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Az Üzenet áprilisi számában a Forum Nyelvm űvelő  füzetek 
címmel indult sarózátáról írott' cikkemben értelemzavaró hibák 
vannak. A 354, lap alján az integrálódás magyar megfeléll őjéűl 
nem egyesülés-t, hanem egységesülés-t írtam. A következ ő  lapon 
fönt az ábrának a vízszintes vonala alól hiányzik a Földrajzi ta-
gozottság címszó. A 356. lapon nem azt írtam, hogy a húzi, vonyi, 
taszíti fajtájú igealakokat senki sem használja, hanem azt: ha 
kivesznek, senki sem sajnálja. 

Végül a legzavaróbb az írásom utolsó el őtti sorának mondani 
szava. Ugyanis a kéziratomban mondi állott, s idézésével éppen 
azt akartam bizonyítani, hogy nem min ősíthető  köznyelvinek az 
olyan szöveg, amelyben mondja helyett mondi áll. 

PÉTER László 



DUDÁS KÁROLY - 

A KÖTÉLMÁSZÁS NEHÉZSÉGEI 

Tornaóra volt, a magyaron kívüli az egyetlen tantárgy, amelyben igazán 
feltalálta magát. Legalábbis kezdetben így gondolta. Amíg kinn tornáztar 
a szabadban, nem is volt különösebb baj: futásban minden kétségét ki-
záróan ő  volt a legjobb az osztályban, magasugrásban, távolugrásban ta-
lán a harmadik vagy a negyedik, de még súlypökésben is közepes eredmé-
nyeket ért el. A labdajátékokhoz pedig, ezt már otthon a fa:luban_ls be-
bizonyította, különleges érzéke volt. Itt benn a városban ugyan futballozni 
csak nagy ritkán futballoztak, de a .kézilabdapályán és a kosárlabdapalán-
kok között is remekül feltalálta magát. Ez egy kicsit visszaadta alaposan 
megcsappant önbizalmát, ideig-óráig feledtette vele a többi órán elszen-
vedett sorozatos kudarcokat. Többször észrevette ugyan, hogy újdonsült 
osztálytársai nem a legjobbkor és nem a legjobban továbbítják hozzá a 
labdát, s közel sem olyan gyakorisággal, ahogy azt Müller T őniéktól ott-
hon megszokta, s ebben elöl járt a hórihorgas, elálló fül ű  Petkovits vagy 
Petrovits Tibor — vezetéknevét még nem sikerült pontosan megjegyeznie —, 
akit a többiek szemmel láthatóan a vezérüknek tekintettek; kezdetben 
ő  mindezt az összeszokottság hiányának könyvelte el. Hasonlót átélt már 
más órákon is, amikor a sündisznó-frizurás, kissé ferde nyakú padtársa, Kol-
lár Laci, meg a mögötte ülő, seggbenvállas, puha Budemac Péter látszólag a 
legnagyobb igyekezettel, szinte már túlzott el őzékenységgel súgott neki, 
aztán amikor ő  elmondta a tanárnak az oldalról vagy hátulról felé seppe-
gett szöveget, az fejcsóválva leültette és beírta a mínuszt, súlyosabb ese-
tekben pedig az elégtelent. Mindennek nem tulajdonított különösebb 
jelentőséget: volt ekkor őneki enélkül is épp elég baja. Az már azonban 
alaposan elkeserítette, hogy futballban nem sorolták be a tavaszi sport-
találkozóra készülő  iskolacsapatba, kézilabdában és kosárlabdában pedig 
még az osztálycsapat összeállításánál sem vették figyelembe, csupán at-
létikában' szorítottak neki helyet, ott is csak futásban. A • futbalimelp őzéšt 
tudta a legnehezebben lenyelni, hiszen az iskolacsapat jobbszéls ője, a 
nyolcadik ,dés Rác Péter sokkal lassúbb volt, mint ő, kintről a szöglet-
zászlótól csak csőrrel tudta beadni a labdát, ami ugye egy jobbszéls őnél 
nagy hiányosságnak számít, ráadásul nem volt egy épkézláb csele. Bosz-
szúból az els ő  és a második csapat edz őmérkőzésén rúgott három gólt, 
s - :így nyertek szégyenszemre a tartalékok 4:2-re, de ez még véletlenül Sem 
lágyította meg a tornatanár és a csapatkapitány, az elálló fül ű  Petkovits 
vagy Petrovics szívét. S ő t. Történt ezen a mérk őzésen valami, ami teljesen 
ellene hangolta őket. Az utolsó percben ismét faképnél hagyta az őrzőjét, 
ekkor az elálló fülű  hátulról elgáncsolta. Rosszul esett, a félig füves, félig 
salakos pályán cudarul lehorzsolta a térdét. 

— Balfácán — mondta dühösen .a földön fekve, miközben vérz ő  térdét 
nyálazta. 

— Te csak ne ugrálj — magasodott fölé az elállő  fülű  eltorzult arc-
cal —, jobb lesz, ha nem ugrálsz. 

De már akkor ott volt mellettük Lackó Benedek, a tornatanár is, 
aki a mérkőzést vezette, s szabadrúgást ítélt őellene. Domonkos Karcsi 
nem hitt a szemének meg a fülének. Itt biztosan valami tévedésr ől van 
szó. 

Ő  gáncsolt el, tanár néptárs — mondta még mindig a földön 
fekve. — Hátulról. 

Nem pofázol, édes fiam — mondta a tornatanár egész halkan, de 
szavai hangerejével szöges ellentétben állt elvörösöd ő  homloka. — Itt csak 
én pofázhatok. Ezt jól vésd bele abba a falusi tök fejedbe, különben olyat 
durrantok veled, hogy kirojtolózik a .lábad ujja. Meg vagyok értve. 
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Igen — mondta túlságosan gyorsan, s nem értette, mit ől ilyen 
rekedt a hangja. Mintha meg volna fázva. Még mindig a földön Ült, s 
nézte, ahogy lehorzsolódott térdéb ől szivárogni kezd a vér. Mint valami 
vékonyka vörös fonál. 

Mikor hidegebbre fordult az idő , bevonultak a tornaterembe. Do-
monkos Karcsi életében először most látott igazi tornatermet. Otthon a 
faluban egy tanteremb ől átalakított helyiségben tornáztak, ahol két ösz-
szerepedezett szél ű  bőrszőnyegen, egy darab bordásfalon, egy háló nélküli 
ferde kosárlabdapalánkon és néhány labdán kívül tán nem is volt semmi, 
itt viszont alig lehetett megmozdulni a kellékekt ől. Nyújtó, felemás kor-
íát, gerenda, ló, gyűrű  és a csuda tudja még mi nem, körös-körül pedig 
mindenütt bordásfal. Alaposan be voltak kerítve. Ezek a szerek az elkö-
vetkező  hónapokban jócskán megkeserítették Domonkos Karcsi életét. 
Kezdődött azzal, hogy nem tudott óriáskört csinálni a nyújtón. Nem tu-
dott vagy nem mert a rúdon átfordulni. Pedig ezt még a közepes torná-
szok is játszva megcsinálták. Csak hát ő  eddig még sohasem próbálta. 
Nem a magasságtól félt, attól, hogy leesik és megüti magát, hanem hogy 
nem sikerül és kinevetik. Ha bejöhetett volna ide óra el őtt egyedül, bi-
zonyára gond nélkül megcsinálja, csak hát erre nem volt lehet őség. A 
többiek előtt viszont képtelen volt próbálkozni. Mintha megmacskásodtak 
volná a tagjai. Nem ment, nem és nem. 

- Mi van, édes fiam? — kérdezte mézédesen Lackó Benedek —, tán 
csak nem félünk a magasságtól? Hogy lesz bel őled ejtőernyős? 

— Énbelőlem sehogy se. 
—'Nem-e? Hát akkor mi lesz belőled? Szertornász holtbiztos nem. 
Most is halkan beszélt, szinte már suttogva, de azért gondosan ügyeik 

arra, hogy az egész tornateremben lehessen hallani a szavait. Itt is, ott is 
féktelen vihancolás támadt. Domonkos Karcsi hálát adott az istennek 
hogy nem a lányokkal együtt tornáznak. Az ő  jelenlétükben már képtelen 
lett volna elviselni ekkora megszégyenítést. Világgá ment volna ki tudja, 
Mit Csinálni. Pedig a java csak ezután következett. 

Kezdődött azzal, hogy kínkeservésen mászott fel a kötélre. Az elején 
még úgy látszott, hogy megy minden, mint a karikacsapás: macskaügyes-
séggél indult el a távoli mennyezet felé, a kötelet er ősen bekrétázott láb-
fejei közé Szorítottá, a karjával nagyokat húzott magán, már félúton volt, 
'amikor odalenn megszálalt valaki. 

Mi 'van, édes fiam, Tán csak nem félünk a magasságtól? 
Nem Lackó Benedek volt: valaki nagyon ügyesen utánozta a hangját. 

Nyilván az elálló fülű  Petkovits vagy vagy Petrovits, esetleg a ferde .nya-
kú Kollár. Odalenn féktelen vihancolás támadt. Domonkos Karcsi tagjaiból 
kiszaladt a vér, egészen eler őtlenedett. 

— Tán csak nem félünk a magasságtól? 
— Édes fiam! 

Hogy lesz belőled ejtőernyős? 
Teljes erővel markólta a hirtelen himbálózni kezd ő  kötelet, Qe 'ne 

zuhanjon. Magá alá pillantott: vigyorgó arcok fordultak felé, jöttek kö-
zelebb, majd .távolodtak el t őle. Ott volt közöttünk Lackó Benedek szög-
letes, vörös arca is. Szédült. Egyszer már hatalmába kerítette ez az érzés: 
másodikos vagy harmadikos korában őszi nagyvásárba vitte az apja, s 
ott a csodálkozástól tágra meredt szemmel bámulta az ördögmalmot, a 
pirosra, kékre, sárgára mázolt, veszettül körbenyargaló falovakat, aztán 
már ,  rántotta is ki kezét apja er őtlen szorításából, futott az ördögmalom 
színes isátra adá, kapaszkodott föl a létrán, „öt hajtásért jár egy ingyen-
kör", -szólt utána a nagy hasú tulajdonos, elfoglalta helyét a legközelebb 
eső  üres gerenda el őtt, körülötte rongyos ruhájú maszatos cigánygyerekek 
köpködték a tenyerüket, egyikük mezítláb volt így kés ő  őszidőben, odalenn 
a tulajdonos nagyot rántotta csengetty ű  madzagján, harsogni kezdett a 
tullipándíszes verkli, amelyet az ördögmalom tövében magaformájú gye-
rek:.tekert .komótosan, kapkodás nélkül, mintha kukoricámorzsoló kerekét 
tekerné, harsogott bel őle a fúvószene, s ők nekivetették vállukat a ge-
rendáknak; megindult lassan a kerék, majd egyre gyorsabban forgott, 
lentről sikongatások és kurjantások, aztán cseng őszó, elnémult a verkli, 
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ők fékeztek a lábukkal, visszafogták a kerék lendületet, „új beszállás, új 
beszállás!", kiabálta a fényl ő  fejbőrű  tulajdonos, csengőszó, verklizene, 
gerendáknak vetett vállak, sikongatások és  kurjantások, a mélyben egy-
más hegyén-hátán tolongó emberek, reszket ő  vattacukor a fejek felett, 
imbolygó mézeskalács huszárok, seggbefújós kiskakasok sivalkodása, re-
kedt fakereplők recsegése, fülsiketítő  durranások, hogy a céllövöldében a 
telibe talált vigyorgó ördögfej hegyes vaspálcája a robbanószerre zuhan, 
lihegett már a kimerültségt ől, mindenestül körbefordult vele a világ. _ 

Tán csak nem félünk a magasságtól? 
Édes fiam! 
Hogy lesz belőled ejtőernyő s? 

Maga sem tudja, miként sikerült földet érnie. Egész testét elhagyta 
az erő , reszketett. S ett ől kezdve soha többé nem tudott rendesen föl-
mászni a kötél végéig, ujjheggyel megérinteni a karikát, ?mibe az bele 
volt csomózva. Hasonlóképpen járt a gyűrűvel is, mégpedig éppen a leg-
rosszabbkor: amikor Lackó Benedek osztályozott. Szépen, összezárt lábbal 
merevített, átfordult, hiba nélkül megcsinálta az ül őtámaszt, aztán odalenn 
elnevette magát valaki, lenézett, látta, hogy őt figyelik, s ettől kezdve 
tönkre volt téve a gyakorlata. Görcsöt kapott ott fönn a leveg őben, pil-
lanatok alatt ellepte testét a veríték, kapálózni kezdett összevissza: 

A szertorna így alaposan lerontotta az osztályzatát, örülhet, ha hár-
inasa lesz félévre. Mit szólna ehhez Mürl'ler Tóni, ha valahogy a fülébe . jut-
na? Hiszen még a kétbalkezes puha Horváthnak is négyese van .testneve-
lésből. S mi következik ezután, ha a második félévben járni kezdenek a 
Fekete-fürdőbe, s kiderül, hogy még úszni sem tud. 

Borzasztó dolog volt ez a kötélmászással meg a gy űrűvel, kétségtelen. 
Ha nem figyelik, megcsinálja hiba nélkül, talán gyorsabban és pontosab-
ban is, mint a többiek, de mihelyt magán érzi a fürkész ő  tekinteteket, 
vagy ha ne adj isten rászól valaki, abban a pillanatban vége van: az arca 
lángba borul, testét elönti az izzadság, kezéb ől-lábából kifut az erő . Nyil-
ván ezért nem lehet bel őle soha igazán jó sportoló. És így volt ezzel a 
többi órán is. Pontosabban azokon, amelyeket nem magyarul tanultak. 
Német órán, szerben, történelmen és földrajzon. Amikor beköltöztek a vá-
rosba, magyar tagozatra íratta az apja, de amikor elkezdtek járni isko-
lába, akkor derült ki, hogy a szerbhorvát nyelven kívül még három tan-
tárgyat szerbül kell tanulniuk, mert nem tud a tanár magyarul. Különösen 
a némettel gyűlt meg így a baja, ahol egy idegen nyelv segítségével kellett 
volna megtanulnia egy másik idegen nyelvet, amelyt ől egyébként már ko-
rábban is viszolygott, valami számára ismeretlen okból. Nem is tanult 
meg soha németül. Szerbül sem rendesen, s ennek aztán lépten-nyomon 
a kárát látta. Feltette neki a kérdést földrajzból a tanár, szépen és rész-
letesen tudott volna neki anyanyelven válaszolni, hiszen a földrajz már 
Főző  József miatt is mindig az egyik kedvenc tantárgya volt, de szerbül 
csak hebegett-habogott, majdnem úgy, mint a Horváth, ha nagyon zavar• 
ban volt, egészen gúzsba kötötte az a gondolat, hogy nem tudja magát 
rendesen kifejezni. Ezért nem jelentkezett soha, még olyankor sem, ami-
kor ,a tanár kérdésére egyedül ő  tudta volna á választ. Úgyis csak össze-
zavarodna, eltévedne a szavak és mondatok idegen és számára kiismer-
hetetlen útvesztőjében. Mit szólna vajon hozzá az Oszi, ha valahogy a 
fülébe jutna, hogy gyenge hármasra áll földrajzból, hát még ahhoz, hogy 
tartaléknak sem került be az iskola futballcsapatába? Nem merne a szeme 
elé kerülni. Aztán itt van ez a fránya történelem. A história. Valamikor 
hogy szerette a nagy szárazföldi és tengeri csatákat, pontosan el tudott 
igazodni a török elleni hadviselés minden fortélyában, ha a legmélyebb 
álmából fölébresztik, akkor is tudta volna, hogy az akindsik piros sapkát
viseltek, drótinget a szpáhik, aranypaszomántos inget, fehér turbánt a 
tisztjeik, pontosabban az agák, darutollas süveget, meggyszín zekét pedig 
a magyar vitézek, ismerte a zászlók színét és fonákját, tudta .a legjelent ő-
sebb évszámokat, most pedig mindez összekeveredik benne, elmosódik és 
a fonákjára fordul, azt sem tudja már, ki harcolt ki ellen, ki az ellenség 
és ki a barát, az évszámok meg a történelmi nevek kimondásába pedig 
egyenest beletörik a nyelve. 
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• Imígyen álltak a dolgok až iskolában, amikor Domonkos Karcsi vá-
ratlanul összetalálkozott Pesti Mancikával. Leesett már az els ő  hó, s mind-
járt el is olvadt: nedves, piszkosszürke nyomát otthagyta az aszfalton. 
Az iskolából tartott hazafelé, fázósan, kedveUlenül. Behúzott nyakkal lép-
kedett ;  egyik kezét zsebre vágta, a másikkal szorította ólomnehéz táskája 
fülét;. 'megvörösödött, egyre jobban fázott a táskát szorító keze, mégsem 
vette át a másikba. Kora délután volt, kevesen jártak az utcán. Néha 
autók zúgtak el mellette, meglep ően közel és er őszakosan, szorosan a fal 
mellé kellett húzódnia, hogy le ne csapják. Az egyik magas drótkerítés 
mögött, valami iskolaudvarban gyerekek futballoztak, megállt nézni őket. 
Az apja délutános volt, már elment hazulról, nem kellett hát iparkodnia. 
Ráért. Rendes bőrlabdával játszottak, igazi ötös futballal, amely azonban 
az udvar sáros földjét ől mostanra annyira összemocskolódott, hogy a fe-
kete pöttyöket nem lehet megkülönböztetni .az egykor bizonyára fényes-fe-
hér felülett ől, de ami a legfontosabb, az udvar két végében valódi kapuk 
voltak felállítva, amelyeken rezgett a háló, ha valamelyik csapat gólt rú-
gott. Magaformájú gyerekek lehettek, de hatan-hatan játszottak a nem 
túl nagy udvarban, s annak ellenére, hogy feln őtt nem volt velük, remény-
telennek látszott megkérdezni, hogy beállhat-e. közéjük. Zsebre dugott kéz-
zel, táskáját a kerítés tövébe támasztva nézte őket, nézte sóvárogva, ész-
re sem véve, hogy arcán és homlokán vörös nyomokat hagynak a rozsdás 
drótszemek. • Ekkor érintette meg gyöngéden a.vállát Pesti Mancika. Hir-
telen nem tudta, hol van: rá akart förmedni a hívatlan betolakodóra, aztán 
amikor 'meglátta, hogy az illető  lány, borzasztó zavarba jött. El őször nem 
ismerte meg Pesti Mancikát, aki alig látszott ki a m űszőrme télikabátból, 
a bolyhos sapkából meg a nyakára tekert vastag sálból, aztán amikor meg-
ismerte, fülig vörösödött. 

Szia, Domonkos — mondta Pesti Mancika. Gyönyör ű  volt a hangja. 
Szevasz — mondta Domonkos Karcsi, de a világ összes kincséért 

ki nem mondta volna a lány nevét. 
Hallgattak, nézték, ahogy a drótkerítés mögött nyakig sávosan, ékte- 

len lármával futballoznak a városi gyerekek. Szeme sarkából a lányra 
sandított: milyen sokat nőtt ő  is nyár óta, gondolta. Akárcsak Müller 
Tóni. Váratlanul belehasított valami ismeretlen fájás, olyan élesen,. olyan 
kibírhatatlanul és olyan valóságosan, hogy kis híján felkiáltott. Soha nem 
érzett még ilyen fájdalmas, egész testét átjáró szúrást. Közel volt hozzá, 
hogy eltörjön a mécses. Ő , aki arról volt. híres, hogy els ős kora óta nem 
fakadt sírva! A többiek, ha valami nagyon bántotta őket, csak elkezdtek 
bőgni —. néha még Müller Tóni is! —, s kicsit mindjárt könnyebb lett 
nekik, de hát őt valami különleges fából faraghatták, azért nem tud 
sírni. - 

- Megnőttél — mondta, de nem nézett a lányra. 
Te is — mondta a lány és a vastag sál mögül mosolyogni kezdett. 

Ismét a régi Pesti Mancika volt: Domonkos Karcsinak elállt t őle a szív-
verése. — Hogy ízlik. a városi élet? 

Ízlik — mondta, de nem nézett a lányra. 
Persze, hagy ízlik. Már egészen városi vagy. Bennünket falusiakat 

meg lenézel. 
Á, dehogy is nézlek le. Miket beszélsz. 

Egészen kétségbe volt esve. Méghogy ő  lenézi Pesti Mancikát meg 
Müller Tónit! 

Hát ha nem, akkor miért nem látni soha a faluban? Benéztél 
egyszer is az iskolába? Írtál valamelyikünknek is egy levelet? Legalább 
a Müllernek írhattál volna. Hiányzik neked valaki is közülünk. 

Domonkos Karcsi meglepődve tapasztalta, hogy a lány hangja tele 
van szemrehányással. Most ugratja itt vagy komolyan gondolja mindezt. 
Atyámuram, hátha komolyan gondolja, s valóban fontos neki az ő  haza-
látogatása vagy a levele. Még jobban elvörösödött. Még hogy hiányzik-e 
neki közülük valaki. Már hogyne hiányozna. Mindennél jobban hiányzik. 
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írhatok is éppen — mondta a világ legközömbösebb hangján. 
Hát akkor írjál. Ha nem tévedek, tudod a címem. 
Azt éppen tudom. 
Hát akkor szia — mondta a lány, s a legnagyobb megrökönyödé-

sére a nyakába csimpaszkodott, s miel őtt bármit tehetett voilria, szájon 
csókolta. De már akkor futott is, apró, kopogó léptekkel, törökzászlóként 
lobogott utána fehér gyapjúsála. A saroknál a válla felett hátraleett, visz-
szaintegetett. Domonkos Karcsi leforrázva állt ott a drótkerítés tövében, 
aztán nagy sokára óvatosan megnyalta a száját. Téli fagylalt íze volt. A 
gyerekek odabenn változatlan hevességgel rúgták a csupasár labdát, mint-
ha semmi nem történt volna. Most jutott csak eszébe, hogy elfelejtette 
megkérdezni Mancikától, mit keres benn a városban, .amikör ilyenkor is-
kolában 'kellene lennie. Mint. ahogy Müller Tónitól is elfelejtette meg-
kérdezni, pontosan húsz nappal ezel ő tt. 

Álmában otthon jár megint. De nem az utóbbi évek ilátogattak - el hozzá, 
hanem a jóval korábbiak, amelyekre ébren már nem is igen emlékezett. 
Mint valami tejüvegen keresztül látta a Nagygödröt, fölötte a szélben 
hajladozó fiatal nyárfákat, amelyek mostanra ugyancsak megvastagodtak 
és már-már hajlíthatatlanok lettek, cikáztak közöttük, hurrázták; -  halihóz-
tak, s egyszer csak szöges végű  nyílvessző  fúródott Müller Tóni szemhéjá-
ba; a vékonyka vércsik, mint valami vörös fonál, kacskaringózott lefelé 
az arcán. Kőhajításnyira onnan látta •a Nagytemet ő t, amcrynek•- s űrű  bok-
rai és .gazzal benőtt .öreg kriptái között olyan jól lehetett. bújócskázni, de 
ahol sötétedés után •  fura fények kezdtek el imbq ~lyogüi; _koszorúšzalagok, 

Más száraz művirágok és ás effélék csörögtek a feltámadó szélben, s ilyenkor 
nem volt ajánlatos még a tájékára sem menni. 

S ki tudja honnan, egyszer csak előbújtak mindazok,- akiktől okkal 
vagy teljesen ok nélkül félt •kisgyermek korában, jöttek együtt kézenfogva, 
lánc, lánc, eszterláncot meg bújj, bújj zöld ágat játszva,. benépesítették a 
szobát, kérdezés nélkül helyet foglaltak az ágya szélén, "volt olyan, aki 
még a paplanja alá is beszemtelenkedett, de bármily félelmeteséknek igye-
keztek is látszani, fura módon már egyikükt őQ sem «tartott igázán, s ez 
még álmában is szomorúvá tette. A Korpaember jött legelöl, akivel az 
anyja ijesztgette nagyon régen: elég volt csak kiejtenie a nevét, s ő  már lúd-
bőrözött is félelmében, bújt az anyjához, a kuckóba vagy az asztal alá; 
itt vagyok tehát végre szemt ől szemben a Korpaemberrel, gondolta álmá-
ban, láthatom az arcát, félelmetes vicsorgását,' de aztán kiábrándultan ta-
pasztalta, hogy valami ormótlan zsidózsák van a fejére húzva, amely az 
egész alakját eltakarja. 

A Korpaember kezét fogva jött aztán .. .Békacomb, az egyfogú ci 
gányasszony, szünet nélkül öltögette rá a nyelvét; minduntalan föllebben-
tette hosszú csíkos szoknyáját; s pucér • ülepét mutogatta. De itt voltak 
már a 'többiek is mind hiánytalanul: a boszorkány hírében álló Varjú 
Panna néni, akinek már a neve olyan -borzongtató 'vélt, kezében egy nagy 
tányér cukrozott kukoricagörhével; • nyomában a félnótás Joka Pista rugdo-
sott maga előtt egy üres konzervdobozt, s közben ,niegáillás nélkül mormolt 
valami ilyesmit: „megvagyunk, apjuk, mint Csingágóban meg a Róbert 
soron", és hogy „elvittek mindent az oroszok, hát így van ez, apjuk", aztán 
a Cigány Luca, a Bakos Úr, a Topa Pityu bácsi, meg a többiek mind, akik-
től annak idején olyan jóízűeket lehetett ,félni. A .fura körmenet hangtalanul 
énekelve, beszélve, -rriutogatva, grimaszkodva végiglébegett a lakáson, az-
tán hirtlen elkezdett távolodni, füstté válni, utoljára végleg elt űnt, mintha 
bemeszelték volna az ablaküveget, amelyen keresztül. eddig mindezt látta. 

Ébren volt már: hazaérkezett• az éjszakai váltásból az apja, edények-
kel csörgött a konyhában, neki meg lassan készül ődnie kellett az iskolába. 
Megint lesz majd egy németóra, egy szerbóra, egy történelemóra, elölr ő l 
kezdődik a keserves kötélmászás. ". 

Részlet a szerző  Gyalogtörök című , a Forum Könyvkiadó idei regénypályázatán els ő  díjat 
nyert ifjúsági regényéb ől. 
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FÜLÖP GÁBOR 

SZEMTŐL SZEMBE 

összevont szemöldökkel, 
mint párbaj előtt, 
szemedbe nézek, 
bandzsalítva ugyan, 
de rezzenéstelen. 
Ahogy már ilyenkor illik. 
Szemt ől szembe. 
Egészen közelr ől. 
Szemüvegeden át látlak. 
Mintha akváriumban úszkálna 
szép szemed. 

ZENE 

Gördülő  kövek. 
Kőlavina. 
Naponta hallottad, 
fejeden, dobhártyádban 
érezted. 
Ma már 
sokkal finomabb módszerekkel 
dolgoznak. 
Nem hallod, szinte 
nem is tudsz róla, 
csupán érzed. 
Rolling Stones. 

STABI LIZÁCIÓ 

Az utóbbi id őben 
sóderolással és EGYÉB 
kevésbé élvezhet ő  szöveggel 
teleírt 
félbehajtott 
A 4-es formátumú 
papírlapok HÁTLAPJÁRA 
írom a verset. 
Takarékoskodom a papírral, 
de nem gy őzőm az iramot. 
A TÚLSÓ oldalból 
egyre több van. 

SZIBÉRIA-ERKÉLY 

Annyi erkélyvers után — 
kimerészkedem 
az erkélyre megint. 
Körülnézni. 
Lehet-e kinn írni ismét. 
Hófúvás, 
cudar idő. 
Kész Szibéria. 
És nemcsak 
télen. 

ALMÁM 

Az én almám alszik. 
Mélyen — 
paplan, emelet, föld alatt. 
Alszik almám, 
s ha körberágnám, 
csak bennem maradna 
a csuma. 

NÉGYSZÖGLETES BUBORÉKBAN 

Négyszögletes buborékban, 
könyvekkel körülbélelt 
sötét szobában, 
nyikorgó régi konyhaszéken, 
nyakadban a kisebbik gyerekkel. 

Ernád a verset. 
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KÉZFOGÁS OK 

FLORIKA ŠTEFAN 

E RÖVIDKE ÉLET TITKA 

Kimondom kenyér s kelt tésztát látok tekn őben 
meg izzó kemencét s az asztalon forró lepényt 
Fészekben tojás visszaidézi az egész gyerekkort 
a tág udvart szénaasztagot szalmakazlat kukoricagórét 
s bennük minden titkát e rövidke életnek 

AJÁNDÉK 

Ezt a maroknyi sík rónát nyújtom felétek 
két előmeredő  dombbal 
ezt a szelek és folyók szabdalta síkot 
hogy jóllakjatok kenyérrel ha éheztek 
s borral is oltsátok szomjatokat 
A bocskorok bekerültek a történelembe 
múzeumi üvegszekrényekben porosodnak 
hogy bámulhassák őket kés ő  nemzedékek 

AZ ÚJVIDÉKI NYÁR ÍRÁSJEGYEI 

Reggel. Bent a városban. Akár az erdőben. 
Meg az a fülemüle-dal: írásjegyei a nyárnak. 
Fogjuk a kosarat, s induljunk piacra, 
míg a macedóniai paradicsomon ott a harmat, 
s a szabadkai meggyen meg a šumadijai uborkákon is. 
Elkevered ő  nyelvek, eltér ő  hanghordozások 
örömét szívod magadba s hosszabb élet ű  leszel. 
Jön majd a tél, a kossava s törli ezt a képet, 
a dús termékek és az emberi öröm nyomát. 
Facipőben, a bódék asztalánál, 
csak a salajkai káposztaárus asszonyok maradnak ott 
s a kisači meg pivnicei fajcsirkék hosszú sorai... 

A SZÍV ÉS AZ EMLÉKEZET LÁDÁJA 

Rakosgatom lassan a dolgokat 
a szív és az emlékezet ládájába helyezek mindent 
fehér vászon göngyölegek közé 
bazsalikommal illatosított 
ünneplős ingek közé 
s magammal viszem őket az id ő tlenségbe 
az igaz szóba Bennük gyökerezem 
Lepergek mint búzaszem a véka peremén 
Magvet ő  ujján siklok beveszem magamat a földbe 
Újra kihajtok szárba szökkenek s érlel ődöm 
idő tlen időkön át 
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A SÍKSÁG OLVASATA 

Úgy olvasok a barázdákból mint szenvedélyes kutatók 
néma nyomokból t űnt századok földerítésekor 
Az es őcseppben egy napsugárban fuvallatban 
a föld szavát s a magvak beszédjét hallom 
Érdekel mindennek a sorsa mindenkinek a gyökere 
összefügg gyökérzetemmel 
A kenyérnek is meleg lelke van 
Mennyi sok dráma a szelíd felszín alatt 
s én a madarakkal osztozom hogy mindezen enyhítsek 
Mindegyik csuklómon századok mázsasúlyai 
Ismeretlen hangok irányítják a karomat 
Csupán részecske vagyok a változások végtelen menetében 

HÍVÁS 

Erősíts gyöngédségeddel, hogy ne árvuljak el. 
Erősíts szereteteddel, hogy ne torpanjak meg. 
Lidérces álmok bántanak: összes halottaim, 
akik a térdükön tartottak gyermekkoromban, 
most sírjukból kelnek és mondják, csak egyre mondják. 
Kivehet ő  a hamuszürke arcuk, s a fehérnemű, amiben 
örökre ellengtek tőlünk, de a szájuk nem nyílik. 
A föld ismétli-e egykori szavaikat, 
vagy én őriztem meg őket fülemben, s most nem tudom, 
ki is várja hát, hogy mindenképpen társuljak hozzájuk. 

ESZMETANODA 

Jól kieszelt zsinórzaton, 
bábukként mozgunk, mert így akarta ezt 
a háttérben egy hasbeszélő, láthatatlan rendező . 
A dumákban ott a kötelez ő, tömény der ű, 
avitt eszmetanodai füzetek tartozéka. 
Iram! Iram! Iram! ismételgetik Pavlov gyermekei 
s felejtitek, hogy évtizedekig az „uram" 
jelentette ezt az ismételgetést! 
És senki sem kérdez már, tornász vagy-e, avagy költ ő  — 
csak a feltételes reflex legyen kifogástalan. 
Tudunk-e még örülni, milyen az ország hossza, szélte, 
vagy' mezsgyénk mögül ódákat írunk a köpönyegforgatóknak, 
akik h űbéri uradalomként élvezik a Forradalmat! 

FEHÉR Ferenc fordításai 

A verseket Flori.ka štefan Fejfákon túl a földek című  válogatott verskötetének anyagából, 
egy készülő  kötetb ől vettük. 
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ÖRÖKS  ÉG  

NÉMETH FERENC 

„A SZABAD SZÓ OLLÓZ ..." 
REHOROVSZKY JENŐ  BECSKEREKI ÉVEIRCoL 

Közvetlenül az első  világháború után a becskereki Torontál munkatársa, 
Rehorovszky Jenő, alig harmincévesen lapot alapított. Becskereki Futár 
címmel megindította az els ő  riportlapot a Bega-parti városban. A színes 
írásokban gazdag, szombatonként megjelen ő  Futár egyik úttörője volt 
a jugoszláviai magyar sajtónak, amelyet a Bega-parti városban egyéb, 
ugyancsak rövid életű, de sokkal jelentősebb vállalkozások követtek: 
1920. február 15-én beindult a Renaissance, a „szépirodalmi, kritikai, 
művészeti revue", majd 1922. január 28-án a Fáklya, az .irodalom, a m ű-
vészet, a kritika és a sport kérdéseinek szentelt heti folyóirat stb. A Futár 
nem volt irodalmi lap, noha Löbl Árpád megállapítása szerint „hébe-korba 
közölt egy-egy szépirodalmi írást". Vékony Náci (László B. Jen ő) is itt 
jelentkezett bökverseivel, humoros írásaival és itt szórta sziporkázó ötle-
teit a lap többi munkatársa:Kernné Végh Vilma, Godányi Zoltán, Brázay 
Emil és mások. A lap szerkesztősége az egykori Úri utca 3-as számú há-
zában volt. Végh Vilma írja, hogy „itt szerénykedett a Futár szerkeszt ősége 
egy főutcai ház udvari lakásában. Kicsike két szoba. Ennél kedélyesebb 
szerkesztőséget elképzelni sem lehetett". Ugyancsak t őle tudjuk, .hogy a 
Futár szerkesztőségében volt mindig b őven snapsz, likőr, cigaretta és szi-
var. Csupán az volt a baj, hogy néha több szivar fogyott, mint kézirat-
papír. 

Löbl Árpád, aki 1920-ban egy ideig Becskereken tartózkodott, Ván-
dorlások című  könyvében a következőket írja: „Azt tudom, hogy a Futár 
közölte valami kis írásomat, de hogy mi közös ügyem akadhatott még 
Rehorovszkyval, sehogyan sem tudok már visszaemlékezni rá. Pedig va-
lami sajtópörről lehetett szó, a bírósági iratok szerint, amelyek azonban 
a lényegről nem tudósíthatnak." 

A Futár beindítását megelégedéssel nyugtázta a becskereki o.lvas& 
közönség. Még megjelenése előtt, 1919. november 16-án a Torontál helyes-
lően állapítja meg, hogy Nagybecskereken már régóta hiányzik egy heti 
riportújság, „amely a napilapok látókörén kívül es ő  közérdekű  dolgokkal, 
meglátásokkal, színes riportokkal, interjúkkal, a közgazdaság körébe tar-
tozó eseményekkel és az irodalommal foglalkozna". Ezt a 'szerepet volt 
hivatott betölteni a Futár. 

A zrenjanini levéltárban sikerült felkutatnunk a lap megindítására 
vonatkozó dokumentumot, amely eredetiben így hangzik: 

19185 	 Podžupan torontalske županije 

1919 
Svoj gospodi sremski,m i gradskim na čelnicima i policijskim ka- 

petanima! 
Izveštavarn Vas, da sam dozvolio Jene Rehorovszkom da list: Becs- 

kereki Futár na teritoriji torontalske županije može u svim danima u 
radnjama, na ulicarna, pijacama, železni čkim stanicama itd. prodavati. 

Vel. Bečkerek 1. I. 1920 	 Janković  
podžupan 
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A Futár első  száma 1919. december 31-én, tehát egy nappal a lapter-
jesztési engedély kiadása előtt jelent meg. Sikeréről a Torontál a követ-
kezőket írja: „a lap els ő  számát a rikkancstól hamarosan szétkapkodták .. . 

egyes példányok még kaphatók Mangold és Almássy könyvkereskedőknél 
és a Krcselits-féle cukrázdában." 

Mivel is szórakoztatta a becskereki olvasóközönséget Rehorovszky 
Jenő  riportlapja? Ezt néhány kiragadott címmel illusztrálhatjuk a leg-
jobban: Nagybecskereki ügyvéd, aki Kun Bélával újságíróskodott, Érdekes 
karrierek (Bíróból suszterinas), Statisztika a meg nem született gyerme-
kekről, Beszélgetés el őkelő  becskereki lovakkal, Sztrájkolnak a Rózsa ká-
véház sakkozói, Mikor a Torontált Monte Carlóban árulták, Gróf Csekonics, 
az öreg „elvtárs" (Hogyan élt Csekonics Endre gróf a kommün alatt? — 
eredeti tudósítás) stb. A lap emellett sorozatban közölte a becskereki ha-
dimilliomosok portréit, továbbá rendszeresen beszámolt a „csiklandósabb" 
városi eseményekről is. 1920 februárjában már akadt, aki a „lovagiasság 
szabályai szerint" akarta elintézni vitás ügyeit a Futár szerkeszt őjével. 
Így Vinczehídy Miklós a Futár 7. számának Köztünk maradjon című  cikkét 
„magára nézve sért őnek találta, mert a városban szárnyra kelt kósza hír, 
és a kérdéses cikk között összefüggést vélt találni". Szerencsére a párbaj-
ból nem lett semmi, mert Rehorovszky azt visszautasította — akárcsak a 
bocsánatkérést is. 

A Futár 1920. április harmadikai számában egy új melléklet is be-
indult: Az Én Futárom című  gyermekújság, amelyet inkább szórakoztató 
mellékletnek nevezhetnénk, mintsem gyermeklapnak. Az Én Futárom első  
számában „hadimilliomoskák" portréit közölte. 

1920 áprilisában a Futár szépségverseny megszervezésével is próbál-
kozott. Vékony Náci az eseményt bökverseiben meg is énekelte. A gy őztes 
arcképét egyébként Emil. Zsenár, a jeles becskereki portréfest ő  kellett 
hogy megörökítse. 

Rehorovszky magánéletéről annyit tudunk, hogy ez id ő  tájt Vékony 
Nácival a Váraljai utcában az öreg Török kisasszonyoknál kasztalt, hi-
szen akkor még mindketten „ifjú agglegények" voltak. 

Akkoriban történt, hogy Rehó, ahogyan barátai nevezték, beleszeretett 
egy becskereki leányba, s hogy ne lehessen kitalálni, kir ől is van szó, 
Asszonyom címmel rovatot indított a Futárban, amelynek írásait szerel-
méhez intézte. Mily nagy volt a meglepetése, amikor váratlanul, Uram 
címmel megérkezett a válasz. Sajnos nem az imádott hajadontól, hanem 
Végh Vilmától kapta, aki átlátott a szitán, és meg akarta tréfálni a Futár 
szerelmes szerkeszt őjét. 

1920. április 9-én a Torontál arról tudósít, hogy Rehorovszky Jen ő  
„másirányú elfoglaltsága miatt" kilépett a Torontál szerkeszt őségéből. A 
megindoklás helyénvaló volt, mert b őven .akadt elfoglaltsága, hiszen nem 
sokkal a Futár megindítása után a Szabad Szó című  „politikai napilap" 
felillős szerkeszt ője lett. Sajnos egyik lap sem volt hosszú élet ű : a Szabad 
Szó 1920 decemberében szűnt meg, a Futár pedig valamivel kés őbb. Reho-
rovszky ezután Pozsonyban telepedett le véglegesen és ott folytatta újság-
írói munkásságát. 

A Szabad Szót, amely talán vetélkedni akart a Torontállal, vegyes 
érzelmekkel fogadta az olvasóközönség. Err ől tanúskodik egy, 1920. szep-
tember 25-i cikk is: 

„Beszélik, hogy e laphoz nagy számmal érkeznek névtelen és aláírt 
levelek, üzenetek a tömegb ől, amelyekben szimpátia és ellenszenv egyaránt 
jut kifejezésre. Beszélik, hogy a ragaszkodás és a várakozás a lap iránt 
egész természetes, mert itt minden szó ezrek és ezrek nevében íródik. 

De beszélik, hogy az itt-ott megnyilvánuló ellenszenv még természe-
tesebb, mert a kishit űek és gyávák mindig gyűlölettel és irigységgel hall-
gatták azokat a szavakat, melyek az igazságot leplezetlenül és bátran 
mondják ki." 

Sajnos a Szabad Szó nem sokáig hirdette a „leplezetlen igazságot": 
1920 decemberében megsz űnt. Godányi Zoltán, a Torontáli munkatársa de- 
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cember 10-én egy nevezetes újságírói csínytevést hajtott végre a Szabad 
Szó ellen. Végh Vilma szerint ezt Juhász Ferenc hajtotta végre. Az eseményt 
évek múltán is emlegették a becskereki irodalmi berkekben. Kelemen Já-
nos, :a lap egykori munkatársa, az esetet és annak el őzményeit így foglalta 
össze: 

„Külföldi és vidéki tudósítói nem voltak a Szabad Szónak, erre nem 
áldoztak az újságcsináláshoz nem ért ő  kiadók, és az anyagot a Torontálból 
vettük kölcsön. Emiatt egy órával kés őbb jelentettük meg a Szabad Szót, 
és a külföldi híranyag feldolgozását a szerkeszt őség legkorábban kell ő  tag-
jára, az én b. személyemre bízták. 

Felelősségteljes megbízatásomnak igyekeztem lelkiismeretesen eleget 
tenni. Minden nap pontosan hét órakor ott álltam a Pleitz-nyomda kö-
zelében és vártam az »anyagot«. Megvettem a Toroptált, és usgye be a 
Sneller-nyomdába. Az utcán kutyafuttában elolvastam az anyagot, és a 
nyomdában csak a »technikai« munka elvégzése, a tudósítások kivágása 
és felragasztása várt rám." 

Így történt ez hosszú hónapokig, anélkül, hogy a közönség bármit 
is észrevett volna. Más volt a tudósítások technikai beosztása, kiállítása, 
és a közönség nem akarta elhinni a Torontál szerkeszt ősége berkeib ől ki-
szivárgó vádakat. 

Godányi Zoltán, a Torontál munkatársa vállalta a naiv olvasó felvi-
lágosítását, és munkáját derekasan megoldotta. Aznap bombamerénylet ,tör-
tént a bukaresti román szenátusban és az áldozatok közé becsempészett 
egy fiktív nevet, amely visszafelé olvasva leleplezi a Szabad Szó eljárását. 

A szenzációs hír a következ őképpen hangzott: 

BOMBAMERÉNYLET A ROMÁN SZENÁTUSBAN 

(Bukarest, dec. 10.) A szenátus tegnapi ülésén véres bombamerénylet 
történt. A robbanás Radu Demeter nagyváradi püspököt és Greczeanu mi-
nisztert megölte, Ciorogoru Nifon aradi püspök, Spiru szenátor, valamint 
Coanda tábornok, Valean miniszter és Zolo Oszdabasza portugál követ sú-
lyosan megsebesültek. 

A hír egészen gyanútlan benyomást keltett, elvégre a szenátus diplo-
máciai páholyában valóban megsebesülhetett a portugál követ, és ki 
mer Zolo Oszdabasza nevének kifogástalan portugál hangzásában kétel-
kedni? És a tudósítás, pontosan úgy, ahogy a Torontálban volt, megjelent 
a Szabad Szóban. 

Délben már mindenki tudta, hogy a „tragikus sorsú" portugál követ 
nevét visszafelé kell olvasni és a következ ő  szöveget adja: A Szabad Szó 
ollóz. 

Rehorovszky Jenő , aki jókedvéről és bohém magatartásáról volt is-
mert, az eset után még egy jó ideig orrolt a csínytevés szerz őjére. 

Azután lassan minden feledésbe merült. Rehót családi ügyei Pozsony-
ba szólították. Évekkel kés őbb, 1936 novemberében írja Vékony Náci ba-
rátjának, a Tükör 10 éves jubileumára: 

„Jubileumod szép és örvendetes esemény. Engedd meg, hogy abban 
egy kis részt kérjek én is, mert hiszen a Futár úttör ő  volt a riportlapok 
terén, vagyis a Tükör tulajdonképpen folytatása az általam alapított Fu-
tárnak. 

A ti városotokra szívesen gondolok mindig vissza! Talán vannak, akik 
még emlékeznek a Rehóra, akiről Kelemen János jövőbelátó szemmel meg-
jósolta, hogy két fia lesz. És az lett. Pontosan ahogy megjósolta ... 

Itt folyik •a szép, nagy kék folyó (nem olyan zavaros, mint a Bega), 
és tényleg innen a kávéház sarkáról indul a bécsi villamos. De azért higy-
jétek el, sokszor elcserélném ezt a villamost a — zsombolyai helyiérde-
kűvel, amely á ti főutcátokat szelte keresztül mérges ki:s nekirugaszko-
dásokkal és fekete füstfelh őbe burkolt bennünket, különösen ha .a Rózsa 
teraszán ültünk fehér nyári ruhában ..." 
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ÉGTÁJ  

BRINDZA KÁROLY 

VIHAR A PUSZTÁKON 
VÁLOGATÁS AZ 1897. ÉVI ARATÖSZTRÁJK BÁCS-BODROG MEGYEI 
DOKUMENTUMAIBÓL 2. 

AZ ARATÖSZTRÁJK DOKUMENTUMAI 

I. 
VOJNITS ISTVÁNNAK, BÁCS-BODROG MEGYE F Ő ISPÁNJÁNAK JELEN- 
TÉSE A M. KIR. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERNEK A MEGYÉBEN 
FOLYÓ ARATÁSI ELŐKÉSZÜLETEKRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

HELYI MEZEI MUNKÁSOK MOZGOLÓDÁSÁRA 

Nagyméltóságú 	
DARÁNYI IGNÁCZ 

magyar királyi földm űvelésügyi miniszter úrnak 

Budapesten 
Nagyméltóságú Miniszter Úr! 

Nagyméltóságodnak folyó évi április hó 27-én 2143 eln. szám alatt 
kelt és az arató munkálatok tárgyában kiadott kegyes intézvénye alapján, 
van szerencsém tiszteletteljes jelentésemet a következ őkben felterjeszteni: 

Mindenekelőtt bátorkodom bejelenteni, hogy miután a vármegye te-
rületén a nagybirtok' kevés számmal és itt inkább a középbirtokos osztály 
van képviselve, azért adataim beszerzését nem csak a nagy-, hanem egyút-
tal a középbirtokokra is kiterjesztem, és így jelentésem, illetve kimutatá-
som arra is kiterjed. Hogy pedig Nagyméltóságodnak eme vármegye egész 
területéről lehetőleg kimerítő  látképet nyújthassak, azért jelentésemet já-
rásonként, és ott, hol a szükség kívánja, községenként is kiegészítve ter-
jesztem fel. 

A bács-almási járásban eddig semmi jel nem mutatkozik, melyb ől 
következtetni lehetne, hogy a mezei munkások az aratási szerz ődésbő l 
kifolyó kötelezettségeiket teljesíteni megtagadnák és nem is valószín ű , hogy 
az elvállalt munka teljesítése megtagadtatnék; miután eme járásban mun-
kahiány nincs, a nagyobb birtokokról szóló kimutatás A.) alatt csatolva 
van; az esetre, ha mégis megtagadtatnak a munkások. által a szerz ődéses 
munkák teljesítése, .karhatálom útján az elhárítható, melyre elegend őnek 
mutatkozik Almás, Bajmok és Jankovác községekben állomásozó csend-
őrőrsnek az aratási id ő  alatti teljes létszámba való meghagyása. 

Az apatini járásban a kimutatásban kitüntetett, mintegy 183 szá-
mot ki-tevő  munkaerőhiány mutatkozik, mely azonban remélhet ő , hogy 
idejében még pótolható lesz, bátorkodom még megjegyezni, hogy az itt 
ki nem tüntetett királyi kincstár mint nagybirtokos feles gazdaságot űz, a 
kisbirtokosok pedig hozzátartozóik és cselédjeikkel dolgoztatnak s ezen 
arató munkások szükséglete alig vehet ő  számba; a kimutatást B.) alatt 
bátorkodom felterjeszteni. 

A bajai járásban az idei aratáshoz szükséglend ő  munkaerőben 
hiány nem fog mutatkozni, a 'kisbirtokosság az aratást legnagyobb részt 
családtagjaival és éves cselédjeivel végezteti; az aratási id ő  beálltával Báth- 
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monostor, Baracska és Dautova községb ől mintegy 1500 arató pár a szla-
vóniai megyékbe távozik, részint munkakeresés, részint a már el őre el-
vállalt aratási idő  alkalmával az, hogy a vállalt munkába nem állanak, a 
mely körülmény főképp annak tulajdonítható, hogy a szomszéd megyei 
birtokosok — munkaadók — a munkásokkal illet ő  községeik elöljárósága 
előtt szerződést nem kötnek; a kimutatást a C) alatt csatolom. 

A hódsághi járásban a csekély számú nagyobb és középbirtokosok 
az aratási munkára részeseiket szerz ődésileg már mind felfogadták, s 
a szerződések alapján a munkások elvállalt kötelezettségükkel el is vég-
zendik, tehát a szerz ődések biztosítottnak tekinthet ők; a munkaerő  a já-
rásban elég van, úgy hogy a járásból sokan más vidékre mennek aratási 
munkára, eddig eme járásban munkásmozgalom nem észleltetett; a ki-
mutatást D.) alatt csatolom. 

A kulai járásban a birtokosok legnagyobb része már biztosította 
magát arató munkásokkal, de az ott lév ő  8-10 nagyobb gazdaságot ki-
véve, a többiek mindannyian csak szóbeli szerz ődést kötnek; a kisbirtoko- 
sok aratói meg vannak elégedve helyzetökkel, csupán a nagybirtokú Lel-
bach család munkásai panaszkodnak a miatt, hogy sok ingyen munkát kell 
teljesíteniök,melyek ugyan szerz ődésileg ki vannak kötve, a járás területén 
az agrár szocializmus ugyan már er ősen el van terjedve, de eddig viselkedé 
sük nem teszi szükségessé, hogy a már életbe 1ép.tetett preventív intézkedé-
sek másokkal is pótolhassanak; a munkáshiány eddig csupán Kuczora 
községben mutatkozik, de ezen hiányt a szomszéd Bács-Keresztur kipó-
tolja, miután azonban itt az agrár szocializmus er ősen el van terjedve, 
melyből kifolyólag kétséges, vajon a munkába lépni szándékozók is nem 
fognak ebben a többiekt ől megakadályoztatni, miután a nagybirtokú Lel-
bach család szerződésileg biztosított aratóitól aránylag túl sok mellék szol-
gáltatást kíván, miután a közép és kisbirtokosok részeseikkel szerz ődést 
kötni nem szoktak, félő, hogy daczára annak, miszerint a járásban a mun-
káskéz átlagban nem hogy kevés, de fölös számmal van, miszerint egy 
esetleges gyengébb termés beálltával, vagy az aratási id őkben mutatkozni 
szokott felbújtás által visszatartva, a meglév ő  munkaerő  nem lesz elégséges, 
ezen bizonytalan szerződési• viszonyok folytán a hiányt még megközelít őleg 
sem jelezhetem. 

Az óbecsei járásban, Túrfia községében munkás szükséglet nincs, 
sőt az ott helyt létez ő  munka erőből többen még vidékre, sőt Szerém-
ségbe is mennek; Bács-Petrovoszelllón a munkás • szükséglet ugyan nincs 
biztosítva, de addig a szocialista izgatók ily arányú izgatásai oda el nem 
hatoltak; Bács-Szenttamáson az összes nagybirtokosok Dungyerszkyék mun-
kás szükséglete biztosítva volt ugyan, de a legutóbbi napokban, a kü-
szöbön álló 'mezei munka a szocializmus káros hatása miatt, felette ve-
szélyeztetve látszik, mivel az oda való socialisták munkát vállalni nem 
akarnak, a vállalkozók gazdáiknak egymás után felmondanak, s őt a mi a 
legveszedelmesebb; a vidékről oda jövő  munkásokat az oda valók titokban 
izgatják ésterrorizálják és így ezen vidéki munkások nem mernek munkát 
vállalni és •a munkába állottak is levélben felmondanak, mi miatt a föld-
birtokosok között nem csekély izgatottság uralkodik; a f őszolgabíró út-
ján •a rendelkezésre álló eszközökkel eddig mindent megtett a fenyeget ő  
veszély elhárítására, azonban látni való, hogy eddigi intézkedései gyengének 
bizonyultak, valószínű , hogy csakis . a csendőrség létszámának szaporítása 
útján lehet a további mozgalmat esetleg megakasztani. 

Bács-Földvárott az ide I. E.) alatti kimutatás szerint 200 pár arató 
munkásra volna szükség, mind a kimutatásban megnevezett gazdáknak 
szükséglete nincs bižtosítva, beérkezett jelentés szerint azonban remélhet ő , 
hogy a sztrájkolni szándékozó munkások fel fognak. hagyni sztrájkolási 
szándékukkal azon esetben, ha látni fogják, hogy túl magas követeléseiket 
.a gazdák figyelembe nem veszik és őket mellőzik; Ókéren az ide II. E.) 
alatt mellékelt kimutatás szerint a nem biztosított munkás 289 párra rúg 
mindkét alább jelzett községben, a lehet őséghez képest megtétettek a 
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szükséges lépések, oly irányban, hogy eme hiány pótoltassék, mely is hacsak 
a jelentkez ő  mozgalom túl nagy arányokat nem ölt — remélhet őleg ke-
resztül vihető  lesz: 

A zentai járásban nagyobb birtokok nincsenek, a munkáskéz 
kellő  számban rendelkezésre áll ugyan, de szerz ődést az aratókkal nem 
kötöttek is most sem. 

Kilátás volt reá, hogy esetleg békés úton az egész kérdés kedvez ően 
megoldható lesz, de a mezei munkások eddig követelt merev magatartá-
sával szemben, minden eddig tanúsított békés eljárás a reménykedett 
eredményre nem vezetett és ma már eme járásban átlépte azon határt, 
amelyen túl a jó akaratú figyelmeztetés mit sem használ és átlépett azon 
térre, hol a megfélemlítés és atársadalmi rend felforgatása veszi át 
szerepét. 

Az utóbbi napokban Ada és Mohol községekben fordult el ő, hogy a 
Tiszán túlról munkakeresés céljából átjött néhány vidéki munkást megtá-
madták a moholi, illetve adai szocialisták és fenyegetések között kénysze-
rítették őket a község elhagyására, folyó hó 22 és 23-án pedig a moholi 
határban 16-18 főből álló, botokkal felfegyverkezett munkás csapat vo-
nult azon szállásokra, amelyekr ől tudták, hogy idegen munkásokat fog-

lalkoztattak és ott, valamint a tulajdonosokat, úgy a munkásokat fenye-
getve, ez utóbbiakat a munkából abban hagyni kényszerítették és őket el-
űzték, minden a munka vállalásával kapcsolatos kérdésben azzal állanak 
elő , hogy .a zentai congresszus határozatáig, melyet június hó 6 és 7-ikén 
óhajtanának megtartani, szóba sem állnak, a kimutatást F.) alatt terjesz-
tem fel. 

A palánkai járásban a másutt mutatkozó munkásmozgalmak nin-
csenek, a munkások a mai napig a legcsendesebb magatartást tanúsították, 
munkáshiány nincs; a járásban lév ő  csébi és novoszellói nagybirtokok ré-
szére az aratáshoz szükséges munkaer ő  biztosítva van, a kincstári urada-
lom, mint nagybirtokos pedig földjeit felében m űvelteti; a közép és. ki-
sebb birtokos osztály is biztosítva van, mert földjeit béresekkel] és nap-
számosokkal kezelteti; a kimutatást G.) alatt felterjesztem. 

A titeli járásban a saját gazdagságot űző  nagyobb birtokosok rész-
letes kimutatását H.) alatt csatolom azon tiszteletteljes jelentésem kapcsán, 
hogy a többi nagyobb birtokosok vagy bérl ők földjeiket vagy kisebb par-
cellákban adják bérbe, vagy felében dolgoztatják a kisebb és közép bir-
tokos osztály a szükséges munka er őt a járásból fedezik és munka er ők-
ben szükség nincs. 

A topolyai járást illetőleg mindenek előtt bátorkodom megjegyezni, 
hogy különösen a kisebb gazdák,. de a nagyobb birtokok birtokosainak egy 
nagy része is, a munkásokkal aratási szerz ődést nem kötött, vagy ha kö-
tött is, azt az elöljáróság által nem látamoztatta, a kimutatás I.) alatt 
van csatolva; Sándor, Pacsér és Szeghegy községekben az agrár szocialis-
ták mozgalma nem észlelhető , — Bajsa, Csantavér, Feketehegy, Kishegyes, 
Ómorovicza és Topolya községekben a szocialisták mozgalmat indítottak, 
hogy az aratási időben egy napon közösen mindenütt a munkát beszüntes-
sék, — ez valószínűleg budapesti elvtársaik buzdítására történik, kikkél 
az ottani vezetők folyton összeköttetésben állva leveleznek; Bács-Topolya 
községében legerősebb a mozgalom, mert ezen községben van legtöbb 
munkanélküli, kik munkát vállalni nem akarnak, ezek száma itt 250-300-ra 
tehető , ezektől tarthatni, mert ezek vannak legjobban -  izgatva, munkájuk 
nem lévén, másákat is visszatartani igyekeznek a munkától, ezek között 
főszerepet viszik azok a vezet ők, akik amúgy sem vállalnának akár aratási, 
akár egyéb munkát; a többi községben a földmível ő  munkásak munkára 
vállalkoztak ugyan, és ha a termés jó lesz, úgy talán nem lesz vel ők baj, 
mindazon által még az esetben is szükségesnek mutatkozik a járás terü-
letén csendőr őrsöknek 	Ilegkivált az aratás idéjének megkezdésekor — 
megerősítése, hogy az esetleges lappangó mozgalomra bénító hatássah 
legyen a csendőrség jelenléte; ámbár eme -járás fent említett községeiben 
még oly jó termés esetén is kiszámíthatatlanok az esélyek, mivel már a 
múlt évben is egy meghatározott napon abban hagyták a munkát' és csakis 
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újabb alkudozás után maradtak meg, a szabadkai és járási birtokosok épp 
eme megbízhatatlanságuk folytán nem is igen iparkodtak velök egyezségre 
lépni és lehet, hogy ez .reájuk még izgatóbban fog hatni; ma még megkö-
zelítőleg sem jeleztem a munkaerő  hiányát. 

Az újvidéki járásban prof Chottek Rezső  és Lajos temerini uradal-
mában és Dungyerszky Lázár kulpini birtokán a szükséges aratók szer-
ződésileg biztosítva vannak és azok részér ől ma a szerződés megszegése 
nem várható; a közép és kisebb birtokos osztály, Ertl János és Sztrati-
m:irovics György kulpini birtokos kivételével, az aratókat szerz ődésileg 
nem szokta ugyan biztosítani, mindazon által a nyári munka er ő  biztosí-
tottnak tekinthető  a járásban, kivéve Temerint. Komoly agrár szocialista 
mozgalom, mely a mezei munkához megkívántató munka er ő t elvonná, ed-
dig nem tapasztaltatott; munkáshiány a járásban nincs, s őt azok egyéb 
vidékekre mennek munkát keresni. 

A zombori járásban, Rasztina és Sári pusztákat kivéve, nagyobb 
kiterjedésű  birtok nincs, az idei aratáshoz megkívánható munka er ő  biz-
tosítottnak tekinthető ; szerződések nem köttettek; munkás szükséglet nem 
forog fenn; közép és kisbirtokos osztály eddigi régi szokás alapján szóbeli 
szerződés megkötése nélkül csupán szóbeli szerz ődés alapján biztosította 
az idei aratáshoz szükséges munka er őt; a kimutatás K. 1. és L. alatt 
csatolva. 

A zsablyai járásban a lakosság a munkásmozgalommal nem 
törődik, ennél fogva az aratás rendben és csendben fog lefolyni, Nádaly 
és Zsablya községekben a közép és kis birtokosok majdnem kivétel nélkül 
saját erejükkel végzik el az aratást, a jobb közép birtokosok pedig egy két 
aratómunkást az ottaniak közül könnyen szerz ődtetnek; az L.) alatti kimu-
tatásban kitüntetett kétes érték ű , vagy biztosítatlannak jelzett munkás 
szükséglet nem fog nagyobb zavart okozni, mivel a járásban aratómunkás 
hiány nincs. 

Zenta rendezett tanácsú város területén pedig csak két nagyobb 
birtokos mutatta be aratási szerz ődését, ú. m. Kohn Mór és Kohn László; 
hogy ezek feltétlenül biztosak-e — miután a részesek el őttünk ismeretlen 
vidékiek —, nem tudjuk, de biztosnak tartjuk, mert a gazdák figyelemmel 
voltak arra, hogy megbízható embereket fogadjanak, ott a gazdák nem 
igen szoktak írásbeli szerződéseket kötni az aratási munkára, s mind azon 
szerződések, amelyek csak szóbeliek, kétes érték űek; eddig annak jele 
nem mutatkozik, hogy munkás szükséglet volna; a városban legkiterjed-
tebb módon közhírré tétetett, hogy azon mez őgazdák, kiknek még része-
sük nincs, jelentkezzenek, de eddig még nagyobb eredmény nem mutat-
kozott; ugyan ezen alkalommal az is meghirdetett, hogy azon munkások, 
kik még részt nem fogtak, miután jelentkeznek, ezen hirdetésre a piaczon 
ácsorgó szocialisták, mintegy 100-120-an megjelentek a város polgármestere 
előtt s miután megtudták, hogy azért íratnak össze, hogy nekik rész aratás, 
esetleg vidéki helyen is biztosítassék, — azon kijelentéssel, hogy nekik 
vidéki részaratás nem kell, gúnyolódva és elégedetlenül feliratkozás nél-
kül eltávoztak; végül tiszteletteljesen megjegyzem, hogy itt is pattól lehet 
tartani, hogy 7-800 szocialista félrevezetésül vállalt, vagy vállal rész aratást, 
számítva arra, hogy aratáskor sztrájlkolni fognak, tiszteletteljes vélemé-
nyem szerint tehát itt csak akkor lehet munkás hiány, ha a 7-800 szocialista 
meg fogja a munkát tagadni, ha már az aratási munkát megkezdte s így 
a gazdát kényszer helyzetbe hozzák, hogy oly feltételeket csikarjanak ki, a 
milyet ők akarnak; jele volt ennek már az e hó 23-án mutatkozott tüntetés 
is, midőn még azt is meg akarták akadályozni, hogy Torontád bolgár 
munkások a kukoricza kapálásra átjöjjenek és melynek folyamánnya az 
volt, hogy a csendőrök egy szocialistát, ki egyik csendőr fegyverét megfogta 
és ki akarta csavarni, leszúrták;' a kimutatás M.) alatt csatolom. 

Zombor szabad királyi város' területén a szocialista mozgalomnak 
nyoma sincs. 

Mindezek alapján tiszteletteljes véleményem szerint fél ő  az, hogy a 
vármegye Tisza vidékén, leszámítva a titeli és zsablyai kerületet, valamint a 
vármegye középső  járásaiban is az aratási munkálatok megkezdésekor 
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oly rohamos és együttes felmondások fognak az aratók részér ől történni, 
melyek nagyobb mérvű  gazdasági bajokat és hátrányokat fognak maguk 
után vonni, ha csak eme nagy szervezkedés a munkások részér ől a dolog 
idő  beáltávail le nem csillapodik, — természetes ezek folytán, hogy kime-
rítő, de még csak megközelítő  munka erő  hiányt sem jelenthet be, mivel 
ők látszólag tartják szerz ődéseiket — épp úgy mint az tavalyi év folyamán 
a topolyai járásban már meg is történt —, be is állanak a munkába, pár 
napig dolgoznak is és akkor egy általuk megállapított, az titokban tartatott 
napon bármily előkapott sérelmi ok miatt a munkát abba hagyják, — hogy 
a gazda közönség mintegy kényszerítve legyen velök új és terhes alkut 
kötni. 

Mély tisztelettel Zomborban 
1897. évi május hó 25-én. 
Vojnits s. k. főispán 

Országos Levéltár Budapest 
BM 422/1897 res sz. 

Nos, az alispáni jelentéssel ellentétben BB megyében, a Borovszky Sámuel szerkesz-
tésében készült és 1909-ben kiadott monográfiában 28 olyan birtokos nevét és egyéb adatait 
találjuk, akiknek több, mint 1000 holdra rúgó birtoka volt. Ezek között szerepel egy-egy 
28 000, 24 170, 13 000, 10 900, 8000 és egy 5308 kh birtok is. Ezek közül a f őnemesek és 
dzsentrik, a legnagyobb birtokosok közül kerültek ki a korábbi évtizedekben a megye f ő -
ispánjai, alispánjai, főjegyzői, fűszolgabírái, de egyesek a hatalmi hierarchia magasabb 
polcaira is feljutottak. Ker_ükben volt nemcsak a gazdasági, hanem a politikai-közigazga-
tási hatalom is. Nem véletlen tehát, hogy a század végén fellángolt mez őgazdasági munkás-
megmozdulások ezeken a birtokokon voltak a legviharosabbak, s hogy a hatalom mindig a 
birtokos oldalán avatkozott be azokba. 

Ez, az 1896-os volt a vidék els ő  nagyobb méretű  aratósztrájkja, melyről a Bács-To-
polyai Hírlap 1896. július 12-i és 19-i, a Szabadkai Hírlap 1896. július 26-i száma ad hírt. 
A. L. a Szindikalna borba ... 48. és 61. oldalán a mezőgazdasági munkások mozgalmával 
foglalkozva rámutat, arra hogy az általános arat čisztrájkok előtt már a korábbi években 
is voltak megmozdulások, de konkrétan csak az 1896-os tompai és kikindai mez őgazda-
sági munkássztrájkokat említi. 

Az 1897. május 23-i zentai véres eseményekr ől a korábbi lapok terjedelmes beszá-
molókat közölték, így pl. a Zentai Híradó 1897. évi 23-i számában (más iratokkal együtt a 
Grada za monogrufiju Sente sorozat Földmunkásmegmozdulások 1896/1897 c. munkájában 
Dobos János közli), de más lapok is foglalkoznak vele. íme, mi történt: „Egyes lapok 
már április végén hoznak híreket a zentai sztrájkról — írja L őrinc Péter a Nagy póri per 
című  munkájának 67-68. oldalán a zentai vérengzésr ől. — IVIájus 17-én ekkor már több 
mint egy hónapja folyt a sztrájk — ötven bolgár munkás jött át a hídon Torotálból, hogy 
Zentán vállaljanak munkát. Sikerült őket meggyőzni, és visszatérésre bírni ... Május 
23-án három munkás jött át a hídon. A sztrájkolók visszatérítették őket. Ekkor azonban 
beavatkoztak a csendörök. E beavatkozásnak az lett az eredménye, hogy az egyik csend őr 
leszúrta Berta István munkást, de még néhány munkást ért csend őrszurony. A zavargások 
egész nap tartottak, sokat letartóztattak, majd bíróság elé állítottak és 1898 áprilisában 
26 munkást öt naptól nyolc hónapig tartó börtönre ítéltek. Az elítéltek között három n ő  
is volt. (A szabadkai törvényszék el őtti tárgyalás lefolyását és az ítélet kihirdetését a Bács-
kai Hírlap 1898. április 20-i, 22-i és 24-i száma részletesen közli.) A csend őrség tragikus 
következményű  beavatkozásának hátterében a június 7-re meghirdetett független szocialista 
pártkongresszus meghiúsításához szükséges politikai légkör megteremtése áll. A kongresz-
szus megtartását nemcsak Zentán, hanem Adán is megtiltották. A zentai vérengzéssel, 
valamint a független szocialisták Zentára,illetve Adára tervezett, de a hatóságok által meg-
tartani nem engedett független szocialista kongresszus körüli eseményekkel b őven foglalko-
zik a Földművelő  1897. május 28-i, június 11-i és 18-i száma. A témát földolgozta többek 
között Takács József: A jbldmunkásmozgalom története (52--53 0.), Urbán János: Tűzszi-
get című  munkájában, az adai munkásmozgalom krónikájában (174-176. o.), továbbá 
Simon Péter: A századforduló földmunkásmozgalmai (117. o.), Pölöskei Ferenc—Szakács 
Kálmán: Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmuk Magyarországon (263-264. o.), Mészáros 
Sándor: Bácskai munkásmozgalom 1890-1918 c. szerb nyelven megjelent, már idézett 
munkája (97. o.). Petkovics Kálmán: Tizennyolc nyárfa c. dokumentumriport-kötetének a 
Zentai zendülés c. fejezetében (Forum, 1982, 7-58. o.) a korabeli forrásanyagok alapján dol-
gozta fel a zentai földmunkások vérbe fojtott megmozdulását. — A zentai esemény 
voltaképpen folytatása volt az 1891-1894-es évek „viharsarki" vérengzéseknek és kezdete 
annak a hatósági er őszaknak, amely a balmazújvárosi, az eleméri, alpári, nádudvari, to-
ponári, az 1898. évben végrehajtott tóbai, basahídi, bókai, Szabolcs megyei stb. újabb csen-
dűri vérengzésekhez vezettek. (Lásd még Karácson Gyula alispánnak itt közlésre kerül ő , 
1897. június 29-i jelentését.) 

A jelentésben nem szerepel Újvidék, Szabadka és Baja szabad királyi városok me-
zőgazdasági munkásmozgalmáról szóló beszámoló. Zombor sz. kir. város f őispánja és Bács-
Bodrog megye főispánja egy és egyanazon személy volt. Az említett városok saját f ő ispáni 
hivatallal rendelkeztek s ezek közvetlenül küldték jelentéseiket a minisztériumokhoz. A vár-
megye alispánjának jelentése, mint mindig, ezúttal is f őszolgabíráktól bekért helyzetjelen-
tések alapján készült. 
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II. 

A SZEGEDI II. SZÁMÚ CSENDŐRKERÜLETI PARANCSNOKSÁG 
TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA A MÚKŐDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ  

HELYSÉGEK SZOCIALISTÁINAK SZÁMÁRÓL' 

6870 számhoz 
sgt 

A tekintetes alispáni hivatalnak 	
Makó 

,Kimutatás 

az alább megnevezett őrsök körleteiben, alább megnevezett helyeken az id ő  
szerint előforduló szocialistákszámáról. 

Mely őrs 	 Kik a vezérek, 
körletben 	Mely községben Mely megyében 

 
illetve izgatók Megjegyzés 

Horgos 	 Horgos 	 Csongrád 	Herédi József, 

	

megye 450 	Csizmadia és Radics 

	

_ 	Mátyás 

Bácsmartonos 	Csongrád 	Kovács Mátyás 
megye 350 

ókanizsa Ókanizsa 

Adorján 

Kishegyes 

B. Bodrog 	 Az eddig 
megye 	 beszerzett 

adatok 
B. Bodrog szerint 
megye 250 

B. Bodrog 
megye 

Zenta 

	

Zenta és szállásai B. Bodrog 	Nagy István, 	 Jelenleg 

	

megye 700. 	Mészáros Pál, 	 1897. V. 23. 
Mészáros Gergely 	óta zendülés 
és még 19-en 	 nem volt, 

a 22 vezér 
letartóztatás-
ban van 

Ada 	 Ada 	 B. Bodrog 	Lukács Sándor, 
megye 400 	Padéi Ferencz, 

Varga [?], Rusz Milán 

Mohol 	 B. Bodrog 	Bálint István, 
megye 500 	Kószó György, 

Budai Mihály, 
 János 

Bácspetrovo- 	Moholi tanyák 	B.. Bodrog 	Berecz Ferencz, 
szeló 	 megye 400 	Dömötör Pál és 

17 társaik 

B. Petrovoszeló 	B. Bodrog 	Albert Mihály, 
megye 400 Árpás Ferenc, 

Boldizsár János 
és 17 társaik 

Szonta 	 Szonta 	 B. Bodrog 	Lukács Márton, 
megye 700 	Zlatár "Imre, Pap Imre, 

Szilágyi Sztipán 

Bajmok 	 Pacsér 	 B. Bodrog 	Kis Márton Sándor, 
megye 60 	Szép József, 

Faragó János 

bmoravica 	B. Bodrog 	Dragity István, 
megye 600 	Balog János, 

Seres Sándort'- 
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Mely őrs 	 Kik a vezérek, 
körletben 	Mely községben Mely megyében illetve izgatók 

	
Megjegyzés 

Bácstopolya 	Bácstopolya 	B. Bodrog 	Szikora Károly, 
megye 648 	Benácsek János, 

Kislinder Györgyi, 
Pabicsek István 

Bajsa 	 B. Bodrog ' 	Bajszár Károly, 
megye 220 	Bajszár Ferencz és 

Rapity György 

Bácsfeketehegy 	Bácsfeketehegy 	B. Bodrog 	Ubornyi János, 
megye 450 	Bán Lajos 

Kishegyes 	B. Bodrog 	Kelemen Sándor, 
megye 600 	Benedek Sándor 

Stern Jenő  

Szeghegy 	B. Bodrog 
megye 200 

Csantavér 	Csantavér 	B. Bodrog 	Pribicki Albert, 
megye 700 	Pletikoszits Antal, 

Németh Mihály 

()becse 	 Óbecse ' 	 B. Bodrog 	Kószó András, 
megye 2000 Dirnics István, Kiss 

István, Nagy József, 
Balázs Márton 
Földi István, Barna 
András, Német Antal, 
Szabó János 

Földvár 
	

B. Bodrog 
	Bencze Károly, 

megye 600 
	

Hangya András, 
Heblik István, 
Heblik József, Gál 
Ferencz, Baranyi 
Mátyás és József 
és Jodál István 

Kula Bácskula 	B. Bodrog 	Gvozsgyák Gábor 
megye 212 

Bácskeresztúr 	S. Bodrog 	Malacskó György 
megye 300 

Kucora 	 B. Bodrog 	Dudás Mihály 
megye 160 

B. Szenttamás 	B. Szenttamás 	B. Bodrog 	Blazsanik István, 	Együtt van 
megye 300 	Ubornyi Imre, 	 főkolompos 

Paksi Albert, 
Regelyecz Bogdán, 
Manojlovics Dániel 

Manojlovics Dániel 

Ágoston Vincze 

Gerstheimmer Péter, 
Sendula Sándor, 
Tölgyesi Sándor, 
Hugyik József 

i7 j verbász B. Bodrog 
megye 60 

Temerin 	Temerin 	B. Bodrog 	Gara András, 
megye 500 	Simonyi János 

Turia 

Kiskér 

óverbász 

B. Bodrog 
megye 170 

B. Bodrog 
megye 70 

B. Bodrog 
megye 200 

A M. Kir. II. Csendőr Kerületi 
Parancsnoksága — Szeged 

Csongrád Megyei Levéltár 8063/1897. június 14. 
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E dokumentumot közli a FMMTJ (I. köt. 1. rész 153-156. o.). E kimutatás meg-
küldése az illetékes hatósági szerveknek szerves részét képezte a közelg ő  aratás és a me-
zőgazdasági munkások várható megmozdulásai letörésére irányuló szerteágozó ,hatósági és 
társadalmi intézkedéseknek. 

Jeges Sándorról van szó. 
Kislinder Jánosrról, az 1896. április 28-án alakult topolyai Munkásképz ő  Egylet el-

nökéről van szó. 
Palusek István épít őipari munkásról, a topolyai szocialista mozgalom egyik veze-

tőjéről van szó. 
A Szegedi II. Csendőrkerületi Parancsnokság hatásköre kiterjedt az egykori Bács-

Bodrog, Csánad és Csongrád vármegyére. Makó Csanád vármegye székhelye volt. 

RÉSZLET A SZEGEDI II. SZÁMÚ CSEND ŐRKERÜLET 
PARANCSNOKSÁGÁNAK A HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TERÜLETEN 

ÁLLOMÁSOZÓ CSENDŐRŐRSÖK MEGERŐSfTÉSÉRőLI SZÓLÓ 
KIMUTATÁSÁBÓL 

7403 számhoz 
Kimutatás 

Beosztatik mint' 
megerősítés Megjegyzés 

hová hány 
fő  

2. szárny Zombor 

Zentára 13 7 20 
Adára 4 6 10 
Petrovo-szelóra 3 6 9 
Óbecsére 13  7 20 
Topolyára 9 6 15 
Kulára 6 6 12 
Bácsszenttamásra 6 6 12 
Csantavérre 5 5 10 
Sztapárra 5 5 10 
B. Fe'ketehegyre 5 5 10 
Temerinbe 4 6 10 
Szontára 5 5  10 
Ó- és Újverbászra 10 — 10 
Keresztúrra 8 8 
Ókérre 8 — 8 
Földvárra 8 8 

M. kiér. II. számú csendőr 'kerüllet 
parancsnokság, Szeged 

Csongrád Megyei Levéltár 8063/1897. június 14. 

1. A Szegedi II. Csend őrkerületi Parancsnokság intézkedésére Karácson• Gyula alispán 
karelmére került sor. (Lásd az alispán 1897. június 2-án keltezett, f őispánnak küldött je-
lentését, amelyben az itt közölt, BB vm-re vonatkozó kimutatásban szerepl ő  községeken 
kívül más helységek csend őrségi megerősítéséről számol be közvetlen felettesének.) 
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IV. 

BACS-BODROG VÁRMEGYE GAZDASÁGI EGYESÜLETÉNEK 
FELHiVASA A GAZDAKÖZÖNSÉG ÉS A MUNKÁSOK MEGEGYEZÉSÉRE 

Félhívás Bács-Bodrog vármegye gazdaközönségéhez és a munkásnépéhez' 
Megdöbbenve és hazafias aggodalommal értesülünk arról, hogy az 

aratási idény közeledtével lelketlen izgatók a mi szorgalmas és eddigelé 
megelégedett viszonyok között él ő  munkásnépünk egy részét félrevezették, 
s hellyel-közzel már-már a szerz ődésileg elvállalt aratási munkák felmon-
dására is rábírták. 

A válság e fenyegető  pillanatában egyesületünk hazafias kötelességé-
nek tekinti úgy megyénk gazdaközönségét, valamint munkásnépünket is 
figyelmeztetni arra, hogy ott, ahol bizonyos ellentétek merültek fel, igye-
kezzenek azokat kölcsönös egyetértéssel békés úton !kiegyenlíteni, mert 
az érdekék összeütközése súlyos következményeket vonhatna maga után, 
amit elkerülni bizonyára mindkét fél érdekében fekszik.. 

Meg vagyunk győződve, hogy gazdaközönségünk önszántából saját jól 
felfogott érdekében, valamint az általa eddig is alkalmazott munkások 
iránti legjobb indulatából a munkabérek megállapításánál elment azon 
határig, melynél tovább anyagi romlás nélkül nem mehet; éppen úgy meg 
vagyunk győződve, hogy a munkásnép közt néhol mutatkozó elégültség 
egyedül a lelketlen izgatók csábításának eredménye, miért is jóakaratúlag 
figyelmeztetjük a munkásnépet, hogy oly követeléseket ne támasszon mun-
kaadói irányába, amelyeknek teljesítése a jelenlegi gazdasági viszonyok 
között lehetetlen. - .Erre annál inkább s 'különös nyomatékkal is figyelmez-
tetjük a munkásokat, mert- ha a szerz ődésileg elvállalt munkát méltányos 
díjazásuk dacára is beszüntették, úgy a birtokosok az aratási munkákra 
fel fogják használni a kormány álltal részükre rendelkezésre bocsátott 
munkástartalékot és egyéb rendelkezésre álló munkaer őket, amely esetben 
a munkások saját makacskodásuknak tulajdonítsák, ha egész évi f őke-
resményüktől elesnek s emiatt egész családjukat végtelen nyomornak te-
szik ki. 

Felkérjük végre különösen a hazafiságban és felebaráti szeretetben 
tündöklő  papságot vallásfelekezeti különbség nélkül, legyen szíves hite 
szent tanainak értelmében úgy a gazdaközönséget, valamint a munkásnépet 
is a fennálló súlyos viszonyok között, kölcsönös jogaik és kötelezettségeik 
felől vasárnaponként a szószékről apostoli buzgalmával felvilágosítani, 
nemkülönben a társadalmi és magánérintkezésben is hathatós befolyására, 
felmerülő  éles ellentétek kiegyenlítésére és megszüntetésére fordítani. 

Ha a megye minden lakosa a hazaszeretetben egyesülve kötelességét 
teljesíti, úgy bizton remélhetjük, hogy szeretett anyavármegyénk a fenye-
gető  súlyos csapástól meg lesz mentve. 

Kelt Zomborban, 1897. június 23-án. Bács-Bodrog vármegyei Gazda-
sági Egyesület, Halász Gyula titkár,. Dr. Alföldy Gedeon elnök. 

Bács-Topolyai Hírlap, 1897. június 27. 

1. BB v.m Gazdasági Egyesülete ezt a felhívást Karácson Gyula alispán kifejezett kí-
vánságára készítette és küldte meg közzététel végett a megye egyes újságjainak. A Bács-
Topolya Hírlap, mint látjuk, készségesen eleget tett a gazdaegyesület kéréséneki Ezzel 
szemben pl. a klerikális Szabadka és Vidéke, melyet ugyan nem lehet a szocialistákkal 
rokonszenvező  sajátóorgánumnak nevezni, ahelyett, hogy a felhívást közzétette volna, így 
reagált annak tartalmára: „A mai postával kaptunk a bácsmegyei gazdasági egyesülett ő l 
egy felhívást, mely a munkásokhoz a sztrájk ügyében lett intézve. Nohát ez különös ok-
mány ám! Az van benne, hogy, a .gazdasági egyesület meg van gy őződve, hogy a gazda-
közönség részén nincsen hiba, hanem csakis a munkások részén. Piramidális tájékozatlan-
ság az egyetlen bácskai gazdasági egyesülett ől! És ennek alapján nevezet egylet megfenye-
geti az arató munkásokat, hogy hagyjanak föl a sztrájkkal, mert egyébkét fel lesz hasz-
nálva a Zombor környékén tanyázó- munkástartalék. Vegye ..tudomásul a gazd. egyesület, 
hogy B. Almáson olyan állapotok vannak, hogy a munkásnak az aratási idény alatt na-
poként alig van 30 krajcárja. Ezt biztos forrásból hallottuk. A mi gazd. egyesületünket 
tehát figyelmeztetjük, hogy máskor jobban tanulmányozzanak és alaposabb felhívást bo-
cšássariak • ki titkára és elnöke." — Elképzelhet ő , hogy miként reagált a munkássajtó az 
ilyen és hasonló felhívásokra, ha egy magát „ellenzékinek" nevezett polgári párt lapja 
így ír a saját osztálya egyesületének az igazsággal 'ennyire hadilábon álló pamfletjére. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 69. 

Nem múlik el nap, hogy ne hallanánk, illetve olvasnánk Bejrútról, s egyál-
talán Libanonról, ahol hosszú esztend ők óta folyik a belháború a ;testvérné-
pek között, akik nem akarnak testvérek lenni. Keresztények és mohame-
dánok a maguk felekezetén belül is szektákra szakadva küzdenek elkese-
redve egymás ellen. Bejrút utcái homokzsákokkal vannak tele, amelyek 
mögül állandóan lövöldöznek. Valóságos embervadászat folyik és közben 
mégsem állt le az élet. Az üzletek nyitva vannak, a cip őpucoló kinn ül 
keféivel egy bérház biztonságosnak tűnő  védelmében, s nyilván a harcok 
ellenére is megkeresi a kenyerét, mert különben nem lenne kinn. Bejrút 
belvárosában, a cityben az emberek minden jel szerint még adnak arra, 
hogy fényes legyen a cip őjük, ha kocsijukból kilépnek a bankba, a hiva-
talba, vagy valamelyik üzletbe térve. Közben pokolgépek robbannak, s 
úgy keld átszaladni az utba egyik oldaláról a másikra, hogy ne érje az 
embert innen vagy onnan lövés. S ennek ellenére lapok jelennek meg, s őt 
— mint most egy angol hetilap beszámol róla — könyvkiadók is zavartala-
nul dolgoznak, úgyhogy Hanah al Sajk regénye már nemcsak angolul és 
franciául jelenhetett meg, de végre, tíz év után arabul is. A hazai nyelven 
való megjelenésnek eddig sem a háború állta útját, hanem az, amiért ta-
lán a harcok folynak: a végletes maradiság és el őítélet. A regény a sze-
relemről szól, méghozzá a szabad szerelemr ől, aminél nagyobb bűn a mo• 
hamedán világban el se képzelhet ő. Pikantériája a dolognak az, hogy Ha-
nah al Sajk aránylag fiatal n ő , újságíró és Zahra története című  regényé-
ben egy lány szerelmi élményeit mondja el. Nem takargatva, nem titkolóz-
va, nyíltan meséli el kalandjait attól kezdve, hogy elvesztette a szüzessé-
gét, s azután már úgy váltogatta a szeret őit, ahogy éppen megtetszettek 
neki. Abortuszokon esik át, amit régen elképzelni se lehetett, s amit most 
a regény a fiatalság természetes velejárójának tekint. A regényt, amely 
már az emancipáltabb Egyiptomban is napvilágot láthatott, Libanonban 
eddig csak dugáruként bombonos dobozban becsempészve lehetett titok-
ban forgalomba hozni, míg most már kiadó is akadt, aki vállalni merte a 
kockázatot. Persze, óriási sikere volt, a Zahra története napok alatt el-
fogyott, most készül a második kiadása. A sikert nem hivatalos részr ől 
aratta a szerz ő . Az egyház és a hatalom hordozói itt is meg ott is, szóval 
arabok és keresztények egyformán elítélik. És mintha ez lenne a legjobb 
reklám egyben arra is figyelmeztetve, hogy nép és hatalom Libanonban 
sem egy és ugyanaz. És eközben óhatatlanul arra keld gondolni, hogy ha 
mindez ilyen egyszerű  a mindennapi életben, akkor talán egy szép na-
pon érdekellentéteket és hatalmi vágyat félreértve tényleg abbahagyják 
egymás pusztítását Libanon népei. Hanah al Sajk mindenesetre ebben re-
ménykedik. Ahhoz azonban, hogy ő  maga is eljusson a felvilágosultságnak 
mai állapotáig, ki kellett lépnie az örök ellentétek gyilkos varázsköréb ől. 
Kairóba ment, újságíró főiskolát végzett, s egy tökéletesen megváltozott vi-
lágnézettel tért haza. „Én az emberi élet természetes megnyilatkozásainak 
írója vagyok! — jelentette ki Hanah al Sajk, akir ől elmondják, hogy nagyon 
csinos, modern, európai jelenség. — S az igazat írom. A háborút nem az 
igazságvágy hozta létre Libanon szerencsétlen népei között, hanem a sötét 
maradiság és ostobaság." S még hozzátette: szeretné hinni, hogy regénye 
felnyitja majd népe szemét és abbahagyja a harcot. Én sajnos nem látom 
ilyen könnyen megoldhatónak háború és béke konfliktusát. Nem olvastam 
Hanah al Sajk regényét, de a tartalmának ismertetése után csak a reklám 
egzotikus változatát látom a regény sikerében, s így arra kell gondolnom, 
hogy Tolsztoj Háború és békéje se 'tudott változtatni a cári Oroszország 
társadalmi bajain. 
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Gorkij ünneplésére készülnek a Szovjetunióban — írtam 1986 őszén —  
a legnagyobb proletáríró halálának ötvenedik évfordulóján. Remélhet őleg 
ezúttal minden kritikai elemzést is mell őzve. Mert csodálatosképpen Gor-
kijt épp a hazájában érte a legszigorúbb bírálat. Nem a cári rendszer alatt. 
A nagy Október után. Utolsó fenntartás nélküli dicséretben Az anya ré-
szesült, az 1905-ös forradalom hőskölteménye, amelyben Gorkij maga is 
részt vett, utána letartóztatták, és csak az általános nemzetközi felhábo-
rodásnak engedve helyezték szabadlábra. Mert akkor már világhír ű  volt. A 
Csudra Makar, az Éjjeli menedékhely, az Oleszova Varenyka, a Gyónás 
és többi műve mindenhova eljutott. Nemcsak világnézeti síkon aratva si-
kert, nemcsak a baloldal tömegeit hódította meg Európa-szerte. Az író 
tehetségének varázsa és az orosz társadalom mélyrétegeinek általa feltárt 
színes és rokonszenves világa hódította meg az olvasókat.' Persze Tolsztoj, 
Dosztojevszkij, Gogol és azok kortársai nyitottak utat el őtte, a klasszikus 
orosz realizmus valami különös, sajátságosan orosz leveg ővel tört velük 
a világirodalomba. Hazájában inkább európai tekintélyévell hatott. S talán 
tényleg csak Az anya volt igazán a forradalom regénye, amelyben az agi-
tatív erő  és a mozgalom győzelmébe vetett hit diadalmaskodott. Érthet ő , 
hogy utána a párt lapjának, a Novi Zsiznynek a szerkesztését bízták rá, mert 
ki lett volna nálánál' alkalmasabb erre? És aki ismerte ,Gorkij csöppet 
sem egysíkú, vagy szemellenz ős világszemléletét, amely talán csak Vlaszo-
va hősiességét megörökítő  regényében maradt mindent kétséget elnémítóan 
töretlen, nem is tudott volna megfelel őbb embert az orosz baloldal szellemi 
életének kombattáns szerepében elképzelni. És ő  volt az mégis, akit a 
forradalom győzelme után, 1918-ban Leninnek le kellett váltania. Mert 
nem volt olyan forradalom a világon, amelynek a gy őzelme után is ugyan-
azt a harcmodort kellett volna követni, mereven és •dogmatikusan ragasz-
kodva a korábbi feltételekhez mer őben más viszonyok között. A Novi 
Zsizny szerkesztője ebben a hitében és humanista elveit követve hívta fel 
a figyelmet az új rendszer hibáira és embertelen intézkedéseire. Erre az 
időre és magatartására tér vissza Gorkij utolsó, befejezetlenül maradt 
regényében, a Klim Szamgin életében, amelynek önéletrajzi jellege oly 
félreérthetetlen. Arra a kérdésre, hogy együttérez-e a bolsevikiekkel, Klim 
Szamgin azt mondja: „Nem egészen." Mert Gorkij minden őszinte forra-
dalmisága mellett nem tagadhatta meg magában az ellentmondás szellemét. 
Emberi és írói alkatához tartozott. Enélkül nem lett volna az, aki volt. A 
forradalom dialektikáját vélte tiszteletben tartani, amikor Klim Szamgint 
ugyanaz a lelkes tömeg taposta regényében halálra, amely vele együtt 
Leninre várt. A kilencszázötös és a tizenhetes forradalmak intervallumában 
azonban még csak megerősödött benne ez .a bels ő  ellentmondás, így ke-
rülhetett az ,istenépít ők" hatása alá olaszországi magányában, hogy majd 
aztán a forradalom után a szerkesztésében megjelent Letopiszt mensevik 
elhajlással vádolják. A konfliktus közte és Lenin között minden őszinté-
nek tetsző  barátságuk ellenére megmaradt. A két hatalmas egyéniségnek 
kicsi lett Oroszország. Mind a ketten ugyanazt akarták, csak másképpen. 
Mindezt ma persze csak sajnálkozással lehet megemlíteni, hiszen azóta 
az orosz forradalomnak ugyanaz a fénye ragyogja be mindkett őjük törté-
nelmi alakját. Ahogy a barbár indulatában emberirtó Sztálint is hiába 
akolbólították ki a díszsírhelyr ől, ,a történelem nem fogja megfosztani a 
nimbuszától. A diktátoroknak más törvényeik vannak. És persze az írók-
nak is. Ezért várom most Gorkij zavartalan ünneplését, annak ellenére, 
hogy nem mindig írt úgy, ahogy várták t őle. S jóllehet 1934-ben a szovjet 
írók kongresszusán határozottan kiállt a szocialista realizmus mellett, a 
legnagyobb hiba lenne őt magát a szocialista realizmus Prokrusztész-ágyá-
ba fektetni. Mert csak természetes, hogy neki is külön törvényei voltak, 
állítások és tagadások dialéktikájában keresve a mindenekfölött való em-
berséget. 

Az írók világszervezete, a PEN tavalyi kongresszusa, amelyet Ham-
burgban tartottak meg, a szokásosnál is kisebb figyelmet keltett. A 
lapok alig írtak róla. Nemcsak nálunk, máshol se. Pedig a központi téma: 
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az író szerepe ma, igazán izgalmas kérdéseket bolygatott. A Kelet-Berlinb ő l 
kiutasított Wodf Birm.ann például a disszidens írókról beszélt, egy nálunk 
ismeretlen amerikai pedig megállapította, hogy amíg a kongresszuson 420 
író a gondolatszabadságról tárgyal, addig 374 író a világ különböz ő  ré-
szén börtönökben szenved, vagy szigorú rend őri felügyelet alatt áll, mert 
meg Merte írni a véleményét valamiről. Ez a valami persze az államhata-
lom bírálata, hogy nevén nevezzük a gyereket, s az ehhez való jogot az orosz 
cároktól máig se sikerült az íróknak kiküzdeniük. El lehetett menni egy 
bizonyos határig, amíg a bírálat veszélytelen volt, azon túl azonban coki 
volt a neve. De mintha az írók is mások lettek volna, a közügyekkel szem-
ben kevésbé ingerültek, s a zsarnokságot legtöbbször allegorikusan, a m ű-
vekben ítélték el. Arról nem is szólva, hogy a régi társadalmak türelme-
sebbek is voltak, s egy-két parasztlázadás bele volt kalkulálva az uralkodó 
rendszerek történelmébe. Az író a demokrácia megjelenésével lett a tár-
sadalom szócsöve, a walesi bárdok is csak az idegen hódító ellen küzdöttek, 
s az úgynevezett közvélemény nem lehetett olyan koncentrált er ő , mint 
napjainkban, amikor megszólaltatása csakugyan immanens veszélyeket 
hordhat magában. A korok is szelídebbek voltak, egy-két századtól, a rab-
szolgaságtól és az inkvizíciótól eltekintve, amikor az írók in'kább személyi 
presztizsükkell hatottak két forradalom szünetében s Goethe a reményte-
lenség küzdelmét írja meg Faust és Mephisto között. Igaz, hogy a másik 
oldalon ott volt már Heine a maga nagyon is evilági polgári és demokra-
tikus gondolkodásával, s neki is emigrációba kellett mennie, mint nap-
jainkban oly sok költőnek még. Pedig az ő  korában a hatalom .se volt 
olyan ingatag, mint századunkban, minden terror és rend őri éberség elle-
nére. A több mint négyszáz író mégis nyugodtan ítélhetett el mindenfajta 
erőszakot, oda se néztek az érdekeltek, a hatalom karavánja nyugodtan 
haladt tovább. Mintha éppen ezzel a közönnyel cáfolna rá a (literátorok 
szabadságot sürgető  kiáltásainak hiábavalóságára. Mert már a nyíltan disz-
szidens írók se veszélyesek, s minden rendszer megengedheti magának a 
fényűzést ezzel a látványos bels ő  ellenzékiséggel. Nem számítva persze 
az említett börtönben sínyl ődő  írókat a világ minden részén, akik nyilván 
túllépték a tolerancia határát. T őlünk is minden további nélkül kiutazási 
engedélyt kapott a nemrég elítélt, majd amnesztiát nyert költ ő , aki a kong-
resszuson kijelentette, hogy ma a költ őnek vesztegzár a hazája. A Frank-
furter Rundschau teljes egészében közölte felszólalását. Azóta hazajött és 
vígan elmélkedik tovább. A Német Szövetségi Köztársaság elnökének kö-
szöntője után, amelyben megállapította, hogy „az irodalom köteles az 
igazságra rámutatni", a PEN német szakosztályának elnöke, Günter Grass 
kijelentette, hogy önkéntes emigrációba vonul, elmegy Indiába. Hazánk 
fia, Predrag Matvejević , aki ,életfogytiglani alelnöke lett az írók világszer-
vezetének, elmondta, hogy megmarad a demokratikus, emberarcú szocializ-
mus sztálinizmusellenes áldáspontján, s így reméli, hogy továbbra is si-
keresen harcolhat az emberi jogok tiszteletben tartásáért. Konkrétebb je-
lentősége volt az atomközpontok elleni tiltakozásnak a szabadságjogok 
ötven év óta hangoztatott kongresszusi témájánál, amikor közvetlenül az-
után hatmillió zsidót égettek el német haláltáborokban. Ezt a részt még 
szemléletesen illusztrálták is gyerekek felvonultatásával a színpadon, az-
tán efölött is szépen napirendre tértek. A német PEN kirándulásokra vitte 
az írókat, végighajókáztak az Elbán, a fedélzeten zene szólt és táncoltak, 
talán még a 84 éves N.athalie Sarraute is, mint százhetven év el őtt a Met 
ternich rendezte bécsi kongresszuson. 

Meghalt Jorge Luis Borges, a világ legkülönösebb írója. 87 éves volt, har-
minc éve vak, és pár hét el őtt elrendezte dolgait, mint aki nem akarja, 
hogy a halál készületlenül érje. Otthagyta hazáját, Argentínát, és Svájcba 
költözött, mert néhány évig ott élt fiatalon és szerette a kis ország sem-
legességét. Közben elvette 41 éves titkárn őjét, hogy legyen, aki elköltse 
írásainak óriási jövedelmét. A belgrádi képes lap közölte a n ő  fényképét. 
Egy szegény, igénytelen, nyúzott arcú n ő . De milyen is lehetett volna az- 
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után, hogy évtizedeket élt ezzel a vak emberrel, akinek a dolgait intézte 
és talán a szeretője volt, estefelé sétálni vezette, s mintha arcára rá lett 
volna írva azon a fényképen, hogy sose volt boldog. Mindezt az utóbbi 
időben tudtam meg Borgesr ől, akit az írók írójaként tartottak számon, s 
én még Márai Naplójában olvastam húsz év el őtt, hogy van egy visszavo-
nultan élő  vak író, akire ebben a kaotikus világban oda kell figyelni. Saj-
nos, keveset olvastam tőle, lapokban, folyóiratokban megjelent novellákat 
és regényrészletet, igazán csak ízelít őt kapva művészetéből, de az nagyon 
szép volt. Történetei szó szerint egy nem létez ő  mesevilágban játszódtak, 
ördöggel és angyalokkal, de az ördög él ő  ember volt, püspököt csinált egy 
földhözragadt szegény fiúból, és aztán egy életen át zsarolta. Nem a po-
kolban persze, a mi világunkban, rendezett polgári viszonyok között. Egy 
másik novellájának mintha Odüsszeusz lett volna a h őse, .s a mese mégis 
reális, mai környezetben játszódott, mintha korok és távolságok határai 
teljesen elmosódtak volna. S most olvasom róla, hogy nem ismerte tér és 
idő  korlátait, s így a meséje szabad kifutási lehet őséget kapott. Újraírta 
például Shakespeare drámáit, áttételesen, költ ői prózában, s ezért időnként 
plágiummal vádolták, jóllehet nála ezeknek a h ősöknek egészen más sze-
repük volt. Azzal védekezett, ha nagyon megunta a támadásokat, hogy hi-
szen Shakespeare is másoktól vett témákat dolgozott fel, s különben sincs 
olyan téma a világon, amelyet már százszor meg nem írtak volna. Az 
utóbbi években Borges komoly közönségsikereket is aratott, a rossznyelvek 
szerint megint sznobkörökben, de hát ez még mindig jobb, mintha meg-
hagyták volna a romantika elefántcsonttornyában, mint az írók íróját, aki 
a tetejébe még vak is. Mert mit is láthat egy vak ember a világból?! Szak-
mai körökben valószínűleg ezért irigyelték. Hogy nem kellett végignéz-
nie, ami körülötte történt. Az argentin anyákat, akik hazájuk szokásához hí 
ven fehér kendőt kötöttek fejükre a gyász jeléül s úgy vonultak fel Buenos 
Aires utcáin, hogy a katonai juntától visszaköveteljék elhurcolt és rég nem 
élő  fiaikat. Utolsó nyilatkozatában a belgrádi hetilapnak elmondta, hogy 
minden parancsuralomnak ellensége, akár jobb-, akár baloldali jelszavakkal 
boldogítják is a népet. Ő  .a korlátlan emberi szabadság híve, ezt fejezi ki 
kötetlen formában fogant írásm űvészetében is. Olyan határozott hangon 
beszélt erről az emberi és írói szabadságról, hogy irigyelni kellett érte. 
De könnyű  egy vaknak, aki a külvilágból nem lát semmit, befelé viszont 
annál csodálatosabb élet tárul eléje. Valaki egy nekrológban felvetette a 
kérdést: zseniális szemfényveszt ő  volt-e Borges vagy csakugyan a század 
egyik legjelentősebb írója? A válaszra még várni kell, amíg el nem oszla-
nak a személye körüli legendák, s hátrahagyott életm űve meg nem kezdi 
küzdelmét az idővel. Egy dolog már most valószínűnek látszik. Az, hogy 
a vakságából származó előny sok mindent lehetővé tett a számára. Min-
denekelőtt azt, hogy befelé fordulásában felszabadulhatott a látott világ 
kötelmei alól, képzelete szabadon szárnyalhatott, s a shakespeare-i meg 
görög mitológiai témák ellenére, vagy épp azokkal, határozottabb egyé-
niségeket vonultathatott fel történeteinek tündéri tájain. 

Sajnos nem ismerem közelebbről a magyar irodalom fogadtatását 
Párizsban s egyáltalán a franciáknál, ami különben nem ugyanaz. El őbb 
Párizst kell meghódítani, s akkor a vidék is kinyitja kapuit. Molnár Ferenc 
Lilioma általános sikert aratott. Ady versei viszont nem részesültek olyan 
figyelemben, ahogy azt mi magyaro.k elképzelni szeretnénk. Móricz Zsig-
mondnak néhány regénye jelent meg franciául, de egyik sem keltett kü-
lönösebb feltűnést. Mintha egy idegen mű  magában nem lenne elég a 
hódításhoz, más is kellene hozzá. Mindenekel őtt az, hogy valami leolvassza 
róla az idegenség jégpáncélját, s akkor éppen azzal keltene érdekl ődést, 
hogy addig nem ismerték. Ahogy Hugo Victor fordította Pet őfit, mert a 
magyar szabadságharccal tele volt a világ, s így még Jámbor Pál magyar 
vidéken játszódó történeteit is elolvasták, amikor Paul Durivage néven 
franciául megírta őket. S így például ötvenhat októbere után több magyar 
könyv jelent meg francia fordításban, mint el őtte hosszú évtizedek alatt. 
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Így is talán csak Kosztolányi Édes Annájáról mondható el, hogy fordítása 
két francia kiadást ért meg, minden világraszóló magyar esemény nélkül. 
S talán ezzel magyarázható, hogy nemrég Tengerszem című  novelláskötetét 
fordították le, méghozzá kollektív munkában a Sorbonne magyar .tanszéké-
nek hallgatói. De miel őtt még e szokatlan vállalkozáson eltűnődnénk, lega-
lább ilyen nyugtalanítón merül fel bennünk a kérdés, miért éppen a Ten-
gerszem novelláira és rövid tollrajzaira esett a választás? Ez a kötet a 
maga változatos tartalmával érlékesebb volna, mint mondjuk a Pacsirta? 
Itt szabadult fel Kosztolányi leginkább tér és id ő  nyomasztó terhe alól? Eb-
ben lenne leginkább emberi és európai, s azonkívül prózája itt mutatkoznék 
meg legszínesebb és sokoldalúbb változataiban? A Fürdés tragikumának 
világirodalmi színvonalával, illetve a Kínai kancsó bonyolult mélylélek-
tanával, amely még megrendítőbb pandanja az emberi elveszettség révü-
letének? Nem láttam a Le Monde, a Revolutions, sem a Les Nouvelles Litte-
raire ismertetéseit, mert ezekben a kit űnő  orgánumokban ismertetés jelent 
meg a kötetről, mint most olvasom, s őt még a Tristan Tzara-díjat is kiér-
demelte Kosztolányi novelláinak ez a francia átköltése. Mert annak mi-
nősítette a fordítás munkáját irányító 'és ellen őrző  Jean-Luc Moreau pro-
fesszor is: átköltésnek, azzal az érdekes megállapítással, mely szerint Kosz-
tolányi mondatainak megvan a maguk sajátos ökonóniája és stílusa leg-
inkább Jules Renard-éval tart rokonságot. Ez bóknak is vehet ő , ha Márainak 
hatoldalas elmélkedésére emlékezünk Jules Renard stílusáról. Hogy ez a 
fölöttébb érzékeny és árnyalataiban is zárt és fegyelmezett stílus átvehet ő , 
elsajátítható, azt igazán csodálkozva kell tudomásul venni. Mert az ember 
azt hinné, a szállóigévé lett le styl c' est 1' homme legalább a franciáknál 
elidegeníthetetlen. Mert ezek szerint, ha hinni lehet a gyakorlatnak, ihlet, 
ritmus és lélegzetvétel éppúgy elsajátítható, mint minden más egyéni tu-
lajdonság, s így az átköltés nem művészet már, ahogy eddig hittük, hanem. 
tudomány. Nem beleélés kelltöbbé afordításhoz, hanem másolási készség, 
utánzásra való érzékenység, ami talán egész könnyen megtanulható, ha 
odafigyel az ember. S erre még csak azt se lehet mondani, hogy szolgai 
fordítás, hiszen épp az a titka és lényege, hogy pontosan azt adja vissza, 
ami az eredeti. De hiszen eddig is ez a követelmény volt érvényben, azzal a 
különbséggel persze, hogy a kocafordítók nem egyeztették a két nyelv 
külön törvényeit, s a mondatok másféle üteme is hidegen hagyta őket. 
Lehet, hogy ez a jövő  a költői fordításban, én mégis attól félek, hogy ez a 

- módja az átköltésnek, ha mégoly pontos mása az eredetinek, mégis csupán 
steril szövegre képes, amelyb ől hiányzik minden élet, mert a szavak m ű-
anyaga elveszi belőle az eredetiséget. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

KESZÉG KÁROLY 

SÁTÁNSZEMÜVEG 
28. MES, SZARAJEVÓ 

Mélyről fakadó társadalmi oka van annak, hogy a Jugoszláv Színházak 
Fesztiváljának idei seregszemléjét a klasszikusokhoz való visszatérés jel-
lemezte. Ha csak a biztonság momentumát emeljük ki — amely, tudjuk, 
a válságos korszakok egyik legf őbb vágya, menedéke —, nyomon, járunk 
hazai színházi törekvéseinkben. A biztonságot jelent ő  Shakespeare, Ibsen, 
Beaumarchais, Crnjanski vagy Dosztojevszkij neve amolyan közönségcsa-
logató és monumentális vállalkozásoknak el őcsarnokából való. A dolgok 
jó ismerői viszont figyelmeztetnek: a látszat ugyan nem csal, de az is 
igaz, hogy Shakespeare-t nagy ritkán játsszák színházaink — mintegy az 
igazi megmérettetést így késleltetve. S ha az „avoni hattyú" zsenialitása 
átsüt a mai társadalmi, eszmei, gazdasági, eszmélkedési bajainkon, akkor 
műveivel vagy 'hatásával nemcsak a színháznak tesz hasznot. Peer Gynt 
is ötvenévenként szólal meg, B'eaumarchaiis pedig talán a nemzetközi fe-
ledés keserűen nevettető  homályából lép elő . Mindebből azonban, szeren-
csére, nem az következik, hogy teátrumaink amolyan „spanyolviaszk-
hadműveletet" folytatva felfedezik a már régen tudottat, esetenként túl-
haladottat, esetenként folytonosan el őbukkanót. Sokkal inkább arról van 
szó, hogy a jugoszláv színjátszás néhány kivételes tehetség ű  egyénisége 
elődeit rialálta meg a drámairodalom nagy elvetemültjeiben — s a pél-
daadás szándéka nélkül saját dilemmáit vetítette ki rájuk és rajtuk ke-
resztül korunkra. Az azonban, hogy mindez egymástól függetlenül érle-
lődött bennük tetté, valóban arra utal, hogy a kor hangján 'szólaltak 
meg, a maguk szabta normáik között pedig az el ődökkel való legfonto-
sabb hasonlóság bujkált: a színház rendje alkalmasint él őbb a valós tár-
sadalmi rendnél. Gondolataibanmélyebb, mert nem szétszórt, módsze-
re::ben hatékony, mert racionális, megfogható, mert érzékeny, és mert 
törvényei szabályosan működnek. Lehetetlen nem észrevenni a politizá-
lási szándékot. De .a kétely (az a bizonyos sátánszem) az átpolitizált em-
ber, az átpolitizált társadalom értékeit és további lehet őségeit is asszimi-
lálja. Kétségtelen, hogy van 'ebben némi heroizmus — ahogy egyik szín-
házi esztétánk fogalmazta: a jugoszláv 'színház heroikus korszakát éli. 

Ennek a többszörösen összetett, friss energiát hozó gondolati áram-
latnak köszönhető , hogy a 28. MES végre élvezetes programmal rukkolt 
ki. Sokkal jobb is lehetett volna természetesen, ha tömörebb, mert né-
hány olyan produkció is bemutatásra került, amely egy kicsit is komo-
lyabb válogatáson fennakadt volna. A reprezentativ el őadások híven tük-
rözték a jugoszláv színjátszás jelenét — a sokrétűség örve alatt teljesen 
felesleges volt, mondjuk a Banja Luka-iak vagy a szarajevóiak szerepel-
tetése. Másrészt a két országos színházi fesztivál — a Sterija Játékok 
és a MES — főszelektorainak' Vasja Predannak, illetve Miro Lasi ćnak az 
együttműködése az idén példásnak mondható: tudvalev ő  ugyanis, hogy 
a Sterija Játékok szábályzata értelmében az az el őadás nem szerepelhet 
az újvidéki iszemlén, amely Szarajevóban is megjelent. Egy régóta hú-
zódó vita szülötte a kitétel, s most, talán el őszór tartva 'magukat a sza-
bályokhoz, a válogatók megegyezésre tudtak jutni. Így került például 
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sor arra, hogy az idei színházi évad slágerét, Slobodan Šnajder Kolostori 
csend című  drámáját Vasja Predan els ősorban szövegileg nem tartotta 
a hazai dramaturgia fejlődése szempontjából kiemelkedőnek, ám néhány 
érdekes színpadi megoldása miatt Miro Lasié a bitolai változatot a MES 
műsorára tűzhette. Egyébként összesen 17 el őadást láthatott a közön-
ség; az igazán értékesek felsorolását kezdhetjük az elején. 

Sam Shep:ard CowboysZáj című  színművéből a ljubljanai Glej Kí-
sérleti -  Színház három tagja szédületes tempójú el őadást hozott létre 
Summertime. címmel. Vinko Möderndorfer rendezésében leszámolás volt 
ez egy vágyvilággal — s csak jelképesen a ,,virággyerekek", a hippik 
soha vissza nem térő  hatvanas ,éveivel. Jerica Mrzel hatalmas belső  ener-
giával, extatikus mámorban, virtuóz énekléssel az általa játszott Cavalba 
szinte taposta az életet, hogy önmagával is elhitesse az illúziók elpusz= 
títhatatlanságát. A feleségét és gyermekét elhagyó Sl.im viszont képtelen 
arra, hogy raakesillag legyen, éppen azért, mert nincsenek ideáljai; az 
igazi rockénekesek — Jirny Hendrix, vagy Jeni:s Joplin — szelleme nem 
költözhet belé. A Doors-szám unos-untalan ismételtetése tortúra Síimre 
nézve, akit Vojko Zidar bravúros racionalizmussal és sebezhet őséggel, 
gyöngédséggel formál meg a modern életérzésnek. A darab befejezése 
a feleslegességet tudatosítja: Caval felakasztja magát, de el őbb a ko.csir 
hoz láncolja S1imet. Mrzel és Zidar alakítása ama ritka színészi pilla-
natot rögzíti, amikor a partnerek egymás játékának feltétlen kiszolgá-
lói. A •Glej éppen a színészi játék új kifejezési formáival (kísérletezik —  
a Summertime pedig ennek egyik legérettebb kivetítése. Ezért eléggé 
érthetetlen, hogy két évig elkerülte a szlovéniai szelektorok figyelmét —  
s ha Miro Lasié, véletlenül, nem tekinti meg Ljubljanában, Úgy egy va-
lós élmény nélkül maradunk. 

A való világ kételyei mozgatják a belgrádi Jugoszláv Drámai Szín-
ház Peer Gyntjét is. Ibsen drámai költeményét Jovan Ć irilov „fordította" 
prózára — a főhős életrajzának csontvázát adva, de — és itt a rendez ő , 
Paolo Magelli nagyságáról van szó — sohasem feledve a modern emberi 
gondolat kalandjának költ ői szándékát. Az isten nélküli lélek vándorlá-
sát. A !szagák, melyekb ől Ibsen és Magelli táplálkozik, csak kiindulópon-
tok, hogy a világ tragikus tökéletlenségér ől, átmenetiségéről) valljanak. 
Peer Gynt idealista, szenvedélyes életöröint ől fűtött kalandorként indul 
a fényt jelentő  délre — és már csak saját b őrének a mentése a célja, 
amikor visszatér a fjordok közé. Talán Solveig híres dalának ironikus 
szétszerkesztése az els ő  felvonásban sejteti a befejezés tragikumát, s köti 
össze az előadás szálait: Peer Gynt és az Ismeretlen utas, a Sátán ta-
lálkozásával a végén. A létünket megszabó id őről, az időt megszabó em-
beri tevékenység szétmállásáról, az ember egzisztenciális tragédiájáról 
szól a befejezés: ;a mennyezetről taláhulló szeméttel egy kor lelki kiürü-
lését is szimbolizálja. S ha az egyik póluson Branislav Le č ić  Peer Gyntje 
áll, a maga lelki vajúdásainak expresszív testi !kitárulkozásában, akkor 
a másik póluson Mirjana Ka.ranovi ć  Ismeretlenje, aki szinte csak a mimi-
kájában él, de éppen ezért az el őadás legtökéletesebb alakútás+át hordozza 
magában. 

- Azt mondtuk, a jugoszláv színjátszás a nagy vállalkozások korát éli. 
A monumentális tervek tévedések is lehetnek. Ezért is, meg az el őző  té-
tel továbbfűzéseként is, ki kell térnünk Miloš Crnjanski Örökös vándorlás 
című  regényének színpadi változatára, amelyet ugyancsak a már emlí-
tett belgrádi társulat mutatott be. „A vándorlás örök, halál nem léte-
zik" — ebből a mottćból indul [ki a darab, amelynek kétségkívül vannak 
jól megkomponált jelenetei, drámai önfenntartása viszont már kevésbé. 
Vida Ognjenović  a legnehezebb utat választotta, amikor a prózának is 
költői Crnjanski-regényt, -a síksági folyóként hömpölygő  elbeszélői han-
got a színpadra helyezte át. Keresve sem találhatott volna drámának 
ellenállóbb közeget. A rendez ő  is azt vallja, hogy a darabban nincsenek 
klasszikus értelemben vett h ősök, mintha az összes hős együttvéve ala-
kulna csak drámai egyéniséggé. A szerb katonák, az Isakovi ć  családok 
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18. századbeli, Oroszországba való vándorlása így megmaradt alakrajzok 
képtárának, a színpadon pedig a tömegjelenetekben áll össze. A dilemma 
itt az, amit Rahim Burhan így fogalmazott meg: hazug szituációk gy űj- 
teménye. Irfan Mensur és Gojko Šanti ć  alakítása azonban az igazságával 
vált valóságossá. 

A mamutprodukciók árnyékában történt mégiscsak a valódi szín-
házi élmény: Wolfgang Bauer Shakespeare the Sadist című  drámája, 
amelyet a zágrábi CKD társulata mutatott be. M űfajilag körülhatárolha-
tatian produkció: h ősei a filmszerepekből lépnek elő , de csak azok mo-
dorosságát mentik át és kapaszkodnak beléjük, míg az agyuk föl nem 
bomlik. Gondolkodásra, irányításra képtelen figurák, csak Érosz tartja 
őket életben. Branko Brezovec multirnediális el őadást rendezett és egyben 
'színháztörténeti tanulmányt is készített. Amikor ugyanis Brecht elidege-
nítési eszközeit vagy Artaud kegyetlen színházának módszereit használja, 
a hatvanas évek avangárd törekvéseire céloz: Egy témát sem bont ki 
teljesen, csak körüljárja a színpadi eszközök ,sokoldalú alkalmazásával, 
pontos kidolgozásával, miáltal a színpadi szkizofrénia tiszta színpadi 
nyelvvé válik. Hagy ez a megszállotság mennyire járható út az Új színhá-
zi dinamizmus felé, az kétséges. De hogy a Shakespeare the Sadist a 
MES valamikori, kísérleti 'önmagát hozta vissza egy pilamiatra, az bizonyos. 

Shakespeare-nél maradva, úgy látszik, Ljubiša Risti ć  III. Richárdja 
máris a jugoszláv színháztörténet részévé vált. Nemcsak a shakespeare-i 
dramaturgia máig eleven gyökerei miatt, hanem a redez ő  időn kívüli 
autentikus megközelítése miatt is. A III. Richárd Ristić  értelmezésében 
ugyanis a mindenkori hatalom átka: a maglya fényénél gyilkoló er ősza-
ké. Aleksandar Gvjetkovi ć  Richárdja koturnussal a tömeg fölé n őtt erő , 
akinek bukása ember előtt nem is történhet meg, csak tangyal el ő tt: a 
vég a történelem befejezett ténye — azaddig megtett út vérével. Err ől 
az előadásról annyi írás jelent már meg, hogy ismétlésbe bocsátkoznánk 
a továbbiakban. De tény az, hogy a Szabadkai Népszinház el őadása ennek 
a „hősi" korszaknak a szimbóluma. Egyébként Szabadkát külön hely 
illette meg a fesztiválon és a III. Richárd mellett a Saigon című  koreo-
dráma karobbanó sikere is a vitális új színházi koncepciónak szólt. 

Remekművek. Dosztojevszkij Ördögök cím ű  regényéből Dušan Jovano-
nović  két drámát eredeztetett, az els őnek, a Tévelygéseknek ő  volt a rendező -
je is. Sztavrogin, ez a misztikus anarchista forradalmár figurája köré fo-
nódnak a szálak — alakja a Tévelygésekben a női tudaton keresztül 
rajzolódik ki: lappangó titkok, rejtett kacajok, erkölcsi rendet őrző  vá-
dak, éles, mohó pillantások, kiszolgáltatottság és öntudat — az ellentétes 
érzelmek. és tettek óriási palettája, amelyen mint meghatározó szenve-
dély: a szerelmi vágy uralkodik. Sztavrogin bels ő  világának kitárulkozása 
fojtogató és halálos, jogfosztott energiájú, mint Boris Cavazza és Milena 
Zwpančić  jelenetében, Sztavrogin és Marja Timofejevna párbajában, lel-
ki üzemzavarában. 

Nem kevésbé fojtogató levegőjű  az Ördögök sem, amelynek rendező-
je Janez Pipan. Sztavrogin itt a rend őrségi irattárból lép elő, megfosztva 
minden intimitásától, de cselekedetei így kitapinthatók, mint ahogy a 
többi szereplő  tettei is. A forradalom kezdetén járó alakok a forradalmi 
végítélet hordozói: a társadalom .sabei, s hitük szerint életük magány 
és vergődés. Ilyen a politika útvesztőjében fuldokló gyilkosé és áldozaté, 
Vorhovenszkijé (Ratko Polič), az emberi tevékenység értelmetlenségét hir-
dető  Kirilové (Miloš Battelino), vagy a vallásban :a bels ő  megnyugvást 
kereső  Satové (úeljiko Hrs). A ljubljanai Slovensko mladinsko gledališ če 
két előadása Dosztojevszkij-kommentár; jelen idej ű, nehéz, végzetszerű  
eszmék hordozója, tisztán artikulált színpadi nyelven. 

A halállal való egyezség, alkotói habitusából kiindulva, másképp 
domborodik ki Magelli másik előadásában, a Bolond napokban (zágrábi 
Gavella Színház). Beawrnarchais Figaró házasságának komédiázó, gunyo-
ros kedve, a ,színházainkból Oly hiányzó nevetést csalja el ő  — a hata- 
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lomról való monológ viszont a darab közepéről a végére kerül, mintegy 
bevezetve az eszme tárgyi kibontását Ödön von Horváth Figaró válik 
című  :színművében. Figaro az első  darabban a jól ismert hatalmi tanács-
adó — bennfentes és bohóc, akinek legfőbb jellemzője, hogy szorult 
helyzetében mindig találmegoldást, kimagyarázJkodásai is csak az id ő-
nyerést szolgálják. Hogy játéka mögött gondolatainak emberi tragikuma 
rejlik, az a szerelmi bonyodalmak által felpörgetett eseményekben nem 
is derülhet ki — ám monológbeli nézetei már alattvalói helyzetéb ől poli-
tikai perelése. Von Horváth drámája a következményekb ől indul és a 
következtetésekig jut el: Figaro ugyanis a forradalomból menekül, láza-
dása szolgalelkűséggé válik, a meghunyászkodó kispolgáré cselekvésképte-
lensége. A darab időszerűsége a színpadon Figaro újabb színeváltozása-
kor válik világossá: sorsa úgy alakul, hogy egy forradalmi nevelőintézet 
parancsnoka lesz a dogmák, a zászlólengetés, a szólaampufogtatás fegy-
verikaparó világa a gondolat elhájasodását csak tovább fokozza.. A darab 
végén, úgy rémlik, mintha újfól el őbukkanna a figarói humanista, gya-
korlatias felfogás, mikor a grófot megmenti, de a parancsszavak már 
beivódtak a fiatal nemzedékbe is. Finom színpadi utalások és kiélezett 
szituációk — Magelli fantáziadús, erkölcsi tisztaságú, bels ő  emberi meg.- 
döbbenésű  rendezésé moralista esszé aforradalmi hitr ől, a szabadság 
béklyóiról. Hasonló felfogású — egyszerre költ ői lángolású és rezignált 
beletörődésű , egyben felejthetetlen élmény ű  — a főszereplőnk: Božidar 
Alvć , Mustafa Nadarevi ć, Helena Buljan és Anja Šovagovi ć  alakítása. 

Az elején említett hősies kornak még egyösszetevője csak ezután, 
a darabok elemzése után derülhet ki: a felel ősség. A zágrábi, ljubljanai 
és szabadkai társulatok — jobban mondva: Magelli, Jovanovi ć  és Ristić  
— a színház érettségét, nagy tettekre való képességét prezentálják. A 
felelősség nem bénító, hanem ellenkezőleg: alkotó erőként működik — 
immár történelmi távlatokból, de .a maiság pecsétjét ől merészebben. A 
28. MES általuk a színházi ízlés új fogalmait is felvillantotta. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

SZENT GYÖRGY AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA LÉP 
A VAJDASÁGI HIVATÁSOS SZÍNHÁZAK 37. TALÁLKOZÓJÁRÓL 

Bármennyire jelent ős eseménye is a vajdasági, vagy- akár a teljes jugo-
szláviai művelődési-művészeti életnek egy-egy sikeres színházi bemutató, 
a kialakult szokások szerint az igazi élete csak valamely rangos szemlén 
vagy fesztíválon aratott gy őzelmével kezdődik. 

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház Szent 'György megölé a sárkányt 
című  előadására kétszeresen is érvényes a fenti megállapítás: az április 
második felében lezajlott tartományi színházi találkozó zs űrije a legjobb 
vajdasági produkciónak min ősítette, a Sterija Játékok f őszelektora, Vasja 
Predan pedig a nyolc legszínvonalasabb hazai el őadás között jelölte ki a 
helyét, beiktatva a nagy hagyományú országos fesztivál m űsorába. 

Mondhatjuk hát: a Szent György örökkévalóságba lépésének, megdi-
csőülésének a szép rituáléja volt lényegében a 37. találkozó, még ha nagy 
élvezettel tekintették meg résztvev ői a többi versenydarabot is, közöttük 
az 'egészen 'kiváló Kádár Katá-t (Újvidéki Színház), Homo volans-t (Zom-
bori Népszínház), Bloody Mary-t (Szabadkai Népszínház), A biceg ő  kiska-
kas-t (az újvidéki Fiatalok Színpada) és a Mi-ši-ko és Mi-ši-san-t (szabadkai 
Jovica Futár Gyermekszínház). 

IMPOZÁNS MANIFESZTÁCIÓ 

Egy kivételével közepes, jeles és kit űnő  osztályzatot érdemlő  produk-
ciókkal neveztek be a vajdasági hivatásos társulatok az idei szemlére. 
Azt azonban észre kellett vennünk a bemutatókat követ ő  kerekasztal-be-
szélgetéseken, hogy a színházak kicsit elbízták 'magukat, s többet láttak 
a saját előadásukban, mint amit az valójában ért. A teljesítményekhez való 
ilyenfajta viszonyulás azt eredményezte, hogy végül csak nagyon kevés 
vitázó merte kimondani az őszinte véleményét, ehelyett udvariaskodva di-
csérte még a zrenjanini Toša Jovanovi ć  Népszínház giccses komédiáját, 
Az illemtudó szatócs-ot is. 

A szemle mégis a vajdasági színjátszás impozáns manifesztációja volt, 
amelyen a drámai művek domináltak, és jelezték az írók érdekl ődésének a 
múltunk és jelenünk felé fordulását. Mert igaz ugyan, hogy a Homo volans 
például Laza Kostić  életének az eseményeit eleveníti fel, de azokat annyira 
a jelen idő  pozíciójából szemléli, hogy lépten-nyomon kapcsolatba kerülnek 
napjaink történéseivel. De nem kerülheti el figyelmünket a Kádár Kata 
és a Bloody Mary aktualizáló szándéka sem. 

A gyermekelőadások óriási színvonalbeli növekedést mutattak az el-
múlt évekéihez képest. Valamennyit a pedagógiai meggondolások hatásos 
érvényesítése jellemezte. 

Egy „színészek nélküli", kimondottan rendez ői előadást is láttunk: 
a Homo volans-t, Dejan Mijač  alkotását. Ebben a darabban maszkok mö-
gé bújnak :a színészek, és közülük csupán a Laza Kosti ć  figuráját megfor-
máló Bogomir Đorđević  kezdhet valamit a szerepével, esetleg az újságíró-
nőt alakító Slavica Radulovi ć. Ez a darab afféle rendez ői bravúrnak szá-
mított a találkozón, habár csöppet sem hibátlan kompozíció: :arányai el-
tolódtak, tempója vontatott. Mintha nem is tudott volna mit kezdeni Mija č  
az Újvidéken most rendelkezésére álló nagy-nagy térrel: még a szerepl ők 
és díszleti tárgyaik felállításában is igen sok bakit követett el, például ollya-
nokat, hogy egész jeleneteken át nem látjuk egy a színpad közepére helye-
zett asztaltól, mi történik mögötte, vagy egyik színész tartósan takarja a 
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másikat. A játékba szőtt finom líra mégis valami titkos szépséget ad en
nek a mindenképpen eredeti és érdekes produkciónak, a zomboriakat a 
szemile hőseivé avatta.

A Kádár Kata nyilván azért nem érvényesülhetett érdemeihez mérten 
a találkozón, mert filigránabb alkotás a többinél, ugyanakkor olyan sok 
benne az áttételesség, a más nyelvre át nem ültethető nyelvi és néprajzi 
különösség, hogy a közönség sem tehette teljes mértékben a magáévá. 
Persze, nem mintha Kopeczky Lászlló szép drámai költeményét nem fogad
ta volna kedvezően mind a zsűri, mind a kritika! Igenis csupa jót mondtak 
róla, s a kerekasztal-értekezleten is megfogalmazták a felszólalók vele kap
csolatban a vágyukat, hogy megértsék rejtélyes mondatait. Soltis Lajos 
ugyanis nem afféle könnyű népi játékot rendezett a drámává lényegített 
népballadából, hanem — Lackó Illés remek koreográfiái és Hernyák György 
kiváló zenéje révén — egy három egységre tagolódó modern darabot, 
amelyben a folklór úgy jelenik meg, mint egy jellegzetes világ életformája, 
s egyben mint öntörvényű egzotikum.

A Bloody Mary most is felkavarta a kedélyeket. Nem annyira valós 
értékei, hanem exiluzivitása vonzotta bemutatójára az érdeklődők tömegeit, 
akiknek aztán mintha túl nagy falat lett volna az operettből és az impro
vizált játékból ez a darab, és folytatása, a Marica grófnő. Különösen, hogy 
a jobbik előadást követte a gyengébb, és az idő múlásával a nézők lelke
sedése is fokozatosan csökkent.

A közepes színvonallá előadások sora alig rövidebb az előbbinél: Há
rom röfi, két ordas (szabadkai Jovica Futár Gyermekszínház), Az én kar
dom se bodzafa! (a zrenjanini Tosa Jovanovic Népszínház bábszínháza), 
Nyaralók (verseci S téri ja Népszínház), Marica grófnő (Szabadkai Népszín
ház). Ezek lényegében a társulatokban folyó eredményes munka termékei, 
és vitathatatlanul helyük van egy olyan találkozón, mint amilyen az újvi
déki volt. Ám a zrenjaniniak versenydarabja, Az illemtudó szatócs már 
kilógott ebből a második sorból is: giccses, korszerűtlen produkció, amely 
igen gyöngécske szöveg alapján készült. Néhány élvezhető részletet azon
ban ez is tartalmaz, a színészi játék apró sziporkáit, amelyek odavonzzák 
tekintetünket.

A GYŐZTES ÉS NAGY REMÉNYŰ ELŐADÁS

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház Szent György megölé a sárkányt 
című produkcióját mindjárt a szemle harmadik napján láthatta a közön
ség, ám róla máris sejthette, hogy a zsűri rangsorának élére kerül. Mert 
valóban színháztörténeti jelentőségű, kivételles szépségű alkotással aján
dékozta meg a közönséget Egon Savin fiatal belgádi vendégrendező. A da
rab alapjául szolgáló szöveg, Dušan Kovačević „háborús melodrámája" 
(ahogyan a szerző maga nevezi) sokak szerint az egyik legjobb mai hazai 
színpadi szövegnek számít, amelyből Savin tehetségével ki lehetett csailni 
a csodát...

Amikor az Atelje 212 eredményes próbálkozása után Dimitrije Dur- 
kovié Belgrádból Újvidékre vitte ennek a „meg nem írt regény adaptációjá
nak" a szövegét (Đurkovićnak a színlapon közölt vallomása szerint), a 
rendező csak annyit szólt hosszas hallgatás után: „Ez az"! S belőle az az 
előadás született meg, amely egy évtized után ismét igen magasan, a Ste
rija Játékok egén láttatja az ország legidősebb hivatásos színházának a 
csillagát.

Csak első pillantásra tetszik azonban egyszerű „háborús melodrámá
nak" Dušan Kovačević szövege. Ha figyelmesebben szemléljük látványos 
filmképeit (a fák között álldogáló rokkant férfiak csoportját; az erdő mé
lyén egymásba fonódó női és férfitestet stb.), rájövünk, hogy tulajdon
képpen nemcsak az ábrázolt korról, hanem minden időkről szól, miként a 
színház közlönyében Egon Savin jellemzi: „Számomra Kovačević drámá
ja egy, a világ bármelyik háborújáról szóló mese (...), egy neoromantikus 
szerelmi történet, autentikus történelmi események gyűrűjében."
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Bonyolult képlettel állunk hát szemben, s állt Egon Savin és az el ő-
adás ..gardája is, amikor összetevőire bontotta ezt a rendkívül izgalmas 
darabot, amely a szerb nép török elleni harcáról éppen úgy beszél, mint 
az első  világháború kitörésének eseményeiről, majd magáról a háborúról. 
amelyben a valódi ellenséget, az Osztrák—Magyar Monarchia hadseregének 
tagjait, nem is látjuk, hanem csak az egymást megöl ő  -szerb katonákat, 
tettük indítéka legyen a szerelmi féltékenység, az elvakult militarizmus 
vagy a kissebbségi érzésből eredő  agresszivitás ... 

Ebből a képletből azonban mégis jól vezeti le Egon Savin a darab 
humánus mondandóját. A „m űveletben" jó segít őtársa Geroslav Zari ć  dísz-
lettervező , akinek színpadképe — deszka domboldalaival és göcsörtös tör-
zsű  „fáival" — remek tere a játéknak. Leny űgöz bennünket a látvány szitu 
bolikája: a fák között kimerevített emberfigurák, a tehetetlenség meg-
testesít ői. Ezen a jelképes „vidéken" zajlanak a darab bels ő  történései. 
Ebben a tájban látjuk kicsinynek és nagynak az embereket, akik minden-
féle ellenséggel kénytelenek napról napra megküzdeni a puszta létükért, 
de végül is olyan valami győzedelmeskedik felettük, ami talán segíthetné 
inkább őket harcukban: a szerelem. Mert Dušan Kova čevićn.ál — a hazai 
művektől eltérően — a szerelem mint rontó szellem garázdálkodik a h ősök 
életében, s parancsszavának ellentmondani nem tud az értelem. Az újvidé-
kiek színpadán forró légkör ű  jeleneteket látunk az érzelmek és a szellem 
életre-halálra szóló összecsapásairól egy-egy n ő  vagy férfi, esetleg több 
személy esetében is. A mű  főhőse, a félkarú dohánycsempész, az egykori 
törökverő  harcos olyan naiv rácsodálkozással tekint az őt lelövő  tisztre, 
mintha maga nem éppen egy pillanattal el őbb gyilkolta volna meg szerelmi 
féltékenységb ől kedvesének férjét, a sebesült altisztet. 

Egy nép súlyos sorstragédiája vetül rá Egon Savin „filmvásznára". 
De fontosak nála a kisemberek fájdalmai, küzdelmei is.Az el őbbit inkább 
csak jelzi, az utóbbit érzékletesen, költ ői ihlettel jeleníti meg. A magán-
élet apró tényeinek a felsorakoztatására éppen akkora gondot fordít, mint 
a század tízes éveiben zajló világégés dokumentálására. Ezért a cselek-
mény két párhuzamos szálon fut nála a végkifejletig: a népi mondák Szent 
Györgye leszámol minden rosszal. 

Hogy a történelem demitizálásának és a szerelem trónfosztásának 
ezt a drámáját úgy mutatta be a játék stilizálásával, hogy a mindenkori 
élet elégiáját láthattuk benne — ebben rejlik Egon Savin és az emlékezetes 
alakítást nyújtó színészek (Josif Tati ć, Ljubica Rakić, Mihajlo Pleskonjić , 
Vladislav Kaćanski, Radoslav Milenkovi ć, Dobrila Šokica és a többiek) 
nagy érdeme. 
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CSORBA BÉLA 

LENORE BIHAR VEZÉR FÖLDJÉN 
EGY ADY-VERS TÁRGYTÖRTÉNETÉHEZ 

Ady Endre költészetének folklorizmusa nem ismeretlen a kutatók el őtt 
noha e kérdésben eleddig többnyire általánosító és elnagyolt ítéletek szü-
lettek, nemegyszer tüzetes tárgytörténeti, filológiai vizsgálódások nélkül. 
E sajátos, egyszeri és utánozhatatlan modern folklorizmus mibenlétének 
feltárását kétségtelenül gátolhatta az a tény, hogy kevésbé látványosan 
jelentkezik, mint a 19. századi népieseknél, ugyanakkor azonban jóval -  ele-
mentárisabban: nem, vagy nem els ősorban a szöveg stilisztikai 'síkján, ha-
nem „mélystruktúrájában", motívumaiban, a szimbóliumok nyújtotta tá-
gas asszociációrendszerben. Ez a folklorizmus természetesen nem a .tradíció 
kínálta népies életképek józan paraszti logikáját, hanem a mélylélektan 
„démonológiáját" követi: a stilizált népdal elveszíti izgalmasságát, költ ő i 
pokoljárásra egyelőre alkalmatlan ösvény, szemben a népi hiedelemvilág 
által, (is) sugallt „misztikus" és „kísérteties" úttal, melynek egy-egy mér-
földkövét az Ady-féle költői magánmitológiában jól föl lehet ismerni. (Fel-
tűnő  a magyar — s bizonyára az európai — szecesszió szenvedélyes érdek-
lődése a misztika és a demonológia s nemkülönben a misztikus élmény 
elérésének különféle — főként keleti — teozófikus tanai iránt. E kérdés 
vizsgálata a folklorizmus aspektusából sem t űnik érdéktelennek. Itt jegy-
zem meg, hogy véleményem szerint a szimbolizmus és a szecesszió 
misztikumközpontú, , ;transzformált" folklorizmus jól kimutatható átmene-
tet képez a hagyományos folklorizmus és az avantgárd — els ősorban a szür-
realizmus — mágiacentrikus primitivizmusa között, tehát semmiképp sem 
sorolható ez utóbbi jelenséghez. Természetesen mindez részletesebb bi-
zonyításra szorul.)' 

A több forrásból merít ő, motívumokat már-már eklektikusan kezel ő  
szecessziós Ady-versek jellegzetes, bár nem reprezentatív darabja a Bihar 
vezér földjén is, .amely először a Budapesti Naplóban jelent meg 1906. 
augusztus 26-án a Szent Margit legendája, a Hepehupás vén Szilágyban és a 
Gyáva Barla diák társaságában, majd bekerült a Vér és arany (1907) c. 
kötetbe is, méghozzá A Léda aranyszobra ciklusba, olyan költemények 
mellé, mint a Lédával a bálban, a Két hajdani szeretők vagy a Fekete Hold 
éjszakáján, amelyek nemcsak a nemek közti eksztatikus és reménytelen 
harc mítoszát zengik, hanem kéjes morbiditással hirdetik a kiszolgáltatott-
ságot, vereséget és bukást, s a mindezekb ől bizarr, mazochisztikus gyö-
nyörérzetet. Nem pusztán kísértetiességr ől lehet e versek kapcsán beszélni, 
hanem a demonológiának egy nagyon .is határozottan kimutatható válfajá-
ról: a vámpirizmusról! A pusztító csók motívuma, amelyre bőségesen akad 
példa Ady lírájában, végül is ugyancsak e gondolatkörbe utalható. Hogy 
nem pusztán Ady világlátásának egyedi eredményét kell ebben látnunk, 
hanem az (ön)pusztító szerelemvágy archetipikus szimbolisztikája iránt fo-
gékony „korszellemet", azt Csók István Vámpírok c. (1904) festménye .ki-
tűnően illlusztrálja 2 

A Bihar vezér földjén kísértetiessége. — anélkül, hogy költői üzen- 
tének részletes taglalásába bocsátkoznánk — tulajdonképpen az Ady-líra 
két autentikus asszociációs láncába is jól kapcsolódik: egyfel ől ahhoz, amit 
a magyar Ugar-  metafora fejez -  ki pregnánsan, másfel ől a Léda-versek sze-
relmi demonológiájához. Mindezt a költő  más verseiben is gyakran előfor-
duló tipikus jelképeken, egyéni lexikán kívül egy, a népköltészetb ől szár-
mazó motívum is erősíti. 

„Itt Bihar vezér lakott 	 „Éjfél van. Itt átkozott, 
S nótáztak méla szüzek. 	 Ki a sírokat töri. 
Most daltalan ez a táj. 	 Én a sírokat töröm. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem biz én." 	Nem félsz, Lédám?" „Nem biz én." 
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„ősöm keleti vitéz. „Jaj, be szépen süt a Hold.
Dalokat ölt Nyugaton. Leszünk-e mi pirosak
Serkentem a holtakat. S fölkelnek- e a dalok?
Nem félsz, Lédám?” „Nem biz én.” Nem félsz, Lédám?” „Nem biz én.”

„Te vagy a halott ara, „Itt Bihar vezér lakott.
Én a halott mátkafi. Bús, babonás ez a táj
Ránkolvasnak a papok. S tán holnap összeesünk.
Nem félsz, Lédám?” „Nem biz én.” Nem. félsz, Lédám?” „Nem biz én.”

Az ara és a halott mátkafi (valamint a ráolvasó papok) képzetének 
irodalmi előzményei után kutatva nem nehéz Arany János Bor vitéz-érc 
akadnunk. Az 1855-ben keletkezett ballada cselekménye röviden a következő: 
1. Bor vitéz hölgyétől elbúcsúzik, s messze vágtat; 2. A lány, hogy apja 
máshoz férjhez ne adja, éjnek idején az erdőbe szökik; 3. Az elesett Bor 
vitéz kísértetként érte megy; 4. A lány kéri, vigye magával; 5. „Esküvőre! 
úgy ígérted" — feleli a kísértetvitéz; 6. Egy romos kápolnában kísértetpap 
adja össze őket; 7. A menyasszonyt másnap a romok közt halva találják.

Közismert irodalomtörténeti tény, hogy a Bor vitéz Gottfried August 
Bürger műfajteremtő hatású balladájának, a Lenore-naik (1773) kései utó
rezgése, természetesen az autentikus költői alkotás minden ismérvével.' 
Bürger kísértetballadájában a magyar földön elesett Vilmos, mivel sze
retője könnyeitől nem tud nyugodni, egy holdas éjszakán érte megy és 
síri hazájába ragadja. Az ara és a halott mátkafi párbeszédét, nemkülön
ben kísértetpap-motívumot itt is megtaláljuk:

„Nach Mitternacht begrabt den Leib 
Mit Klang und Sang und Klage!
Erst führ' ich heim mein junges Weib;
Mit, mit zum Brautgelage!
Kom m Küster, hier! komm ' mit dem Chor 
Und gürgle mir das Brautlieb vor!
Komm', Pf aff, und sprich den Segen,
Eh ' wir zu Bett uns legen!” —

Reviczky költői fordításában:
„Éjfél után hántoljátok 
Gyászhang, harang szavára!
Ifjú arámmal vágtatok 
A nászi lakomára!.. .
Egyházfi, hozd a kart; jövel 
S a nászi dalt dörmögjed el!
Pap, jöszte, ágyba vágyunk 
S csak áldásodra várunk!”

A Schoppenhauer fanyar filozófiáján, Baudelaire és Edgar Poe költői 
szeszein nevelkedett Reviczky Gyula érdeklődése Bürger Lenore-ja iránt 
aligha tekinthető kuriózumnak. Ugyanakkor semmi okunk kételkedni ab
ban, hogy Ady ismerte Reviczky fordítását. Egyébként van a Bihar vezér 
földiéinek egy olyan motívuma, amely Aranynál nem található meg, Bür- 
gernél és Reviczkynél viszont igen. Ez a „holdas" motívum:

„Graut Liebchen auch? Der Mond scheint hell!
Hurra! die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?” —
„Ach nein! doch lass die Toten!” —

Reviczky fordításában:
„A hold világa, nézd, mi szép . ..
Így száguld a halotti nép.
Félsz, rózsám, a halottul?” —
— „Nem, nem; de hagyd halottul.”
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Mielőtt azonban e csekélyke hozadék birtokában itt abbahagynánk a 
további vizsgálódást, vessünk egy pillanatást a Halott vőlegény típusú hiede
lemmese, illetve -ballada változataira, annál is inkább, mert e folklóral
kotások összefüggése Biirger balladájával közismert ténye a folkloriszti
kának. Nem feladatunk ezen összefüggések elméleti problémáinak taglalása, 
ezért csupán jelezzük, hogy amíg a 19. számban — főleg német nyelvte
rületen — Bürger költeményét tekintették ősforrásnak, a későbbiekben 
egyre inkább gyökeret vert az álláspont, miszerint a Lenore-típusú mesék, 
mondák és balladák többsége autentikus népköltészeti alkotás, s nem 
folklorizáció eredménye. Benkő László a kérdésre vonatkozó legfontosabb 
hipotéziseket ismertetve Wolilner és mások nyomán úgy véli, hogy e típus 
szláv területen alakulhatott ki, ugyanakkor ismerteti a görög N. Politis 
elképzeléseit is: „A Lenore-történet abból az elgondolásból fakadt, hogy 
az elhalt szerető, ifjú visszavágyódik élő kedveséhez. (...) Ennek a gon
dolatnak első megfogalmazása pedig Protesilaos mondája lenne."4 A mai 
álláspont — amely lényegében Erich Schmidt még 1886-ban kifejtett véle
ményén alapul — az, hogy „a halott, akit sokat siratnak, nem tud nyugodni 
a sírjában".5 Vargyas Lajos a mások által hiedelemmesének, illetve -mon
dának tekintett prózai változatokat is balladaként kezeli. A hosszabb-rö- 
videbb versbetéttel ellátott történeteket német eredetűnek véli. (Bánáti 
német nyelvű teljes verses változatot is említ az Ethnographia 1892. év
folyamára hivatkozva!)6

A Lenore-történet magyar nyelvű prózai változatai közül hivatkozás
képpen ezúttal mutassunk be egy vajdasági gyűjtésű7 hiedclemmesét:

„Volt egy lány, akinek a vőlegénye elmaradt a háborúba. Nem gyütt 
vissza, ősz nagyon várta. A falu végin lakott égy boszorkányféle, ijen 
jósasszony. Elment hozzá, hogy mégjósoltassa, él-é még a vőlegínye vagy 
nem. Hát a boszorkány azt mondta neki, hogy másnap ménjén el, akkorra 
majd mégmondja, hogy él vagy hal a vőlegíny. A lány elmént haza, a 
zaszony kiment a temetőbe. Éppen azon a nap temettek dl égy kisbabát. 
Azt kiásta a sírbul, levágta fejit, oszt hazavitte. Oszt ékezdte főzni, és 
amikor ékezdett fómi, akkor mindig mondta a koponya, hogy:

— Kum! Kum! Kumm!
No, másnap émégy a lány, mondja neki a boszorkány, hogy hát ha- 

zagyün a vőlegény. De hogyha szürke lovon gyün — fehír lovon —, akkor 
né szóljon hozzá, mer akkor már halott. Ha fekete lovon, akkor ól, akkor 
szóhat hozzá.

Hát a lány várta éccaka, égyszér csak még is jelent a vőlegíny. Fehír 
lovon. De a lány úgy mégörűt, hogy nem nézte, hogy fehír-é a ló vagy 
fekete! Nyakába ugrott a vőlegínynek. Aszmondja a vőlegíny, hogy:

— Jaj, de szépen süt a hold,
Elevennel mégy a holt,
Nem fész, kisangyalom?
Aszmondja, hogy:
— Nem!
— Hát akkor elviszlek.
Ménnek. Mégin égy faluba odaérnek. Mégin mondja a vőlegíny:
— Jaj, de szépen süt a hold,
Elevennel mégy a holt,
Nem fész, kisangyalom?
Aszmondja:
— Nem!
No, akkor ménnek mégin tovább. így éggyik falurú a másikra, míg 

végül oda(j)értek abba a faluba, ahun a vőlegíny el vót temetve. Akkor, 
mielőtt béméntek a temetőbe, mégin elmondta (j)a leginy, hogy:
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— Jaj, de szépen süt a hold,
Elevennel mégy a holt,
Nem fész, kisangyalom?
Aszmondja:
— Nem!
Hát akkor béfordút a temetőbe. Akkor megijedt a lány. Akkor eszibe 

jutott, hogy a boszorka mondta, hogy fehír lovon nem szabad menni! Le
ugrott a lóról. És a temetőcsőszházba még világított a lámpa ki a zab
lakon. Ekezdétt szalanni oda. Mikor odaért, ott még éppen a temetőcsősz 
feküdt a koporsóba, halva. Bézörgetétt a zablakon a legény, hogy

— Komám, add ki azt a lányt onnan! Fogd még és add ki!
Akkor a halott fölült. De akkor elkezdett kukuríkolni a kakas, és 

akkor léhanyatlott vissza. A legény még azt mondta, hogy:
— Széréncséd, hogy a kakas kukuríkút, mer majd másképp mégtaní

tanálak, hogy háborgasd a halottakat!
S évvé vége vét/'8
A példánkban háromszor ismétlődő versbetét egyébként a prózai vál

tozatok többségében megtalálható, s szinte szó szerinti egyezéssel! Egy 1865- 
ben lejegyzett palócföldi változatban ezt találjuk:

— Jaj, de szépen sü az a héd, az a hódvilág,
Jaj, de szépen masírolnak a hálák,
Félsz-e, lelkem Judikám?9
Az 1928-ban gyűjtött jászfény szarui változatban:
— Jaj, de szépen süt a hold,
Itt mégy égy eleven még égy holt.
Félsz-e, édes rózsám?10 
Egy erdélyi változatban:
— Jaj, de szépen süt a hód,
Megyen egy eleven s egy hótt.
Félsz-e, rózsám?11
A kevés vajdasági változat másikában:
— Szép holdvilág szépen jár,
Holt az elevennel jár,
Félsz-e, rúzsám?12
Ügy vélem, a példák szaporítása nélkül is könnyen bizonyítható a 

Bihar vezér földjén c. Ady-vers népköltészeti indíttatása. Szövegszerű ha
sonlóságot mutat a refrénként többször visszatérő párbeszédes sor („Nem 
félsz, Lédám?” „Nem biz én.”), ugyanakkor több változat „holdas” motí
vumával szinte szó szerint megegyezik az ötödik versszak első sora („Jaj, 
be szépen süt a Hold.”) Mindez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Ady 
Endre költeménye megírása idején már ismerte — akár a szájhagyomány
ból, akár a publikált gyűjtések alapján — a Lenore-mondakör (egy vagy 
több) magyar nyelvű változatát. Az említetteken kívül ezt olyan motívumok 
is bizonyítják, mint a „sírtörés” és a „halottserkentés”, s talán még preg
nánsabban az ara és a mátkafi párbeszédére épülő szűzsé. Nem zárható 
ki azonban, hogy a költőre bizonyos mértékig inspirálólag hatott Bürger 
balladája — akár az eredeti, akár a Reviczky magyarította Lenóra —, 
esetleg talán Arany Bor vitézt is. Ezt látszik erősíteni a náluk is előforduló 
pap-motívum. Ellenvetésként viszont felhozható, hogy az Ady-sornak: 
„Ránkolvasnak a papok”, megközelítőleg sem hasonló a jelentésmezeje, 
mint a Bürger—Arany-féle kísértetmenyegzőnek, ezért valószínűbb, hogy 
a költő egyéni leleményeként került a versbe.

Végezetül, noha nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz, vessünk néhány 
futó pillantást a Prótesziláosz-mítosz és a Halott vőlegény mondakör ösz-
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szefiiggéseire is. Ez utóbbinak ugyanis egyik ősforrását minden való
színűség szerint a Prótesziláosz-mítoszba>n, a visszatérő halott szerelmes 
történetében kdll keresnünk, ahogyan azt már PoHitis is tette. Hogy eszme- 
és tárgytörténeti szempontból mindez mennyire fontos lehet számunkra, 
ahhoz elég, ha emlékeztetünk Prótesziláosz kedvesének nevére: Láodameia ... 
Babits Mihály ilyen című verses drámája mindössze öt évvel később szü
letett meg, mint a Bihar vezér földjén. S hogy a kérdés még izgalmasabb 
legyen, a lengyel szecesszió nagy egyénisége, Wisipianski is földolgozza a 
Láodameia-problematikát.13

Róbert Graves a következőképpen interpretálja az antik mítoszt: 
„Prótesziláosz feleségének, Láodameiának, Akasztosz leányának ( . . . )  any- 
nyira hiányzott a férje, hogy amikor elindult Trója alá, azonnal készített 
róla bronzból — vagy viaszból — egy szobrot, és maga mellé fektette az 
ágyba. De hát ez csak szegényes vigasz volt, s mikor megtudta, hogy férje 
meghalt, arra kérte az isteneket, hogy szánják meg őt, s engedjék meg 
Prótesziláosznak, hogy ha csak három órára is, de még egyszer eljöhessen 
hozzá. A Mindenható Zeusz meghallgatta Láodameia kérését, Hermész fel
hozta a Tartaroszból Prótesziláosz szellemét, s életre kell tette vele a szob
rot. Prótesziláosz a szobor száján keresztül meg is szólalt, s megeskette fele
ségét, hogy késedelem nélkül követi őt a halálba. S mikor letelt a három óra, 
az asszony szíven is szúrta magát férje karjában."14

Azt viszont Graves nem említi, hogy e mítosz őrforrása talán Per
szephoné elrablásának a története: Zeusz és Démétér leányát Hádész, az 
alvilág ura elragadja és birodalmába viszi. Perszephoné, aki ezentúl a 
halottak királynője, az esztendőnek csupán kétharmad részét töltheti a 
földön.15

Perszephoné és Láodameia lényegi azonosságára Kerényi Károly fi
gyelt fel. Láodameia az Alvilág királynőjének a mellékneve. Kerényi eti
mológiája szerint annyit tesz: „a népeket leigázó."16

A századforduló femme fatale-jának igazi archetípusa.
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OLVASÓNAPLÓ

KRÓNIKA ÉS KÖLTÉSZET

HERCEG JÁNOS: Összegyűjtött elbeszélések. I—II—III. -kötet.
Fórum, Újvidék 1986.

„Herceg János Írásai — olvasom Szenteleky Kornél bevezető szavait a 
Viharban című pályakezdő elbeszélésikötet első lapjain — okvetlenül 
mély haitással vannak az olvasóra. Ez a hatás sohasem a kellemes olvas
mány után rtámadt zsongító hangulat, hanem inkább a megdöbbentés, 
az életre eszmélés hatalmas, eleven érzése. Nehéz eldönteni, hogy ebben 
a fiatal, ígéretes íróban több-e az erő, mint a poézis, lényegesebb-e ki
nyilatkoztatni valója, mint dlbeszélő kedve. Megkapó álomképei, a való
ság nyers, (kegyetlen színeivel felépített szimbólumai mögött az élet tör
vényei és eltiport igazságai ágaskodnak iromba, olykor borzalmas for
mában. Mikor pedig egy írását elolvastuk, nem tudjuk, mi kapott meg 
jobban: a mese, a vízió, avagy a mögötte viaskodó kemény mondanivaló.” 
Valóban, a fiatal bácskai elbeszélő a húszas-harmincas évek látomásos 
„valóságfeletti” irodalmának a tanítványa volt, azt a ,,szürrealisztikus" 
elbeszélő módszert követte, amely legalább akkora szerepet adott a kép
zeletnek, mint a tapasztalatnak, s a valóságról rajzolt képet is többnyire 
fantasztikus epikai motívumokkal bontotta meg. A „csodás”, a „legen
dás” vagy „ballada!” megoldásokat részesítette előnyben ő is, hasonlóan 
azokhoz az avantgárd irodalmon és szürrealista elbeszélő technikán ne
velkedett társaihoz, akik az ösztönösségben, az álomban és az önkívü
letben látták a művészi alkotás forrásait, s a szabad gondolat- és kép
zettársításokra alapozták a szöveget. A húszas években Déry Tibor, Ko
mor András és Tamási Áron, a harmincas években Szerb Antal, Jékely 
Zoltán, Sőtér István, Gelléri Andor Endre és Szirmai Károly regényei, 
illetve elbeszélései adtak teret a csodás epikai mozzanatoknak, a képze
let és az álom önfeledt játékainak, s valójában ezt — a szürrealista iro
dalom által megnyitott — utat kezdte járni a pályakezdő Herceg János is.

Korai elbeszéléseinek erősen mitikus atmoszférája van, az epikai 
anyag tárgyi elemeire az álmok költőisége, netán a rémálmok lidérces 
képzelet világa nyomja rá bélyegét. Az őszi vízió költői színekben gazdag 
képet ad a természetről és az emberről, aki valamiféle panteisztikus vi
lágkép ihlető hatására maga is ennek a természetnek a részévé válik: 
„Az ősz verejtékezett a fákon és fűszálakon, mint a bocs koros paraszt, 
aki csontos szürke lovával felszakította a földet nagy (darabokra.” A 
Viharban című elbeszélés valójában egyetlen, minden epikai mozzanatot 
egybefogó expresszív látomás: „A vihar ajkkor már teljes erejéből dühön
gött. Ereje az égig ért, rengeteg darabba szakította a felhőket, minit va
lami ócska rongyot, és fákat tépett ki gyökerestől. Bent a városbein is 
öszehányt mindent. A villamosok jobbra-balra dülöngéltek, a nagy háza
kat felkapta a markába, megrázta néhányszor, mint az aprópénzt, azután 
a földhöz vágta őlket. És megvadította a folyókat is. Prüszköltek és nye
rítettek a szelíd patakok, és felágaskodtak tajtékzó tehetetlenségükben, 
hogy újra lecsapódjanak, mélyebbre mosni medrüket.” A berlui kikötő
ben nemcsak kalandos haj őstörténetet mesél el, egyszersmind mitikus 
sejtelmekkel szövi át az elbeszélés szövetét: „ahogy így néztem a fekete 
házakon át, egyszerre csak vörös füstöt láttam feltörni a kikötő ködös 
ege felett. Lárma, káromkodás, sírás, ordítás hallatszott, és az emberek 
fejveszetten rohantak a tűz körül. És minitha éppen a »Vasmacska« kör
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nyékén égne. Hirtelen szorongás fogott el. Rossz sejtelmeim voltak. Az 
utolsó percében jött. Horgonyaink felszedve, útra készen álltunk. Kabátja 
nem volt, s inge rongyokban lógott rajta. Fújt, lihegett a futástól. Ami
kor közel jött, láttam, hogy teste tele van rettenetes égési sebekkel." 
Végül a Látomás címet viselő történet pedig már egyértelműen a szorongá
sos rémálmok körébe tartozik. Alanyi módon megszólaló hősei álomban 
járják be egy ismeretlen rabszolgabirodalom pokoli bugyrait: „Beértünk 
a városba, valami nagy térre. A tér közepén egy óriási kerék forgott, 
amelyet izmos, meztelen emberek hajtottak. Vagy kétszázan lehettek, 
és mindegyik minden erejét beleadta a munkába. Isten tudja, mi célból 
forgott ez a kerék. Lehet, hogy ez hajtotta a malmokat, és bolygatta meg 
a békés patakok vizét. Idegenek voltunk, és nem értettünk semmit az 
egészből. Magasan egy emelvényen a rabszolgák fölött egy ember ült. 
Ember? Ügy nézett ki, mint egy farsangi tréfacsináló. Kezei, lábai és 
a törzse emberi volt, csak éppen a feje volt nagy fehér lófej, bárgyúan 
békés sárga szemekkel. Hangja is a ló nyerítéséhez hasonlított, de a 
mozdulatai határozott, akaratos emberi mozdulatok voltak. Vastag, elkép
zelhetetlenül hosszú husángot szorongatott a kezében, és ezzel mindunta
lan lecsapott a rabszolgákra. Szerettem volna felkúszni hozzá és lelökni 
a mélységbe, de a vörös hajú lány, aki mellettem remegett, visszatartott 
ettől."

Megannyi borzongató képzelgés, nyomasztó álom és sötét rémláto
más, bizonyára az sem véletlen, hogy az elbeszélések címében oly gyak
ran szerepel a „látomás", a „vízió". „Már ekkor — mondja Bori Imre
— kifejezésre jut Herceg János legdöntőbb élménye, mely évtizedekre 
érvényes módon megszabta szemléletét. Az ember életét titokzatos ha
talmak uralják, hirdetik novellái, kiszolgáltatottja tehát ezeknek a ha
talmaknak, amelyek démonokként trónolnak benne és felette. Novellavi
lága is ennek megfelelően szerveződött, eltérni látszik az élet szokványos 
képétől, elannyira, hogy a történet egészen háttérbe szorul, s állapotpilla
natok sorozataiként jelenik meg." Az ember sorsával a fiatal Herceg 
elbeszéléseiben valóban démonikus erők játszanak, ezeknek az erőknek 
a mögöttes terében mindazonáltal valóságos történelmi és társadalmi 
tényezők találhatók: a huszadik század első felében tapasztalt nagy po
litikai kataklizmák, mindenekelőtt a fiatal gyermekként látott és átélt 
első világháború eseményei és következményei. Kitetszik ez a korai el
beszélések egyik hangsúlyos darabjából, a Nem vagyok igaz ember cí
műből, amely egy dunai hajós és egy falusi pópa beszélgetésében idézi 
fel az ember és az emberiség sorsával játszó gonosz erőket: „Látod, 
goszpodine — mondja az öreg pap —, látod, nem értettél meg. Isten 
szolgája vagyok, és szembeszálltam az ördöggel. Jött a háború — te talán 
még arra sem emlékszel, gyerek lehettél még akkor —, én kimentem a 
kereszttel a fegyverek elé, az Ördög elé, családomat otthon hagyva, nem 
törődtem velük, úgy vettem, velük van az Isten. — Ügy gondolod, pópa
— vágtam közbe —, hogy az ellenség volt az ördög? Az ellenség, akik 
ugyanolyan emberek voltak, mint iti? — Nem. Az ördög közöttünk volt, 
a két front között. Az ördögre lőttünk mi is, azok is, de egymást talál
tuk el. Sánták, bénák és vakok maradtak a harctéren, mert az ördög 
győzött — ezt már ordította —, az ördög győzött mindkét tábor felett.
— Hagyd el, pópa, az emberek között kell a háború okát keresni."

Már az eddigiekben idézett elbeszélésekből is kitetszik, hogy az ál
ma ;ra és látomásokra épülő epikai konstrukció arról a valóságos élet
ről is képet ad, amelyet Herceg János saját maga körül látott és érzé
kelt, amelyet tapasztalatai révén személyes birtokába vett. A korai novel
lákban is valóságos tájak: bácskai kisvárosok és falvak, Duna menti 
kikötők és gyártelepek és szociológiailag meghatározható emberi egyéni
ségek: iparosok, parasztemberek, hajósok, lézengő fiatalok jelennek meg 
előttünk, mondhatnám így is: a látomásokban kiboruló „valóságfeletti" 
világ mögött minduntalan felsejlenek egy valóságos és geog rá fiailag, 
szociológiailag, történetüeg is rögzithető emberi világ körvonalai és
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mozzanatai. Az álomnak ós a valóságnak erre a természetes összefonó
dására utalt Németh László is, aki először hívta fel szélesebb körben 
a figyelmet az iifjú bácsikai magyar író tehetségére és műveire. „Herceg 
János — írta a Tanú 1934-es évfolyamában a Vihar című kötet novelláiról
— a félhomálynak a költője, novelláiban a dolgok árnyékukban virágza
nak ki (...) Majdnem mindegyik elbeszélése egy-egy vízió (...) A köny
vecske legjobb darabjai azok, ahol ez a látnokhajlam sűrűbb realitás 
mögé vetíti a lappangó fantasztikumot." Németh olyan írásokat idéz, 
mint az Űj hold játszott az égen, amelyben „a hold csapja be a fürdőzőt, 
a vízre esett sugarában egy tetemet vetve-hányva, a kereszt Krisztusát, 
aki eltűnik, mihelyt kimenti", s olyanokra hivatkozik, mint a Kirándulás 
nagyapámmal és a Bolondlegény; az első, ahogy mondja, „az iszákos, 
borfuvarozó nagyapa mögé a kemény és megalázott isten" alakját vetíti, 
a második „egy eszelős merénylete mögött az eszelősség költészetét" mu
tatja meg.

A valóság költői átvilágítása, pontosabban a konkrét bácskai tapasz
talatok álomszerű ós fantasztikus, varázslatos és nosztalgikus át színezése 
alakítja ki Herceg János elbeszélő művészetének igazi karakterét, kivált 
a harmincas évek végén, a negyvenes években írott novelláiban, midőn 
a pályakezdő írások „szűrrealisztikus" hangneme után a saját írói hang
jára talált. A Bácskában különben is mindig nagyobb ereje volt a va
lóságnak, mint a mesének, s a születő vajdasági magyar irodalomban is 
erőtejesebb érdeklődést ólt a köznapi élet dolgiai magyar irodalomban is 
kérdései iránt. Ennek a tájnak a leghitelesebb írója, legalábbis a múlt 
század végén Papp Dániel volt, aki a társadalmilag és nemzetiségileg 
igen megosztott vidék mindennapi életét ábrázolta műveiben. Herceg 
János érett novellaíró művészete mintha ennek a Papp Dániel-i valóság
festő, társadalom- és lélekelemző realizmusnak lenne az egyenes ágú 
örököse. Nemcsak annak következtében, hogy nagynevű elődjéhez ha
sonlóan ő is Zombor környékét, az ottani emberek — magyarok, szer- 
bek, bunyevácolk, illetve módos parasztpolgárok, nincstelen zselléreik, 
törekvő iparosok és kalandos életű hajósok — életét örökitette meg, 
hanem elsősorban abban, hogy az ő elbeszélő művészetében is igen 
nagy szerepe van a krónikának, az életképnek, a jellemrajznak, mind
annak, ami a valóság egy darabjának hiteles megismerését és elemző 
ábrázolását segíti elő.

A valóságra figyelő szemlélet és a realisztikus előadásmód azon
ban nem egyszerűen az írói hajlam következménye volt. a vajdasági 
magyar irodalom belső fejlődése is ezeket állította művészi követelmény
ként a beérkező Herceg János elé. Amikor írásművészete igazán meg
érett s rátalált valódi epikai feladataira, tehát a harmincas évek kö
zepén, akkor zajlottak éppen a legtermékenyebb viták a vajdasági 
magyar irodalom helyzetéről, lehetőségeiről és feladatairól, s jelentek 
meg Szenteleky Koméinak azok a programadó tanulmányai, amelyek 
a „helyi színek" elmélete nyomán jelölték meg a magára találó kisebb
ségi irodalom státusát. Ezeket az eszmecseréket és irodalmi programo
kat Bori Imre összegző feldolgozása, A jugoszláviai magyar irodalom 
története című, 1968-ban megjelent kézikönyv részletesen tárta fel, nincs 
tehát értelme annak, hogy különösebben felidézzük a vajdasági magyar 
irodalom önismeretét és öntudatát megalapozó irodalmi dokumentumo
kat. Mindazonáltal nem tudom nem idézni Szenteleky Űj lehetőségek
— új kötelességek című írását, amely a vajdasági magyar irodalom leg
fontosabb feladatait jelölte meg: „Nekünk íróknak vállalni kell a bá
náti, bácskai jelzőt, ,s ez nemcsak azt jelenti, hogy a vajdasági közön
ségnek írjunk, hanem hogy földünkről s annak problémájáról írjunk, 
hogy úgy foglalkozzunk népünkkel, ahogy azt erdélyi és szovenszkói tár
saink teszik." Ez a gondolat természetes módon találkozott Herceg Já
nos írói elképzeléseivel és törekvéseivel, ő is szülőföldjének követe és 
népének tanúja akart lenni, s így igen hamar magáévá tette a Szent-
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eleky által meghirdetett követelményeket. Talán még egy idézet (kíván
kozik ide, Herceg Jánosnak egy későbbi önvallomása az 1953-ban meg
jelent Papírhajó című kötet lapjairól. Ebben a Cél és vallomás című 
személyes jegyzetben a következők olvashatók: „Sokszor kérdeztem ma
gamtól: mi a haza? Kétségtelenül nemcsak a szülőföld, nemcsak a tűz
hely, nemcsak az otthon helye. Nemcsak tér a haza, hanem idő is. Nem 
egy geológiai vagy földrajzi egység az, amihez a hazában ragaszkodunk, 
hanem napok ós évek sorozata, emlékek halmaza, amelyeket benne át
éltünk; nemcsak sajátos struktúrával és külön színekből épült táj, ha
nem az emberi társadalom, a közvetlen környezet egysége is. (,...) A 
térhez (kötött idő tölti ki a haza fogalmát élményekkel és emberekkel, 
családdal, barátokkal, akik velünk együtt a megszokott tájban élnek 
születésünktől a halálunkig s azon túl a gyermekeinkkel. A tudatom 
folytonosságát fenntartó emlékek sorozata. A cseresznyefa, mely abla
kunk alatt virágzott gyermekkoromban, nagyapám alakja, ahogyan a 
fehéredő hajnalban kocsiján ülve kihajtott a kapun, fiatal anyám han
gos éneke; az udvar, a ház, az utca, a kisváros, s ahogyan később ez 
a mikrokozmosz tágult és megtelt tartalommal: a nyelv zenéjével, a táj 
színével, a (környezet szokásaival és törvényeivel. Igen, körülbelül ez 
volna bennem a szülőföld, a haza tudata; itt álltam meg biztos lábbal, 
hogy szétnézzek a világban, innen vezettek az én utaim Európa felé, 
ebből a tudatból sugárzott ki érdeklődésem is más népek, más szoká
sok, más tájiak, más nyelvi és szellemi gócok felé." Igen, ezt követve 
írói érdeklődése és szemlélete a bácskai szülőföld és emberi környezet 
ábrázolásának, a személyes, egyszersmind közösségi emlékek és tapasz
talatok írói! életre keltésének jegyében alakult.

A környező valóság iránt megmutatkozó figyelem és a szűikebb 
haza iránt vállalt elkötelezettség, mint mondottuk, a vajdasági magyar 
irodalom önmagára találásának, „szellemi nagykorúságának" közvetlen 
következménye volt, ugyanakkor nem volt és nem lehetett független a 
korszak általánosabb szellemi törekvéseitől. Arra az irodalmi és széle
sebb értelemben kulturális regionalizmusra gondolok, amely a század
fordulón s különösen a két világháború között egész Európában oly 
nagy szerepet kapott. Mintha az elmúlt évszázad erősen központosító 
és egységesítő törekvéseivel szemben újra öntudatra ébredtek volna a 
tradicionális művelődési és történelmi egységek. Az állami önállóságra 
törekvő kis nemzetek, az autonóm kulturális fejlődésüket fenntartani 
igyekvő nemzeti kisebbségek, a földrajzi és néprajzi tájegységek mű
velődési hagyományai szabták meg ezeknek a regionális kultúráknak 
a jellegét. A húszas ós harmincas években általános visszhangot keltett 
két német tudós: August Sauer és Josef Nadler „tájirodalom" elmélete, 
amely a nemzeti irodalmak tájegységek szerint kialakult változataival 
foglalkozott, s a német irodalmon belül megkülönböztetni igyekezett 
a szász, a porosz, a bajor, a thüringiai, a sziléziai, a szudéta és a többi 
irodalmi hagyományt. A helyi kulturális tudat és a „tájirodalom" kiala
kulását jelezte a német „Heimatdichtung" és a francia „régionilisme" 
fellépése is, az első ugyan a modern törekvéseket támadó konzervatív 
írók mozgalma volt, a második viszont egyszerűen a vidéki élet, a ha
gyományos vidéki életforma ábrázolására törekedett, s teret adott a 
népi elkötelezettségnek is. Ennek a francia irodalmi regionalizmusnak 
volt kiváló képviselője az a svájci Charles Ferdinand Ramuz, akire kü
lönben imént idézett Cél és vallomás című írásában Herceg János is 
hivatkozik: „Mikor lesz a vajdasági magyar nemzeti tudat, a vajdasági 
táj- és hazaszeretet oly erős és határozott, mint a svájci francia Ramuz- 
nél?" Az irodalmi regionalizmusnak ez a változata mindenképpen erős 
kötődést jelent a szülőföld és annak népi élete, illetve történeti és kul
turális hagyományai iránt, ugyanakkor nem zárja ki, ellenkezőleg meg
követeli, hogy az író szorosan kapcsolódjék az európai irodalom egyete
mes kulturális eszményeihez és törekvéseihez.
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Valójában ez az irodalmi regionalizmus hatotta át az első világ
háború útán kialakuló magyar nemzetiségi irodalmakat is, amelyek 
éppen a ,;helyi színek", a táji hagyományok vállalása következtében 
alakították ki a maguk sajátos arculatát. Az erdélyi, a szlovákiai és a 
vajdasági magyar irodalom elsősorban a mögöttük álló magyar kisebb
ségek helyzete, múltja és jövője iránt érdeklődött, e népcsoportok tö
rekvéseinek kötelezte el magát, erős tudatossággal élesztette fel a helyi 
történelmi és művelődési tradíciókat, és természetesen együtt kívánt 
működni az államalkotó többségi nemzetek szellemi életével. Az irodalmi 
regionalizmusnak azonban nemcsak a nemzetiségi kultúrákban volt sze
repe, hanem a magyarországi irodalomban is, köztudomású az az erősebb 
figyelem és ragaszkodás, amelyet a harmincas évek népi, illetve városi 
(„nyugatos") irodalma tanúsított egy-egy hagyományos tájegység vagy 
éppen város és városrész élete, szellemisége iránt. Szerb Antal kis esszéje, 
a Természet vagy táj szellemes magyarázattal szolgál a „tájirodalmak" 
kialakulására, midőn megkülönbözteti a „természet" és a „táj" fogal
mát. Az előbbi fogalom szerinte a városi civilizáció körülményei között 
túlsúlyra jutott gépiességet, mesterkéltséget, a nagyváros szociális és 
lelki ártalmait utasítja el, s a „természetbe belavetíti az emberi érzés
világ egész gazdagságát". Tulajdonképpen egy elképzelt, költői jellegű 
természetet tételez fel, amelyet panteista sejtelmek szőnek át. Ehhez 
hasonló természetképet alakított ki az avantgárd irodalom, tegyük hozzá, 
ehhez hasonló természet/kép öltött alakot Herceg János korai elbeszé
léseiben is: az az elmosódó táj például, amellyel a Nehéz kisvárosi köd 
című elbeszélésben találkozunk, inkább az avantgárd irodalom „névte
len" és „személytelen" tájait idézi fel előttünk, mint a valóságos bácskai 
kisvárosokat. A „táj" fogalma, érvel Szerb Antal, ezzel szemben nem 
rekeszti ki magából a társadalmi és történehni mozzanatokat, nem kí
ván romantikus kivonulást a valóságos emberi közösségekből, fenntartja 
a történelmi és kulturális hagyományokat. A „természet" fogalma mint
egy a költészet mitologikus fogalmai közé tartozik, a „táj" fogalmának 
viszont művelődéstörténeti és (szociológiai jellege van: „a természet — 
mondja Szerb Antal — ahistorikus, időtlen fogalom, -szinte ellentéte a 
történelemnek, a táj pedig csupa történelem."

Ez a -történelmi táj fogalom jelent meg a harmincas évek költőinél 
és elbeszélőinél, mondom, nemcsak nemzetiségi keretek között, hanem a 
magyarországi irodalmi kultúrában is. Az alkotó egyéniség a táj meghitt 
világában érezte az otthonosságot, egyszersmind illetékesnek tudta ma
gát abban a szűkebb hazában, amelyet nemcsak a születés joga által 
tudott a sajátjának, hanem szellemileg — mint kultúrát és tradíciót — 
iis személyes birtokába vett. Ilyen módon vált például Kodolányi János 
az Ormányság, Németh László a tolnai vidék, Tamási Áron a Székely
föld, Veres Péter a Hajdúság, Darvas József a Viharsarok, Szabó Pál
Bihar, Takáts Gyula Somogy, Sziráky Judit a Kárpátalja, Karácsony
Benő az erdélyi kisvárosok vagy más vonatkozásban Sőtér István a 
budapesti fiatal értelmiség, Komor András a budapesti zsidóság, Jékely 
Zoltán a budai villanegyed krónikásává (a példák még sorolhatók). Va
lamennyien nemcsak jól ismerték, hanem vállalták is a bemutatott szo
ciológiai-kulturális környezetet. De haladjunk tovább: a vajdasági ma
gyar írástudók is — Herceg. János mellett elsősorban Maj.tényi Mihályra 
és Szirmai Károlyra gondolok — ennek a szellemi tájékozódásnak a je
gyében vállalták a maguk szűkebb hazájának művészi képviseletét, s 
adtak -számot a vajdasági magyarság életéről, a soknemzetiségű vajda
sági társadalom hagyományairól és köznapi dolgairól.

Milyen módon hatott Herceg János érett elbeszéléseiben a Szent- 
eleky-féle „helyi színek", illetve a harmincas évek magyar irodalmában 
széles körben érvényesülő „tájirodalom" elmélete? Mindenekelőtt úgy, 
hogy megsokasodtak a bácskai életképek, azok az epikai mozzanatok, 
amelyek a bácskai kisváros és falu jellegzetes életkörülményeit, szoká
sait és hagyományait rögzítették. Olyan elbeszélésekre gondolok, mint
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a Virágot tessék, a Jézus bicskája, a Forró falusi nyár, az Álmodozó 
vándorok, a Majomsziget, a Legénybúcsú: valamennyi történeten átüt
nek a bácskai magyar élet erőteljes színei. Vannak közöttük olyan 
írások is, amelyek a népies elbeszélő irodalom — Tömörkény István, 
Móra Ferenc vagy éppen a bácsikai Móra István munkásságának — 
szellemi örökségét követve mutatják be a vajdasági magyar szegény- 
parasztság ós mezőgazdasági proletariátus nehéz életét. így a Kubiku
sok és a Meghasonlottak című elbeszélések, mindkettő azokra a szinte 
áthidalhatatlannak tetsző szociális különbségekre is rávilágít, amelyek 
a „társadalom alatt" élő szegénység és a falusi „nadrágos emberek" vir 
lága között tapasztalhatók. Ismét különleges szerepük van azoknak a 
történeteknek, amelyek a kisebbségi helyzet következményeit, illetve a 
magyarok és szerbek együttélésének köznapi gyakorlatát — a kialakuló 
emberi szolidaritás biztató példáit — örökítik meg. Az Űj honfoglalás 
szegény sorsú magyar bádogosa arra kényszerül, hogy elhagyja szülő
földjét, és a rohamos tempóban épülő Belgrádban keressen magának 
munkát. Bizony nem kicsiny szorongással áll be egy építkezésre dolgozni, 
szerb munkások közé, ám megnyugodva (tapasztalhatja, hogy ott is 
baráti jó szándékkal találkozik. „Hát szabad itt magyarul énekelni? — 
kérdi csodálkozva belgrádi magyar barátjától. — Miért ne lenne sza
bad? — dünnyögi Jóska magától értetődően. — Nem egy kocsmában 
úgy táncolják itt a csárdást, hogy rengenek belé a falak. Nincs az itt 
eltiltva. Aztán pallér elé kerül Ozorák, szúrós szemű, fekete, kemény 
arcú szerb ember a pallér. Végigméri Ozorákot, elkéri a könyvét, nézi, 
vizsgálja, kikérdezi. — Á, précsani, magyar vagy?! — kiált fel vidáman. 
— Vannak nekem magyar munkásaim, jó munkások, szorgalmas embe
rek. .." Máskor a Szúnyogkirály és társai című nagyobb elbeszélésében 
arról ad képet, hogy miként találnak egymásra és fognak össze egy te
lepülés magyar, szerb és szlovák lakosai, s hogyan lesz a magyar fiú 
és a szerb leány szerelméből házasság, amelyet az egyszerű szerb pa
rasztember védelmez meg a községházán uralkodó nacionalista szerb 
hivatalnokkal szemben.

Ezek az elbeszélések gazdag szociográfiai és művelődéstörténeti 
hitelességgel ábrázolják a Bácsika köznapi világát, ugyanakikor nagy
szerű lélektani érzékkel jelenítik meg az emberi konfliktusokat. E lélek
tani érzék nyomán, amely a cselekmény szövésben is megmutatkozik, a 
modem magyar elbeszélő irodalom legjobb lélekábrázoló készsége érvé
nyesül, nevezetesen az az elemző pszichológia, amely Kosztolányi Dezső 
és Csáth Géza bácskai tárgyú novelláiban is megnyilatkozik. Az örült 
című elbeszélés tanárfigurája, akinek a hosszú hadifogságban keletke
zett csendes tébolya egyszer csak dühöngő rohamokba csap át, éppúgy 
e mesteri lélektani készség nyomán született, mint a Halálos tréfa ma
gányba temetkező Meznerit-s ura, akinek sivár érzelmi életébe egy pa
pagáj hoz némi derűt, az örök szerelmem bolondos kedvű Szabinája, 
akinek egyszerű sorsában igazi emberi tragédia rejlik, vagy a Kekez 
Tuna lakodalma legényes kedvű, kalandor hőse, akinek több elbeszélés
ben is visszatérő alakja révén Herceg János a maga „Ábelét" vagy „Ka- 
kuk 'Marciját" formálta meg. Ezekben az elbeszélésekben nemcsak a 
lélektani* elemző és ábrázolókészség kap szerepet, hanem a költészet is: 
Herceg János szomorú, magányos, nem egyszer megalázott és kifosztott 
különcei egyszersmind költői figurák, akiknek rajzában a lírai elbeszé
lésmód személyes és vallomásos színvilága is tündóri nyomokat hagyott. 
Érdemes felidézni Csuka Zoltánnak a Sorsunk című pécsi folyóirat 1943-as 
évfolyamában közreadott írását, amely a következőkben határozza meg 
a Herceg-novellák egyéni karakterét: „A bácskai: kisvárosok különös, zsí
ros és nyers valósága ütközik meg a táj mély és bánatos, puskini köl
tészetével, ,s Herceg stílusa igen alkalmas ennek a halk és misztikus, 
szemérmesen rejtekező muzsikának a megzengetésére." Ez a megálla
pítás a Gyászoló kőművesek című novelláskötet ismertetéséből való, s 
valóban a kötet és kivált a címadó elbeszélés híven mutatja a szociog-
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ráfiailag is hiteles krónika és a lélektani készséggel megírt költői tör
ténet két különnemű poétikájának természetes egybefonódását. A Gyá
szoló kőművesek különben is az életmű egyik magaslati pontján helyez
kedik el, a gyermekkor mesevilágát kelti életre, és éppen ennek a me
sebeli tündérbirodalomnak a hirtelen széthullását örökíti meg. Költői 
nosztalgiával beszél a múltról, mesteri módon hozza felszínre a gyer
meki lélek mélyén megbúvó érzéseket, ugyanakkor krónikás hitelesség
gel eleveníti fel a régi bácskai falusi életet, s balladai komponáló kész
séggel ábrázolja azokat az eseményeket, amelyek következtében a falusi 
idill szomorú emberi tragédiába fordul át. A novella atmoszferikus ere
jét az első hangütés is érzékelteti: „A kueséber háza előtt állt és har- 
monikázott. Estébe hajlott már a délután, mi gyerekek a fiákeros ko
csiján gyömöszölődtünk nagy halomba, és ő ott randalírozott velünk 
le-föl a poros utcán, mert a délutáni vonatok mind megérkeztek már, az 
esti gyorshoz pedig még volt idő. Elvetettük magunkat a zsíros bőrü
lésen, és nagyokat kurjongattunk, mint a részeg legények húsvét más
napján, amikor jácinttal feldíszítve járnak házról házra meglocsolni a 
lányokat." Élet- ós emberismeret, a mesemondás öröme és költészete 
ölt biztos formát Herceg Jánosnak ezekben a „bácskai" elbeszéléseiben.

A Herceg-novellisztika természete ezt követve már csupán árnyala
tokban változott, így a háborús években a csalódottság, a felszabadulás 
után a nagy történelmi újrakezdés iránt érzett bizalom szabta meg az 
elbeszélések hangnemét. Az előbb említett Szúnyogkirály és társai című 
novella azt is példázhatja, hogy a falusi világ nehezen kialakuló idilljét 
miként forgatja fel a kirobbant háború. Máté, akinek végül is sikerült 
feleségül vennie Milicát, katonai behívót kap egy napon, s az ismeret
len veszedelmek felé induló katona vonaton kell saját sorsával számot 
vetnie: „Olyan szépen lehetett volna élni — visszhangzott Máté fülében 
Milica búcsúja, mert ebben a pillanatban ő is úgy érezte, hogy valami 
elmúlt, eltűnt visszavonhatatlanul, és ami ezután következik, az merő
ben más lesz, ki tudja, milyen, mert az élet örökké változik, hol nap 
süti, hol sötét fellegek borítják, csak az ember kínlódik benne örökkön- 
örökké." A háborús világ súlyos atmoszféráját érzékelteti a Némajáték 
című elbeszélés is, amely arról ad képet, hogy egy csendőr miként szed 
le a vonatról egy szerencsétlen lengyel menekültet, akinek nincsenek 
igazolványai. A háború, majd a partizánmozgalom témája Herceg ké
sőbbi elbeszéléseiben is visszatér, a felszabadulás után mégis az új élet 
öröme hatja át írásait. Ezekben az írásokban isimét a népélet, illetve a 
nagyszabású társadalmi változások ábrázolása kap meghatározó szerepet. 
Ilyen mindenekelőtt a bácskai földosztás forradalmi folyamata. Ebből 
a szempontból érdemes összevetni két elbeszélést: az 1945 előtt írott 
Földosztás Devicevón és az 1945 utáni Béke az Angyalosban című no
vellákat, amelyek már közös szereplőik révén is összetartoznak. Az első 
elbeszélés arról szól, hogy a kis vajdasági falu lovag Laczkovich István 
helyi földbirtokos végrendelete jóvoltából felosztható földekhez jut, a 
magyar szegények azonban csak iákkor kaphatnak belőlük, ha megta
gadják nemzetiségüket. A második elbeszélés már a felszabadulást kö
vető földosztás eseményeit örökíti meg, azt a történelmi pillanatot, mi
dőn a falu magyar és szerb parasztjai egyenlő jogon, testvéri szövet
ségben veszik birtokukba a felosztott földeket, s éppen a korábbi évek
ben megbántott és elhurcolt szerb parasztember áll ki a nincstelen 
magyarok jogai mellett. A felszabadulást követő idők nagy történelmi 
ós emberi élményeit szólaltatják meg az Elölről kezdjük, a Restiben és 
Flóris megdicsőülése című elbeszélések is.

A nagy korforduló után talán még teljesebben bontakozott ki Her
ceg János novellaíró művészete, már csak annak következtében is, hogy 
az új társadalom a változó idők krónikáját várta tőle, s ő öntudatosan 
vállalta a krónikás szerepét. Ezután is mély valóság- és emberismerettel 
szólott szűkebb hazájának átalakuló életéről, az új társadalomban fela
datokra találó bácskai parasztemberek, iparosok, kispolgárok, általában
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a kétkezi dolgozók tapasztalatairól és törekvéseiről. Elbeszélő hangja 
is gazdagodott, a szociográfiai hitelesség, a lélektani ábrázoló készség, 
az atmoszférateremtő biztonság és a költői kifejező erő mellett a társa
dalmi létben észlelt fonákságok, a régebbi kispolgári mentalitás vagy a 
közösségi rendet fumigáló szertelen erőszakosság ironikus kritikája tette 
gazdagabbá novellisztikáját. Olyan írásokra gondolok, mint a Bors és 
fahéj vagy a Három halász meg egy molnár: mindkettő hangisúlyos el
beszélés, hiszen ezek adják címét Herceg János egy-egy novelláskötétének 
is. De más elbeszélései, így Az öreg harangozó, a Szalmarakók, az Éjfél
től hajnalig, a Hajósok a parton, a Zajlik a Duna vagy az Estéli asztal- 
társaság is gazdag színekkel ábrázolják a bácskai világ jellegzetes ese
ményeit, alakjait, lelki és morális konfliktusait. Ezekben az írásokban 
szinte (teljes társadalmi panorámát kap az olvasó, a negyvenes évek 
elbeszéléseihez képest talán kevesebb szerephez jut a költőiség, viszont 
annál gazdagabb a novellák tárgyi anyaga, annál teljesebben bontakozik 
ki Herceg mindennapi valóságismerete. Bizonyára nem véletlen, hogy 
ugyanebben az időben válik a vajdasági magyar irodalom egyik legát
fogóbb érdeklődésű riporterévé és publicistájává, aki: szüntelenül a foly
tonosan változó-átalakuló emberi életre figyel, és nagyszerű újságírói 
képességeik birtokában vállalja a jelen idejű történelem krónikásának 
szerepét.

A későbbi írásokban — már a hatvanas évek második felétől a 
nyolcvanas évekig — viszont ismét a költői hangvétel megerősödésének 
vagyunk tanúi;, ugyanakkor természetesen semmi sem vész el a krónikák 
szociográfiai hitelességéből. Szekér Endre vette észre Arckép Herceg 
Jánosról című írásában, hogy e kései elbeszélésekben ismét kibontako
zik az a jól ismert szubjektivitás, amely a bácskai író novellisztikájának 
talán legfőbb varázsereje volt: ,;a hagyományos, leíró epikus szemléletet 
a szubjektivebb, a vallomásos első személyesség váltja fel. A környezet, 
a táj, a szülőföld, a Vajdaság rajza nem különül el az emberi sorsok
tól, hanem az élőbeszéd hangját híven követő vallomásokban feloldva 
jelentkezik. Részben folytatja Herceg régi, emberséggel teli, a kisembe
rek sorsával együttérző, sajátos arculatú, elbeszélő technikáját, de rész
ben újat hoz a szubjektivebb szemlélettel, az egész életsorsokat drá
maian sűrítő megoldásokkal. . Megsokasodnak az egyes szám első 
személyben előadott történetek, nagyobb szerepet kap a monológokkal 
dolgozó elbeszélő technika, s mindinkább valami szomorkásán nosztalgi
kus érzés szövi át az előadást. Ez a nosztalgikus szemlélet jelenik meg 
a Gyaloghintó, a Gyerekkoromf A köcsódi fákf a Búcsú, a Sorsok, a Két 
nagymama és a Medalion című novellákban, de más módokon is kiegé
szül és gazdagodik Herceg János elbeszélő művészete. A bácskai világ 
ábrázolása mellett, például Balett, Árnyak, Dáridó vagy Átváltozás című 
műveiben, fel tetszenek Jugoszlávia déli, tengerparti tájai vagy Európa 
más országai és városai, s megerősödik elbeszéléseinek jellemfestő és 
-elemző készsége is, így Kék nyárfás, A görög fiú, Ez nem az és Társa
ságok című írásaiban, amelyek analitikus jellemtanulmányokkal bővítik 
azt a körképet, amely novellisztikájából kibontakozik. Az összegyűjtött 
elbeszélések három vaskos kötete mindenesetre azt jelzi, hogy Herceg 
János elbeszélő művészete lényegét tekintve mindvégig a krónikás realiz
mus és a személyes költőiség kettős vonzásában emelkedett a jugoszlá
viai magyar irodalom, is (talán azt is bátran megállapíthatjuk: az egyete
mes magyar irodalmi kultúra igaz értékei közé. E három kötetnek nem
csak a könyvespolcon van jogos helye, hanem a magyar irodalom emlé
kezetében és történetében is.

POMOGATS BÉLA
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LELKEK GYŰJTEMÉNYE

HOLTI MÁRIA: Ezer zizzenés.
Fórum, Újvidék, 1987.

Vajon merre tart Holti Mária, az 1980-ban megjelent Égi fuvar című 
novelláskötet szerzője? Erre kerestem a választ, amikor kézbe vettem 
Ezer zizzenés című könyvét, amely összesen 18 novellát tartalmaz. Va
jon kitapintható-e újszerű írásaiban hét év múltán, milyen módom nyil
vánul meg nála a továbblépés, avagy csak ismételni tudja azt, amit 
már korábban nyújtott? Holti Mária nem tartozik gyakran publikáló 
íróink közé, ebből a szempontból jóval elmarad az olyan lávaszerűen 
megnyilatkozó alkotók mögött, mint mondjuk az ebből a szempontból 
nézve immár szinte mitikus vonásokat magára öltő Brasnyó. Talán túl
ságosan is igényes önmagával szemben Holti Mária, túlságosan is hosszú 
ideig formálja meg egy-egy művét, mire eljut addig, hogy azt közölhe
tőnek találja. Ügy tűnik, közvetlen élményanyagban nem szenved hiányt. 
Inkább a kinyilatkozás mikéntje foglalkoztatja, a maga választotta for
mák csiszolgatása tölti ki az alkotás folyamatát esetében.

Tévedés lenne azt hinni, hogy a merészen kísérletező művészek 
közé tartozik. Inkább „klasszikus" írónk ő, akinek eddigi életműve a 
hagyományos polgári nagyrealizmusban gyökerezik. Viszont azt sem 
állítjatjuk, hogy elzárkózik az újabb „technikák" elől. Tagadhatatlan az, 
hogy azok közül néhányat módjával bevet, a maga módján kísérletezik 
egy olyan ötvözött kifejezési mód kidolgozásán, amely minden szempont
ból egyedi lenne. Milyen is hát stílusa legújabb kötetében? A válasz ta
lán az lenne, hogy változatos. Próbálkozik a csehovi novellaformával, itt- 
ott Borges hatását vélem felfedezni, néha szürrealista képekben oldó
dik fel, máskor balladai hangot üt meg, néhány novellában igazi rea
lista vonásokat vonultat fel, az egyikben (épp a címadóban) megpróbál
kozik a totális képzettársításon alapuló technikával, amely esetemben 
Sarraute itropizmusait idézi fel. Bármely megjelenítési formát is alkal
maz, a lényeg az, hogy hitelesen és meggyőzően igyekszik „beszámolni" 
nekünk egy-egy emberi sors csomópontjairól vagy jelentéktelennek lát
szó, de valójában nagyon is jellegzetes mozzanatáról. Holti Mária a lé
lektani novella megszállott művelője, érdeklődésének központjában az 
ember áll, és a vele való aggódó alkotói foglalkozás alapján nyugodtan 
mondhatom, hogy a kötetben megjelent 18 novella mélyen humanista, 
kifejezi szerzőjük megértő érdeklődését az őt körülvevő emberek egyedi 
sorsa iránt.

Holti Mária mindig tudatosan szem előtt tartja a novella mint 
műfaj egyik legfontosabb követelményét: rövid terjedelme miatt elke
rülhetetlen a tömörítés, nincs helye semmilyen funkciómentes kitérő
nek, sőt azon túl: mondatnak vagy akár szónak. Szinte mindegyik tör
ténete rendelkezik történéssel, de a legjellemzőbb rájuk italán mégis 
az, hogy in médiás rés indításúak. Minden teketóriázás nélkül, a lénye
get kiemelve, az írónő valaminek a legbensőjébe helyez bennünket és 
ugyanolyan lakonikussággal és egyszerűséggel vezet bennünket a vég
kifejlet felé. Jó néhány novellája szinte egyszavas csattanókba torkoll, 
és ez egy-egy alkalommal remekül sikerül neki. Ilyenkor egy mondatba, 
sőt: szóba tömörül a mondanivaló. A meghökkent ember című novellá
ban a hétpróbás bűnöző, akit megzavart a vele szemben emberien visel
kedő nő, és az őt kihallgató rendőrök kátyázni kezdenek, szokás sze
rint a kihallgatás után, A szegény Varga lányok balladájában, a „Való
ban fontak" zárómondat kerekíti be a mágikus történetet. Ezen már 
csak az Árnyék, profilból című elbeszélés egyszavas befejezése tesz túl, 
ami a terjedelmet illeti. „Volt": azaz a valahai tömeggyilkos már nem 
él, pincéjében már csak teteme van. Hangsúlyozni szeretném, hogy a 
tömörítés itt-ott az érthetőség rovására történik vagy pedig némi hiány
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érzettel fejezzük be az olvasást: a mű többértelmű, magában rejti a 
lehetőségeik változatait, és ez a borgesi mágia jó néhányszor magával 
ragadott. A hangsúly nem a leírton van ezekben a „homályos" novellák
ban (ilyen például A heiligenkreutzi szép napok, Császárok, idő, Az 
ingatlan), hanem épp azon, amit a szerző nem közöl velünk, de a sorok 
között gondolkozásra nógatóan ott rejtőzködik.

Szinte minden novellában egy a színtér: a „főhős" legbensője, 
onnan szivárognak ki apránként az érzések. Mindegyik hős intenzív belső 
életet él, Holti Mária számára a belső monológ kinagyítása a fő cél. 
Hála ennek a törekvésnek, kiderül, hogy a bűnöző szeretetre vágyik, és 
amikor valaki érzelmi érdeklődést tanúsít iránta, meghökken, az Idézés 
hőse talán valamüyen titkos bűn terhét cipeli (vagy eredendően bűnös 
az ember?) és amikor beidézik, erkölcsileg összeroppan, hasonló mo
tívum jelenik -meg a Legyen rend című novellában. A Traktoron című 
novellából kiderül, hogy a humanizmus gyakran a kötelességtudatból is 
eredhet, bár a történelem az ellenkezőjéről is meggyőzött bennünket. Eb
ben a novellában a főhős egyszerűen nem tudja, hogy ő hős, mert hi
szen csak kötelességét teljesítette. Árnyalt, törékeny lélekrajz az anya— 
lány viszonyról a Megérkezés című novella. Egy elrontott házasság utó
rezgéseit közvetíti a lélek húrjain a Micsoda kopár vidék. A siker egy- 
szőri érzése szintén finom lélekrajz, a Kárpit és mosoly pedig az emberi 
egymásrautaltságot példázza. A kötet talán legszebb írása az örökké 
délibáb, amelyben egy gégerákban szenvedő, álmokat kergető színész és 
takarítónője találnak egymásra a lélek, az emberi megérzés hullámhosz- 
szán. A Műsorszünet egy gyógyszerésznő lelki „tisztálkodását" jeleníti 
meg, amikor is kiderül, hogy élete nem más, mint a fennálló kötelékek 
fenntartása.

Holti Mária olyannyira a lélektani, aprólékos boncolgatás irányába 
tolódott el, hogy történetei gyakran „időtlenné" válnak, de a térre is 
kevés utalást találunk. A magánélet tölti ki teljes mértékben most meg
jelent novelláinak színterét, a társadalmi háttér vagy teljesen eltűnik, 
vagy pedig csak jelzések alakjában körvonalazódik. A hősök észrevétle
nül lelkiállapotok hordozóivá válnak és ez az, ami a társadalmit kire
keszti. Nem véletlenül utaltam az előbbikben Sarraute tropizmusaira. 
Holti Mária még nem jutott el a lelki rezdülések atomjainak legpará
nyibb rezdüléseihez, novelláiban a cselekmény még mindig fontos, gyak
ran központi helyet foglal el, úgyhogy a privatizálódás nem torkollt abba, 
hogy a hős nem egyéb, mint egy lelkiállapot kifejezője. Hogy a szerző 
még igenis kötődik a hagyományos formákhoz is, igazolja két írása: 
a Benzinkút a motelnél és a Hangyák. Ezek nemcsak hangvételükkel 
és cselekménygazdagságukkal ütnek el a többiektől, hanem azzal is, hogy 
épp ezért egyszerűen szétfeszítik a novellaformát. A Benzinkút a motel
nél már egy kisregény körvonalait sejteti. Véleményem szerint nem 
kellett volna a kötetbe felvenni.

Említést kell tenni a szerző nyelvi tisztaságáról, mondatainak gon
dos szerkezetéről, a pontos és hiteles megfogalmazásra való sikeres tö
rekvésről. Hála ennek, a legtöbb esetben ügyes tömörítésnek, a lélek
rajz hitelességének, Holti Mária novellái olvasmányos írások, amelyek 
megközelítése, igaz, egyes esetekben az olvasó némi „közreműködését" 
igényli, de a művészi élmény busásan megfizeti ezt a fáradságot. A te
matikai vátozatosság, az emberek magatartásának kielemzése és apró
lékos, de szelektív megjelenítése, általában az ember iránti megértő, te
hát mondhatni humánus viszonyulás, olyan írói jellemzők, amelyek alap
ján bátran állíthatom, hogy a szerző a mai jugoszláviai magyar próza 
egyik műfajának, a lélektani novellának óvatosan kísérletező, a hagyomá
nyosat a közkeletű technikákkal módjával párosító, dicséretes művelője. 
Az a benyomásom, hogy, visszatérve a bevezetőben feltett kérdésemre, 
Holti Mária legújabb novellái bizonyos előrelépést jelentenek az előzőkhez 
képest. Türelmes és odafigyelő alkotói tevékenysége néhány kerek és 
időálló novellával ajándékozta meg az olvasókat.

VARGA ISTVÁN
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CSOPORTKÉP A HIÁNYZÓKRÓL 

DOMONKOS ISTVÁN: önarckép novellával. 
Forum, Újvidék, 1986. 

Miért önarckép? Ennyire kegyetlen 
lenne a novellák szerzője önmagá-
hoz? Kegyetlen, vagy csak őszinte? 
Éš valóban, megtaláljuk-e — ha 
nem is az önarcképet, de. legalább 
— az arcképet e novellák sorozatá-
ban, vagy akár valamelyikének 
részletében? Találunk-e jól megraj-
zolt emberarcot? És egyáltalán„ 
kell-e ilyent keresni? 

Válaszért — korábban már emlí-
tettem — az 1971-ben megjelent 
Áthúzott versek című  kötetéhez, 
mindenekelőtt annak Kormányeltö-
résben című  verséhez kell vissza-
térnünk. A lélek belső  tájainak ott 
megrajzolt képe, mintegy kivetítve 
a valóságba, e most megjelent no-
velláskötetének darabjaiban lel a 
látható és tapintható valóságban 
adekvát megfelel őre. Eltéphetetlenül 
és megbonthatatlanul kötődnek egy-
máshoz a darabokra hullt léttudat 
szilánkjai. és . a külső  valóság ele-
venen lüktető  mocsok- és szenny-
áradásai. De a novellák világának 
eredőit megtaláljuk Domonkos Ist-
ván Redőny című  publicisztikai kö-
tetének . „életképeiben" is. Amir ől 
az író ott, azon :a helyen beszámol, 
mindaz a tornácát jelenti annak a 
pakolnak,. melynek tájait és ese-
ményeit az Önarckép novellával cí-
mű  könyvében látja és láttatja az ol-
vasóval. A három kötet éppen eb-
ből eredően nem folyamatosságot, 
nem egymásutániságot jelent, ha-
nem . szigorú egyidej űséget, vagy 
ha .úgy tetszik, immár id ő tlenséget, 
hiszen sem a tájékozódásra képte-
len tudat, sem a sorsával bajlódó, 
s azon belül rendet teremteni nem 
tudó egyén, sem az egyéniségét el-
veszítő  s •a való világ szennyével, 
állati tudatlansággal, csak a lét-
fenntartás ösztönszer ű  karcsapásai-
val küzdő  ember szempontjából az 
időnek — mely mindezek folytán 
képtelen történelemmé szervez ődni 

semmilyen jelentősége nincs. A 
három kötet világa az emberi léte-
zés három rétegét, három egymást 
szigorúan feltételező  szintjét raj- 

zolja meg, úgy, hogy világuk ezál-
tal létrehozza azt a totalitást, mely-
nek az egyén életén 'belül testi-szel-
lemi nyomor, a társadalom egé-
szén belül pedig kiszolgáltatottság 
a neve. S ha az egyén és a társa-
dalom függőségének felismerésé-
hez eljutunk, akkor ugyebár a meg-
rajzolandó emberi (ön)arckép leg-
fontosabb kontúrjai már felsejle-
nek. 

Mintha a könyv tizenhárom no-
vellája tökéletesen megtervezett 
módszerességgel készítené el ő  a kö-
tetet záró tizennegyediket, az Ön-
arckép novellával címűt, mely mél-
tó párja lesz a Kormányeltörésben 
című  Domonkos-versnek. Ilyen ér-
telemben lesznek — nemcsak a 
forma tekintetében — a novellák c 
igazi kísérletek, a küls ő  valóság 
megragadásának és megörökítésé-
nek kísérletei. A rothadás bűze, 
mely mindegy, hogy a patkányok 
ürülékéből, a lábujjak között meg-
ragadt piszokból vagy — jelképe-
sen — az emberi közelség áporo-
dott szagából csap fel, az író által 
bemutatott világ domináns elemévé 
válik, s a bűz olyannyira átjárja 
még a lelkeket is, hogy a kötet vé-
res jelenetei ezáltal - tökéletes meg-
okolást nyernek. Abszurditásukhoz 
semmilyen kétség nem fér. 

Domonkos István tizenhárom no-
vellakísérlettel készíti el ő  magát •a 
történést. E tizenhárom novellában 
megkísérli argumentáltan ,megraj-
zolni a táj és a lélek összefüggéseit, 
mert ez elengedhetetlenül szüksé-
gesnek tűnik ahhoz, hogy a tízen-
negyedik novellában az abszurditás 
logikussá és indokolttá váljék. 

Amore at condore, szeretettel és 
őszintén, áll a cím alatt zárójelben, 
mintha a partitúra adna utasítást 
a zenésznek. Mintha írói ráhangolt-
ságát és érzelmi viszonyát kívánná 
hangsúlyossá tenni mindahhoz, ami 
ezt követően bemutatásra kerül. 
Lényegét tekintve •a novella Kiscsu-
hás történetét mondja el, aki „Co-
lomanus Huszár de Huszár budai 
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báró istállójában cseperedett fel" 
és aki kilencéves koráru mindössze 
légy szót tanult meg: báró, ló, kenyér, 
víz. Olyan vidéken járunk tehát, 
ahol e négy szóval is boldogulhat 
az ember — és már ez a tény is 
sok mindent előre jelez. Sorban 
felvonulnak a novella hősei: Tenye- 
res Kujon Pál, Galván Szemes Ká-
roly; Zaturecki Pálinkás Soma, Szö-
ges Jó Balázs, Wei,smüller Dagi Já-
nos, Greifestein Szilárd, Tiszai Bal-
tás Miksa és Bújdosó Vígh Matyi, 
akik véres éjszakára készülnek. 
Kétségtelenül beszédes nevek, a 
felvilágosodás kori tandrámák, re-
gényes történetek és műballadák 
világában otthonosan hangzó, a sze-
mélyiségről mindent elmondó meg-
nevezések. Fent nevezettek téli éj-
szakán orvvadászatra készülnek. 
„Ágrólszakadt, toprongyos, éhes, a 
farkasordító hidegtől majd megye-
sző  vadorzók szabdalták villogó tő-
rökkel, késekkel a szarvas testét. 
Tettüket előre megfontolt szándék-
kal követték cl. •  Reményüket fejez-
ték ki, hogy ugyanezért megtorlás-
ban nem lesz részük. Égre emelték 
öklüket. A Kiscsuhás is ott botla-
dozott közöttük, időnként lilára fa-
gyott ajkával érintve a hóban gő-
zölgő, véres Húsdarabokat." (99:) S 
miközben ők az elejtett vadat. szab-
dalják, . megjelenik Esmeralda, a 
„tüzesvérű, fiatal cigánylány" is, 
akit — •ami sem természetesebb, 
minthogy —• valamennyien azonmód 
megerőszakolnak. „Ekkor törtek rá-
juk valami kék trikós, nagy terme-
tű, horgas orrú, szakállas, aránylag 
nyugodt természetű  (békésnek ép-
pen nem mondható, de rátartinak 
annál inkább), aránylag szófukar, 
bodor hajú, cseles népek, és egyen-
ként felkoncolták őket, Esmeraldát 
is, valamint Bujdosó Vígh Matyit 
is, akinek tilinkóját előzőleg tűzbe 
vetették." (100.) Egyedül a Kiscsu-
hás menekült meg, aki ezután —  
a dolgok logikáját követve — a 

londoniak kedvelt állatkínzója lett, 
kinek mutatványait ezrek és ezrek 
nézték végig buzgó kéjérzéssel. A 
konkrét, önmagáért beszél ő  törté-
net itt azután le is zárulhatna, Do-
monkos István azonban nem elég-
szik meg ennyivel. Egyetleh, a szö= 
vegbe beleszőtt mondatával új di-
menziót és ezzel együtt tágabb ér-
telmezési lehetőséget ad a novellá-
nak. A vadorzók felkoncolását kö-
vetően olvasható a következő  mon-
dat: „Reviczky Gyula, Vajda János, 
Ady Endre, József Attila, Nagy 
László és még , sokan mások ártat-
lanul odavesztenek minden felt űnés 
nélkül." (100-101.) 

A szöveg önmagáért beszél, ezt 
magyarázni sem kell. S ha a be-
vezetőben a költő  önarcképét ke-
restük, hát most végre ott láthat-
juk őt is a felsoroltak• társaságá-' 
ban, azon a tablón, melyen azok a 
legnagyobbjaink sorakoznak, aki-
ket szellemi igényeikben maga a 
vidék, a táj csúfolt meg, és a min-
denkori orvvadászok, valamint a 
közéleti ,martalócok tették lehetet- 
lenné az életüket. Eltűnt emberek, 
alkotók társasképe, akikről a társa-
dalmat alkotó közösség is iQy vagy 
úgy, látványos pusztítások nyo-
mán, vagy kevésbé látványos kö-
zöny révén lemondott. S Miért kell 
Domonkos Istvánt is, a közülük 
egyetlen élőt nekünk vajdaságiak-
nak ott látnunk az eltűntek sorá-
ban? Mert le tudtunk róla mon-
dani úgy, hogy a távozását észre 
sem vettük. Irodalmi dolgaink va-
lahogy sokkal alacsonyabban tör-
ténnek (és történtetnek), mintsem 
hogy a Domonkos Istvánhoz hason-
ló szellemeket el tudnánk soraink-
ban viselni. Úgy közösítettük ki, 
hogy közben a hiányáról is igyekez-
tünk megfeledkezni. ami — valljuk 
be őszintén — egyáltalán nem esett 
nehezünkre. Hiányát majd a Kis-
csuhások tucatjai pótolják. 

MÁK FERENC 
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A ,  SZATIRIKUS LÁTOMÁS REALIZMUSA 

GEOTZGÉ ORWELL: 1984. 
Forum, Újvidék, 1986. 

George Orwell. nagy -hírű  regénye 
egy , érzékletességeivel és bevált 
jóslatával gyakran elb űvölő  — gon-
dblatkonstrúkció. Vele kapcsolatban 
azért kell jóslatról beszélni, mert 
a mű  csaknem négy évtizeddel eze-
lőtt, 1949-ben látott napvilágot, és 
az emberi.. társadalomnak .elképzelt 
jövőjét szem előtt tartva alkotta 
meg emberképét. Or -,=, ell előrelátá-
sának -  viszonylagos puntósságát pe-
dig annak okán kell kiemelnünk, 
minthogy napjainkban • rendkívüli 
népszerűségnek örvend a még 
1950-ben elhunyt •angol írónak e - re-
génye. De a gondolat-konstrukció 
kifejezést sem véletlenül említettük, 
az 1984 című  mű  tudniillik deduktív 
koncepciónak •a szüleménye. • Spe-
kuláció előzte 'meg, • ami a regény-
nek --egyik • fejezetében • köz vetlenül 
is megfogalmazást nyer. 

Miként az eddigi történelem és 
a imai társadalom helyzete .tanúsít-
ja,. azember ellentmondásos lény. 
A, közelmúltnak a cselekvést , hir-
dető  . gondolkodói ennek az -  össze-
tettségnek legfeljebb azokat a vo-
násait voltak hajlandók. tudomásul 
venni, amelyek elméletileg igazol-
ták. törekvéseiket. Orv.aell. az  embe-
riség jövőjének, a mai szocialista 
társadalomnak a torzképét úgy raj-
zólta meg, hagy egyik szemével a 
sztálinizmusnak a harmincas évek-
ben kifejlődött elrettent ő  gyakorla-
tária figyelt, .míg a másikkal, ,a nyu-
gati polgári irracionalista fiolozófi-
ék' fölött tartott szemlét.. Mind a 
szocializmus jelenéből, mind pedig 
á -„nyugat •alkonyáazak" élményét ől 
szabadulni képtelen gondolkodók 
tanaiból azt a végkövetkeztetést 
szűrte le, hogy — Nietzsche szavai-
val . --  •á'. „hatalom akarása" az em-
ber igazi célja. Nos, a hatalom 
akarása nem egyszerűen alapgon-
dolata, vagy végkövetkeztetése az 
1984 című  regénynek, hanem a mű  
értelmezésének a kulcsa. Ha ezt a 
műben néhányszor csupán említett, 
s csak egy ízben körültekint őbben 
is kifejtett fogalmat nem tartjuk  

szem előtt, akkor a szerepl ők mel-
lett mi is eltévedünk a kábszban. 
Igaz, a hatalom akarása csupán a 
mű  felépítését, szerkezeti keretét 
értelmezi, a részleteket csak kisebb 
mértékben. S ez is a szerencse, 
mert. különben egy epigon tézisre-
gényt ismerhettünk volna meg, 
nem pedig egy társadalompszicho-
lógiai hitelű  lenyűgöző  alkotást. 

Vajon negatív utópia megalko-
tása lett volna •  Orwell célja? Úgy 
gondoljuk, hogy ••a torz jövőkép 
nem futurisztikai kirándulás volt 
az író számára, még akkor sem, ha 
a regényében megalkotott -világkép 
a többi között gazdasági, földrajzi, 
egyéni és társadalompszichológiai 
tekintetben is meglepően részletes. 
Az angol író tehát szatírát alkotott 
az emberben rejlő  rossz lehetősé-
gek 'egyfajta kiteljesítésével, olyas-
féle • szatírát ;  mint például legna-
gyobb elődje, Swift a Gulliver uta,  
ZásaTban. Orv ell érezhetően a szo-
cializmus feltartóztathatatlannak lá-
tott' világfolyamatát akarta kigú-
nyolni, de hogy ne essen a politi-
kai •elfogultság gyanújába: egyrészt 
a maximumig fokozta- kora szovjet 
társadalmának a maguk valóságá-
ban is túltengő  torzulásait, más-
részt pedig nyugati színtérre, né-
hány •évtizeddel , előrevetítette az ál-
szocializmusnak e kápét: 

Nagyon rossz  véleménnyel volt 
az emberről, s ezt minél nyomaté-
kosabb, . megbotránkoztatóbb for-
mában igyekezett kifejezni. Nem. 
hitt a, megértésben, az értelemben 
és á szeretetben. Előtte a fejlődés a 
manipuláció mind kifinomultabb, 
kegyetlenebb, teljesebb alkalmazá-
sával volt azonos. Ennek eredmé-
nyesként az ember egyre láthatób-
ban visszatér oda, ahonnan önámí-
tás árán átmenetileg kiemelkedett: 
az állatvilágba. Ett ől csupán annyi-
ban különbözik, hogy ő  az állatok-
kal ellentétben lelki éhséget is érez. 
Ez az igény természetesen csak az 
uralmon levő  felső  tízezer maga-
tartásának lehet a jellemz ője. A 
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gyöngébbek eltiprása és megalázá-
sa fölötti örömről, a szadizmus in-
tézményesüléséről van szó.  

Mondanunk sem kell, hogy leg-
feljebb •szatirikus kiindulópontiként  
fogadható el ez az emberkép, hiszen  
a megsemmisüléstől és a fájdalom-
tól való félelem a kényelemigényt  
és a • javak felhatalmozásának szó-
kását is meghonosította a társada-
lomban, következőleg a nyugalom-
vágy, a biztonság tudata, a birtok-
lás öröme, az egyéni siker diadala  
nem választható el a mások legy ő-
zése okozta diadalmámortól, s őt a  
legtöbb emberben fontosabb ennél.  
Orv'ell tehát a kivételesb ől, a rend-
kívüliből alkotta meg szatirikus  
látomásának negatív értékfogal-
mait..  

Winston, a főhős, aki munkatár-
saihoz képest épelméj űnek látszik,  
szintén terhelt, hiszen a nélkülözés  
már gyermekkorában lehetetlenné  
tete, hogy teljes • érték ű  emberré 
formálódhasson. Igaz, hosszú éve-
kig képtelen azonosulni a totalitá-
ris társadalmi rendszer nihilista el-
veivel, ám ellenzékiségéből csupán 
ambivalenciára futja, mert ameny-
nyire elfojthatatlan logikus gondol-
kodása folyamatos csalásként lep- 

lezné le el ő tte a társálazni létet,._ön.-
tudatlanul legalább ilyen mérték-
ben szeretne hasonulni a párt taní-
tásához — aminek következménye-
ként, mindent egy kockára téve fel; 
kiszolgáltatja-önmagát. 

• Bármennyire feltűnő  is a. főhőst 
környező  világmegkonstruáltsága, 
erőszakosan redukált volta; bár-
mennyire :kiérződik is az író nyelvöl-
tögető  tendenciája, vérfagyasztó .já- 
tékszenvedélye, mély realizmusa is 
szembetűnő . E realizmus a szoron-
gás hatalmának érzékeltetésében, 
a főhős vergődése ábrázolásának el-
mélyültségében, a környezetében 
levő  kreatúráik lényének ürességét 
szemléltető  helyzetekben, az elide-
genült emberi lét közvetlen össze-
függéseinek feltárásaiban jut kife-
jezésre.  

S a hatás annál nagyobb, mert 
e társadalmi-emberi vonatkozás-
rendszer, vagyis a mindennapoknak 
a víziója :meglepően sok-  mindent 
tükröz mindabból, ami a mai Ci-
vilizáció sajátja, s amin mi i.s túl 
szeretnénk jutni. Éppen ezért Or-
v: ell műve, mint a látomás és' az 
intellektus princípiumának 'szinté-
zise, lenyűgöző ., erejű . ;  

VAJDA. GÁBOR  

BALLADÁK, VERSEK SORSKÖZÖSSÉGBEN  

PÁVEL ÁGOSTON válogatott műfordításai és versei.' 
Vas Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága, Szombathely. 1986. 

Csuka Zoltán 1945. december 19-én 
keltezett levelében arról értesíti Pá-
vel Ágostont, hogy „Állítólag január-
ban kerül •a két 'könyv szedésre". 
Az egyik ,könyv Délszláv népballa-
dák címen (Vuk Karadži ć  eredeti 
népdalgyűjtéséből Csuka Zoltán for-
dításában) 1946-ban megjelent a Fa-
ust könyvkiadónál. ,A másik könyv-
re némi túlzással azt is mondhatjuk, 
hogy negyven évet kellett várni, hi-
szen Pável a levélben kapott érte-
sítés után alig két héttel meghalt, 
s azóta els ő  alkalommal jelenik meg 
az akkori háromszázötven oldalas 

kéziratkötegből válógatás. Valószí-
nű  tehát, hogy • az "akkor ~ tervezett 
kiadvány több balladát tartalmazott 
volna a most megjelent 14 -délszláv 
népballadánál és ugyanannyi hősi 
dalnál. A terjedelmében és temati-
kájában is négy részre tagolt.krnyv 
az említetteken kívül szemelvénye- 
ket•mutat be a szlovén irodalomból 
és válogatást közöl a -költő  életében 
megjelent két verseškötetébóI š.. 

Székács József délszláv népda, 
lainak és népballadáinak megjelené-
se után százötven évvel újabb bal-
ladafordítások mélyítik a két nép 
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irodalmi múltját.. Újabb fordítások, 
mivel a kötet jegyzetanyaga két eset 
ben is jelzi, hogy megjelenésük els ő  
kiadás. (Ezek a baldadák A rokonság 
és a Marko • királyfi halála.) A bal-
ladaciklus érzelemvilága rokonságot 
mutat a székely népballadákkal, de 
közösek nemzeti hőseink is. Ugyan-
akkor — mint a fordító jegyzetei 
is -  felhívják a figyelmet — a szlovén 
népköltészet egyik legismertebb re-
mekművének, a Szép Vidának a gyö-
kerei a VII—VIII. századi görög 
.múltból eredeztethetők. A székely 
népköltészetből ismert „Pálbeli Szép 
Antal" és „Görög Ilona" balladákkal 
mutat hasonlóságot a Különös be-
tegség, de mégis talán a legfelt ű -
nőbb a Szent Volbenk kegyhelyről 
szóló, amely a napközben rakott fal 
éjjeli leomlásával és áldozatának 
sorsával Kőmives Kelement idézi: 
„Ha'lld, ördög, mit tanácsolok: / 
hagyd abba ezt - a borstörést, / s 
komisz okvetlenkedést! / Emeljünk 
oltárt közösen, / s rajta a legels ő  
zarándok / áldozatul a tiéd legyen!" 
(Az első  zarándok) 

A hősi dalokban a nemzeti tör-
ténelem tükröződik, így ebben a fe-
jezetben különösen kiemelkednek 
erényeikkel a délszláv harcosok. 
Ezekben a hősi dalokban — részben 
a két nemzet sorsközössége miatt 
is — már gyakran találkozunk 
gvar hősökkel: „Harcot harcolt Si-
binjanin Janko / a pogánnyal Rigó-
mező  síkján. / Harcot harcolt, har-
cát elvesztette. / Futott-bujkált Szer-
bián keresztül, / Magyarország 
messzi földje felé." (Sibinjanin és 
Smederevac Đorđe) Csuka és Pável 
balladafordításainak egyidej ű  meg-
jelenése azért is irodalomtörténeti 
érték lett volna, mivel több azonos 
körhöz tartozó művet fordítottak. 
(Például az 1946-ban megjelent kö-
tetben található Hunyadi János ná-
sza Temesvári Ágnessel!) Ugyancsak 
.a rigómezei csata egyik epizódját 
eleveníti fel A Jugovaćok anyjának 
.halála című , amelyet a délszláv nép-
költészet gyöngyszemeként tartanak 
számon. Különös színt jelentenek a 
Mátyás-balladák, melyek legtöbbje 
hangsúlyozza, hogy a középkori lo-
vag valójában magyar király: „Má-
tyás király, Mátyás király! / Be gyö-
nyörűen ragyog a / fődön a magyar 
korona!" (Mátyás török fogságban) 
„Mátyás király megesküdött, / Alen-
kávai frigyet kötött. / - Szépséges  

ifjú hajadon / az új magyar király-
asszony." (Mátyás király és Alen č i-
ca) S bár nincs valóságalapja, Hu-
nyadi János törökellenes harcai ih-
lették az említett balladákat. Tör-
ténelmi alak volt Marko királyfi is, 
akinek haláláról — Csuka Zoltán 
eddig ismert fordítása mellett — 
egy újabb változat átültetésével ör-
vendeztet meg a Pável-kötet. Akár-
csak .a Hunyadi-Sibinjanin- és Má-
tyás-balladákat, úgy a Marko király-
firól szólókat is érdemes egybevet-
nünk, hiszen á legendaszövésnek 
szebbnél szebb példáival találko-
zunk. Pável Ágoston esetében kü-
lön is kiemeljük azokat a jegyzete-
ket, amelyek a balladák történelmi 
hátterét is ,megvilágítják. 

A következő  ciklus — amely a 
szlovén irodalom jeleseitől közölt 
fordításokat tartalmazza — inkább 
csak jelzi Pável figyelmét azokra, 
akiket ma már túlzás nélkül nem-
zetük klasszikusaiként tartunk szá-
mon. France Prešeren itt közölt két 
versének fordítása (A boldogtalan-
ság szonettjeiből és a Parancsnok) 
szerepel Prešeren az Európa Kiadó-
nál 1975-ben megjelent kötetében is. 
igaz, ott Lator László és Tandori 
Dezső  tolmácsolásában. Ugyanakkor 
azt is meg kell jegyeznünk, hogy az 
utóbbi versfordítás mindeddig Pá-
vel hagyatékában volt. A korábban 
már említett Mátyás-balladákat egé-
szíti ki Oton Župančič  verse (amely 
nem szerepel a Weöres Sándor for-
dította Te titok-virág című  kötet-
ben) és Ivan Cankar azonos cím ű , 
Mátyás király novellája. 

Pável életében megjelent verses-
könyvei (Vak völgy ölén így zsolozs-
mázok, 1933 és Felgyújtott.. erdő , 
1936) valamivel több mint száz ver-
set tartalmaztak, itt most azok egy-
harmada szerepel. A szerkesztés 
nem követte a fél évszázaddal ezel ő t-
tit, sőt a csökkentett terjedelem bi-
zonyos megkötöttségekr ől is tanús-
kodik. A versek olvasásakor nem 
szükséges sem a költ ő  elődök, sem 
a kortársak hatását kutatni. Félig 
kötött, félig szabad versformáiban, 
többjelzős soraival néha ugyan b ő -
beszédű , de ezzel is inkább monda-
nivalója sokaságát kívánja hangsú-
lyozni. Weöres Sándor megállapítása 
szerint „az ösztönös alkotók közül 
való, kik nem kormányozzák az ih-
letüket, úgy írnak le .mindent, ahogy 
a tollukra jön. Páve1 -költeményei 
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olyanok, mint a gondozatlan, töret-
len erdő  fái, tüskéi, virágai, ágbo-
gai. Vagy talán a szél ellette ezeket 
a költeményeket, mint .a táltospa-
ripákat". A versek értelmezését egy-
értelművé teszi, hogy azokban kora 
társvadalmának szociális problémái 
jelennek meg, számot vetve az em-
ber (és itt els ősorban önmaga) esen-
dőségével: „Kerültem a tekintetét 7 
s az ágyára sem mertem nézni. / 
Mert tudtam, / hogy én se osztom 
meg vele ma este / a fedelem, / 
a kenyerem, / s hogy •köpenyemet 
vele el nem felezem." (Állott a zuho-
gó esőben...) De idézhettünk volna 
a Mezítláb baktatott, a Mindig ará-
sokért robotolt és az Egy embersé-
ges lóca versekből is. Ez a szemlé-
letmód az, amely a versek fél év-
századdal ezelőtti megjelenésekor 
is erőt, indulatot sugárzott. Tavasz 
várt „a szemnek, a szívnek, gondo-
latnak. / Ujjongó, hallelujás újjá-
születést / kenyérben, vérben, em-
berségben." (Minden-tavaszokat vá-
rok) Ebben a várakozásban volt hir-
detője az igazságkeres ő  költészet-
nek. Második verseskönyvének, a 
Felgyújtott erdőnek a megjelenése-
kor írta a szabadkai Napló 1936. ja-
nuár 4-én: „Érdekes új költ ő  'és új 
hang. Erő  és fiatalság zeng ezekben 
a szépen, művészien megírt sorok-
ban. Pável Ágoston a mai életnek 
és a mai embernek a poétája és 
a versei a mai ember lelkéhez szól-
nak." 

Ha a jelenlegi kötettel föllapoz-
zuk a korábbiakat, néhány dolog 
azonnal szembetűnik. Hogy szóvá ne 
tehessük, ezek legtöbbje elkerülhe-
tő  lett volna akár az el őszóban való 
megemlítésükkel, akár. jegyzetekkel. 
Négy vers (A babonás tengerszem, 
Ma én vagyok elöl, Apadó vizek, A 
mélység fölött) nem szerepelt a ko-
rábbi kötetekben, tehát valószínű ,  

hogy ezek• keletkezése Pável életé-
nek utolsó évtizedére esik. A most 
Vak völgy ölén így zsolozsmázok cí-
men föltüntetett vers, az azonos cí-
mű  kötetben, ugyanezen a cikluscí-
men, de a négy önálló címmel ren-
delkező  vers közül másodikként, A 
Fénycsoda címen jelent meg. Sajná-
latos módon elmaradtak a versek 
ajánlásai is, pedig ezek között több 
ma is igen értékes. Közismert Pável 
Ágoston és Weöres Sándor már-már 
„atya—fiú" kapcsolata. A barátság 
jeleként Weöres is ajánlott verset 
(verseket) „Guszti bátyámnak", így 
hát joggal hiányoljuk a Régi sarjúk 
illata című  vers éléről: „Weöres Sán-
dornak, ki megtalálta bozótba mene-
kült labdámat, s új szökkenésre to-
vább gurította". A Ha kihullok der-
meszt ő  századomból című  versnél 
nem szerepel a ax ► a is élő  (93 éves) 
pap-költő , Székely László neve, s nem 
olvasható Móra Ferencé sem Az év-
milliók országút ján ajánlásaként. S 
ha már a hősi daloknál említettük 
Mátyás királyt, Az anyánk mesélt 
az erdőszélen című  vers miért ne 
őrizhette volna tovább azt a szlo-
vén .néphitet, mely szerint Mátyás 
nem halt meg, hanem a Peca-Planina 
mélyén alszik fekete seregévelt, s 
csak a legendás aranymadár szavá-
ra vár ... Nem tudjuk, hogy ezek a 
változtatások Pávelt ől erednek-e, 
vagy utólagos közreműködés ered-
ményeként. 

Az elmondottakkal a legkevésbé 
sem akarjuk csorbítani a könyv ér- 
tékét, de szemet sem hunyhatunk 
fölöttük, mivel filológiai szempont-
ból fontosak, és e válogatás hűen 
reprezentálja Pável szépirodalmi te-
vékenységét. A centenáriumi kiad-
ványt (amelyet Pogány Géza illuszt-
rált) a szerz ő  leánya, Simonné Pável 
Judit válogatta és szerkesztette, s 
ő  írta az életrajzra is utaló el őszót. 

HARMAT BÉLA 
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A HETEK NEMZEDÉKÉRŐ L 

Az ének megmarad. 
Megyei Tanács, II. Rákóczi Ferenc 
Miskolc, 1985. 

Kertben ülök, korán kivirágzott gyü-
mölcsfák, orgonavirágok között. A 
kert örömét nemcsak atermészet 
tavaszi varázsa jelenti, hanem régi 
és mai magyar költ ők versei Szabó 
Lőrinctől Buda Ferencig. A virágok 
tavaszi ünnepe reményt sugall, de 
a kertről is valló versek jelent ő s 
része inkább keserűséget, komor fe-
lelősségérzetet fejez ki. Buda Ferenc, 
a Heteknek nevezett költ őnemzedék 
tágja Kert című  versében félig foly-
tatva a hajdani debreceni költ ők, 
így Fazekas Mihály verseinek „fü-
vészkönyvébe" illő  növényi felfede-
zéseit, a derűs színekbe sötétebb ár-
n.yalatokat vegyít. A „Kertben" a 
„csillag küllős szirmú paprikavirág 
gok", a „billegő  hagymaszárak" mel-
lett észreveszi a növények „leigázá-
sát", a „rongy-bilincsben" :kókadó 
paradicsomot, a „szegénység cí-
merét". „Égő  virágének" — az ő  virág-
énekük. A Hetek költői nem a Szabó 
Lőrinctől tanult mozarti könnyűsé-
get veszik észre a természetben, ha-
nem szűkülő  fagyokat (Buda), meg-
roppant derekú hegyeket (Kalász), 
a „kényszerzubbonyba" kötözött vi-
zet, azt az Ady által jelképessé emelt 
Eret, amely nem biztos, hogy eljut 
az óceánig (Bella). 

Jelentős vállalkozás Az ének meg-
marad című  anatológia, mely a He-
tek néven ismert költők: Ágh István, 
Bella István, Buda Ferenc, Kalász 
László, Raffai Sarolta, Ratkó József 
és Serfőző  Simon verseit tartalmaz-
za. Zimonyi Zoltán irodalomtörté-
nész nagy felelősséggel válogatta, 
rendezte jellenz ő  ciklusokba a ver-
seket, és ő  fűzött a Miskolcon meg-
jelent kötethez értékes tanulmányt. 
Természetesen az els ő  kérdés az, 
hogy mennyiben jelent egy alkotói 
közösséget, összetartozó nemzedé-
ket a Hetek költ őcsoportja. Zimonyi 
hiteles adatokkal vizsgálja az össze-
tartozás és különbség vállalt vagy 

Megyei Könyvtár, Művészeti Alap, 

ráerőszakolt vonásait, kitekintve az 
irodalomtörténészek nézeteire, K.ab-
debó Lóránt vagy Tarján Tamás vé-
ileményére. Legjellegzetesebben Rat-
kó József fogalmazta meg versében 
e költői összetartozást, „alkotó szö-
vetséget" a Ha a részegek című  ver-
sében: a város pe!emén daloló Pis-
ta, meg a második István, a Szalon-
nán lévő  Laci, a „fogát penget ő" Si-
mon, a vasfurulyát fújó Buda Ferke. 
a „nyílt seb szemű" Sári énekérő l 
val:I, a közös dalról, melytől ,.elhide-
gül a csillag." A Hetek költői szét-
szóródtak az országban Nagvkálló-
.tól. Kecskemétig és. Kalocsáig, és 
mégis olykor összetalálkoztak. egviitt 
léptek fel Lillafüreden. vagy Lakite 
leken. a Napjainkban vagy az 
Írásban. Kétséges összetartozásukat 
inkább kívülről sugallták, de mégis 
számos közös vonás az irodalomtör-
téneti nézőpont helyességét igazolta. 
Zimon.vi Zoltán felteszi a kérdést: 
„valóságos csoport-e a Hetek, vagy 
csuhán robotkén, amelyet egy-két 
kritikus-szerkesztő  rakosgatott ki a 
seitelmeiből. ám ez a mozaik azono-
síthatatlan az irodalmi élet valósá-
gával?" 

A - magyar szociográfiai irodalom. 
nagy megúiulása természetesen a 
Magyarország felfedezése  köteteivel 
is jellemezhető  a leghitelesebben.. 
Erdei Ferenc műveitől Zám Tibor 
és mások szociográfiai ,.feltérképe-
zéseiig". De ahogy a harmincas évek, 
Illyés Puszták népéjével, Nagy La-
jos Kiskunhalmával együtt a ma-
gyar költészet szociográfiai színeivel 
is jellemezhet ő  — gondolunk pél-
dául az ,.ezernyi fajta népbetegséget" 
költő i leltárba vevő  József Attila Ha-
zám című  versére —, hasonlókép-
pen- észre kell vennünk az új szocio-
gráfiai prózakötetek mellett a költ ői 
alkotásokban rejl ő  szociográfiai ele-
meket. S valószínűleg ez a szociográ-
fikusság, er ő teljes valóságközelség 
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a Hetek .költőinek egyik félreismer-
hetetlen sajátossága: Serfőző  Simon 
az „egykék országáról" ír, mint haj-
dan Kodolányi vagy Illyés. Ifit a fal-
vak „öregember-vonításosak", nincs 
megnyugvás, „fáradt a szerelem." A 
tsz-szervezés szociográfiai hitellensé-
gű  elemei beleszövődnek Serfőző  Si-
mon Por keveredik és szél van című  
versének szövetébe: a „döbbent" fá-
kon, a kerítés mögé bújik „ijedtsé-
gen", az „agitátorok" kiabálásán túl-
lép, a maga öregeit, itthon mara-
dottjait figyeli, sorsukat átéli. A táj 
neki otthon, a haza része, s őt 'csak-
nem az egész haza. „A hétköznapok 
árokpartján / munkásszállók" vac-
kait, az új nyomortanyákat térképe-
zi fel (Hazagondolunk), és keserűen, 
mindnyájunkat tekintő  felelősséggel 
jegyzi meg: „megesszük á: holnap-
ravalónk, a keresetet. Fölélünk min-
dent, asszonyunkból a gyereket." 
(Ma és mindennap) 

A Hetek költői valamennyien szo-
rosabban kötődnek a hazához, a nép-
hez, a közösséghez. Kalász László is 
vall az „elátkozott kicsi országról" 
roskasztja le a végieken (Szalonna 
falván); még mélyebbre ás a múlt-
ban. veszteségeink történetét keres-
ve Ágh István (Levelek a Splendid 
Hotelből); Buda Ferenc tízezer mé-
ter magasan is csak a „földanvánk 
testére" figyel, a „csontokkal beve-
tett" mezőkre (Ázsia felett); Serfő -
ző  Simon a „hitebicsaklott, szorongó 
nép" önbecsülésén t űnődik (Résein 
e hazának); Ratkó József az ünne-
pek keserű  „halálnapiait," „vérben 
csávázott holt magjait" keresi (Tör-
ténelem); Bella István. a „hadiárva-
gyöpöt" keresi; „hadiárvaföldet" val-
latja (Halotti beszéd). 

Kissé elkoptatott szó ez: „elkö-
telezett". Pedig dk valamennyien a 
szó nemes értelmében elkötelezettek. 
Mindannyian kerestek, találtak foly-
tatni való, becsülni érdemes eszmé-
nyeket. Világos szóval figyelmeztet-
nek a múlt vállalására, a történe-
lem továbbélésére, a küls ő  és a ben-
ső  táj feltérképezésére, a kisebb és 
a nagyobb közösségek megbecsülé-
sére stb. A nemes eszmények és el-
kötelezettség emlegetése azért is el-
gondolkoztató, mert e költ őnemze- 

dék — ennek ellenére — inkább szét-
szóródott, a „végekre" szorult, a 
„középmezőnyben" maradt, és nem 
figyelt rá jobban a politika. Mert 
valószínűleg éppen az ő  nemze-
dékük jobb elismerése használha-
tott volna a magyar költészetnek. 
Komoly vállalásukat, felelős maga-
tartásukat — költészetük jelezte. 
„Nehéz már szólni, merni / könnyebb 
nyelvembe szögeket verni", vallja 
önkínzón Serfőző  (Nehéz a szó). 

„Emberi délkörön" (Bella) jár-
nak, nagyon is emberi szót keresnek, 
közvetlenül megszólítva olvasóikat. 
Hisz a legmemberibb dolog az, ha 
a költő  hálával és szeretettel őrzi 
anyja emlékét: „köszönjetek, ha 
anyám földjén járták", mondja ggh 
(Mákgubófej ű  kakas-huszárok); any-
jának olykor nem mer a szemébe 
nézni Kalász László (Anyámnak kon-
tya van); a gyermeket szülő  anyák 
halhatatlanságáról ír Raffai Sarolta 
(Zsoltár). S általában emberi köte-
lesség a halotti kegyelet, a halottak 
emlékének őrzése. Nem hisz, hogy 
más költőnemzedék ennyire, ilyen 
erősen kapaszkodnék „halott halot-
taiba" (Ratkó). Ők megállnak útköz-
ben a síroknál, halottak napjára ver-
set írnak, sohasem felejtik a tör-
ténelem sodrában névtelenül földbe 
kerüllteket. Ratkó József egyik leg-
jelentősebb versében, a Törvényte-
len halottaimban fejezi ki ezt az 
érzést: „Felejt a föld. Én nem fe-
lejtek. / Úgy épült csontom és 
agyam, / hogy minden kínt kiéne-
keljek." Buda Ferenc Az elesett ka-
tonák emlékére ír verset — Szalay 
Ferenc képe alá: „Apáim, bátyáim. 
testvéreim, / hó takar titeket, csont-
jaitok mint a / zöld fű , örökre vi-
rágoznak." De nemcsak a halál, ha-
nem az élet megénekl ői is a He-
tek. Bella István egyik legeredetibb 
versében, a Szeretkezésben a „két-
százhúsz voltos éj" pillanataiban 
szól a mindent magában rejt ő , vég-
telen érzelmekről. Hisz a szeretke-
zések kapcsán felvillan benne a 
messzi múlt, az ősök karóba húzá-
sa, Dózsa tüzes trónja, hiszen: „Hát 
vigyázz, vigyázz, jól vigyázz velem: 
/ történelembe zárva vetkezel." A 
szerelmek közben felettük is múlik 
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az idő , s búcsúzniuk :kell az ifjúság-
tól. Bella „az ifjúság múzeumáról" 
ír, Ágh búcsút int az ifjúságnak, 
Raffai apjával a maguk növelte ren-
getegben jár, Buda az 1956-os pesti 
hóesésre gondol, Serfőző  a maga 
tanyai emlékét idézi. 

Ez az a költőnemzedék még, 
amelyik életre szóló élményként ma-
gával hozta ifjúságával, paraszti 
őseivel és kötődéseivel — a „tanya-
hazám" emlékét. A korábban emlí-
tett szociográfikus vonások ebben 
is jelentkeznek. Ők tanyán, falun 
nőttek fel, nekik nem díszlet volt 
a természet, ők együtt cseperedtek 
fel az állatókkal. Buda Ferenc egyik 
legeredetibb versében, a Tanya-ha-
zámban vall a Duna—Tisza közi ho-
mokvilág elesettjeir ől, magukra ma-
radt öregjeiről, mint dokumetum-
filmjeiben Lakatos Vince. A költő  
azonosul az itt élőkkel, „rokonnak" 
érzi őket, de akik „rokontalan" ma-
gányban szenvednek. Ratkó József 
Tanyák című  versében is vállalja 
ezt a „szűkebb hazát", amely foj-
togatja, s ebbe „beleékül, elfúl az 
ég i's". Serfőző  Simon e „félrees ő , 
zugnak, szélnek, halódó aljnak ne-
vezett részeit a hazának szereti leg-
jobban, minden odaköti, s elkesere-
dik e táj elhagyatottságán, az itt-
lakók elköltözésén (Szedel őzködik). 
Raffai itt a végeken „fulladozik", 
esendőségét itt érzi igazán, .a „bi-
csaklásig alázva". (A végeken) 

Nem egységes verskötet ez: kü-
lönböző  költő i egyéniségek, külön-
böző  formájú, színvonalú verseit 
tartalmazza — igen sok közös vo-
nással. Vitathatatlan mindegyikük 
népi-közösségi köt ődése, melyet az 
irodalomtörténet is így vesz észre 
(például Pomogáts Béla Az újabb 
magyar irodalom 1945-1981 című  
munkájában). Merész formai újítá-
sok, avantgárd stílusok csak távo-
labbról érintették őket. Sokkal in- 

kább fordultak a magyar 'líra elkö-
telezett-népi hagyományaihoz, a kor-
társak közül legtöbben Illyés Gyu-
lához vagy Nagy Lászlóhoz. Csak-
nem valamennyien szívesen keresik 
a zártabb versszerkesztés lehet ő sé-
geit, de természetesen .közben élnek 
a szabad vers, az úgynevezett lát-
ható nyelv egy-egy jellegzetes esz-
közével is. Felfedezik ők is újra a 
nyelv minden rejtett kincsét. Bella 
a hangok rejtelmeit figyeli („Nincs 
ü, nincs i, az é csak élene ..."). Ser-
főző  a költői szókincsét gazdagítja 
„ebben az országhatárral / körül-
kerített tanyában.'.' / „férges nya-
rak", , ;házőrző  kölykök", „békaugrás-
nyi petrence", „halmok m űtőaszta-
la". Ágh István a Harangszó a ten-
gerészért vagy Buda Ferenc Az el-
esett katonák emlékére írt versében 
a végtelenbe hullámzó versmondat 
kifejezési lehetőségeit keresi. Ka-
lász László versmondatai egybeépül- 
nek a címekkel, - különös hullámzá-
suk a töredékesség és monológszer ű  
egységesség hatásával élnek. A hason-
ló hangzású szavak 'egymásmelletisé-
gével figyelmeztetnek másképp csak-
nem kifejezhetetlen dolgokra (Bella: 
Igék és igák). Észrevesznek különös 
s7..íneket (Buda: Sárga fény, sárga 
lomb), Kalász: Vad kék lovak), vá-
ratlan hanghatásokat. Kísérleteznek 
a verssorok hosszúságának és rö-
vidségének stílushatásával. Szocio-
grafikus elemekkel gazdagítják lí-
ráinkat. És épp ebb ől adódó érzé-
kenységük, valóságközelségük külö-
níti el őket néhány költ őtársuktól. 
Minden elkeseredettségük ellenére 
vállalják .a nagy el ődöktől és kor-
társaktól tanult költő-példát: „Az 
ének megmarad". Bizakodnak, val-
lani és vállalni kell. Mint Bella fo-
galmazza meg: „mindent magammá 
mondani / minden magamat mon-
dani / mindenki magam mondani 
/ mindenkivé kimondani." 

SZEKÉR ENDRE 
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AZ ÉRTELMESEBB KÖZÉRINTKEZÉS ÉRDEKÉBEN 

BÉKÉSI IMRE: A gondolkodás grammatikája. 
Tan könyvkiadó, Budapest, 1986. 

„Van tehát mérlegelnivalója a 
mondattannak; de vár Új téma a 
stilisztikára is: egyes konstrukció-
típusok gyakoribb használáta jel-
lemző  lehet korra, :műfajra, íróra. 
Ha pedig a konstrukciós formák-
ban objektiválódott gondolatot —  
a ,m Bern pszichológia nyomán — 
külső , »tárgyi« cselekvések bels ővé 
válásából iszármaztatjuk, az sem 
túl merész elképzelés, 'hogy az 
egyes formák gyakoribb használa-
tában — a nyelvi stílusjegyek mel-
lett — társadalomra jellemz ő  ma-
gatartásformák ismerhet ődk fel." Az 
utolsó gondolatot, az utolsó bekez-
dést idéztem Békési Imre A gon-
dolkodás grammatikája (Szöveg- és 
mondatszerkezeti elemzések) című  
könyvéből. Azt hiszem, nem ártott 
volna a műnek, ha a rövid össze-
gezés nem a végére, hanem éppen 
az elejére kerül. Igaz, ez a sor-
rend a logikusabb: az alapos elem-
zésből szűrjük le a tanulságot, van 
azonban, aki szíveseb.ben kezdi az 
összegezéssel (én is így tettem), s 
aztán az itt kapott ismeretek bir-
tokában nagyobb érdeklődéssel, biz-
tosabban irányított figyelemmel ol-
vassa azt az elemzőanyagot, amely 
tulajdonképpen megmagyarázza az 
összegezés tételeit, illetve (vagy 
alátámasztja, vagy nem, az ezek ha-
tására az emberben induló, ébred ő  
gondolatokat. Az ötlet a fenti idé-
zet nyomán jelentkezett, a kötet 
olvasása közben mindinkább meg-
kapta egy elvégzendő  konkrét fela-
datnak a körvonalait. 

Az Akadémiai Kiadónál 1982-ben 
megjelent, az indulást jelentő  Szö-
vegszerkezeti_ alapvizsgálatok és a 
Tankönyvkiadó mostani kiadványa 
után valójában a harmadik szakasz 
feladatait fogalmazta meg az Ösz-
szegezésben a szerző, s amit ő  mint 
nem túl merész elképzelést említ, 
azt, mi még egy gondolattal kibő-
víthetjük. 

Pár évvel ezelőtt nagy érdeklő-
déssel vettem kézbe az alapvizsgá-
latokat, most még fokozottabb kí- 

váncsisággal nyitottam föl a szö-
veg- és mondatszerkezeti elemzések 
újabb kötetét. Sokszor úgy érzem, 
a nyelvi kifejezési formák igény-
telenségének a korszakát éljük, 
pedig éppen fordítva kellene hogy 
legyen: a társadalmi élet demokra-
tizálására irányuló törekvések neon 
lehetnek eredményesek, ha nem for-
dítunk nagyobb gondot az emberek 
közötti megértés alapvet ő  eszközé-
nek, a nyelvnek a tudatosabb fel-
használására, e felhasználási sza. 
bályok feltárására és megismerésé-
re, ha nem törekszünk (va:lameny-
nyien) ennek az (alap)•esziköznek az 
állandó tökéletesítésére. (A modern 
technológia 'bevezetése nemcsak a 
gépkocsigyártásban elengedhetetlen 
szükséglet.) 

Fontos persze, hogy küzdjünk 
az idegen szavak használata ellen, 
még fokozottab eréllyel és f őleg 
nagyobb tudással kellene útját áll-
nunk (mert ezek veszélyesebbek) 
az idegenszerű  szerkezetek beszi-
várgásának, térhódításának. De 
hogy mondatszerkezeteinkben mi-
nél kevesebb egyen az idegenszer ű-
ség (vagyis hogy minél érthetőbben. 
fejezzük ki,  magunkat), ehhez ta-
lán nem is annyira a már észlelt 
káros tünetekkel szembeni küzde-
lem a legszükségesebb és leghaté-
konyabb, sokkal inkább az igény 
(s ennek a kielégítése), hogy már 
eleve, már az iskolában megtanul-
juk (mondjuk ezt): „Az új infor-
máció (réme, comment, lélektani 
állítmány) azért kerül tipikusan az 
alakulat végére, hogy — e helyr ől 
jobban megőrződvén a partner me-
móriájában — biztosabb alapja le-
hessen (témája, topicja, lélektani 
alanya) a folytatásnak, a további 
új közlésnek, azaz az új rémárak". 

Nem azt akartam ezzel monda-
ni, hogy ez a mű  kimondottan gya-
korlati nyelvművelő  könyvnek ké-
szült. Ellenkezőleg: fundamentális 
kérdésekkel foglalkozik. S noha ol-
vasás közben 'sokszor úgy t űnt, 
sok ,vonatkozásában újra kell ta- 
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nulnunk a nyelvtant, s ez nem is 
lesz könnyű, egész sor szó, szókap-
csolat értelmét kell újra rögzíte-
nünk — tételmondat, konstruk-
cionális viszonyok grammatikai át-
szegmentálása, az ellentétesség és 
az okozatiság konstrukcionális ösz-
szefüggései, a transzformációs ösz-
szefüggés kötöttsége, a tartalmi-lo-
gikai viszonyfajták konstrukcioná-
lis jelentése stb. —, de ha már a 
nyelv használatáról nem mondha-
tunk el, akkor (Deme László sza-
vaival) érdemes megtanulnunk hasz-
nálatának fortélyait, „ezért er ő -
sítenünk kell nyelvi tudatunkat, 
hogy ki tudjuk mondani:, amit gon-
dolunk, s úgy tudjuk kimondani, 
ahogyan gondoljuk". 

Természetes az is, hogy a nyelv-
használat fortélyain.ak megismeré-
sét nem fejezhetjük be az elemi 
iskolában, nemcsak a műszaki tu-
dományokban van szükség az ál-
landó ismeretgyűjtésre, az újabb 
vívmányok elsajátítására, létszük-
séglet ez a nyelv használatában is: 
a nyelvtudomány a nyelv életének 
újabb és újabb szabályait tárja fel, 
s a közlésnek ezt a (termelő) esz-
közét csak akkor használhatjuk 
eredményesen, ha megismerjük a 
gondolat teljesebb kifejezését ígé-
rő  megújuló szabályrendszerét. 

A gondolkodás grammatikája 
nem lesz a közéleti dolgozók nyelv-
helyességi segédkönyve, elsősorban 
a nyelvészek és pedagógusok for-
gatják majd, de nyilván nem pusz-
ta véletlen, hogy amíg a Szöveg-
szerkezeti alapvizsgálatok az Aka-
démiai Kiadónál jelent meg, A gon-
dolkodás grammatikája a Tan-
könyvkiadó kiadványa, s munkája 
végén maga a szerző  is olyan gya-
korlati javaslatot tesz, amely a 
nyelvtanításban is vezethet bizo-
nyos változásokhoz: „Legalábbis 
praktikus javaslat tehát, hogy a 
három- (és több-) tagú mellérende-
lő  összetett mondatot — mint a 
szövegkonstrukció mondatnyi meg-
jelenési formáját — eddigi helyé-
ről a szövegtanba helyezzük át." 
Ez persze mégis azt jelenti, hogy 
Békési Imrének a szövegfelépítés 
tartalmi-logikai szabályrendsa_eré-
ben végzett kutatásai, e kutatások 
eredményei végső  'soron befolyásol-
ják mindennapi nyelvhasználatun- 

kat (nálunk is), vagyis újabb eszkö-
zökkel gazdagítják a gondolatközlés 
szabályrendszerét. 

A szerző  már az alapvizsgálatok-
ban így határozza meg a kutatás 
célját: „A nyelvészek, irodalmárok, 
pszichológusok, számítógépes kuta-
tók által indított alapvizsgálatok 
eredményeitől nemcsak a tudomány 
vár sokat, hanem a gyakorlat is: 
a pedagógia, a lakossággal írásban 
érintkező  hivatal, a hírközlés —  
s mindezen át az egyre értelmesebb 
közérintkezést feltételez ő  társada-
lom." Ez aa kötet még viszony-
lag rövid szövegegészek, egy bekez-
désnyi újsághírek szövegszerkezeti 
vizsgálatát tárta elénk, A gondol-
kodás grammatikája már terjedel-
mesebb, összefüggésekben gazda-
gabb, bonyolultabb szövegeket, esz-
szészövegeket vizsgál. Célját ekként 
fogalmazza meg az Előszó: 

, ;Ez a könyv szakmai ismeret-
terjesztő  munka, a szokásosnál 
azonban kissé nehezebb vállalko-
zás. Nemcsak annyi a dolga, hogy 
közérthetővé tegyen egy tudomá-
nyosan már nyugtázott felismerést, 
hanem szaktanárok előtt kell bi-
zonyítania, hogy a felismerés való-
ban nyugtázható. 

A téma a szöveg szerkezete, a 
felismerés pedig az, hogy — főként 
a polemikus, intellektuális műfa-
jokban — jól kitapintható egy szer-
kezeti alapegység, a szövegkonstruk-
ciós forma •s ennek jellegzetes vál-
tozatai, a különféle konstrukciótí-
pusok." 

Ezeknek a konstrukciótípusok-
nak a feltárására vállalkozik ez a 
könyv. Ugyanis „A szövegegység 
szerkezetéről a korábbiakban alko-
tott képünket tehát tovább kell 
részleteznünk. Lgaz marad eddigi 
következtetésünk, vagyis az, hogy 
a szövegegységszerkezete a kom-
ponenseik beépülési rendjével azo-
nos. A teljes kép érdekében azon-
ban hozzá kell tennünk, hogy a 
komponensek {a kisebb szövegegy-
ségek, illetőleg mondatok) maguk 
is már eleve úgy szerkeszt ődnek 
meg, ahogyan beállhatnak a na-
gyobb szövegegység megfelelő  he-
lyére. S ezt hipotetikusan. általáno-
síthatjuk is. Nemcsak az abszolút 
helyzetben levő , hanem a minden-
kori magasabb egységbe beépített 
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komponensek formáját .is  a felépí-
tő  komponensek sárrendje határoz-
za meg.' • 

A rendkívül alapos szöveg- és 
mondatszerkezeti elemzések tanul-
sága az is, hogy „egy-egy író gon-
dolatfűzésére, szövegalkotására jel-
lemző  lehet, hogy pl. az általános-
ból szeret-e kiindulni vagy éppen a 
tények számbavételéből; ellentétes, 
magyarázó vagy következtet ő  fő -
kapcsolásra épít-e szívesebben ...", 
ebből pedig talán már egyenesen 
következik a föltevés, amit az is-
mertető  elején jeleztünk, hogy tud-
niillik, ha egy íróra, egy korra, egy 
társadalomra, végső  soron, jellem-
ző  lehet egy-egy szövegszerkesztési 
(megszerkesztési, beszerkesztési) tí-
pus, akkor 

mivel a nyelv a társadalmi-gaz-
dasági (valóság által (megint csak 
végső  soron) meghatározott, vagyis 
annak egy része, a társadalmi va-
lóságba beszerkesztett (funkciójá-
nak megfelelően beszerkesztett), 

ahogy a mondat is a szövegbeni, 
a szöveg pedig a nyelvben funk-
ciójának (a nyelv pedig a társa-
dalmi funkciójának) megfelelően 
beszerkesztett és megszerkesztett, 

ha pedig ez így van, talán meg-
kockáztathatjuk a föltevést, hogy 
pl. a vajdasági magyarok nyelve, 
nyellvünkben a mondatok, a szöve-
gek szerkezete, az itteni társadalmi 
funkciónak megfelelően (a nemzeti-
ségi tudat, az ennek megfelel ő  tár-
sadalmi magatartásforma miként 
tükröződik az egyes szerkezeti for-
mák gyakoribb, mások ritkább 
iasználatában) némiképpen eltért at-
tól a képtől, amelyet a magyaror-
szági írók szövegeinek vizsgálata 
mutat, 

nem kis erőfeszítést követelne 
egy ilyen vizsgálat elvégzése, nyel-
vünk fejlődése, a nyelvtanítás és 
a nyelvhasználat 'szintjének eme-
lése és az értelmesebb közérintke-
zés érdekében azonban nem sza-
badna sajnálnunk a fáradságot. 

BURÁNYI NÁNDOR 

GÖMÖRORSZÁG NÉPRAJZA 

Gömör néprajzra I—VII. 
Szerkesztette Ujváry Zoltán. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1985-1986. 

Pillanatnyilag a magyar néprajztu-
domány egyik legfi,gyelemireméltóbb 
vállalkozása a Gömör néprajza cí-
mű  kiadványszorozat megjelenteté-
se, amelynek eddig hét kötete ju-
tgtt el hozzánk. A sorozat elindulá-
sa a szakma hőskorát idézi, azokét 
a nagy összefogásokét, amelyeknek 
eredményeként nagy monográfiák 
születtek, vagy p1. A magyarság nép-
rajzának négy kötete jelent meg. A 
.mostani vállalkozás eszmei szerzője, 
tudós irányítója, szerkeszt ője Uj-
váry Zoltán, a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Néprajzi 
Tanszékének professzora. Az ő  öt-
lete volt a tájkutatási program el-
indítása, amely elsősorban folklór 
jellegű  gyűjtéseket irányzott el ő . A 

nagy vállalkozás részbeni sikere is 
elsősorban a professzor példamuta-
tásának tulajdonítható, ugyanis szá-
mos értékes publikációj:áva:l, kuta-
tási eredmériyeinek közzétételével 
hívta fel a figyelmet Gömör nép-
rajzára. Rövid idő  !alatt kis akotói 
közösség gyűlt köréje, s a debre-
ceni Néprajzi Tanszék tájkutatói 
központ lett. Kollégái! mellett hall-
gatói is segítségére vannak: a ku-
tatott területen végzik szakmai gya-
korlataikat, onnan merítik szakdol-
gozataik témáit, s a tudományos ér-
tekezések, disszertáoiók is köt ődnek 
a vidék néprajzához. A lelkesedés 
és a következetes kutatómunka 
eredményeként a tanszéken Gömöri 
Archívum is létrejött. A híradások 
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szerint hozzávet őlegesen harminc-
- ezer oldalnyi lejegyzést tartalmaz, 
a fényképek száma ötezer körüli, a 
rajzok és ábrák száma ezer körül 
mozog, ezenkívül több száz egyéb 
dokumentum gazdagítja ésélesíti 
a kialakuló Gömör-képet. 

A néprajzilag fokozatosan fel-
tárulkozó terület a Bükk hegység 
és a Gömör-Szepesi-Érchegység kö-
zött terül el, s tulajdonképpen egy 
nagyméretű  hegyi medence, amely 
két ország, ,a Magyar Népköztársa-
ság és Csehszlovákia között oszlik 
meg. Történelmi vidék, a honfogla-
lás korai szakaszában ,szállták meg, 
már a XIII. század tájára s űrű , 
aprófalvas terület lett. A korai kö-
zépkortól kezdve a szlovák lakosság 
beszivárgása is számottev ő, kesőbb 
a gazdag ásványkészletek, a kivirág-
zó bányászat német telepeseket is 
vonzott. A vidékről azt szokták 
mondani, hogy 'Magyarország kicsi-
ben. 

A magyar lakosságot a szakiro-
dalom palócokként ismeri. A Heves, 
Nógrád, Borsod felé eső  területek 
lakói a bankák. Ez az elnevezés 
egyben a lakosságot római katoli-
kus vallásáról is megkülönbözteti 
az északabbra és keletebbre lakó 
református vallásúaktól. A lakosság 
fő  foglalkozása évszázadokon át a 
földművelés és állattenyésztés volt, 
s természetszerűleg e foglalkozások 
hagyományai a leggazdagabbak. 

Az első  kötet Gömör néprajzá-
ból 1985-ben jelent meg. Tanulmány-
gyűjtemény, amelynek szerz ői tu-
lajdonképpen felvázolják a több 
esztendőre tervezett vállalko11ást, 
legalábbis határait sejtetik. A soro-
zatszerkesztő  Ujváry Zoltán A gö-
möri népéletkutatás c. bevezető  ta-
nulmányában .írja: „Azzal a remény-
nyel bocsátjuk útjára kiadványain-
kat, hogy a két hazában élő  gömö-
ri magyarok népi műveltsége, nyel-
véhez és kultúrájához való identi-
tása feltárul mind a szakemberek, 
mind a nagyközönség előtt. És eb-
ben a virosgálatban figyelem előtt 
tartjuk azokat a 'kulturális eleme-
ket is, amelyek 'évszázadok óta a 
gömöri magyarok, szlovákok és né-
metek interetnikus kapcsolatait bi-
zonyítják." Nemcsak a bemutatko-
zó kötet — amelyben még többek 
köpött Csorba Csabától jó összefog-
laló olvasható a történeti Gömör- 

ről, ezenkívül .más tanulmányok i-s 
helyet kaptak benne — tükrözi ezt 
a szellemet, hanem a többi anyag-
közlése is ennek a követelménynek 
tesz eleget. 

Pintér István a szerz ője a  máso-
dik kötetnek. Címe: Dél-Gömör tele.-
püZésföldrajza. Munkájában megkí-
sérli nyomon követni a több ember-
öltőn át tartó településnéprajzi ál-
lapotokat. Az ,átalakulásók egy-egv 
jelentősebb mozzanatát részleteseb- 
ben is körvonalazza. 

Katics József a kalendáris szo-
kásokat gyűjtötte össze a Medves-
alján. Tizenegy település ünnepeit, 
szokásait mutatja be évszakonként ;  
valamint külön fejezetben foglalko-
zik a szokásrendszer átalakulásával. 
B:enkő  Évának is vele esett egybe 
a kutatóterülete. Co a medvesalji 
nagycsaládot mutatja be. Terepi 
gyűjtésével szépen gazdagítja az 
utóbbi években örvendetesen szapo-
rodó nagycsaládszervezetr ől szóló 
irodalmat. Kitér a rokonságtermino- 
lógia ismertetésére, a családszerve-
zet gazdasági és munkaszervezeti 
bemutatására, a n ők szerepét is 
elemzi a családban, valamint szem-
ügyre veszi az iparosítás hatását a 
munkamegosztásra. Körültekintően 
mutatja be a két világháború kö-
zötti időszak gazdasági, társadalmi 
állapotát, amely döntően kihatott 
a nagycsaládszervezet általános fel-
bam lására. 

Ujváry Zoltán folklórtanulmá-
nyai az ötödik kötetben olvashatók. 
Közöttükszerepel Az interetnikus 
kacsolatokról Gömör népi kulturá- 
jában; Vidrócki, a híres palóc be- 
tyár; Fejtő  kérdések, találós kérdé-
sek stb. című  tanulmány. 

Faggyas István egyetlen község, 
Kelemér néprajzához szolgáltat fe-
jezeteket. A településtörténet mel-
lett többek között közzéteszi a 
földrajzi neveket, áttekinti a pa-
raszti birtokon folyó gazdálkodást, 
részletezi a juhászatot,. megrajzolja 
a hegyközségi életet, az ember éle-
téhez fűződő  szokásokat, hiedelme-
ket mutat be. Külön fejezet foglal-
kozik az egyház és a falu kacsol.a-
tával, s ezzel újabb adalékok gya-
rapítják az izmosodó vallásnéprajzi 
kutatásokat. 

A legutóbb megjelent kötet szer-
zőpárosa, Dám László és D. •ácz 
Magdolna a dél-gömöri népi építé- 
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szeti kutatásait teszi közzé Lakóhá-
zak Dél-Gömörben cí.mimel. Jól ada-
tolt, sok terepmunkával összegzett 
megállapítások ;gazdagon illusztrált 
kötete ez a vállalkozás. 

Ha átböngésszük Gömör népraj-
zának eddig megjelent könyveit, 
szembetűnő  egy igen fontos és ered-
ményes módszer: a szerz ők alapos 
•terepismerettel rendelkeznek, s ha-
talmas adatmennyiségb ől vonják le 
következtetéseiket, s a nagy számok 
törvénye eleve biztosabb összefüg-
gésfelismerést tesz lehet ővé. Meg-
állapításaik értéke nagy, hisz a  

munkatársak terepi gy űjtéseinek 
mindegyike jó és megbízható le-
írás. 

Egy ilyen terjedelm ű  ismertető-
ben csak tallozni lehet az eddig 
megjelent ezernél is több könyvol-
dalon, !mégis a róluk szóló kalan-
gyába fogott gondolatok talán elég-
gé sejtetik a vállalkozás jelentősé-
gét, aminek elvitathatatlan eredmé-
nyei már most megmutatkoznak, s 
az elkövetkezőkben példamutató, 
másokra is serkentő  hatása csak 
gyarapodhat. Ezért is várjuk érdek-
lődéssel a további köteteket. 

LÁBADI KÁROLY 

MÉRFÖLDKÖVEKET ÁLLÍT 

Évkönyv 7. 
Horvátországi Magyarok Szövetsége, 

1985-ben adták ki Eszéken, de a 
szabadkai Pannónia nyomdában 
csak 1986 decemberében készült el. 
A fedőlap zöldesbarnában játszó 
okker meg fehér. Az okkerszín ű  ré-
szen fehéren világít a Gyurkovics 
Hunor tervezte dísz. Minden bi-
zonnyal baranyai népi ihletésű  a 
rákos, virágos, leveles minta. A fe-
héren maradt harmadon okkersár-
gák a betűk. Azért írom 1e ilyen 
részletesen, hogy az érdekl ődő  fel-
ismerhesse, ha ráakad valahol. 
Könyvesbolttikban nem láttan. Mi-
ért? 

Vaskos, 318 oldalas kötet. 1000 
példányban jelent meg. A szerkesz-
tőbizottság tagjai között ráakadok 
Pasza Árpád és Kéry Zita nevére. 
Mindkettő  szabadkai diák volt. Az 
előbbidíjat is nyert riportjával a 
becsei vetélkedőn. Ha jól emlék-
szem, egy fáról írt. Vele kapcsolat-
ban Baranya történelmének egyes 
sorsdöntő  mozzanatai tárultak 
elénk. Nevét úgy látom viszont, 
mellette az „elnök" pontosítás is 
ott szerepel. Úgy látszik, folytatja 
a ,középiskolás korában megkezdett 
hagyományőrző  munkát. 

A Dragutin Bodakoš tollából 
származó előszót hat témakörbe 

Még egy szókapcsolat ide kíván-
kozik, ezúttal Csörgits József t ől: 
„létért markolászó t őkék". 

Mi is van ezekben a sóhajnyi 
versekben? Valami a szomorúfüzek 

Eszék, 1985. 

csoportosított, f őleg dokumentum 
jellegű  fölmérés, ismertetés, tanul-
mány követi. Egy-egy témakör há-
rom-négy írást tartalmaz. Ismerős 
nevek után kutatok: Faragó Árpád, 
dr. Tóth Lajos, Troszt Sándor dr. 
Penavin Olga, dr. Katona Imre, Lá-
badi Károly;. Vajdaságba elszárma-
zottak, Baranya-értők, Baranya-ra-
jongók, s mert ilyenek: helyben ma-
radottak. 

A Drávaszögi Műhely cím alatt 
levő  írásokat olvasom először. Nem 
tehetek róla, az irodalom érdekel 
leginkább. Négy egyenetlen sorok-
ba tördelt vers Kontra Ferenct ől 
és Csörgits Józseftől, aztán itt van 
a Ballada, amelyet hiába szedtek 
egyetlen téglalapnyi blokkba, vers 
az is: 
	már nem az a bátor, aki le- 
dönti az útkeresztez ődés feszületét, 
ha találkozol velem az úton, ne 
szólíts meg, ne kérdezd, az orgonát 
hová viszem 

(Kontra Ferenc) 
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susogásának elégikusságából. Mint-
ha valóban vízbe vesz ő  nyomokat 
keresnénk a nemrég még köztünk 
munkálkodó Baranyai Júlia olda-
lán: 

Három beszélgetést közöl Lába-
di Károly. Egyiket Herceg Jánossal. 
Ebből idézek: „Különben hiszek 
benne, hogy a nemzetiségi iroda-
lomnak — nemcsak nálunk, min-
denütt — par excellence küzdenie 
kell a nyelvi továbbélésért. Vagyis 
nem az önkifejezés az els őrendű  
feladata. Mert irodalom csak addig 
van, amíg nép is van hozzá." 

• Penavin Olga vallomásából: „So-
káig az a tévhit uralkodott a nyelv-
tudományban, hogy a mi nyelvjárá-
saink semmitmondók, nem érde-
mes velük foglalkozni, de a rend-
:szeres kutatások sok meg őrzött ré-
giséget fedtek fel." 

Dudás Károly .lejegyzett monda-
tai közül nem állhatom, hogy ne 
hozzam betűhűen a következőt: 
„Aztán meg a verejtékszagú labor-
versekkel alaposan ,elriasztottuk a 
közönséget az irod:almi estekt ől." 

Néhány cseppnyi íz, zamat, 
amely az egészre enged következ-
tetni: három közéleti munkás Ba-
ranyáról alkotott gondolatainak 
összességére. 

A dokumentum jellegű  írások 
egy része a közelebbi, más a távo-
labbi múlt feltárásával foglalkozik. 
A kopácsi jobbágyok úrbéri peré a 
bellyei uradalom ellen 1842-1848 
például Kopács lakosainak hajlít-
hatatlanságát, az er őszakkal szem-
beni ellenállását hozza elénk, Rozs 
András kutatásai alapján. A király-
hoz intézett panaszlevelükb ől nem-
csak a régies nyelv kuriózuma ré-
vén érdemes idézni, hanem azt is 
kimutatandó, milyen szoros szállal 
fűződik össze ember és állat a .sa-
nyarú jobbágysors igájában: „bizo-
nyos víztől ment kies darab szára-
zokon itt-ott lebegő  zöld nád leve-
leket élet veszedelmek közt szedik 
össze, 's adják nem táplony (= táp-
lálék), 'de méreg gyanánt éhez ő  bőg-
gő  barmaiknak. Ember e' látványt  

leírni -nem képes; 's kiben emberi 
lélek létez; - ennek látás-án elnem 
borzadni lehetetlen, 's Uradalmunk 
tisztjei mindezeket békével elné-
zik." 

Nyilvánvaló hát, kiben lakozik 
emberség, s kinek kell folyamod-
nia mégis végzetes szorultságában, 
igaza megvédése érdekében fels őbb 
hatalomhoz, amely bizonyára nem 
figyelmez, minek is tenné, ezekre 
a számára jelentéktelen sérelmek-
re, minthogy miért nincs a kopácsi 
jobbágynak barmait mivel táplál-
nia. 

Becsuknám a könyvet s bíznám 
a felfedezés további .kalandját az 
olvasóra abban remélve, hogy az 
elmondottak adnak már elég ösz-
tönzést, hogy készséggel nyúljon a 
sokszor unalmasnak vélt ilyen és 
hasonló kötetek után. De említést 
érdemel legalábbis az oktatásügy 
és a baranyai művelődési élet át-
tekintése felmérések eredményeivel, 
precíz adataival: megannyi dolgos, 
asztagrakó .kéz munkája..  

Figyelemre méltó a fénykép-
anyag, például a Kopácsi halvásár 
vagy a lakodalmakban tényked ő  
szakácsnőkről készült •zentlászlói 
fotó. Mindez a nép• életének let űnt 
vagy tűnőfélben levő  formáit hiva-
tott rögzíteni. 

Kaput tár a könyv a szerbhor-
vát ajkú, sőt a csak németül tudó 
olvasó előtt is, hiszen szinte mind-
egyik elemző  írást ezeken a nyelve-
ken írt összefoglalás követ. A 
könyv végén a  tartalomjegyzéket 
is három nyelven nyomtatták. Kap-
csolatkeresés ez a jugoszláv olvasó-
közönséggel és egyfajta oldódási 
vágy az Európának nevezett népek 
tengerében. 

Csak dicsérhetjük a Horvátor-
szági Magyarok Szövetségének ilyen 
irányú „utásztevékenységét", amely 
ösvényeket óv még az elgyepese-
déstől, jelzőtáblákat emel, mérföld-
köveket állít ott, ahol az enyészet 
különben már elvégezte volna kímé-
letlen feladatát. 

VIRÁG ÁGNES 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATíTRÖK 43. KÖTETE 

GAJDOS TIBOR 

Fékfátyolos világ 
(Oláh Sándor élete és munkássága) 

Oláh Sándor nemcsak minden id ők egyik legjobb 
szabadkai festője: a vajdasági képz őművészek klassziku-
sai közé tartozik, Aksentije Marodi ć , Uroš Predić  és a 
többi realista mester utódja. Ezért az Életjel szerkezt ő-
sége régi adósságát törlesztette ennek a könyvnek a meg-
jelentetésével, hiszen a többi jelent ős, itt élt vagy innen 
elszármazott művészt: Almási Gábort, Balázs G. Árpádot, 
Baranyi Károlyt, Farkas Bélát és Hangya Andrást már 
bemutatta róluk írt kismonográfia vagy önéletrajz kia-
dásával. Oláh Sándor születésének centenáriuma és ha-
lálának huszadik évfordulója jó alkalomnak kínálkozott 
arra, hogy pótolja mulasztását. 

Erre legalkalmasabbnak Gajdos Tibor m űve, a  Kék-
fátyolos világ, az első  teljességre törekv ő  Oláh-pályakép 
bizonyult. Egyrészt azért, mert több ismeretlen levéltári 
irat és életrajzi adat, elfeledett újságcikk és kritika segít-
ségével részletesen feldolgozza a kiváló m űvész tevékeny - 

ségét, mésrészt hozzáért ően .foglalkozik vele. Nagyobb ré-
sze ugyan megjelent 1980 márciusában a Magyar Szó ha-
sábjain, de így, könyv alakban teljesebb képet ad Oláh-
ról, mert a szerző  utólag kiegészítette, f őleg arról a csak-
ném harminc festményr ől ,szóló résszel, amely nemrég 
került a szabadkai múzeum tulajdonába, s amely a gaz-
dag életmű  legjobb darabjai közé tartozik. 

Tizennyolc fejezetben .elemzi fest ői, szervezői és pe-
dagógiai munkáját, miközben felvázolja előttünk sanya-
rú életútját. Olvasmánynak is izgalmas ez a kötet, amely-
ben egy sokat nélkülöz ő  és elismerésben csak ritkán ré-
szesülő  festő  sorsa elevenedik meg el ő ttünk. 

A portrét még teljesebbé teszi annak a tizenhat olaj-
képnek a reprodukciója, amely jól érzéikelteti a m űvész 
hat évtizedes munkásságának egyes periódusait. Közöt-
tük olyan klasszikus értékű  alkotások, mint például az 
1907-ben festett Önarckép, a Beteg gyerek, B. I. arcképe 
a Harisnyát húzó nő, a Zöldharisnyás lány és a Pirosru-
hás lány. • 

A 120 oldalas könyv 600 dináras áron megrendelhe-
tő  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 800 dinárért 
megvehető  a Forum újvidéki és ;szabadkai, valamint a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 38. KÖTETE 

Emlékkönyv 
Csáth Géza születésének századik évfordulójára 

Jól tette élőújságunk szerkesztősége, hogy könyv alak-
ban is megjelentette az üzenet Csáth-emlékszámának anya-
gát, amelyben csaknem negyven költ ő  és író tiszteleg a tra-
gikus körülmények között elhunyt kiváló író életm űve elő tt. 
Találóan írja róla bevezet őjében Herceg János: „éppen az-
zal, hogy minden történetével áttörte a valóság határát, s 
ott játszatta tovább a realizmus törvényei szerint a minden-
napi életből vett megdöbbent ő  emberi sorsokat, a köny-
nyed és derűs mesélést ől és a fantasztikumtól egyformán 
óvakodva, ezzel érte el a maga idejében az akkori magyar 
próza egészen sajátságos eredményeit. A tény viszonyt, hogy 
itt született és élt, nemcsak a magyar irodalomból fénylik 
vissza a szülőföldre. Az igényre is figyelmeztet, amelyet  . 
Csáth Géza ezzel a várossal szemben támasztott, s ily mó-
don a maga korában sokrét ű  társadalom és többnyelv ű  
nép igényeit is segített ébresztgetni." 

A vaskos könyvet több részre osztotta a szerkeszt ő . Az 
elsőben Dudás Károly, Marija Šimokovi ć , Ács Károly, Tol-
nai Ottó, Brasnyó István, Dezs ő  János, Balogh István, Ko-
peczky László, Urbán János és Tari István tiszteleg az író em-
léke előtt. A másodikban nem kevesebben, mint tizennyolcan 
— Hódi Éva, Szajbély Mihály, Rónay László, Thomka Beáta, 
Hódi Sándor, Dobos István, Koval Erika, Kontra Ferenc, 
Vajda Gábor, Pomogáts Béla, K. Deák László, Vaderna Jó-
zsef, Ambrus Enikő , Lőrincz Teréz, Barácius Zoltán, Csordás 
Mihály, Magyar László, Tolnai Ottó  —  méltatják munkássá-
gát, Herceg János pedig Csáth öccsér ő l, Jász Dezsőről írt, aki 
ugyancsak a Nyugatban publikált. A harmadikban utóéleté-
vel foglalkozik Dér Zoltán, Mák Ferenc, Gubás Ágota és Hor-
váth Emma. Itt olvashatjuk Franyó Zsuzsanna A varázsló 
c. zenés víziójának, Sülyi Péter—Molnár György A varázsló 
álma c. tévéfilmjének és Sárosi István A húszmilliomodik 
év c. színművének a szövegét is; mind a három szöveg-
könyv Csáth-művek alapján íródott. 

A könyvben közölt írások majdhogynem mindegyike ér-
tékes forrásmunka a kutatók számára. Nem kevésbé érté-
kesek Szajkó István novellaillusztrációi, a Csáth-darabok 
szabadkai és szolnoki el őadásáról készült képek és a sok-
oldalú író rajzai, amelyeket els ő  ízben van alkalmunk látni. 

A mellékletekkel együtt 344 oldalas könyv 3000 dináros 
áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
3900 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 


