül re-
gény kerekedik ki, annak érezzük,  

anélkül, hogy a regény műfaji sa-
játosságai befolyásolnának ben-
nünket. 

A szerző  azt vizsgálja, hogyan 
viselkedik, gondolkodik az általa 
kiválasztott egyén a társadalmi-
történelmi fejlődés különböz ő  peri-
ódusaiban; az epika valóságelsajá-
tító lehetőségeit veszik számba az 
egyes szerkezeti egységek. 

írásunkat Kulcsár Szabó Ern ő  
gondolataival zárjuk, annál is in-
kább, mert a fentiekben röviden 
bemutatott három mű  lényegét 
érintik: „a regény új törekvéseinek 
tényleges jelent ősége nem abban 
van, hogy a befogadást megnehezí-
tő  formákat, technikákat hoznak 
létre. Jelentőségét csak akkor ér-
zékelhetjük igazán, ha a gyakorlat-
ban is feltételezzük közlemény és 
esztétikai kód rendkívül szoros, 
kölcsönös összefüggését. Csak ha 
tagadjuk a megformálástól függet-
len jelentés létét, akkor lehetünk 
tudatában e kísérletek valódi kor-
szerűségének." S hogy a mai mo-
dem prózának a fentiekben körvo-
nalazott vonulata milyen irányt 
vesz, hová érkezik, még nem tud-
ható. 

KONTRA FERENC 
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SZABADKA LEGKORÁBBI RÉSZLETES LÁTKÉPE 

KLAUS STOPP: Die Handwerkskundschaften mit Ortsansichten. Beschrei- 
bender Katalog der Arbeitsattestate wandernder Handwerksgesellen. 
Teil II: Katalog Jugoslawien Agram—Zombor. 
Anton Hiersemann, Stuttgart, 1985. 

Az Üzenet 1985. szeptemberi számá-
ban Szabadka legrégibb látképét tet-
tük közzé, ezúttal városunk legkoráb-
bi részletes pánorámájának bemu-
tatására, meglelésének körülmé-
nyeire vállalkoztunk. A több évvel 
ezelőtt előkerült veduta az ácscé-
hek bizonyságlevelét díszíti, s je-
lenleg dr. Klaus Stopp mainzi pro-
fesszor gazdag magángy űjteményé-
nek egyik büszkesége. 

Hadd lássuk előbb az előzmé-
nyeket! 

Klaus Stopp 1984. október 27-
én levelének mellékleteként meg-
küldi a Szabadkai Történelmi Le-
véltár címére a fent említett bi-
zonyságlevél másolatát azzal, hogy 
a készülő  terjedelmes céhlevél-bib-
liográfiájához Szabadka látképé-
nek leírása, megfejtése nélkülözhe-
tetlen. A melléklet láttán nyomban 
bizonyossá vált, hogy becses for-
rásról van szó; számunkra egy ed-
dig ismeretlen bizonyságlevél látott 
napvilágot, s az ismeretlen szerz ő  
rézmetszetén városunk látképe any-
nyira részletes és valóságszer ű , 
hogy nem sokáig váratott magára 
az elmélyültebb kutatás, a profesz-
szorral folytatott izgalmas levél-
váltások sora... 

Ki is voltaképpen Klaus Stopp? 
A Mainzi Egyetem Botanika, 

Gyógynövény- és Drogismereti In-
tézetének professzora, aki már az 
1970-es évek elején többek között 
a szabadkai Történelmi Levéltárat 
is felkeresi, s itt gazdag gyűjtemé-
nyét az apatini céhmesterek lát-
képpel ellátott bizonyságlevél-má-
solatával gazdagítja. Id őközben le-
véltárunkban el őkerült a pécsi céh-
mestereknek a vándorútra induló 
mesterlegények számára készített 
és látképpel díszített tanúsítványa 
is (XVIII. századi ritkaság!). Ter-
mészetesen e céhlevél másolat is 
megérkezett tanárunk címére. Kla-
us Stopp immár húsz éve utazza 
Európát és meglátogatott mintegy 
3800 múzeumot, levéltárat, könyv- 

tárat, antikváriumot, régiségkeres-
kedőt stb. Kutatómunkája során 
Európa 13 államában csaknem 6200 
céhbizonyságlevelet talált, ame-
lyeknek kb. 30%-a (ma már tud-
juk) unikum. Kutatási eredményei 
folyamatosan 16 nagy formátumú 
kötetben látnak napvilágot. 

Az első  kötet (Általános rész) 
1982-ben 328 oldalon, 216 ábrával és 
számos táblázattal 'jelent meg. Majd 
1982 és 1984 között elkészült négy 
vaskos kötetben a Német Szövetségi 
Köztársaság mintegy 230 céhvárosá-
nak vedutával ellátott bizonyságle-
vél-gyű jteménye. 1984 és 1985 között 
dr. Stopp megjelentette a csehszlo-
vák és jugoszláv köteteket is. Ha-
zánk 28 cehvárosa a sorozat 8. kö-
tetének végén. (Csehszlovákia R—Z 
után) jelent meg 129 oldalon a múlt 
évben. A következő  években még 
az alábbi országok bizonyságlevelei 
jelennek meg: Svájc, Ausztria, Né-
met Demokratikus Köztársaság, Dá-
nia, Franciaország, Magyarország 
(48 város), Olaszország, Lengyelor-
szág, Románia és Szovjetunió. (Az 
országokat a várható megjelenési 
sorrendben közöltük.) 

A jugoszláviai helységekkel fog-
lalkozó kötet el őszavában dr. Klaus 
Stopp hangsúlyozza, hogy céhbizony-
ságleveleket régente Krajna, Hor-
vátország és Szlavónia, Bánát és 
Bácska területén készítettek. Az egy-
kori Szerbiában nem voltak hasz-
nálatban a többnyire német nyelven 
íródott bizonyságlevelek. Néhány 
város eddig ismeretlen látképe is 
előkerült a kutatás folyamán. A réz-
metszetek kb. 20%-át Christoph 
Hartvig készítette jellegzetes stílus-
felfogásban. Kevés adatunk van a 
„művész"-ről, de tudjuk, hogy 
1771-ben megfordult Nagyváradon, 
1780-81-ben Újvidéken, kés őbb Bje-
lovaron és Baján. Egyébként a céh-
levelek kb. egyharmada külföldre 
került, s az országban lev őknek mint-
egy 50%-a egyházi levéltárakban van. 
A szerz ő  bevezet őjében kiemeli, hogy 
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a oéhbizonyságlevél a mesterlegé-
nyek legfontosabb igazoló iratának 
számít 1731-tői egészen a vándor-
könyv bevezetéséig (1808-1829.) A 
tanúsítványok el őre nyomtatott ű r-
lapok, melyekre a mesterlegény 
neve, illetősége, kora, a mesternél 
eltöltött ideje, viselkedése stb. ke-
rül. Végül a céhmesterek és céh-
elöljárók kézjegye, pecsétje igazolja 
a fentieket. A bizonyságlevelek a 
mesterlegények személyi tulajdonát 
képezték, s vándorútjuk befejeztével 
több tanúsítvánnyal is rendelkezhet-
tek, amelyeket zömmel csak 1770-t ő l 
látták el városlátképekkel. 

Dr. Stopp kötete hazánk követke-
ző  céhvárosainak látképpel díszített 
bizonyságleveleit tartalmazza (záró-
jelben a város német neve): Zágráb 
(Agram), Apatin, Bjelovar (Bello-
war), Karlóca (Carlowitz), Đakovo, 
Eszék (Esseg), Ilok, Karlovac (Karl-
stadt), Kranj (Krainburg). Ljubljana 
(Laibach), Maribor (Marburg), Sza-
badka (Marja Theresiopeil), Srems-
ka Mitrovica (Mitrowitz), Nova Gra-
diška (Neugradisca), Újvidék (Neu-
satz), Pakrac, Pancsova (Pantscho-
wa), Pétervárad (Peterwardein), 
Petrinja, Ptuj (Pettau), Slavonska 
Požega (Possegga), Đurđevac (St. 
Georgen), 7Mrony (Semlin), Valpovo, 
Varasd, Fehértemplom (Weisskir-
chen im Banat), Vukovár, Zombor. 

A tanusítványok majdnem kivétel 
nélkül rézmetszetek, illetve rézkar-
cok. Ha a bizonyságlevelek keletke-
zésének időpontját vizsgáljuk, akkor 
a következő  időrenben sorolhatjuk. 
fel céhvárosainkat.` 

Zimony (]772; asztaloscéh, Zágrá-
bi Káptalan Levéltár - 1817, ácscéh, 
Bautzen, Városi Múzeum, Német De-
mokratikus Köztársaság; 

Karlóca (1776, üvegescéh, Zágrá-
bi Érseki Levéltár - 1786. cinész-
céh, Olomouc, Kerületi Levéltár, 
Csehszlovákia); 

Silavonska Požega (1776, üveges-
céh, Zágrábi Káptalan Levéltára -
1818, szabócéh, Zágrábi Érseki Le-
véltár); 

Nova Gradiška (1777, cipészcéh, 
Zágrábi Káptalan Levéltára - 1818, 
kádárcéh, Zágrábi Érseki Levéltár); 

* Zárojelben a tanúsítvány hitelesítésének 
vagy keletkezésének éve, a céh megneve-
zése, a bizonyságlevél holléte, majd a leg-
később fellelt tanúsítvány hitelesítésének, 
illetve keletkezésének éve, a ceh megje-
lölése és a céhlevél őrzési helye olvasható. 

Újvidék (1778, asztalos- és mé-
zeskalácsos-céh, Nemzeti Múzeum, 
Budapest - 1829, sz űcscéh, Fehér-
templomi Történelmi Levéltár; 1829, 
csizmadiacéh, Pancsovai Történelmi 
Levéltár); 

Eszék (1778, zsemlesüt őcéh, ma-
gántulajdonban - 1845, kaiaposcéh, 
Városi Múzeum, Slavonski Brod); 

Ljubljana (1779, tímárcéh, ,dr. Kla-
us Stopp magángyűjteményében -
1819, cserzővargacéh, Ljubljanai Vá-
rosi Levéltár); 

Bjelovar (1780, asztaloscéh, Zág-
rábi Káptalan Levéltár, valamint a 
Prágai Városi Levéltár - 1816, ci-
pészcéh és kovácscéh, Zágrábi Ér-
seki Levéltár); 

Varasd (1784, kesztyűkészítőcéh, 
Zágrábi Káptalan Levéltára - 1821, 
magyar szabók céhe, Zágrábi Városi 
Levéltár); 

Pétervárad (179], pék- és malom-
céh, dr. Klauss Stopp magángy űj-
teményében - 1844, k őműves- és 
ácscéh, Stad.ei Történeti és Honegye-
sület, Német Szövetségi Köztársa-
ság); 

Apatin (1792, lakatoscéh, Bajai 
Városi Múzeum - 1831, harisnya-
szövőcéh, Novy Jičin-i Kerületi Le-
véltár); 

Ptuj (1793, tímárcéh, Grazi Or-
szágos Levéltár - 1817, fazekascéh, 
Prágai Városi Levéltár); 

Zágráb (1794, szabócéh, Zágrábi 
Érseki Levéltár; 1794; cipészcéh, 
Pancsovai Történelmi. Levéltár -
1853, kaláposcéh, Zágrábi Városi Le-
véltár); 

Maribor (1759, oéh? - 1828, ke-
rékgyártócéh, magángy űjtemény); 

Zombor (1797, kovácscéh, Prágai 
Városi Levéltár - 1821, ácscéh, Belg-
rádi Történelmi Levéltár); 

Sremska Mitrovica (1798, mézes-
kalácsoscéh, Újvidéki Tartományi 
Múzeum - 1818, asztaloscéh, Da-
kovói Püspöki Levéltár); 

Valpovo (1805, szíj gyártócéh, Ko-
marnói Szlovák Kerületi Levéltár -
1825, valamennyi céh részére, Eszéki 
Történelmi Levéltár); 

Petrinja (1808, lakatos- és aszta-
iloscéh, Zágrábi Érseki Levéltár -
1824, rézműves- és lakatoscéh, Zágrá-
bi Városi Múzeum); 

Karlovac (1808. asztaloscéh, Zág-
rábi Érseki Levéltár - 1825, réz-
művescéh, Zágrábi Városi Levéltár); 
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Đurđevac (1809, kádárcéh, Zágrá-
bi Érseki Levéltár. Több példány 
nem ismert); 

Kranj (1810, kalaposcéh, Ljublja-
nai Városi Levéltár — 1827, lakatos-
céh, dr. Klaus Stopp magángy űjte-
ményében); 

Dakovo (1813, kádárcéh, Zágrábi 
Érseki Levéltár — 1819, cipészcéh, 
Zágrábi Érseki Levéltár); 

Ilok 	(1815, pokróckészít őcéh, 
Eszéki Történelmi Levéltár — 1827, 
szandálkészítőcéh, dr. Klaus Stopp 
magángyű jteményében) ; 

Szabadka (1815-1817 között, ács-
céh, dr. Klauss Stopp magángy ű j-
teményében. Több példány nem is-
mert). 

Fehértemplom (1819, patkolóko-
vács- és kerékgyártócéh. magantula 4 -
donban — 1827, szandálkészítőcéh, 
Pancsovai Történelmi Levéltár); 

Vukovár (1819, szappanfőzőcéh, 
Eszéki Történelmi Levéltár — 1825, 
rézművescéh, Zágrábi Városi Levél-
tár); 

Pancsova (1821, k őműves- és ács-
céhek, Belgrádi Történelmi Levéltár 
— 1829, szandálkészít őcéh, Pancso-
vai Történelmi Levéltár); 

Pakrac (1823, sz űcscéh, Zágrábi 
Városi Levéltár — 1826, rézműves-
céh, Zágrábi Történelmi Múzeum). 

A fentiekből látható, hogy hazánk 
területén Zimonyban adták ki — 
(772-ben — a legrégibb látkénnel el-
látott bizonyságlevelet, ám Zágráb-
ban a kalaposcéh még 1853-ban is 
hitelesítette a tanúsítványokat, no-
ha időközben már bevezették a ván-
dorkönyveket. 

Egyébként a bibliográfia J119;0- 

szlávia-kötetének bizonyságleveleit 
az alábbi személyek mutatiák be (zá-
rójelben a bemutatott céhvárosok 
neve): dr. Cene Auguštin (Kranil, 
Irene Balat (Újvidék és Pétervárad), 
dr. Milan Bali č  pTofesszn--  (Ilok és 
Valpovo), Jakob Bentz (Bjelovar és 
Pakrac), Jože Curk (Maribér és 
Ptuj), Elza Heš és Matthias Merkle 
(Pancsova), prof. dr. Angela Horvat 
(Zágráb), prof. Miroslav Klemm 
(Varasd és Đurđevac). Friedlich Küh-
bauch (Karlóca, Pétervárad és Zi-
mony), Alfred Kuhn (Fehértemp-
lom). prof. dr. Mirjana Lesek (Srems-
ka Mitrovica). Magyar László (Sza-
badka), prof. Krešimir Pavi ć  és dr. 
Danica Pinterovi ć  (Đakavo). dr. Da-
nica Pinterovi ć  (Eszék és Valpovo), 
dr. Hans Schreckeis (Vukovár), Jo-
sef Volkmar Senz (Apatin), dr. Kla- 

us Stopp (Ljubljana), Aleksandar 
Tasić  (Zombor), Žlatko Uzelac (Sla-
vonska Požega), Duro Zatezalo (Kar-
lovac). Nova Gradiška és Petrinja 
esetében nincs városleírás. Csak a 
rézmetszet szerz ő jéről. a bizonyság-
leírás méretér ő l, őrzési helyérő l esik 
szó. A kötet munkájában tevékenyen 
részt vett még I. Dubrav č ić  (másutt: 
I. Dubravičić), Danilo Kólšek és 
Stefan Rettig. Mondanunk sem kell, 
hogy céhvárosainkat a legtöbb eset-
ben hazai levéltárosok, illetve mu-
zeológusok mutatták be. 

Dr. Stopp egyik válaszában meg-
jegyzi, hogy magángyű  i teményében 
ötvennél is több különféle jugoszlá-
viai vonatkozású, látképes bizony-
ságlevél van, ám a szabadkai az öt 
unikumhoz sorolható. Egyedi pél-
dányról van tehát szó, melyet tu-
lajdonosa 1977-ben vett egy bécsi 
aukción. Itt említjük meg, hogy a 
szabadkai levéltár dolgozói immár 
több éve kutatnak hazai és külföldi 
levéltárakban, de eddig még nem 
bukkantak hasonló bizonyságlevél-
re. Ez talán érthet ő  is, hiszen e ta-
núsítványokat inkább családi erek-
lyeként őrizték és bizonyosan még 
itt-ott ma is díszítik a leszármazot 
tak lakását. Másrészt — viszonyítva 
hazánk többi céhvárosához — Sza-
badka nem bővelkedhetett látképes 
bizonyságlevelekben. 

Dr. Klaus Stopp műve kapcsán 
elmondhatjuk, hogy Szabadka me-
zővárosi időszakában (1743-1778) 
már a lassú iparosodási folyamatnak 
lehetünk szemtanai. Kezdetben a 
csizmadiák, a szabók (valamint sz űr-
szabók) és a szűcsök voltak váro-
sunkban a legnagyobb számban, 
akik az 1760-as években már céh-
privillégiumot kapnak. A helybeli 
mesteremberek tehát önérdekük 
védelmében céhekbe tömörülnek. A 
céhrendszer Németországból terjedt 
el vidékünkön is, s valójában a mes-
teremberek ipari képzettségét segí-
tette elő , szellemi és erkölcsi éle-
tét lényegesen befolyásolta. Az egyes 
céhek szabályzatát. az  ún. céhprivi-
légiumot maga a király hagyja jóvá. 
Az 1779. évi szabadalomlevél immár 
tág teret nyit az iparosodásnak, s 
városunkban rohamosan emelkedik 
a mesteremberek száma. Egy 1816. 
évi összeírás a két gyógyszertáron. 
kívül már negyvenöt iparágat tün-
tet fel ötszázhatvan mesterrel. 

Az 1805. évi királyi rendelet a 
céhlevelek módosítását, az eddigiek 
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bevonását parancsolja meg. Ezentúl 
a különböző  tanúsítványok helyett 
egyforma, nyomtatott szöveg ű  céh-
levelek látnak napvilágot. 1815-ben 
a szabadkai takácsok, szíjgyártók, 
kötelesek, gombkötők, vargák, mé-
szárosok, szűcsök, kőművesek és 
ácsok, kovácsok és kerékgyártók, 
szűrszabók és pokrócszövők kaptak 
új céhlevelet. Az 1872. évi 8. törvény-
cikk megszünteti a céhrendszert, 
majd ipartársulatot szerveznek. 

A szabadkai Történelmi Levéltár-
ban végzett alapos kutatás alapján 
teljes biztonsággal állítható, hogy a 
dr. Klauss Stopp tulajdonát képez ő  
szabadkai ácscéhek bizonyságlevele 
1.815 és 1817 között keletkezett. 
Ugyanis a rézmetszet városunk lát-
képét igen részletesen és valóság-
szerűen ábrázolja (eltekintve a ki-
sebb-nagyobb arányeltolódástól és 
hiányosságtól), s ez lényegesen meg-
könnyítette a levéltári munkát; több 
utca, tér, épület és a tulajdonos azo-
nosítását. Az egykorú térképek és 
tervrajzok segítségével azután még 
sok egyéb korülményre is fény de-
rülhetett. Sőt, bizonyos fenntartás-
sal kimondhatiuk. hogy a rézmet-
szet 1815-ben készülhetett (a F ő téren 
álló Szentháromság szobrot 1815-ben 
nagy ünnepség közepette lenlezték 
le). Viszont tudjuk, hogy 1818 tava-
szán építik már az úi emeletes gim-
náziumot. Ámde a hátképen még a 
régi gimnázium és F 1 emi iskola lát-
ható. Ezért állíthatjuk határozottan, 
hogy Szabadka learégibb részletes 
látképe 181.5-1817 J  között készült. 

Hadd nézzük ezek után, mit áb-
rázol a bizonyságlevél. látképe. 

A város nyugati részér ől, a Szent 
Teréz-templom partosabb környéké-
ről (a Zombori út mellől) szép lát-
kép tárul nemcsak a szűkebb bel-
városra, hanem a déli alacsonyan 
fekvő , rendezetlen külvárosra is. 
Balról a háttérben feltűn ően emel-
kedik ki a szerb (pravoszláv) temn-
lom és a barátok • temnlona barok-
kos tornyával: jobbról a Rogina ba-
ra facsúcsai és a hatalmas kaszár-
nya barokk díszítésű  épülete. Közé-
pütt — a szűkebb belvárosban —
szembetűnnek Szabadka. jórészt 
XVIII. századbeli épületei. 

A szerb templom építésének kö-
rülményeiről, évéről nincs határo-
zott adatunk. Egyes források sze-
rint Tomasevics Sofron bácsi püs-
pök idejében épülhetett 1723 és 1726 
között. Majd 1766-ban megújítják, 

1776-ban és 1804-ben meghosszabbít-
ják. Azelőtt a templom helyén ká-
polna állt. Közelében épült a feren-
cesek temploma és klastroma. E 
helyen XI. és XII. századi település 
nyomaira bukkantak és itt állt egy-
kor a Kú.lának nevezett régi vár 
(kastély), melyről a levéltári okira-
tok már a XV. és XVI. században 
megemlékeznek. Az 1697-ben kelet-
kezett els ő  városlátképen immár a 
kastély méreteire is következtethe-
tünk (három emeletes volt). A kas-
tély egyik földszinti nagyobb szo-
báját kápolnává alakítják, de ezt 
már korábban is lakják a barátok. 
Az épület többi részét a határ ő ri 
kapitányok és tisztek foglalják el. 
Egy 1723. évi királyi parancs a kas-
télyt templommá nyilvánítja és a 
kapitányok kénytelenek onnan 1724-
ben kiköltözni. A Szegedr ől átköl-
tözött ferencrendi szerzetesek 1730-
tól átalakítják a kastélyt: a két tor-
nya közül az egyiket lebontják. a 
másikat (déli oldalon) meghagyják 
és még fel is emelték. Ez lett a 
templomtorony. (Ma már a temp-
lom két tornyú és íve is változott.) 
Lassan az egész épületet templom-
má alakítják. 1736-ban beszentelték 
és átadják rendeltetésének. A zár-
da építéséhez csak ezután fognak 
hozzá és az néhány évtized alatt 
felépül. 

A látkép hátterének jobb szélén 
(a kaszárnya közelében) látható fa-
csúcsok valamit sejtetnek az ősrégi 
mocsárról, a Rogina baráról, amely 
egykor a mai vasútállomás és a Vuk 
Karadži ć  utca között terült el észak-
déli irányban. Vizét csak nagy meg-
erőltetések árán csapclták le és a 
területet feltöltötték, parkosították, 
beépítették. — A Rogina barától. 
még délebbre, a látkép jobb sarká-
ban (a szegedi kapu mellett) emel-
kedik az 1766 és 1772 között barokk 
stílusban épített nagyméret ű  ka-
szárnya, amely végleg csak az 1.940-
es években tűnik el a föld felszínéről. 
A látkép el őterében kiemelkedő  he-
lyet foglal el a szintén barokk stí-
lusban emelt Szent Teréz-f őtemp-
lom. amelyen a főmunkálatokat 1794 
és 1798 között végezték, a szomszéd-
ságában fekvő  parókia pedig 1809-
ben készült el. 

A látkép nagyjából a városi ta-
nács által meghatározott bels ő  vá-
ros határait tükrözi, melyeken be-
lül a házak csak zsindellyel vagy 
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deszkával voltak fedhet ők. Viszont 
tudjuk, hogy később a belvárosban 
még sokáig épült nádtet ős ház is. 

Szólnunk kell a beltérr ől és kör-
nyékérő l. 

A Szentháromság szobor a Piac-
téren (Főtér) 1815-ben épült bajsai 
Vojnits Mátyás költségén, de sok 
évvel ezelőtt a szobrot áthelyezték a 
Szent Teréz-f őtemplom. mellé. A 
Szentháromság szobor és a f ő temp-
lom között állt a Szent Rókus ká-
polna. Alapkövét 1738-ban tették le 
és 1753-ban már restaurálták. Ké-
sőbb — a főtemplom elkészüléséig 
— templomul szolgált. Egykor a ka-
tolikus temet ő  a kápolna helyén-
környékén volt, de az 1738-39. évi 
pestisjárvány alkalmával a terület 
megtelik, s új temet őt jelölnek ki 
az ettől távolabbra (a fő templomtól 
délkeletre) eső  partos helyen. A F ő-
téren, a szobortól jobbra (ihletve 
déli irányban) látható az 1751-ben 
felépült városháza. A f őépületben 
csak négy szoba volt: a gy űlésterem, 
az archívum, az iroda és az adó-
szedő  szobája. A városháza szom-
szédságában látjuk a gimnáziumot 
és az elemi iskolát a kápolnával, 
melyeket 1817 folyamán lebontanak 
és már 1818-ban fel is építik az új 
emeletes gimnáziumot. 

Szabadka déli része (a kép jobb 
felén) inkább falusias jelleget tük-
röz. A Mlaka még sokáig vizeny ő s. 
alacsony térség marad, ahol az épü-
letek elszórtan és rendezetlenül áll-
nak, de ahol a szegénység is kife-
jezőbb. Egyébként az ismeretlen 
szerző  rézmetszetén szembeötl ő  a 
barokk stílus határozott megnyilat-
kozása, ezzel egyetemben magának 
a vallásnak (Szentháromság szobor, 
templomok, kápolnák) és a katona-
ságnak (nagyméretű  kaszárnya) fel-
tűnőbb hangsúlyozása. Ez pedig e  

történeti korszak jellemz ője, nélkü-
lözhetetlen velejárója. Ami még in-
kább aláhúzza állításunkat: a vá-
rospanoráma nem fiktív, hanem re-
ális alkotás. Egyes utcák, terek, épü-
letek korhű  ábrázolásban tárulnak 
elénk. Olyannyira, hogy pl. a Főtér 
környékének házait és tulajdonosait 
is többnyire kideríthettük a (levél-
tári források jóvoltából. A látkép 
megfejtése közben többször volt 
olyan érzésünk, hogy az ismeretlen 
szerző  jól ismerte Szabadkát. Dr. 
Stopp véleménye szerint mégis a 
bizonyságlevél valószín űleg Bécsben 
készülhetett eredeti minta (rajz) 
alapján. 

Legtöbb épülettulajdonos kilétét 
a beltéren sikerült felfedni. Például 
az egykori Rudics utcában lakott: 
Pertics Szaniszló, Antunovics János, 
Krisztoforovics Simon, Trencsényi 
Pál, Szalay István, Gugánovics 
Pál... Az egykori Főtér (Piactér) 
házai aránylag rendben és tisztán 
tárulnak elénk; lakói többek között: 
Vermes Mihály, Horecski János, 
Markovics Mátyás, Pertics Szanisz-
ló, Vittmesser Mátyás, Szucsics Jó- 
zsef, Rudics Antal, Koin Mihály és 
Szucsics János. 

Dr. Klaus Stopp művének külön. 
értéke az 1778. évi újvidéki bizony 
ságlevél. A budapesti Nemzeti Mú-
zeumban fellelt tanúsítványon Ú j-
vidék város legrégibb látképében 
gyönyörködhetünk, melyet a kötet 
ben (a 78. oldalon) Irene Balat, a 
Vajdasági Múzeum szakembere mél-
tat. 

A kötet német nyelven jelent 
meg, de szerbhorvát és magyar nyel-
vű  sorait, fogalmait kisebb sajtó-
hibák tarkítják. Ez azonban nem 
csökkentheti dr. Klaus Stopp nagy-
szabású vállalkozását, művének 
egyedülálló történeti értékét. 

MAGYAR LÁSZLÓ 
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KÉTNYELVŰ  FALUMONOGRÁFIA 

Deszk története és néprajza — Istorija i etnografija Deske. 
Szerkesztetrte Hegyi András. 
Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága, Deszk—Szeged, 1984. 

Napjainkban igen jelentős azok-
nak a helytörténeti, helyismereti ki-
adványoknak a száma, amelyek, va-
lós vagy fiktív évfordulóik alkal-
mából, egy település történetét, 
múltját és jelenét igyekeznek meg-
örökíteni, hogy anegőrizzék mind-
azt, amit az emberi tudat és emlé-
kezet a XX. század végéig elevenen 
tartott. Hazai és külföldi példák 
egyaránt találhatók a falumonográ-
fia-készítésre. Talán mondhatnánk, 
hogy divat is lett ez a múltba né-
zés; valamiféle ,számvetés az eddig 
megtett útról egy kerek évszám je-
gyében. 

Egy másfajta monográfia azon-
ban az, amely a magai mintegy 
1200 oldalával és kétnyelvű  címével 
tavaly került az olvasók és kuta-
tók elé. A szegedi nagytáj e magya-
rok és szerbek lakta falvának, 
Deszknek (Deska) történelmét és 
néprajzát tartalmazó kétnyelv ű  ta-
nulmánykötetről van szó, amely 32 
szakember munkáját tartalmazza, s 
közöttük egyetemi tanárok, docen-
sek, tanszékvezető  főiskolai taná-
rok, tudományos kutatók, írók, köl-
tők sorakoznak, mintegy mutatván, 
hogy a monográfia megírása a leg-
niagyobb igénnyel és hozzáértéssel 
készült. Tudományos, teljességre tö-
rekvő  dolgozatok sorakoznak egy-
más után négyfejezetben, :s taalul-
mánvozásuk után valóban képet tu-
dunk formálni e Maros-szögi telepü-
lés arculatáról. 

A Földrajzi színtér és helynevek 
fejezet első  tanulmánya a falu föld-
rajzi fekvését a következ őképpen 
határozza meg: ,,Deszk község a 

,m.ákói útvonal mellett a Tisza—Ma-
ros szöge természeti kistáiának kö-
zépső  részén terül el." A faluról 
csak a XVI századból való az els ő  
írásos adat, amely Dezk néven em-
líti. 

A Deszk földrajzi nevei című  ta-
nulmány szerzője a falu nevének 
feltételezett szerbhorvát személy-
névi (Desko) eredetét tartja való-
színűnek. A földrajzi neveik szótára 
ékes bizonyítéka annak, hogy a fa- 

lu kétnyelvű : Baščina, Belo blato, 
Bor'kina jaruga, Brada, Brzi fok, 
Budzsák, Dojnji hajlás, Kravlji já-
rás, Mali rit, Ribolov, Seonske li-
vade, Srednja zemlja, Živić-halom 
— a nevek mindkét nyelvből valók, 
.s az együttélés folyamán a föld-
rajzi köznév magyar nyelven ra-
gadt a szerbhorvát alakú földraj-
zi tulajdonnévhez. Ez a kölcsönha-
tás természetszerű  a vegyes lakossá-
gú falvakban, így Deszken is, de a 
mindkét nyelven történő  helymeg-
nevezés a legszámottevőbb. 

A Deszk története fejezet képezi 
a kötet legjavát, s a 16 tanulmány 
végigkíséri a falu történetét a neo-
litikumtól egészen napjainkig. Az 
őskori, a középkori állapotok, a tö-
rök hódoltság utáni újratelepítés, 
az 1849-49-es események, majd az 
azokat követő  idők dolgai sorjáznak 
időrendi sorrendben a tanuilmányok-
ha:n. figyelembe véve a gazdalsági 

draizoit, a népsnozgalanakat. a 
közoktatásügy és közegészségügy 
helyzetét is. A deszki szerbség tör-
ténete című  dolgozatban a föld-
rajzi. Bánát e legészakibb részének 
szerb n.emzetiségií lalmsaii-gü a 16; 
vetkezőket tudjuk meg: a XVI. szá-
zad közepén egy szerb ember élt a 
.faluban. de az 1581. évi összeírás 
már szerbeket említ a falu lakosai-
ként. ami az elnéptelenedett falu 
tíirrateleroítésének következménye. 
Az 

 
1787-ből származó megyei össze-

írás szerint Deszknek 881 lakosa 
van. 793 görögkeleti és 88 katoli-
k»is." Ez a vallási hovatartozás nem 
tükrözi a lakosok nemzetiségi meg-
oszlását. ugyanis a katolikusok kö-
z.öt,t is voltaik ,sokácok, dalmáték. 
Dr. Pavle Ivić  ismert újvidéki nyel-
vész szerint a desrkiek ra štonvely-
i ' rést beszélik és ~tik a šuma-
d.i i ai-vajdasági dialektushoz tarto-
zik. Ez bizonyíték is lehet arra. 
hcav a deszki szerbek nem az Ar-
seniie Čarnojević  pátriárka vezette 
nérovándorlás szerbjeinek utódiái. A 
tanulmány lejeuvzi a deszki szerb 
nvelvjárás legfőbb sajátosságait, 
csak kár, hogy a nyelvtani szabá- 
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lyolkat példáikkal nem illusztrálja, 
hiszen így csak a .szerbhorvát nyel-
vet igen jól ismerők tájékozódását 
segíti elő . 

A XX. században Deszkr ől sok 
szerb család telepedett le Horgo-
son, Kovinban, Szabadkán, Zentán, 
Bácskeresztúron, Oroszlámáson, Tö-
rökkanizsán. Az 1960-as években 
Deszk lakossága 2989 fő , ebből 
szerb 224, 1980-ban viszont a 2982 
lakos közül a 78 szerb családban 
175 a szerb nemzetiség ű  ember. 

Deszk néprajza a harmadik cik-
lus, amelyben a deszki szerb nép-
dalhagyományokról szóló írásban a 
,török elnyomás, a háborúskodá-
sok, a török elleni harcokban ki-
tűnt hősök emlékét megörökítő  né-
pi alkotások-ról tájékozódunk. A 
legrégebbi a XIV. századi esemé-
nyeket megéneklő , míg sok olyan 
van, amely Vuk Karadži ć  népkölté-
szeti gyűjteményeiben is szerepel. 
Történeti énekek, Marko Knaljevi ć-
unondák, családi dalok, szerelmi 
énekek repertoárja (fordításban is) 
teszi gazdaggá ezt a fejezetet. Mára 
azonban erősen leszűkült a népi 
énekeik tudóinak száma, mint ez vi-
lágviszonylatban is érvényes tenden-
cia. 

A deszkiek hiedelemvilágát a 
Ráolvasások és archaikus népi 
imádságok Deszken című  tanul-
mány írója (Polner Zoltán) gazda ;g-
nak tartja, hiszen több babonát (te-
hénrontás, kincsásás, váltott gye- 

rek, táltos) gyűjtött a faluban. Ezek 
mellett a ráolvasók, gyógyító hie-
delmek, népi imádságok iás előbuk-
kantak a deszki öregek emlékezeté-
bél. A nem is olyan régen felfede-
zett archaikus népi imákat itt is 
sikerült föllelni, amelyek vagy a 
magyar barokk korából, vagy a kö-
zépkor költészetéből eredeztethet ők. 

Az arannyal kivarrt szerb hím-
zések felkutatója szerint a f őkötők 
és ingek kaptak gazdag arany vagy 
ezüst díszítést. A könyv legszebb 
illusztrációi is ezekről készültek. 

A gyeraneikjátékok is feldolgo-
zást nyertek: a šoranje, a kuškalo, 
a čilo;gamo, a kaGkalo, valamint a 
deszki magyarok és szerbek táncal-
kalmai és táncai. 

A Deszki emberek címet adta a 
szerkesztő  a negyedik fejezetnek, 
amelyben deszki emberek vallanak 
önmagukról, családjukról, eredetük-
ről. Asszonyportrék, irodalmi igé-
nyű  karcolatok, riportok szólnak a 
deszki mindennapikról. A deszki 
szerb közösség ma című  dolgozat 
pedig a szociográfia eszközeivel ér-
zékelteti ennek a megfogyatkozott 
kisközösségnek mai életét: szoká-
sait, lehetőségeit. múltba nézését és 
jövőbe tekintését. 

Az írodalrmi fejezet után követ-
keznek a szerbhorvát nyelvű  össze-
foglalók (minden tanulmányról), 
majd a könyvet mintegy 200 illuszt-
ráció.. valamint az adatközl ők és 
'segítők ardkép:csarnoka zárja. 

SILLING ISTVÁN 

REJTŐZŐ  EMLÉKHELYEK 

MARAFKÓ LÁSZLÓ: Irodalmi séták. 
SKS-Novum, Budapest, 1985. 

Marafkó László könyve Tamási 
Áron sokat idézett gondolatát jut-
tatja eszünkbe, amellyel kedves hő_ 
sének, Ábelnek a sorsát egyengeti, 
s amely mindannyiunk számára a 
lehető  legközvetlenebb és legtar-
talmasabb kérdésre keresi a vá-
laszt. S a feleletben benne van — 
nemcsak a szülőföldhöz, de — a 

lakóhelyhez való mélységes ragasz-
kodás is: „Azért vagyunk a vilá-
gon, hogy valahol otthon legyünk 
benne." Erre rímel az a régr ől is-
mert közmondásunk is, hogy min-
denhol jó, de legjobb otthon! 

De valójában hol is vagyunk 
otthon? Ott, ahol ismerünk min-
den fát, követ, ahol ismerjük sö- 

496 



tétben is az utcák hepehupáit, ahol 
a sokszor ésszerűtlen utcanév-vál-
toztatások miatt fülünknek kedve-
sebbek azok, amelyek a locust, a 
helyet idézik, sokszor a tusculanu-
mot. S Tamási egyetlen szóval sem 
mondja, hogy az otthon csak a 
szántóföld lehet. Mert ahogy Ma-
dách Imre neve Alsósztregovával, 
úgy forrt eggyé Kazinczy Ferenc 
neve Széphalommal, Kölcseyé 
Szatmárcsekével vagy Szentelekyé 
Sziváccal. Pedig utóbbiak e mai 
zarándokhelyeket választották ott-
honuknak. 

De mi lesz a nagyvárosban, a 
fővárosban élők otthonával? Sok 
esetben zarándokhely aligha. Több-
ször csak egy-egy emléktábla, 
amely azzal kezdődik, hogy: E he-
lyen állt az a ház ... 

Marafkó László értelmet ad sok-
szor céltalannak látszó barangolá-
soknak. Főleg Budapest betonren-
getegét járja, de eljut többfelé az 
országban. 

Legkorábbról Janus Pannoniust 
idézi meg Pécsett, majd Károli 
Gáspárról mondja Gönoön, hogy 
„távol a világtól is lehet világot 
teremteni". Eötvös József hajdani 
villájának helyén ma klinika mű-
ködik. (Kiegészíteném a könyvben 
olvasottakat azzal, hogy arra jár-
tamkor Eötvösre utaló emléktáb-
lát ugyan nem láttam, de .a bejá-
ratnál Juhász Gyulai sorai olvas-
hatók: „Az emberért megyünk mi 
küzdelembe, / A fegyverünk: tu-
dás és szeretet, ...") Sokszor már 
csak az otthonok helyét találjuk; 
visszaemlékezésekb ől idézhető  föl 
a kert, az udvar. S mit pusztítot-
tak az utóbbi évtizedek is?! Koszto-
lányi egykori Tábor utcai lakóhe-
lyét Budán emléktábla sem jelzi 
a születési centenáriumot követő-
en sem. 

Ahol teheti, a szerző  megemlíti 
azokat is, akiknek ez alkalommal 
nem jutott külön fejezet e gy űjte-
ményben. Babits — már meg nem 
lelt — pécsi lakóházának említé-
sekor mondja: „Pár lépésnyire van 
a Mátyás király utca — a saroktól 
is idelátszik az emléktáblával je-
lölt szürke kis földszintes ház, ahol 
a jugoszláviai magyar irodalom 
egyik megteremtője és szervezője, 
Szenteleky Kornél született 1893-  

ban. (El lehet játszani a gondolat-
tal, vajon Babits látta-e a kisgyer-
meket, akinek szülei két év múlva 
elköltöztek a városból.)" 

Érdligeten 1981-ben tett látoga-
tást Csuka Zoltánnál. E találkozás 
emléke a könyv egyetlen, teljes 
egészében a személyes találkozá-
son alapuló írása. Jól emlékezünk 
még a lobogó lelkű, vendégszerető  
házigazdára, aki büszkén idézte 
Mladen Leskovacot: „Meglásd, za-
rándokhely lesz Érdliget ..." S alig 
egy éve, hogy Fehér Ferenc rákér-
dezett nyári irodalmi naplójában: 
„Egyáltalán érkeznek-e látogatók 
abba a könyvtárba, amelyet száz-
nál több délszláv irodalmi mű  át-
ültetője álmodott meg ...?" Bizony 
kevesebb a látogató az életm űvet 
hitelesítő  könyvtárban, s ritkáb-
bak a mi látogatásaink is. Az idén 
már tíz éve a nagylelkű  felajánlás-
nak, s a gyűjtemény még mindig 
nem hozzáférhet ő . Önző , egyéni ér-
dekekkel birkózik a jó szándékú, 
„hivatalos" törődés. Marafkó könyv-
beli reményteljes riportját ma már 
folytathatjuk Fehér Ferenc töpren-
gésével: „Számonkérésed hiányér-
zetünkben bujkál. — A »fogadott fa-
lu« őrzi emlékedet. És várja köny-
veinket. Találkozhatnánk is az ér-
di nyarakban. Talán épp ott, egy-
mást kölcsönösen megtámasztó 
könyveink fehér falú környezeté-
ben; egy-egy esztend ő  elvégzett 
munkájának számbavevésével 

 ahogy például Kanizsán ta-
lálkozunk, szeptemberr ől szeptem-
berre." A két írás között alig né-
hány év telt el, s bennünk a kér-
dés: valóban jól sáfárkodunk a 
ránk bízott értékekkel...? 

Nem időzhetünk Marafkó útjá-
nak minden állomásánál — Jókai 
regényeinek honoráriumán épített 
villájában; az Akadémia épületé-
ben, amely Arany Jánosnak adott 
otthont; Iszkázon Nagy László 
szülőházánál, Nagy Lajos, Radnóti 
nevénél (vajon mit tudhatott még 
Tersánkszky az avar sípról?) —‚ még-
is törekvése jól látható. A hajdan-
volt lakók felidézését, a ma is lát-
hatók bemutatását élményeivel te-
szi teljessé, s nem állíthatjuk azt 
sem, hogy ezek az írások egy kap-
tafára készültek volna. Ahol lehet, 
megszólít hozzátartozókat (Füst 
Milán, Sarkadi Imre, Váci Mihály 
özvegyét, vagy Szabó Lőrinc Lóci 
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fiát). Idéz reznekművekből, utal 
kapcsolatokra, s nem utolsósorban 
hivatkozik másokra is, és így iro-
dalomtörténeti adatok tudatosítá-
sára tesz kísérletet. 

Otthonokról szól: elpusztultak-
ról és még meglévőkről, amelyeket 
régi, személyes tárgyak varázsol- 

nak élő  kis múzeumokká. Irodal-
mi séták — jelzi a címlap, s ez 
egyben szabálytalan műfaji meg-
határozás is lehet. Az irodalmi 
igénnyel bejárt út példájára a foly-
tatást kívánjuk a szerz őnek, ma-
gunknak pedig, hogy saját fölfede-
zésekkel egészítsük ki. 

HARMAT BÉLA 

MODERN KONCEPCIÓJÚ GYERMEKVERS-ANTOLÓGIA 

Csigalagzi. Magyar költők versei. 
Mára Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1985. 

A magyar gyermeklíra gazdagságát 
hűen tükrözik a gyakran megjele-
nő  gyermekvers-antológiák. Az óvo-
dások többszöri kiadást megért 
verseskönyve, a Cini-cini muzsika 
mellett több kötet közli az iskolás 
gyerekeknek szóló verseket. Ezek-
nek a sorában a Csigalagzi jelent 
meg a közelmúltban Farkas Lász-
ló válogatásában s a Móra Kiadó 
gondozásában. A kötet 54 mai ma-
gyar költő  gyermekverseiből nyújt 
gazdag válogatást. 

A Csigalagzit lapozgatva önkén-
telenül is összevetjük régebben 
megjelent ikertestvéreivel, a T. 
Aszódi Éva válogatta Nefelejcs-
csel és a Lengyel Balázs szerkesz-
tette Körhintával. S mindjárt szem-
beötlővé válik, hogy az említett két 
versesantológia jóval nagyobb szá-
mú költőtől választ verseket, mint 
a Csigalagzi: a Nefelejcs 86-tól, a 
Körhinta 77-tő l. Jóllehet egy-egy an-
tológiában a költők nagyobb szá-
ma és a versenyanyag nagysága a 
rokon antológiához viszonyítva ön-
magában még nem jelenti a kevés-
bé szigorú mérce alkalmazását, de 
összevetésre szinte kínálja magát. 
Így a Csigalagzihoz viszonyítva a 
Nefelejcsben igen sok költő  talál-
ható, mégsem akad a kötetben 
gyengébb művészi értékű  vers. A 
Körhintában viszont előfordulnak 
olyan versek is (Donászy Magda: 
Zöld sárkány, Téc"apó érkezés e; 
Ölbey Irén: Diófa, Három törpe),  

amelyek ártanak a vers- és anya-
nyelvszeretetre törekv ő  nevelés 
ügyének. 

A Csigalagzi versei szigorú mér-
cével válogatott gyermekversek. 
Sok köztük a modern gyermek-
vers, amely erősen kötődik .a va-
lósághoz, amely a gyermekéletb ől, 
a gyermeki érzés- és gondolatvilág-
ból fakad. 

De csupán a valósághoz köt ődé-
sével a vers még nem válna mű-
vészi alkotássá, ha nem hordozná 
magán a képteremtés megkapó 
voltát, láttató metaforikusságát és 
szuggesztív kisugárzó erejét: Nya-
rat ígérő  blúzban, I kicsi szoknyá-
ban biciklizik az úton / egy lány-
ka, / június látomása. (...) Szár-
nyad szoknyában, nyári I blúzban 
ha jönnek a lányok: I lassul a lab-
da a fűben, / szusszan kicsit. / 
Ahogy libben a szoknya, / ahogy 
táncol a ráncon a fény, / téged is 
odaigéz. / Aki fiú, most labdáját 
felejti, I tágra nyílt, nagy szemekkel 
/ a lányokon, karcsú / lángokon 
időz. (Pintér Lajos: Bicikliz ő  király-
lányok); Egy mennyei szénaboglyá-
ból / kihajlik hirtelen s haját / 
leereszti a könny ű  zápor. (...) S 
aranyhaját a nap-asszony, / nap-
haját az arany-asszony, / asszony-
haját az aranynap / szétteríti a 
boldog tájon: / pipacson, bodzán, 
búzavirágon. (Simai Mihály: Rigó-
füttyös, záporos) 
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A versélmény fokát, a versát-
élést egyfelől a gyermek vers iránti 
fogékonysága, másfel ől a vers vi-
lága határozza meg. A tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy ,er ősebb a 
gyermek kötődése azokhoz a ver-
sekhez, amelyekben a kép úgy 
épül, hogy a gyermek önmagáról 
nyújt rajzot. Ez a kifejezésmód 
szoros kapcsolatba hozza a gyer-
meket a verssel. Intenzívebbé te-
szi a versátélést, megkönnyíti a 
gondolat és a képzelet szárnybon-
tását: Magam vagyok, ha játszom: 
/ a hóból ki se látszom, / a hóból, 
havazásból, / e duhaj hóvilágból. 
(...) Hajamon hó a kucsma, / 
csurog nyakamba lucska, / háta-
mon végigpereg, / belül is fehére-
dek. (Csoóri Sándor: Hó-játék); Ha 
én nem lennék, / kié lenne a ru-
hám, / kié lenne az anyu, / az apu 
meg a kiskutyám? (Fecske Csaba: 
Én meg nem én) 

Az erős kisugárzás, az ódai hang 
ritkán jellemzője a gyermekvers-
nek, pedig a gyerek kevésbé a gon-
dolati, inkább az érzelmi világával 
kötődik spontán a vershez. Jó te-
hát, ha .a vers izzó h őfokú. Kiss 
Benedek Kibújt a nap, Ej, ezek a 
lányok! című  verseiben ezt a vers-
tartalom horizontjának a szélesí-
tésével éri el, Simai Mihály Anyám 
csevegő  kerete című  versében a 
költői kép halmozásával: Kibújt a 
nap a köd alól, / a tonnás köd 
alól. (...) Tulipán feslik föld alól, 
/ a nedves föld alól, (...) Megülte 
kedvünk a homály, / nehéz, ólmos 
homály (Kibújt a nap); Frecsegő  
fényben / felcsapó / tükörhalak / 
a lányok —. / tükörhalak, / tükör-
halak: / szárnyuszonyuk, / piros 
szalag, / lebegteti a szél (Ej, ezek 
a lányok!); Anyám cseveg ő  kertje 
/ köszön rám reggelente... / Szól 
a sárga peremizs: / — Kérlek, tö-
rődj velem is! / Gyúl a piros tuli-
pán: / — Mint a szívem, légy vi-
dám! / Kéken cseveg a csenkesz: 
/ Mosollyal megmelengess! (Anyám 
csevegő  kertje) 

A jelkép, a szimbólum elvont 
költői képalkotás a gyermeknek, 
de rejtett képiségével, sejtet ő  vol-
tával meghökkentő , izgató, gondo-
latfakasztó és sokféle asszociációt 
keltő . Aktív viszonyulást kíván a 
gyermektől, ami vonzó a ma gyer-
mekének, az ingergazdag hatások  

(televízió, rádió, könyv) hatása 
alatt élő  gyermeknek: A játékmed-
vék reggel / durcásak voltak min-
dig. / Most keltegetni nem kell / 
egyet sem. S őt! Megintik / barát-
jukat, ha álmos, / és még nyújtóz-
na egyet ... / „Fölkelni! És a Fá-
hoz! / Más medvék már etetnek!" 
/ Ó, mert kevés, minden kevés, / 
ha nincsen — madáretetés! (Tando-
ri Dezső : Madarat etetnek a med-
vék); Matyó karály leánya / — 
szól jon, ki ismeri — / sose áll be 
a szája, / s az öccsét is veri; Ma-
tyó király, ha boltba megy, / meg-
áll a járdaszélen, / nem ugrál, 
szép nyugodtan áll, / és táska van 
kezében. (Mester Attila: Matyó ki-
rály leánya, Matyó király és az 
autók) 

Az ilyen kifejezésformájú ver-
sekben a gyermeknek magának 
kell feloldania a költői kép világát 
asszonciációkat keltve, szabad szár-
nyalást engedve képzeletének, já-
tékosan, de aktívan viszonyulva a 
vershez. Igy a vers nemcsak gyö-
nyörködteti, hanem viszonyulást is 
kíván tő le. 

Szembeötl ő  az elbeszélő, a nar-
ratív típusú gyermekversek (Ve-
ress Miklós: Mese a varázsszőnye-
gekről? Takács Gyula: A csillagász 
úr háza, Kárpáti Kamill: Világ-
szám, Szepesi Attila: Százéves tör-
ténet egy öreg madarászról, a lap-
pokról és a vadludakról stb.) gya-
kori előfordulása a kötetben. De 
úgyszintén megtalálhatók az epig-
rammaszerű, rövid, csattanós, iz-
zó kisugárzású, égő  rajzú gyermek-
versek is: Az anyám is tudja, / 
nagyanyám is tudta: / lányok ül-
nek a vetésben, / fejükön a szok-
nya. Vékony ezüstszálon / pók hin-
tál a fákon, / aranyhajak világol-
nak / csupagyöngy ruhákon. Vilá-
gos lobbanással / elhullott rég a 
mák, / kinyílt az erd őszélen / a 
sötét gyolcsvirág (Kiss Anna: Pi-
pacslány, Ciroklány, Szoknyavirá-
gok); T űzpiros I a tulipán. / Ám 
nem terem / tuli-fán. / T űzparázs-
ban / sem terem. / Színe t űz csak, 
/ heve nem! (Kiss Dénes: Tulipi-
ros). Ez utóbbiak új keletűek a 
magyar gyermekköltészetben, és 
lassan meghonosodnak, gyakorivá 
válnak. 

A Csigalagzi költői gyakran él-
nek versalkotásaikban a nyelv 
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szemantikai és hangstilisztikai esz-
közeinek mesteri tündököltetésé-
vel: Égi Ági, Égi Ági; l új tündér 
a régi ágon. / Kicsi tündér, csak 
virágnyi, / úgy hívják, hogy Égi 
Ági. / Cseresznyefa leghegyében / 
Égi Ági leng a szélben. / Kicsi 
tündér, csak virágnyi. / De a szár-
nya láthatárnyi. (Simai Mihály: Égi 
Ági); Márta. / Szeme mécsbogár-
ka. / Magda. / Szép szirom az ar-
ca. / Klára. / Eperszem a szája. 
(Fehér Ferenc:. Leánynév-soroló) 

A Csigalagzi versei a magyar 
gyermekköltészetben jelentkez ő  új 
tendencia kibontakozását jelentik, 
villantják fel: a gyermekversnek 
a zeneiségtől a képiség felé ten-
dáló esztétikumát, a maibb gyer-
mekverset. Egy fölmérés eredmé-
nye arra utal,* hogy a hagyomá-
nyos, főként szóhangzásra (szójá-
tékra), ritmusra, rímelésre épül ő  
gyermekvers helyett a mai gyer-
meket a modern vers, vagyis a 
vers érdekes tárgyából és monda- 

nivalójából fakadó költ ői képha-
tás és a belőle áradó hangulat, az-
az a gyermek érzés_ és gondolat-
világához közel álló mondanivaló-
nak érzékletes és hangulatos köl-
tői kifejezése vonzza. A gyermek-
versnek ezt a hatását a vers rit-
musa, rímelése és szójátéka csak 
fokozni tudja, de nem helyettesít-
heti. igy a tisztán hangzásra épü-
lő  versek nem közkedveltek (csak 
a két—négy éves gyerekek körében), 
mert jó hangzásuk ellenére is hi-
ányérzetet keltenek az id ősebb 
gyermekekben. 

A kötet versanyagát Kalmár 
István hangulatos rajzai harmoni-
kusan és funkcionálisan egészítik 
ki. 

Jó, hogy nyújt a könyv az an-
tológia költőiről bio-bibliográfiai 
adatokat is. Kár, hogy a verseket 
a költők ábécérendben való felso-
rolásával is nem közli. Így nehéz 
áttekinteni egy-egy költ ő  verseit. 

KASZÁS JÓZSEF 

* Kaszás József; Adalék a gyermekvers életéhez. Híd, 1980. március. 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 42. KÖTETE 

Legyelek Kosztolanyihoz 
(1907-1936) 

A Kosztolányi-hagyaték egy rendkívül érdekes részét ta-
lálja ebben a kötetben az olvasó: azoknak a leveleknek a 
legértékesebb darabjait, amelyeket a költ ő  kora jelentő s 
íróitól, művészeitől, tudósaitól kapott. Köztük olyan kiemel-
kedő  egyéniségektől, mint amilyen Gárdonyi Géza, Kassák 
Lajos, Szabó Lőrinc, Szép Ernő , Nagy Endre, Füst Milán, 
Weöres Sándor, Karinthy Frigyes, Füst Milán, Illyés Gyula, 
Németh László, Cs. Szabó László és Ódry Árpád. De a gy űj-
teményben megtaláljuk Veljko Petrovi ć , Milkó Izidor, Feny-
ves Ferenc, Munk Artúr és a jeles román költ ő  és műfordító, 
Emil Isac leveleit is, akiket szoros barátság f űzött Kosztolá-
nyihoz. Valamennyi — mind az 54 szerz ő  93 levele — az élet-
rajz fontos dokumentuma, mert a m űért való küzdelem lát-
hatatlan drámája mögött rejl ő  kapcsolatokat: a magánember 
és az alkotó ember kapcsolatát teszi érzékelhet őbbé. 

Mégis megkülönböztetett figyelemre tarthat számot az a 
hét levél, amelyet azok az írók küldtek Kosztolányinak, akik 
az általa kezdeményezett Ady-vitában vele értettek egyet. A 
pörben — mint ismeretes — Kosztolányi eléggé magára ma-
radt, mert a Nyugat közvélemény-alakító tekintélyei nem 
osztották nézetét, s nyilvánosan meglehet ősen kevesen álltak 
ki mellette. Ezért a titkos egyetértés és nagyrabecsülés do-
kumentumai ezek a levelek, amelyek joggal er ősítették meg 
Kosztolányiban a meggyőződést, hogy sokkal többen gondol-
kodnak Adyról hozzá hasonlóan, mint ahányan ezt nyíltan 
meg merik vallani. 

Csaknem három évtizeden át — 1907-től 1936-ig — foly-
tatott baráti és tudományos levelezés legizgalmasabb darab-
jait válogatta össze e könyvbe Dér Zoltán, s egyúttal beve-
zetőt és magyarázó szöveget is írt hozzájuk. Jóformán mind-
egyik fontos információkat tartalmaz a költ ő  életével és 
munkásságával kapcsolatban, s egy sincs közöttük, amelyik 
érdektelen volna. Számunkra különösen azok a sorok becse-
sek, amelyeket itteni írótársaitól kapott, mert a kölcsönös 
tiszteletnek és érdekl ődésnek beszédes bizonyítékai, s iro-
dalmunk történetéhez nyújtanak új adalékokat. 

A költő  születésének századik évfordulója alkalmából 
megjelent, 126 oldalas kötet anyagát negyven író — a gy űj-
teményben szerepl ő  szerzők — korabeli portréja egészíti ki. 

Az irodalomtörténeti jelentőségű  anyagot tartalmazó 
könyv 500 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 
15), vagy pedig 600 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és 
szabadkai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 




