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GAJDOS TIBOR 

EGY IDEGENVEZETŐ  VALLOMÁSA 

Hiábavalónak bizonyult minden er őfeszítésem, hogy az id ő  múlásával járó követ-
kezményeknek ellenálljak. A kiöregedés elhalasztható, de megakadályozni lehe-
tetlen. Meggyőző  előadásmodorom, csapongó fantáziám még a régi maradt, de 
érces hangom egyre inkább fakult, színtelenedett, míg végül is alig érthet ő , 
hörgésekkel tarkított sípolássá vált. Hát ezt a hangot kenyéradó gazdáim meg az 
egyébként igen hálás hallgatóságom sem tudta tovább elviselni. Le is léptem a 
pályárol még mielőtt úticédulát kötöttek volna talpamra; így aztán emelt fővel, 
látszólag önnön akaratomból távozhattam. Szomorúságomat ugyan igyekeztem 
leplezni, mert a sajnálkozó részvétet nem kívántam, pedig szívem sajgott, lelkem 
sírt, hiszen ez a hivatás volt mindenem: a családot, a szórakozást helyettesítette, 
az élet örömét jelentette nekem. 

Munkám kiváló szintű  végzéséhez nem csak természetes adottságaim, 
hanem a pályára lépés előtti utazásaimon szerzett tapasztalatok és benyomások, 
de olvasmányaim is nagyban hozzásegítettek. Mert jóllehet én csupán városom-
nak és környékének nevezetességeivel ismertettem meg azokat a kirándulókat, 
akik erre igényt tartottak, a drezdai Zwinger és a szomszédságában álló m űemlék 
romok, a Milánó központjában álló vörös téglából épített római falak és a 
Sforza-kastély, a Kreml falain belül emelked ő  hagymakupolás templomok, a 
római Angyalvár potrohos hordóra emlékeztet ő  körfala, a pólai Aréna üres 
tekintetű  kőhalmaza, az Athén fölött magasodó Akropolisz templomainak nap-
fényben szikrázó fehérsége, a budai Citadella, vagy akár a Kalemegdan ódon 
bástyái mély és kitörölhetetlen nyomokat véstek emlékezetembe és természetes 
tulajdonságaimra termékenyít ően hatottak, amit jól kamatoztattam azokban az 
években, amikor a körülmények folytán kiszorultam eredeti foglalkozásom ter-
rénumáról és nem csekély buzgósággal az általam is annyira óhajtott idegenve-
zetői pályára léptem. 

',Majd én bebizonyítom önöknek, hogy egy ilyen kisközepes városban is 
nagyszerű  élményeket lehet nyújtani az idelátogató turistáknak — hangoztattam 
főnokségemnek már belépésem els ő  napján. — Mégpedig megunt képeslapokról 
ismert középületek mutogatása, megfizethetetlenül drága vendégl ők és stílusos-
nak kikiáltott csapszékek látogatása nélkül is." 

Ők meg hittek is nekem, meg nem is, habár nagy önbizalmammal sikerült 
lerohannom a társaságot. Amikor pedig megkaptam els ő  csoportomat, egy autó-
buszt követeltem, ami itt, a szoros központra korlátozott városnézés miatt nem 
volt szokás, de megjegyeztem, hogy ajárm ű  tíz perccel indulásunk után már vissza 
is térhet — üresen. Hápogtak, hitetlenkedtek, de — ezt nyíltan megmondták — 
egy csoport erejéig bizalmat el őlegeznek és lehetőséget nyújtanak nekem. 

Mivel biztosnak ígérkező  elképzelésekkel indultam első  utamra, még csak 
lámpalázat sem éreztem, amikor a tizennyolc f őtt számláló külföldi csoporttal 
megindultam az északi külváros irányába. Az autóbuszt egy olyan utcában 
állítottam le és küldtem vissza, ahol látszólag semmi, de éppen semmi látnivaló 
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nem volt. Még a sofőr is hitetlen mosollyal és fejcsóválva fordította vissza a 
járművét, amikor a kíváncsi csoporttal magamra hagyott. De én nem zavartattam 
magam, hanem minden különösebb bevezetés nélkül mondókámba kezdtem: 

',Tessék csak jól körülnézni, hölgyeim és uraim. Mi most a város északi 
külterületén állunk, amit egyébként a környék szerény külsej ű  épületei is bizo-
nyítanak. Igaz, ma már egy, s őt két kilométerre feljebb is ezeknél csinosabb 
házsorok állnak, az északi horizontot pedig egy gyáróriás tömbje zárja el. A gyár 
kéményei csak pöfékeljenek, szürkítsék és piszkolják kék egünket, minket ezút-
tal ez az ijesztő  látvány nem érdekel. Mi most kirándulunk a múltba, ezredéveket 
lépünk vissza és megfeledkezünk a jelen valóságáról." 

Rövid szünetetet tartottam, hogy kissé fölcsigázzam érdekl ődésüket, és 
miután láttam, hogy várják szavaimat, higgadt hangon folytattam: 

„Ezen a helyen, ahol most állunk, valamikor sáncok védték az ősi települést. 
Íme, a mélyedés, melyet csaknem az utca teljes hosszában észlelhetnek, a régi 
sáncok maradványai, a régmúlt néma, de mégis beszédes tanúi. És ez az egykor 
nagyon mély árokrendszer jó védelmet nyújtott a településnek az északról 
be-betörő  barbár törzsek, hunok, avarok, szarmaták, gepidák, majd a tatárjárás 
hordái ellen, mert színültig voltak vízzel töltve. Tekintsenek kissé jobbra — 
mondtam, majd néhány lépéssel tovább haladtam a csoporttal —, itt láthatunk 
az egykori háromból még egy létez ő  patakot, melyekb ől biztosították az árok 
feltöltéséhez szükséges vízmennyiséget. Mert bizony nem is olyan régen — erre 
még halványan magam is emlékszem — ezen a tájon három patak folydogált, 
melyek nagyobb esőzések idején valóságos folyókká duzzadtak és nem csak a 
sáncokat töltötték fel, hanem az egész környéket is elárasztották. Amint láthat-
ják, a régi házak falain ma is magasra kúszik a talajvíz, mely ezt a külterületet 
inkább kertészetre tette alkalmassá, mint házépítésre. Az egyetlen patak azon-
ban még folydogál, mi pedig tovább lépünk déli irányba, a városközpont felé." 

Szándékosan egy nagyon sz űk, kanyargó régi utcácskán haladtunk ke-
resztül, közben néhány kiszínezett megjegyzést tettem az épületek rusztikus 
jellegére, ami id őnként megállásra és bámészkodásra ösztönözte kis csoportom 
tagjait. 

',Nos — álltam meg egy hosszan kígyózó utca macskaköves kocsiútján —, ezt 
a régi utcát is átszelték egykoron az említett patakok, de mivel ez mindig s űrűn 
lakott terület volt, a város, illetve a település gazdái egy híd építésével könnyítet-
ték meg az emberek közlekedését. A jelek szerint az építtet ők nem voltak 
szűkmarkúak, az is lehetséges, hogy — akárcsak manapság — a lakosság is 
kinyitotta erszényét és az átkel őt Prága város egyik szép hídjának kicsinyített 
másaként valósították meg. Használták és gyönyörködtek is benne az erre lakó 
népek, de más tájakról is csodájára jártak ... Ez a szépséges alkotás valahol itt 
emelkedhetett, ahol most mi állunk, de amikor a patakok elapadtak; az egy 
meglévőt pedig a csatornázásba irányították, a híd feleslegessé vált és lebontották. 
Ha néhány környékbeli ház habarcsfelületét kissé lekaparnánk, talán kivillanó-
nak a falakba épített kövek ... Ezen a tájon ez nem kivételes eset. Ennek 
bizonyítására kis kerülővel megtekintjük annak a bizánci stílusban épült kápol-
nának helyét, mely ma már csak nyomokban létezik." 

Míg a kijelölt irányba haladtunk, bels ő  zsebemb ől előszedtem az egykor 
valóban létező  kápolna hiteles rajzát, de gondosan elhallgattam a tényt, hogy 
stílusa csupán utánzat, tehát nem hazudtam, csak egyr ől s másról ..megfeledkez- 
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tem", ami idegenvezetés esetében nem b űn, minthogy fantáziám szabad csapon-
gását sem veheti senki zokon. Végül, amikor az új helyszínre értünk, folytattam 
mondanivalómat: 

.Amint látják, ezt az elhagyott területet hatalmas és ritkaságszámba men ő  
Öreg tölgyfák övezik. Az ősi fák elhelyezése tulajdonképpen az építmény alakzatát 
árulja el, mondhatnám alaprajzát képezi. Hogy miért nem áll helyén ez a 
kápolna? Mert az egyik legrégibb helybeli család tagjai, a gazdag és el őkelő  
Lenthovicok kihaltak. Kápolnájukat, mely egyúttal temetkezési helyként is szol-
gált, miután nem maradt senki, ki gondját viselte volna, kikezdte az enyészet, 
gazdagon vasalt ajtaját betörték, belseje és kriptái pedig hajléktalanok, körözött 
betyárok és csavargók menedékhelyéül szolgált ... Végül, a régi jó szokás szerint 
— higgyék el nekem, már a rómaiak is így cselekedtek — az omladozó falakat az 
éj leple alatt a kültelek lakói lerombolták, minden használható épületanyagot 
eltulajdonítottak, gyönyörű  vitrázsait szétzúzták, kupolájának ólombádogét pe-
dig fölvagdosták, fészereik és ólaik befedésére használták fel. Ha jól körülnézünk, 
némelyik darabja most is ott fénylik a közeli melléképületek tetején ... Most 
pedig tessék megtekinteni a kápolnát ábrázoló eredeti rajzot — hajtottam szét 
fölényes mozdulattal a jól megőrzött másolatot. — Így festett ez az építészeti 
gyöngyszem egykoron és mi maradt meg bel őle napjainkban ..." 

Miután egészen közelről megcsodálták a kápolna szépségét, nagylelk űen 
megengedtem, hogy a csoport tagjai fölszedjenek egy-egy törmelékdarabkát, 
melyek létezéséről már előzőleg meggyőződtem. A hatása vártnál is nagyobb volt, 
mindenki nagy áhítattal csúsztatta táskájába vagy zsebébe a becses emléktárgyat; 
tudtam, arcukra volt írva, hogy majd odahaza úgy mutogatják őket, mintha a 
fáráók sírjából elcsent k ődarabkák lennének. 

Ezek után úgy véltem, hogy a társaságot nyugodt lélekkel elirányíthatom a 
város e nagy múltú környékér ől. Gyalogosan indultunk kiindulópontunk felé. 
Útközben még betértünk egy sz űk sikátorba, ahol megmutattam a város egy 
hírneves művészének szül őházát, röviden beszámoltam viszontagságos ifjúságá-
ról és elmondtam, merre találhatók azok a m űvek, melyeken e környezet világát 
örökítette meg. Kis kerül ővel aztán elvezettem a csoportot a városban született 
nagy költő  emlékművéhez, de előzőleg egy piaci árusnál olcsó virágot vásároltam, 
s az egyik hölgy kezébe adtam, hogy ő  helyezze az emlékmű  talapzatára. A hölgyet 
nagyon meghatotta gesztusom, a többiek pedig figyelmesen hallgatták azokat a 
rövid strófákat, melyeket a helyszínen elszavaltam; ezek természetesen a költ ő  
egyik jó előre megtanult verséb ől származtak. És ezek után szélnek eresztettem 
megilletődött embereimet, jó étvágyat kívánva a megérdemelt ebédhez, melyet 
szállodájuk vendégl őjében társaságomat nélkülözve fognak elfogyasztani. 

A magam részéről nyugodt lelkiismerettel számoltam be főnökségemnek a 
nesze semmi fogd meg jól ars poeticára épült délel őtti működésemről, majd 
felkészültem a következ ő  napi program megvalósítására, melynek körvonalai 
már kirajzolódtak agyamban. 

Másnap reggel a szálloda el őtt már teljes létszámban várt rám a társaság. 
Nem is titkolták, hogy felcsigázott érdekl ődéssel várják az általam beígért pro-
gram élményeit. Ezt a helyzetet biztató jelnek tekintettem és elhatároztam, hogy 
fantáziámat ezúttal sem hagyom valamilyen történelmi-tudományos igazság 
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hitvány korlátaiba szorítani. ..Hazudj, költ ő, csak meg ne fogjanak" — biztattam 
magam és hizlaltam bátorságomat. Az embereknek nem a puszta valóságra, 
hanem a te nagyotmondásaidra és mellébeszélésedre van igazán igényük. Olyan 
előadásra, mely közelebb áll a kalandregényhez, mint egy tárgyilagos riporthoz, 
mindezt a helyszínen nyújtod nekik és még olvasással sem kell farasztaniuk 
magukat. 

A társasgépkocsit a város déli peremére, kissé azon is túl irányítottam, de 
a nagyobb távolságra való tekintettel ezúttal nem küldtem vissza a vesztegl őbe; 
mert azért gyalogtúrára mégsem akartam kényszeríteni hallgatóságom és Önma-
gamat. A környék legalacsonyabban fekvő, náddal és sással benőtt, katlanszerű  
mélyedéséhez vezettem a társaságot és azonnal a tárgyra tértem: 

,.Ez az elhagyatott és nem túlságosan vonzó terület egykoron tómeder volt, 
mely évszázadokon át néhány közelben fakadó meleg viz ű  forrásból táplálkozott. 
Az emberi hanyagság és az urbanizáció azonban ezeket a forrásokat elapasztotta 
és tönkretette. A tegnap említett három patak vize is egyesülve ebbe a meleg tóba 
ömlött, de ismeretlen meggondolásokból más irányba terelték, ezzel is el ősegítve 
a tó kiszáradását. Egy különc földesúr, akinek nevét ma már a feledés homálya 
borítja, a tó magas partjára építette kastélyát, mely ott, azon az emelkedésen ma 
is látható. Ez a pitoreszk épület gazdájának elhalálozása után egy évszázadon át 
elhagyatva állta az id ők viharát, kemény téglái ellenálltak a pusztító enyészetnek, 
az emberek pedig — ellentétben a szerencsétlen kápolna esetével — meg sem 
közelítették falait és lakattal lezárt kapuját. A kísérteties épülettel kapcsolatban 
olyan hírek keringtek ezen a vidéken, hogy építtet őjének élete folyamán titokza-
tos eseményeknek, orgiáknak, feleségek és birtokok kártyacsatákban való elher-
dálásának és több felderítetlen gyilkosságnak a színhelye volt. Azt rebesgették, 
hogy némelyik meszir ől jött mágnás uraság csak a befelé vezet ő  kaput találta 
nyitva, a kifelé vezet őt viszont sohasem találta meg. Kés őbb egyének, katonaszö-
kevények, körözött bűnözők és másfajta bujdosók leltek itt menedékre, és ha 
üldözőik esetleg nyomukra is bukkantak, a to körüli nádrengeteg elrejtette őket. 
Ezek után nem csoda, hogy a becsületes polgárok oly sokáig elkerülték a kastély 
környékét, amit belülről, sajnos, mi sem tekinthetünk meg, mert egy leleményes 
egyén megvásárolta olcsó pénzért, rendbe hozta, lakályossá tette, s most élvezi 
otthonának kényelmét és a magánlak sérthetetlenségét. Így aztán tisztes távol-
ságból legfeljebb a küls ő  falakat és az épület toronyrészét vehetjük szemügyre." 

A társaság megillet ődött némasággal kerülte meg a régi id ők titkait őrző  
építményt, melynek falaibol ezúttal nem kínálhattam fel nekik emlékdarabokat, 
ezért rövidesen leállítottam őket és kevésbé izgalmas hangnemben folytattam 
kalauzoló beszélyemet. 

iiMíg néhány perccel előbb a környék legalacsonyabb területén tartózkod-
tunk, ez a hely, ahonnan most körülnézünk, már a d űnékre épített város legma-
gasabb pontjai közé tartozik. Ez a helyzet teszi lehet ővé — amint önök is láthatják 
—, hogy szinte ideális szögb ől vehessük szemügyre a helység látképét. Ami most 
önök elé tárul, azt egyetlen levelez őlapon sem lehet megörökíteni, legfeljebb 
filmkamerával lehet átfogni, ami azonban már nem az igazi. Mert az él ő, közvet-
len látványt semmivel sem lehet pótolni. Ki lenne képes látókörébe vonni a város 
belterületén sétálva annak a százvalamennyi kupolának és toronynak a szépségét 
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és stílusváltozatosságát, mely err ől a helyről elénk tárul? Vegyük például szem-
ügyre a látokörünk két széle táján kimagasló két gotikus templomtornyot, 
melyek valósággal szembenéznek egymással. Az úgynevezett téglagótika két 
gyöngyszemének toronysüvegei azonban lényegesen különböznek egymástól, 
mert egyikük, a bal oldali, már nem az eredeti építészeti alkotás. Mintegy hatvan 
évvel ezelőtt pusztító erejű  vihar söpört végig a városon és letépte a torony 
szerkezetét. Babonás öregasszonyok és hiszékeny cselédlányok szájról szájra 
adták a rémmesét, miszerint azon a napon a hétfej ű  sárkány száguldott el a város 
felett és ez a rettenetes erej ű  lény fújta el a templom karcsú toronysüvegét .. . . Ez 
csak amolyan mese, amit az akkori gyerekek valóságosnak hittek, de mire 
felnőtté váltak, a többi mese sorsára jutva, feledésbe merültek. Ám ott vannak 
még eredeti mivoltukban a többi templom barokk és román tornyai, a re-
mekműnek tekintett zsinagóga öt sajátságosan megformált kupolája, valamint 
az egykori arisztokraták és nábobok gazdagon díszített kúriái, melyek tet őze-
tükből kiugró, fémzászlókkal díszített tornyaikkal és kupoláikkal hivalkodva 
emelkednek ki az egyszerű  polgárok és szegényebb rétegek által épített házak 
nagy tömegéb ől. E tornyok és kupolák többsége hengerszer űen vagy szegletesen 
épített zárt loggiákra támaszkodik, melyek keskeny ablakai a környék szemlélé-
sére, de nyugtalan időkben akár lőrésekként is szolgálhattak. Végül a temet ők 
minden elképzelhető  stílust felölelő  díszes kápolnái, melyek egy része fekvésük 
miatt erről a pontról nem látható, valóságos építészeti remekm űvek. Keletkezé-
sükhöz és részbeni pusztulásukhoz sok romantikus legenda fűződik, felsorolásuk 
rengeteg időt venne igénybe. 

Így fejeztem be a domb tetejér ől elmondott beszámolómat, melynek során 
úgyszolván semmit sem hazudtam, csupán az építmények keletkezésének dátu-
mát, valamint olyan kis idegén jelz őket hallgattam el, mint például a nneo" vagy 
npszeudo", ami ugyebár ez esetben is bocsánatos b űn, amit előbb és később is 
megengedtem magamnak. Ezek után a várakozó járm űbe tereltem hallgatóságo-
mat és a városközpont pereméig meg sem álltunk. 

',Most egy különleges jelenségre hívom fel figyelmüket — folytattam mon-
dókámat, miután kikecmeregtünk a most már feleslegessé vált autóbuszból. — A 
város legszebb ódon épületeit különösen gazdag díszítményei, els ősorban a szo-
katlanul nagy számban ráhelyezett szobrászati alkotás teszi vonzóvá. Persze, a 
világot járt egyének jól tudják, hogy neves építészeti alkotások némelyikén — 
Párizsban, Londonban, Bécsben, Belgrádban vagy Pesten — egyáltalán nem 
számít ritkaságnak ez a jelenség. Ám városunkban ennek a helyzetnek sajátságos 
története van. Arról van szó ugyanis, hogy már a régmúltban mind a városatyák, 
mind a város polgárai érthetetlen ellenszenvvel viseltettek azon kisszámú, f őleg 
szakrális jellegű  szobrok iránt, melyeket a város különböz ő  pontjain helyeztek el 
egykoron. Hol megrongálták, hol meg áthelyezgették őket, mert valakinek min-
dig útjában álltak. Kés őbb meg éppenséggel összezúztak számos jobb sorsra 
érdemes alkotást. Erre aztán a leleményes építészek gondoltak egyet és a szobro-
kat nemis csekély számban az új paloták homkokzatára helyezték. Itt van például 
ez a velencei gótika stílisában épült el őkelő  lakóház; bejárata felett egy olyan 
szobormű  díszeleg, amely bármelyik köztéren is megállná a helyét. Aztán feljebb 
ott áll az a szép reneszánsz palota. Milyen ügyes kezekkel mintázott kecses n ő i 
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alakok helyezkednek el homlokzatának egész hosszában! De sétáljunk tovább 
ezeken a szép utcákon, hogy állításom legékesebb bizonyítékát szemlélhessük 
meg ..." 

Kis csapatom elismeréssel nézegette az utunkba es ő  épületek sorát, míg 
célunkhoz nem értünk. 

„Tehát, hölgyeim és uraim, itt állunk a város egyik legszebb klasszicista 
épülete előtt, melynek alsó peremén semmi szembetűnőt nem fedezhetünk fel. 
De tessék csak kissé feljebb emelni tekintetüket. A palota központi részének 
emelete fölé tehetséges épít ője nagy merészséggel súlyos oszlopsort helyezett el, 
és amint láthatjuk, az oszlopok között tucatnyi szobrászati alkotás kapott mene-
déket. Ott fenn a magasban több életnagyságú figurát fedezhetünk fel, mint a 
város terein és parkjaiban összesen. Ezek a szobrok ilyenformán senki útjában 
nem állnak, méltóságteljesen dacolhatnak az évszázadok viharának . .." 

Újabb gyalogsétára ösztönöztem és egy távolabbi palotasorral szemben álló 
parkban állítottam le a fáradtság jeleit mutató társaságot. 

..Ennek a parknak is megvan a maga érdekes története, de ezzel már nem 
fárasztom önöket, mert a t őlünk nyugati irányban álló két feltűnően színes 
díszítésű  palota köré jóval érdekesebb meséket sz őttek a város őslakói, vagy talán 
maga azt élet. Az els ő  épület tehetséges tervez ője ugyanis halálosan szerelmes 
volt megbízójának bájos feleségébe. E tény különleges ihlettel gazdagította a 
mérnök alkotóképességét, melynek eredményét szükségtelen külön ecsetelni. 
Csakhogy a szerelmes építészt nem elégítette ki e rendelésre megalkotott m űve, 
hanem megvásárolta a közvetlenül mellette álló telket, majd saját részére és 
örömére felépítette ezt a csodapalotát, városunk egyik nevezetességét. Azután 
pedig a romantikus hajlamú mérnök átjárót nyitotta két épület padlástere között, 
így biztonságosan és zavartalanul bonyolíthatta le légyottjait szerelmével. Ám a 
nagy szerelemnek ezúttal is magas ára volt. A kiváló műépítész képtelen volt 
rendezni a palotaépítés számláit, magyarán cs ődbe jutott, palotáját elárverezték, 
ő  pedig örökre elhagyta a várost, melynek nem csak az általa megálmodott 
palotákat, hanem egy szép szerelem történetét is örökül hagyta." 

Most már éreztem, hogy rövidesen be kell fejeznem aznapi ténykedésem, 
ezért még csak egyetlen témára, a régi városmaghoz f űződő  történetre korlátoz-
tam programomat. Pedig még lett volna sok mondanivalóm, de ezeket más 
alkalmakra tartogattam. Mert milyen szívesen mesélgettem kés őbbi ténykedé-
sem során a közeli fürdőhelyről, mely általában gyógyító iszapjáról volt híres, ám 
én az eldugott villákban egykor lejátszódott véres szerelmi tragédiákról, m űvész-
emberek hányatott sorsáról, narkotikus féleszméletben eltöltött életükr ől és 
nem mindennapos halálukról beszéltem; aztán a környék nagy kiterjedés ű  erdei-
ben lezajlott vadászkalandokról, valamint a város szélén még föllelhet ő  öreg 
csárdák köré fűzött betyártörténetekr ől sem feledkeztem meg. Meg aztán nem 
csak a város északi és déli peremén, de a keleti és nyugati kültelkekr ől is akadt 
mondanivalóm; természetesen fantáziámmal megtermékenyítve adtam el ő  újabb 
és újabb hallgatóságomnak. De most pontot kellett tennem aznapi mesémre, 
ezért csoportomat a végcél felé, a román templom és a klastrom el őtti .térségre 
tereltem. 
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.,A komplexum, amely önök elé tárul, tisztelt társaság, eredeti formájából 
és rendeltetéséb ől vajmi keveset sejtet. A középkori várkastélyt, melyet 1470-ben 
egy Pongrácz gróf építtetett, valószín űleg egy római épület romjai fölé, a közeled ő  
törökveszedelem elhárítása céljából, eredetileg vastag bástyafalakkal volt övezve, 
amelyeket a vidék adottságaiból ered ően homokkőből, égetett téglából és sárból 
döngöltek össze épít ői. A kövek — bármennyire meglep ő  is — tudós egyének 
állítása szerint a környéken akkor még föllelhet ő  kőbányákból kerültek ki. Az 
egykori falak épít őanyagát később a klastrom és a környék házainak kerítéseibe 
építették be, amit most mi meg is tekinthetünk. A templom egyik tornya a 
várkastély egyik kiemelked ő  bástyája köré épült, amit kés őbb a törökök a kastély 
kápolnájából átalakított mecset minaretjeként használtak. Ám a török hódoltság 
előtt még ebben a várban verte fel tanyáját Fekete Iván, a cár vagy kalandor, aki 
erről a pontról indult el vegyes összetétel ű  seregével, hogy vagy volt magyar 
gazdái, vagy a portyázó török csapatok ellen vegye fel a harcot. De ez már 
történelem, amivel nem kívánom tovább fárasztani önöket. Inkább még azt 
említeném meg, hogy tudós kutatók véleménye szerint e várkastélynak a talaj 
minősége miatt nem volt pincesora. De a tudomány nem mindig fedi fel a teljes 
igazságot, mert feltevésekre és fantáziára nem alapozhatja véleményét. Arról van 
szó, hogy nem is olyan régen saját szememmel láttam egy beomlott alagutat, 
melynek felkutatására talán anyagiak miatt nem kerülhetett sor." 

Ekkor rövid szünetet tartottam, mintha elgondolkoznék mondanivalóm 
felett, majd emelt hangon folytattam: 

„Igen ám, csakhogy ez a beomlott alagút egy meghatározott irányba, nem 
a várkastély, hanem az egykori várkapitány házának pincéje felé mutatott. Ez a 
pince ma is helyén áll, sőt, annyira rendbe hozták, hogy boltíves helyiségeiben 
egy hangulatos pincebárt rendeztek be. És ha nem is az egykori alagúton 
keresztül, de a tér felszínén áthaladva kényelmes lépcs őzetén szállhatunk le 
mélyébe. Már csak ezért is, mivel sétánkat itt fejezzük be egy frissít ő  itallal, 
emelyet természetesen irodám számlájára fogyaszthatunk el ..." 

Égy fejeztem be egy napom, a sok-sok nap egyikét, melyekre pályafutásom 
során visszaemlékezhetek. Mondhatom, közmegelégedésre. Mert társaságomban 
soha senki nem unatkozott, olykor hihetetlen állításaimat sohasem vonták 
kétségbe. Ha számos csoportom tagjai között akadt is olyan egyén, aki sokatmon-
dó mosollyal nyugtázta valamelyik nagyotmondásomat, véleményét megtartotta 
magának, hisszen az illet ő  is jól szórakozott. 

Mint már az elején jeleztem, ennek a szép mesének is egyszer a végére 
kellett érnem. És nem csak a hangom romlása miatt, ahogy már említettem. Még 
csak nem is azért, mert megfogyatkoztak volna a varosunkba látogató turisták. 
Ellenkezőleg. Egyre többen jöttek. Csakhogy mind kevesebb érdekl ődést mutat-
tak a város nevezetességel és története iránt. Inkább a nagyáruházak mozgó-
lépcsői és a pornómozik vonzották ezt a generációt. Na meg az olasz ... vagyis 
lengyel ... na mondjam ki már igazi nevét: az ócskapiac. És képzeljék el: irodám-
ban arra szólítottak fel, hogy ez irányban nyújtsak segítséget az érdekl ődőknek! 
Még hogy én, a cicerónék költ ője ... Fogtam a kalapom és emelt fővel távoztam 
— a megérdemelt nyugállományba. 
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HOLTI MÁRIA 

TELEFON 

Te őrült, mondom magamnak, amikor már többedjére is feltárcsáztam a saját 
számom. A készülék cseng ője valósággal harangozott a város másik végében. 
Márpedig biztos voltam abban, hogy ha kelletlenül is, de felveszem a kagylót — 
mármint a második énem. Nyugodt voltam, úgy éreztem, alapjában nincs semmi 
különös mondani vagy kérdezni valóm. Csak egyszer űen hallani akartam a 
hangom, beszélgetni egy kicsit saját magammal. A beszéd halogatásával — mivel 
már olyan régen készülök rá — nem érek el semmit, gondoltam, a dolgok csak 
halasztódnak, egymásba gabalyodnak — ki fog itt rendet teremteni, ha nem mi 
ketten, én és én? 

Aztán egyszer csak bejött a szám. A városban orkánszer ű  vihar dúlt, én a 
Centrál kávéházba menekültem. Évszázados fatörzsek d őltek ki, csavarodtak ki 
a viharban gyökerestől, repkedtek utánam a tet őcserepek. Ömlött a víz, a járdán 
már bokáig ért. Amint beléptem a kis üvegkuckóba, a Centrál sarkában, hirtelen 
áramszünet lett. Villámok fényénél tapogattam ki a számom, többször is meg 
kellett ismételnem a hívást, mert folyton összekevertem a számokat. Talán nem 
is csoda: életemben először hívtam volna önmagam. Aztán végre befutott a vonal, 
és én köhécselni kezdtem, ami nálam általában a legnagyobb zavar jele. — Szóval 
megvagy, jómadár — köszöntem bele a kagylóba, majd hirtelen megjött a han-
gom. — Csak azt ne mondd, hogy éppen írás közben zavartalak meg. Mondj 
bármit, csak ezt ne, tudod, hogy unom a piszkozataid, Dunát lehetne rekeszteni 
velük. — Kicsit elrémültem a hangtól, de valójában arra voltam kíváncsi, meddig 
mehetek el, hol vannak az önérzet határai. Mindig egy kicsit odébb, mint 
gondolnám — szögeztem el. S amikor ráállok arra a bizonyos határvonalra, egyik 
lábam itt, a másik annak a bizonyos határnak a túloldalán, rádöbbenek, hogy a 
határvonal egy kissé elmozdult, eltávolodott. Olyan ez, mint a megfoghatatlan 
idő. A vonal túloldalán köhécsel ő  hang. Zavarban voltunk tehát mindketten. 
Elhatároztam, hogy belevágok a szöveg közepébe, minden köntörfalazás nélkül. 
Nem is sejtettem, hogy ilyen ellenszenves is lehet a hangom, minden melegség 
nélkül; mintha egy barikád túloldaláról üvöltenék védekez őn. — Megtettél min-
dent, amit meg kellett tenned? — Fenét — mondta a hang. Nem szeretem 
exponálni magam. Másért ugyan kiálltam itt-ott, de azt is módjával. Hogy azután 
magamban kérkedjek: lám, ilyen vagyok. — Ezt a szöveget hagyjuk — mondta a 
hang. — Önmagadért mit tettél? Még egy nyavalyás diplomád sincs. Pedig 
mindent tudni akarsz, mint a dilettánsok. írni is akarsz. Honnan tudot, hogy 
kell-e az valakinek, amit összefirkálgatsz? sületlenségek is például? Az a rengeteg 
apró történet, mint azok a kis kerámia izék vagy plakettek. És hol a regényfo-
lyam, amit terveztél? az id ő  megállítása? a gondolatokból sz őtt regény? — A 
hangom könyörgőssé vált: — Mindent megcsinálok, hidd el nekem. Még el őttem 
egy negyed vagy ötöd élet. Majd meglátod, kevesebbet fogok csavarogni, és 
elkészül a regényfolyam, megszületnek a lombos novellák. Ez nem afféle Karin-
thy-találkozás önmagával, ez más. Hogy a főhőseid amolyan jellegtelen emberek 
lesznek, akikről a madár se szól. Akik csak úgy élnek, bele a világba, miközben 
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észre sem veszik, hogy szédületes dolgokat műveinek az árnyékban, szédülete-
sebbeket, mint az örökös napos oldalon állók. — Na, ebb ől elég — mondja a hang, 
a saját hangom. — Tudod te, hogy hányan telefonálnak így naponta, a saját 
számukra? Ezrek és százezrek. Kis és közepes mesterek. Linkócik. Ígérnek 
fűt-fát, buzog bennük a jóindulat, aztán tudod, hogy mi az eredmény? A nagy 
semmi. — Ez nem igaz, velem kapcsolatban ez nem lehet igaz. Ez egészen más. 
De a többiek! Az igen. — Aha, hát vedd tudomásul — a számom mintha a fogát 
csikorgatná odaát —, hogy a többi, az is te vagy. Éppen te. A túlságosan is 
kiszámított. Igaz az, hogy újabban olyan sokat nézegeted magad a tükörben, 
ahelyett, hogy rendesen megfésülködnél? — Igaz — suttogtam letörve. — De csak 
azért, hogy észrevegyem a változásokat. — Bolond — tüzelt vissza a hang —, 
milyen változásokat tudsz te észrevenni egy töretlen dió héján belül? Majd ha jól 
rád lépnek, akkor mutasd meg, hogy mit tudsz! — Ó, a rálépés, hát már itt 
tartunk? Vedd tudomásul, hogy már ezerszer is ránk léptek. — És? Összetörtél 
legalább, becsületesen? — Azt hiszem, csak egy kicsit. Egy icurka-picurkát, hogy 
felületes néző  azt észre nem veheti. — Mindig mellébeszélsz. Kit érdekelnek itt a 
felületes nézők? A valóság az, ami számít, nem a képzel ődés. — Csak azzal ne 
gyere, kérlek, a valósággal, amikor te is jól tudod, mi a helyzet a sakktábla 
rizsszemeivel, de hiszen ismered a mesét, vagy még azt sem? Mert a valóság 
pontosan annyiféle, mint az utolsó kocka számbelisége. — Ne sértegess, kérlek, 
kikérem magamnak. — És pont te kéred ki magadnak, amikor a világot folyton 
magaddal hozod összefüggésbe? 

Kint még mindig dörgött, villámlott, röpködtek a tet őcserepek. — Te, aki a 
legszívesebben azzal fejeznéd be minden írásod, hogy és boldogan éltek, amíg meg 
nem haltak leukémiában. Te, akinek az írásaiban néhol több a haláleset, mint a 
születések száma? És miattad ritkulnak az erd ők, te papírpusztító? — Ugyan, 
kérlek — fogtam könyörgőre —, ne bánts már. Én mindig j6 akartam lenni, vedd 
tudomásul. — Aha, a kis Nyilas Misi szólalt meg most belőled — hahotázott a 
hang. — Nem érdekelnek a nagy példák — nyöszörögtem teljesen begyulladva, 
reszketeg hangon. — Én mindig jó akartam lenni, vedd tudomásul. Én mindig 
önmagam akartam lenni, a másokban való mosakodás nélkül. Érted te ezt? — 
Kiskomám — mondta a hang —, most az egyszer nem úszod meg. Elég a 
mellébeszélésb ől. Vagy teszed, ami a dolgod, vagy engem soha többé nem hallasz. 
Hívogathatod a világ összes számát a világ összes telefonkönyvéb ől, én velem 
többé nem beszélsz. Vagy befejezed ezt a fanyalgást, vagy elmész birkapásztor-
nak, szövőnőnek. Van még hely, ne f élj. Ez a te sumákolásod az, ami a legjobban 
kikészít. De figyelsz te rám, egyáltalán? Vagy a zsetonod szabja meg a hívásod 
hosszúságát? Te, te szemfényveszt ő  Júdás-fajzat. — Júdás, én? — hörkentem fel, 
és kitört bel őlem a zokogás. — Mit csináljak, mondd meg, és én azonnal megte-
szem, amit mondasz. — Tedd, ami a dolgod — mondta kajánul a hang, és a vonal 
megszakadt. Pedig már éppen azt akartam megkérdezni, hogy szerinte nekem 
itt és most mi is a dolgom. 
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FENYVESI OTTÓ 

EGY HIDROGÉNSZŐKÉHEZ 

Ablakhoz vonz a naplemente 
vadonatmodern plein air 
a fák talpig aranyban, lopva belesnek ablakomon 
fellegeket teper a szél 
boldogságot szállítanak transzcendens szellők 
dől az ózon, tikkadunk 
agyad lassan belefárad a könyvekbe 
a homályban tégelyek 
lüktet a vér lilán 
lerakom dolgaim 
semmi a lét 
fénylik a birs 
koptatnak esztend ők, vadak 
torokba dermedt titkok 
zsibongva csapkodnak ki vízb ől a halak 
fertőzéstől rettegő  bonyolult észjárású emberek 
érintés nélküli ondósejt 
a lift már megint elromlott 
minden eddiginél teljesebb és lényegesebb 
összefiiggéseket sulykolunk 
torz összevisszaság, taszító rettenet 
nem kell nagyon messzire menni 
csak álmodozzon a balga középszer 
míg az egyensúly lehetséges, ülök és hallgatok 
mellettem bomlik a nyughatatlan őselem 
vadonatmodern csúfságával 
tündöklő  semmiség, bársony idő  
Ablakhoz vonz a naplemente 
nyelvüket öltik döglött csillagok 
már megint holnap lesz 
belefogunk a következ őbe 
az aszfalton sikoltozó szavak ezrei 
tojáshéj, szemkápráztató orchideák, kaktuszok 
hermafrodita szilvahékek, pirosak, aranyszín űek 
szellőztetjük  tüd őnket 
nézzük az úszó felh őket, a piszkos m űszálas eget 
hontalan lelkek állatkertjét 
dől az ózon, tikkadunk 
Ablakhoz vonz egy hidrogénsz őke 
lidércek vágtáznak a foszló ködben 
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a semmi boldogsága remeg, halk mesebeli dobszó kavarog 
minden megírattatott, a nyitány, a tételek, a záradék 
a méla akkordok, a félig szólt igék 
a tőkehal foghagymával, a cinóber cinniák 
az idő  díszes költeménye ujjongó kádenciákba torkollik 
holnap visszaállíttatik minden: verőfény, érzések 
nyelvi szabályok, a ritkán látott és rontó dolgok 
a tudatlanság nyíló nyugalma, az istenverte prehoncepciók 
a valósággal direkte nem sokra megyünk 
roppant koncentráció szükségeltetik 
már semmi sem mindegy, minden számít 
a fűszál, a csíra, a folytatás reménye 
a könnyű  pára, az őselem 
tíz merő  szépséget kap ma éjjel a világ 
az élet nevében, a strand irányában egy 
korlátdarab még tartja magát 
nem tudom, mi lesz a következ ő  szó 
száraz irónia talán, vagy egyéb dialektikus gyomorm ű tét 
lebilincsel majd a tiszta ész kritikája 
egy nyeletnyi hermafrodita szilvakék 
egyelőre nincs semmi hírérték 
hitelesen provinciális 
tegnap délben a sarki lemezlovas megmentette az életem 
épp az orgona vesszejét babráltam 
vérszagú dogmapüfölte a padlat alatti grottamélyt 
újabbnál újabb harmonika-export érkezik holnap 
a légnyomás sújtotta közép-európai kulturális körbe 
rozsdabarna harmóniák, iák, iák 
dúr, moll — harmóniából sose elég 
hatalom zabálja a finom szellemet, keserédes látomás 
néhány tájkép a hetvenes évekb ől 
ultrarövid gatyában lelép az ágyról 
egy í jszülött szeszély 
ösztönös, vegetatív remény 
az opál ég alatt 
cikázó rovarok, igehirdető  vadszamarak 
úgyszólván menthetetlenek 
tikkadunk, alig elviselhet ő  már a naplemente 
hamar ide a lapos tálat 
semmi sincs agresszív momentum nélkül 
dől be az ózon 
Ablakhoz vonz az őselem 
belemártom magam a hidrogénsz őke dekadenciába 
tíz perc Beethoven, szelíd önkívület 
tíz év múltán megint holnap 
jólesne egy pofa sör 
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több csend kellene 
kérem az istent 
igét mormolok enciklopédikus óvatossággal 
gyűjtögetem a szavakat 
napjaim a folyóba fúltak 
minden szánsájn, veri gud 
tökéletes a felejtés 
oly kevés, mi lényeges 
felállok, hogy még egyszer lássam a szent vonalakat 
praesens pornográfia 
az orgonavesszejét vala tegnap délben 
a fák talpig aranyban, plusqúamperfectum 
tavaly kisbelgrádban vagy hol 
eredetileg L'Année Derniére á Marienbad 
inkább egy Walter Hill-filmben járnék-kelnék 
hidrogénbombát szerelnék 
teljesebb és lényegesebb hírértéket 
kondicionál a jelen, plusquam- 
késleltetni a könny ű  kielégülést 
a tiszta ész kritikáját 
sikoltozó szavakkal, foghagymával 
Ablakhoz vonz egy hidrogénsz őke 
tíz év múltán még megmentheti valaki életét 
fellegeket teper egy korlátdarab 
dől az ózon meg a szürrealista liftakna 
veszély fenyeget 
az áradó banalitás és felfoghatatlan félelem végzete 
rendes körülmények között nem, csak most 
mi a szerepe az idő  i4szkös költeményének 
ének, ének egy régmúlt hidrogénsz őkéről 
dialektikus gyomorm űvelet 
rozsdabarna harmóniák, ujjongó kádenciák 
az istenverte prekoncepciók a strand irányában 
hidrogénszőke dekadencia 
harmonika-export zabálja a finom szellemet 
visszaállíttatik majd minden 
csíra, tej, tojáshéj, nyitány, tegnapi felvágott 
cinóber cinniák agresszív momentum nélkül 
néhány akvarell a nyolcvanas évekb ől 
mi lesz a következ ő  szó 
veri gud, egy nyeletnyi só 
újabbnál í jabb vegetatív szánsájn 
hidrogénszőke bomba 
légnyomás sújtotta törmelék 
jöhet a következ ő  állatkert 
orrukon-szájukon dől majd a költészet 
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a menthetetlen nyelvi szabályok 
talpig aranyban, lerakom dolgaim 
esztendők torokba dermedt hidrogénsz őkék 
minden eddiginél teljesebb plein air 
egy perc önkívület, rettenet 
ama birs, tégelyek 
lilán lüktet a lét 
Ablakhoz vonz mi oly kevés 
semmi lényeges 
alig elviselhető  már 
a padlat alatt 
az ózon 
a hidrogén 
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KÉZFOGÁSOK 

~ 

JURE KAŠTELAN 1919-1990 

HULLÁMZÁS 

Mint földben a virág 
testünkben n ő  a dal 

A virág születik s meghal 
A dal csak születik 

a csend erős hullámaiban 
egyedül és változatlan 

a csend erős hullámaiban. 

VAD SZEM 

Önmagam mélyére süllyedek, 
mint a madár az égbe, mint a fény a sötétbe. 
Kiszáradt könnyek árvize fojtogat. 
A szél elhagyott világomba hatol, 
ahol porrá változik a hő . 
Ó sötét kép, amelyben elt űnik minden, 
még mindig figyel a fény vad szeme. 
A villám villanása. 

LÁTÁSTÓL A VADULÁSIG  

A föld és a tenger kapuit 
egyazon éjszaka tárja 

egyazon holdfénynek amely 
a kőnek emberi csont színét adja 
egyazon lángnak amely a vízbe merül 
egyazon napkeletnek amely a semmib ől születik 

A föld és a tenger kapui 
egyazon fényre csukódnak 

az égbolt csillagos koronáját 
amelyben kanyargós utak járnak 
a kivésett koponyák barlangjában 
a szelek és villámok örvényeiben. 
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KÉPEK ROHAMA 

Ha behunyom a szemem —  
a halált látom. 

Ha kinyitom a szemem — 
az élet néz rám. 

És én behunyom és kinyitom 
mint a nap és az éj 
mint az éj ésanap 
a szememet. 

GYÖKÉR 

Az leszek, ki voltam a nemlétben. 

Nemcsak a kezek élnek, a növény is él. Álmaimban 
a rég elpréselt gyökér kivirágzik. 
S a feledésben, a tiszta mélyben 
még felbukkan alakom. 

A fej boltozata alatt minden csillagkép rejtett: 
körök tengely nélkül: tengelyek végtelenül. 
Tűz vagyok, amely az éjszakába vándorol 
csillagtalanul, a fénytelen napba. 

Se kisebb, se nagyobb a főnél, én csak 
más vagyok és minden ember és mégis egy. 
Föld vagyok és mint föld én csak 
olthatatlanul szomjas. 

Én vagyok a test vagy: semmi. 

AZ ÉLET FÁJA 

Egyazon égbolt felettünk 
s egyazon sós kövek földje 

Olajfa 
fejjel a földben a sötét földben 

Ember 
a fényben a nápragyogásban 
a végtelenben 
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Ágaidra madarak hullanak 
s reám az idő  súlyos köve 

Föld és kő  olajfa és ember 
és madarak madarak madarak 

ÁLOM A KŐBEN 

Csak a nap, a nap, a napfény 
és a sirályok térnek be 
az álmaidba 
a Mosor hegy ormain. 

Ó szelek, szelek, szelek, 
Csak a szelek ismerik arcod melegét 
és a füvek 
lélegzését s leheletét a hegyekben. 

Viharok és es ők 
dalolnak altatót, 

viharok és esők. 

Csak a nap, a nap, a napfény 
és a sirályok térnek be 
az álmaidba 
a Mosor hegy ormain. 

FATÖRZZSÉ VÁLT EMLÉKEZÉS 

Jöjj szerelem mert szerelem minden ágam 
Jöjj halál mert halál a virágzásom 
Útonállók bujjatok el éjszakámban 
Madarak szálljatok le ágaimra 
Jöjjetek megrémült vadak 
Jöjj szerelem 
Mert a favágó baltája térdemet veri 
Jöjj el halál 
és szabadíts meg az emlékezést ől. 

AZ IDŐ  ALTATÓDALA 

Ne feledd 
a csillagok alatt semmi sem hal meg. 

Te aki ölsz 
a halott erősebb a halálával. 
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Te aki szeretsz 
ismered az illatos fecskéket és csicserg ő  rózsákat. 

Ne feledd 
hogy a csillagok alatt csak egyszer élsz. 

Ismered az illatos fecskéket és csicserg ő  rozsákat 
te aki szeretsz. 

Ne feledd 
hogy a csillagok alatt csak egyszer halsz meg. 

A halott erősebb lesz halálával 
te aki ölsz. 

Ne feledd 
hogy a csillagok alatt semmi sem hal meg. 

TÓ A ZELENGORÁN 

A Zelengorán egy tó van, mondják, 
a szemünkkel láttuk. 

Hol vannak az ismert hangok, 
a jeltelenek? 
Vajon hová, 
és hogyan is 
tűntek el? .. . 

A Zelengorán egy tó .van, 
az utakat fehér hó földte be. 

A FEKETE BÁNAT ALTATÓDALA 

Nem vagy egyedül. 
Varjú issza a szemedet. 

Nem vagy, nem vagy egyedül. 
Az álom a varjú. 

Egyedül. Egyedül. Nem vagy egyedül. 
A varjú nem álom. 

DÉSI Ábel fordításai 
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ÖRÖKSÉG  

KIALUDT A LÁNG 
(ÁCS JÓZSEF 1914-1990) 

A vajdasági festészet egy nemzedéke, mely mára második világháborút megel őző  
években igyekezett friss áramlatokkal ébresztgetni a képz őművészet lankadó 
vitorláit, egyre ritkul. Ács József halálával egy hat évtizeden át lankadatlan 
lánggal alkotó egyéniség távozott ennek a képz őművészeti történetet teremt ő  
generációnak a soraiból, azok közül, akik Hangyával, Bosánnal, Erdeivel, B. 
Szabóval és más fiatalokkal együtt a belgrádi akadémiáról indultak és már a 
szabadkai Népkör 1938-as kiállításának legkiemelked őbb, legígéretesebb re-
ménységeiként mutatkoztak be, hogy kés őbb ki-ki a maga útját járva, különböz ő  
körülmények között, más és más irányba haladva szolgálják a m űvészetet, ami 
számukra egyet jelentett az élettel. 

Ebben a tiszteletre méltó társaságban Ács József különleges szerephez 
jutott. Mert ő  volt az örökmozgó, a lángoló, a legtevékenyebb és legsokoldalúbb 
egyéniség, aki sohasem elégedett meg azzal, amit elért. Mindig távolabbra kívánt 
tekinteni, horizontjai nem ismertek határt. Festett, mert els ősorban művész volt, 
írt, mert nem elégítette ki a korlátokba zárt alkotói tevékenység, és szervezett, 
mert az összefogásban látta a m űvészek fejlődésének és érvényesülésének legjár-
hatóbb és legcélravezet őbb útját. 

Elkötelezettsége nem a belgrádi akadémiához, hanem még a szabadkai 
gimnáziumhoz fűződik, ahol a Párizsból visszatért Dragan Berakovi ć-Baja, a 
kiváló ember és nagyszerű  pedagógus felfedezte tehetségét és önálló kiállítást 
szervezett rövidnadrágos tanítványa részére. Ám Belgrád az akkor legmodernebb 
művészeti irányzatok és a haladó ifjúsági eszmék központja volt, melynek légkö-
rében Ács Jozsef megtalálta helyét. F őleg ennek a szellemnek tulajdonítható, 
hogy egész életén át a festészet legkorszer űbb törekvéseit igyekezett elsajátítani 
és népszerűsíteni. Így, miután megszabadult az iskola, Cézanne, majd a konjovi ći 
expresszionizmus és más befolyások ballasztjától, a legújabb irányzatok szolgála-
tába állította tehetségét, és mint az absztrakt festészet m űvelője érte el alkotói 
munkásságának csúcspontját. 

A Magyar Szó munkatársaként élénk publicisztikai tevékenységet fejtett 
ki. A Képz őművészeti levelez őiskola vezetése mellett népszerűsítette mind a 
hivatásos, mind az amatőr festészetet. 

Mindezek mellett a vajdasági művésztelepek egyik kulcsembere volt. Szer-
vezett, agitált, részt vett a munkában. A zentaival kezdte, aztán a topolyai, az 
écskai, delibláti telep életre hozásában és m űködtetésében aktív szerepet játszott. 
A Magyar Szó olvasótáborának azonban felt űnhetett, hogy az utóbbi id őben nem 
ő  illusztrálta Németh István írásait, aki őt a gyökereihez kötötte. 

A gyökerekhez köt ő  szál most elszakadt, a láng kialudt. Búcsúzunk Ács 
Józseftől. 

GAJDOS TIBOR 
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IRODALMI IGÉNNYEL ÍRT DOKUMENTUM-
RIPORTOK 
PETKOVICS KÁLMÁN HATVANÉVES 

Első  könyve, a Fekete betűs ünnep, 1963-ban jelent meg az újvidéki Forum 
kiadásában. Ebben tudósítások, riportok szólnak a dolgozó emberekr ől, az agrár-
proletárokról, akik mindig sokat dolgoztak másoknak. 

Petkovics Kálmán ekkor harminchárom éves volt, s már egy évtizede 
újságíróként számolt be vidékünk sorsformáló eseményeir ől. 

Azóta újabb hét kötete hagyta el a nyomdát és több olyan vár megjelenésre, 
amely eddig csak a 7 Nap hasábjain volt olvasható. 

A Reggel ötkor fütyül a vicinális című  könyve már címével is érzékelteti tea 
faluból kicsordult, a faluban fölöslegessé vált", városi munkába szoruló életet. 
Írásai a mindenható bácskai földről, a pusztuló szállásokról, a padlásra kerül ő  
ekékről, beszédes sorsokról adnak helyzetképet. 

A tizennyolc nyárfa — amely az Életjel miniatűrsorozatának tizenharmadik 
darabja —• az 1920. évi Zeli ć-féle felkelésről szóló dokumentumriport. Ugyaneb-
ben a sorozatban található egy másik dokumentumriportja is az 1941-es esemé-
nyekről (Áprilistól novemberig). Mindkettő  forrásanyagra épített történetírás. 
Irodalomtörténészeink szerint ua hatvanas évek végén a lírai történetírás egy 
figyelemre méltó változatát teremtette meg". 

A mostoha barázdában mélyreható társadalomrajzot ad, miközben mege-
leveníti az észak-bácskai földm űvesek sorsát. Egyebek között megállapítja: 
iiNincs két egyforma város, nincs két egyforma falu: a települések sajátosságai, 
jellegzetes ismérvei egyrészt bizsergetik a képzeletet, másrészt akadályozzák az 
összehasonlítást, a csoportosítást, a szerkezeti elemzést, valamint a mozgások, 
eltérések és folyamatok mérését ..." 

A kérdőjeles ember városunk munkásmozgalmának krónikája, amelyb ől 
megtudjuk, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1897-ben megtartott 
földmunkáskongresszusán az els ő  ülésszak elnöke a szabadkai Rigó János volt. 
Egyebek között elmondja azt is, hogy a Népkör alakuló közgy űlését 1871. október 
elsejé:n tartották meg (tehát nem 1872-ben, ahogyan az a m űvelődési otthon 
homlokzatán ma is áll), de az alapszabályokat a belügyminiszter csaknem négy 
hónappal később, 1872. január 20-án hagyta jóvá. Külön értéke a kötetnek, hogy 
közzéteszi benne az akkori események dokumentumait. 

Az 1982-ben megjelent könyvének ugyancsak A tizennyolc nyárfa a címe. 
Az Életjel miniatűrsorozatában közölt anyag mellett helyet kapott benne a zentai 
zendülés és a Közakarat című  nagybecskereki újság története is. Több mint két 
évtized történéseit ismerhetjük meg jóvoltából. 

Egy év múlva, 1983-ban hagyta el a nyomdát a Forum és a Magyar Szó közös 
kiadásában a Régi szabadkai játékok című  sporttörténete, melynek adatait bizo-
nyára hasznosítani fogják azok, akik majd egyszer megírják városunk sportéleté-
nek monográfiáját. 

Sajtótörténetünket A 7 nap útjával gazdagította. 
Irodalmi munkásságáért megkapta a Zsáki József- és a Szenteleky-díjat. 

Annak bizonysága ez, hogy azonosult múltunkkal és a dolgozó emberek életével. 

URBÁN JÁNOS 
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ÉGTAJ 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 94. 

Nem is tudom, mi lehetett annyira vonzó Gertrude Steinben, hogy holtáig tartó 
barátságot kötött vele honfitársától, Hemigwayt ől kezdve Jean Cocteau-n át 
Picassóig mindenki abban a tündöklő  korban, a húszas évek Párizsában! Ferde 
hajlamaival inkább taszítólag kellett volna a férfiakra hatnia, gondolná az ember, 
s ezek mégis mind hozzá siettek megmutatni legújabb vásznukat, s remeg ő  
szájszéllel felolvasni neki verset, novellát, mint Ezra Pound meg Hem, az említett 
ifjú amerikai. 

De Gertrude Stein Leszbosz szigetér ől másféle álmokat is hozott ennek az 
',elveszett nemzedéknek" a csalódástól, a csömört ől való meneküléshez: a teremt ő  
géniusztól előcsalva a választ a korszak kihívásaira. Nem volt ez a megrögzött 
aggszűz nagypénzű  mecénás, bár mindig kezd őket támogatott, s olcsón vett képet 
tőlük, mert legtöbbször azonnal felismerte a kétségtelen tehetséget. Viszont saját 
verseivel, kísérletez ő  természet lévén, aki minden újdonságnak azonnal odaadta 
magát, hatni tudott nála jóval tehetségesebb költ őkre. A művészet iránti csilla-
píthatatlan szenvedélyével pedig egész életére be tudta népesíteni a szalonját. Ez 
volt egyéniségénak a varázsa, amihez talán még semlegesen hideg külseje is 
hozzájarult. Alacsony volt és zömök, vastag lábú és nagy kebl ű , úgyhogy ha volt 
is nőformája, undokul elutasítón férfikalapban járt, otromba cip őben és a kosz-
tümje férfias szabású volt. Viszont Apollinaire t őle ment ki a frontra, hogy majd 
elessen, s Picasso az ő  szalonjából szöktette meg barátja feleségét, hogy aztán a 
sajátját elkergesse. Sorsok alakultak körülötte, emberéletekbe tudott beleszólni. 

S eközben ő  maga barátai művészetének dicséretében oldódott fel. Ezért a 
dicséretért zarándokolt hozzá Sherwood Anderson és Louis Bromfield, hogy ő  
népszerűsítse őket Európában, s így az Árvíz Indiában magyar fordításban is 
hatalmas közönségsikert aratott. Amíg azonban dicsért, óhatatlanul rajta hagyta 
barátain a maga ízlését és elveit, amelyek aztán szabaddá tették képességüket az 
új és kötetlen kreációkra. Vannak, akik azt állítják, hogy nélküle Joyce sem írta 
volna meg élete főművét, az Ulyssest, hiszen addig nehézkes naturalista modor-
ban írt, míg a klasszikus Odisszea újrateremtésével forradalmasította a huszadik 
század prózáját. 

Sőt T. S. Eliot is másképpen írt, szóképekben és hangszerelésben új formára 
talált azután, hogy a többi amerikaival ő  is megfordult e jóslástól sem visszariadó 
modern Kasszandra boszorkánykonyhájában, aki oly intenzíven élte itt egy 
átmeneti kor, az akkori világ szellemét. 

De festett világ volt már az utóbbi húsz év alatt a két háború között, vérben 
és vasban vágtatott át rajta az id ő, s jóllehet Gertrude Stein nem ment haza 
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Amerikába, szalonja már nem volt, bujkálnia kellett, mert zsidó volt, állandó 
életveszélyben élt Lyontól 150 kilométerre, •a Bourget-tó partján, amelyr ől La-
martine híres versét írta. 

A hetven felé járt Gertrude Stein, az öregség küszöbéhez érkezett. Barátai, 
Picasso és Eluard szovjet győzelemben reménykedtek az illegalitásban. Ő  magára 
maradt, az ő  világnézete a művészetben gyökerezett, az meg most elveszett, egy 
időre nem maradt bel őle semmi. A nélkülöző  Párizsból vidékre menekült, ahol 
azért még minden volt, gasztronóm élvezetekben keresett kárpótlást, mert 
nagyon szerette a finom ételeket. A ház földszintjén, ahol lakott, német katonák 
voltak elszállásolva, s jóllehet ő  barátnőjével és élettársával franciául beszélt, 
nagyon érezhető  maradt erős amerikai kiejtése. De nem lett baja, élni hagyták. 
Két évvel a háború után halt meg. 

Irodalmi legendák. A legképtelenebb, hogy Petőfi nem esett el a szabadság-
harcban, hanem foglyul ejtették, Oroszországban családot alapított és aztán évek 
múlva meghalt. Sírját is megtalálni vélték most, s hírek szerint már csak a 
csontjait kell kihantolni, hogy hazai földben temessék el. A légb ől kapott állítás 
a szenzáció erejével hatott az egyszer ű  lelkekben, nem minden politikai indíték 
nélkül a mai magyar közélet átalakulásában, amely a múlt felszámolása során egy 
ilyen romantikus lázálommal is hihet őleg hatni tud. Mert nem nélkülöz bizonyos 
oroszellenes hangulatot, a történelem s űrű  homályával megtetézve. Pet őfi egy 
időre ezzel a legendával ismételt súlyt ad majd a demokratikus törekvéseknek s 
némely politikai csoportosulásnak. És várható, hogy verseinek újbóli megjelené-
se minden eddiginél nagyobb sikert arat, az olvasóknak olyan tömegeiben, 
amelyek eddig nem tanúsítottak valami nagy érdekl ődést a költészet iránt. De 
azért jelentős csalódást is kiválthatott a hír, hogy a költ ő  holttestén nem fújó 
paripák vágtattak át, ahogy ő  maga jósolta, a kivívott győzelemre, hanem ott 
maradt a cárok földjén, s ott élte világát, vagy Szibériában szenvedett, ami nem 
kevésbé ad okot az izgalomra. Pedig a legenda nem új, a múlt században egymást 
követték a hasonló rejtélyes állítások; például Kisk őrösön még bolyongani is 
látták Petőfit egy holdfényes éjszakán, reggelre azonban nyoma veszett. S a 
módosabb gazdaházakban az ilyen hírekre levették a mestergerendáról, a Testa-
mentum szomszédságából összes verseinek kötetét, hogy a nagyapa este majd 
felolvasson belőle az unokáknak. De az irodalmi kísértetjárásnak hasonló válto-
zatai másutt és más költ őkkel is izgalmat keltettek. Edgar Poe takarítón ője az 
író halála után egy éjszaka arra riadt fel, hogy gazdája megveri az ablakot és 
számon kérő  hangon kiáltva kérdezi, hogy hol a pincekulcs. Ez a rémkép még jól 
is álltA holló költőjéhez, aki hasonló kísérteties történetekkel lépett be tartósán 
a világirodalomba, s alkoholmámorában talán életében is gyakran kereste a 
pincekulcsot. A húszas évek elején pedig egy szemfüles erdélyi riporter felfedezte 
Ady Endre törvénytelen fiát. Még beszélt is vele románul, mert magyarul nem 
tudott, igénytelen parasztlegény volt, de állítólag olyan nagy szem ű, mint Ady 
volt, akiről sosem hallott. Föl a havasokba, ahol pásztorként szolgált, nem jutott 
el a magyar költő  híre-neve. Keresték is aztán továbbra újságírók és irodalomtör- 
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ténészek, de senkinek sem sikerült a nyomára bukkanni Ady fiának. Így fedezték 
fel húsz évvel később ugyancsak Romániában József Attila apját, József Áront, 
a szappanfözőt, aki elhagyta gyermekeit és a Mamát, P őcze Borbálát, aki majd 
mosni jár, s hiába kéri a fia, ,hagyja a ruhát másra". Minderről a megtalált József 
Áron nem tudott, nem is akart tudni, ha igaz. Mert aztán nem firtatta tovább a 
dolgot senki, a riport is hamarosan feledésbe ment, talán nem is József Áron volt, 
akit az újságíró megszólaltatott, az itteni hírlapírók képzeletét azonban ugyan-
csak felcsigázta a történet, s nem sokkal kés őbb az újvidéki szappangyárban talált 
öreg emberekre egy ügybuzgó újdondász, akik még emlékeztek a boldog békevi-
lágból József Áronra. Daliás, nagy szemű, barna fiatalember volt, s a Kraxner-féle 
vendéglőben bolondultak érte a kimen ős cselédlányok vasárnap délután, amikor 
a rezesbanda keringőre kezdte fújni a dalt, de hogy aztán mi lett vele, senki sem 
tudta. Ezt a legendát is belepte csakhamar az id ő  pora, ahogy majd a Petőfiről 
szólót is elfelejtik egy újabb kísértetjárásig. 

Háborognak a német festők. Főleg azok, akik a második világháborúban a 
haditudósítók mellé beosztva a Wehrmacht gy őzelmi jeleneteit örökítették meg. 
Ezeket a képeket ugyanis a háború után az amerikaiak összeszedték és elszállí-
tották. A mintegy kilencezer kép között voltak Herbert Agricola munkái is, aki 
most visszaköveteli őket. Már nem az amerikai hatóságoktól, hanem a német 
szövetségi kormány illetékes közegeitől. Mert az Egyesült Államok az elkobzott 
képek kétharmadát visszaadta, s azok most többségükben az ingolstadti hadimú -
zeum raktáraiban porosodnak. Köztük Lothar-Günther Buchheim vásznai. Ő t 
azzal utasították el, hogy képei Hitler rendszerét dics őítették, amit az is bizonyít, 
hogy Buchheim a háború alatt a Haus der Kunst kimondottan propagandakiál-
lítói közé tartozott. A festő  azzal védekezik, hogy őt annak idején a tengerészek-
hez osztották be, így főleg hajókat festett és a tengert, úgyhogy témáiban nem is 
kaphatott helyet a propaganda. Ellenkez őleg, a nemzetiszocialista rendszert 
elítélő  kordokumentumok a képei. Herbert Agricola ugyancsak tagadja részvéte-
lét a propaganda szogálatában. Egyik kifogásolt képének történetével akarja az 
ellenkezőjét bizonyítani. ',Ott ültem a parancsnok kocsijában, amikor a csapat 
megállt — panaszolja fellebbezésében. — Kiszálltunk, s a parancsnok odaszólt 
nekem: »Káplár, itt végül magának is akad egy kis munka«. Harminchat felakasz-
tott partizán szörny ű  látványára mutatott egy kis boszniai erd őben, Sanski 
Mostnál 1941 őszén. Fogtam hát ceruzámat, hamar lerajzoltam, aztán meg is 
festettem a soha el nem felejthetet ő  témát." A kép, amelyet most visszakövetel, 
mert életművének egy megrendít ő  darabja, állítólag nem árulja el, milyen érzel-
mekkel festette meg a művész. S jóllehet Agricola szerint a felháborodása szinte 
ordít róla, ellene szól a tény, hogy ő  egyébként a hírhedt napilapnak, a Völkischer 
Beobachternek volt állandó rajzolója. Erre is csak az a válasza: ,Bizonyítsák rám, 
hogy együtt éreztem velük!" Arra hivatkozik, hogy a rettenetes látvány abban a 
boszniai erdőben olyan nagy hatással volt rá, hogy háborúellenes regényt Írt róla, 
amelyet saját kiadásában szándékozik megjelentetni. Lehet őleg minél előbb, 
mert hetvenhárom éves, és ilyenkor az embernek már nem lehetnek hosszú 
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tervei. Ügyvédje azzal érvel, hogy ha akadtak is Agricola munkái között vitatha-
tatlan propagandatartalmú darabok, azok nyilván ott maradtak a többi német 
háborús festő  propagandának nyilvánított, s bűnjelként kezelt gyűjteményében. 
És mivel ezt is bizonyítani kellene, kéri, hogy hozzák vissza ügyfelének minden 
Amerikában levő  munkáját, rendezzenek kiállítást bel őlük, s akkor majd hivata-
los szakértők megállapítják, bűnösnek nyilvánítható-e az öreg fest ő. A perben 
még nincsen Ítélet, s így nem tudható, mi lenne véleménye a dologról csaknem 
fél évszázad múltán az utókornak. Talán felment ő  ítéletet hozna, vagy talán 
bűnösnek mondhatna mindannyiunkat, akik túléltük ezt az apokalipszist, s nem 
áldoztuk fel magunkat azzal, hogy életünk árán is szembeszálljunk vele. Persze 
a német festők jóval egyszerűbbnek látják a dolgot, s a további élni akarás jogával 
állítják, hogy semmi közük se volt a múlt embertelenségeihez. S talán nem is 
csupán a festők tegadják meg a múltjukat, így remélhet őleg a képeiket is vissza-
kapják. 

Európa úgy ünnepelte e fülledt nyárban heteken át a francia forradalom 
kétszázadik évfordulóját, mintha egyedülálló lett volna a maga nemében. De hát 
az is volt, annak ellenére, hogy vezérei és élharcosai egymást gyilkolták, ami a 
későbbi korokban másutt is megtörtént. 1,A forradalmak visszatérnek!" — mondta 
Talleyrand, s hogy milyen igaza volt, azt a mostani forradalmak bizonyítják 
Kínában, az arab világban és másutt, hogy helyi forrongásokról a világ különböz ő  
részein ne is beszéljünk. Ami új volt és addig egyedülálló a francia forradalomban, 
az alkotmányósság igénye volt, s a polgárjogok hangoztatása, ami az addigi 
parasztforradalmakból hiányzott. A citoyen, a polgár megjelenése egy új osztály 
öntudatosodását hozta magával Európa-szerte. Ezt tanulták az utána következ ő  
idők anélkül, hogy felvehették volna a versenyt hatás dolgában a jelszavakkal, a 
szabadság, egyenlőség, testvériség szép szintagmáival. Ezek a jelszavak hangzot-
tak újnak és eredetinek, s megismétl ődő  hatásuk az idők végezetéig ér. A polgár, 
a citoyen már inkább a középosztály életformája volt, s minthogy hiányzott bel őle 
a jelszavak pátosza, könnyen kikezdhet ő  lett, úgyhogy századunkban, amikor a 
munkásosztály lépett fel hatalmi igényével, a polgár meglehet ősen útjában állt. 
Ami viszont a francia forradalomból hiányzott, az a költészet volt. A magyar 
szabadságharc lánglelke Pet őfi lett. Kossuth óvatos és okos taktikázása nem lépte 
át a realitás lehetséges határát, Pet őfi meg előtte járt a lehetőségeknek. A francia 
forradalomnak nem volt Pet őfije, az írott szó az újságok hasábjain érvek és 
magyarázatok között közel sem bírt azzal a fölénnyel, ahogy Saint-Beuve megál-
lapította, mint az a gyakran felhangzó kiáltás: uLámpavasra vele!" Chenier, a 
költő  szélíd hangja elveszett ebben a könyörtelen harci zajban, s ha százszor 
őszinte híve volt, végül áldozata lett a forradalomnak, s utolsó versében az emberi 
jogot is maga ellen fordulva érzi: 

bezárja hirtelen egy végső  rímre számat, 
kezemre dobja kötelét, 
elhurcol, szomorú társakat csapatokban 
lökve mellém az út során .. . 
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Mégis példa maradt ez a forradalom és a magyar szabadságharc is a francia 
példától kapott er ős indítást, minthogy franciák is részt vettek benne, köztük De 
Gerando, aki Teleki Emmát vette feleségül, Beethoven 'halhatatlan szerelmé-
nek", Brunszvik Teréznek az unokahúgát, úgyhogy most a De Gerando család 
időközben visszafranciásodott utódait meg is hívták Martonvásárra, hogy Bee-
thoven és Brunszvik Teréz romantikus szerelmének színhelyén ünnepeljék a 
kétszázadik évfordulót. Judith De Gerando nem is lépett ki a romantikus vissza-
emlékezés hangulatából a francia—magyar barátságot méltatva a martonvásári 
Beethoven-múzeum megnyitási ünnepségén, Pierre De Gerando viszont — eleget 
téve helynek és alkalomnak — a ',legnagyobb hódolattal köszöntötte" — mint 
olvasom — ősei hazáját, amely" ... ismét a teljes jogú, feln őtt, nagykorú európai 
államok sorába kíván lépni a teljes múlt haladó hagyományainak tiszteletben 
tartásával". Hogy közben mi volt, egy őszirózsás forradalom s az ötvenhatos 
felkelés az egyéb nagy megrázkódtatások mellett, olyan prózai jelenségeivel a 
múltnak, mint az, amikor a martonvásári kastély Dreher sörgyárosé lett .a 
történelem váltakozó viharaiban, arról most persze nem esett szó, mert megza-
varta volna Monsieur De Gerando megállapítását, mely szerint: ',A francia forra-
dalom vívmányai nélkül nincs bels ő  átalakulás sem Magyarországon, sem 
máshol." De hát változnak az id ők és változnak a forradalmak. 

Meghalt Georges Simenon, akit némely búcsúztatója a gyász hangulatában 
Balzac utódának nevezett, s a nem csekély túlzásban, legalább ami a termékeny-
séget illeti, csakugyan túl is tett nagyel ődjén. Négyszáz kötet maradt utána, s ha 
az írás e példátlan mennyiségéhez hozzáadjuk megfilmesített regényeinek töme-
gét, amelyekben rokonszenves h őse, Maigret felügyelő  aratott világsikert, akkor 
több mint fél évszázadon át tartott munkásságával igazán meg lehetett elégedve. 
Mert húszévesen kezdte írni tárcaregényeit, érzelg ős hangon szerelmi története-
ket sorjázva, hogy aztán a közönségsiker csábító mérge a b űnügyi olvasmányok 
gyártására szakosítsa. E mélyen lenézett m űfaj idővel nemcsak hatalmas olvasó-
táborának érdekl ődését tartotta ébren, de egyszer csak az el őkelő  Nouvelle Revue 
Francaise lapjain futott egy regénye, Gide és Martin Du Gard írásai között, oly 
természetes egyszerűséggel, mintha most már tartósan ott lett volna Simenon 
helye ebben nagyra becsült társaságban. De nem, a közönségsikert többre tartot-
ta, s visszament szépen megint, izgalmas cselekményeket bonyolítva, h űséges 
olvasóihoz, százszor akkora példányszámban elégítve ki igényüket, mint amennyi 
előfizetője ennek a folyóiratnak volt. Sikerének titka a krimi határtalan birodal-
mában mégse csupán a mese izgalmas fordulataiban, s a rejtély megfejtésének 
igyekezetében látszott felismerhet őnek, ami a logika haladványrendszere szerint 
oldja meg a feladványt, sokkal inkább a gazdag környezetrajzban, s abban az 
érzelmi elkalandozásban, ami a történet bonyolítását végigkíséri. Itt vált ére-
zhetővé, hogy Simenonnak az élethez tartozó öröm és bánat jóval fontosabb, 
mint a történet titkának megfejtése, hogy ki volt a gyilkos. Mintha ebben 
Dosztojevszkij példáját követte volna, aki azzal kezdte, hogy mindjárt bemutatta 
a gyilkost, Raszkolnyikovot. Simenonnak is fontosabb volt megértetni, hogy 
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miért vált elkerülhetetlenné a b űn, amelynek felismerésében az ok is láthatóvá 
lett. Csak egészen ritkán társadalmi térre terelve a dolgot, sokkal szélesebb 
területet, magát az életet bemutatva a mesében. Mert a nyolcvannégy éves 
korában meghalt író állítólag mindig, egész életén át a boldogságot kereste, saját 
boldogságát, a kielégületlenség állapotában mohón és állandóan. Húszévesen 
megnősült, mint olvasom, s aztán végig érzelmi kalandok foglalták el, rengeteg 
nőt fogyasztva, s az írás hatalmas munkabírásában csak menekülés volt egyikt ől 
a másikig bele a végtelenségbe. Mondják, szakmányban írt, otthon és utazás 
közben nap mint nap meghatározott penzumát teljesítve, mint akinek semmi 
köze a világ dolgaihoz, mert csak önmagával van örökké elfoglalva. Megért két 
világháborút a válogatott borzalmak tömegével, de tudtommal egy szava se volt 
zsarnokságról, emberirtásról. Mintha csak az egyes ember sorsa érdekelte volna 
— állítólag áttételesen! —, az övé. És eközben ő  maga volt Maigret, akiben az 
ember minden szavával és mozdulatával legy őzte a rendőrt, úgyhogy még zseniá-
lis, nyomozó ösztönében is dönt ő  jelentőséget kapott a humánum. De mintha ez 
se programszerűen történt volna az elbeszél ő  ábrázoló és megjelenít ő  készségé-
vel, hanem azzal a természetes egyszer űséggel, amire az írónak oda se kell 
figyelnie. De stílusa, s őt képzelete is nélkülöz mindent, ami meghaladja az 
egyszerűség látszatát, Simenon nem ért rá a m űgonddal törődni, mint akinek 
fontosabb az, amit mond annál, ahogyan mondhatná. Prózaíró volt, a szó hét-
köznapi értelmében, minden költőiséget nélkülözve, s csak így maradhatott 
olyan egyszerűnek, amilyen az élet. Hetvenöt éves korában bejelentette, hogy 
elég volt, nem ír többé. Azt mondta, a fának is megvan a maga életkora, amikor 
az ideje lejártában se levele, se lombja, se virága nem olyan többé, mint ereje 
teljében volt. Most, hogy nyolcvannégy évesen az élet rendje szerint végleg kid őlt, 
nélküle zúg majd tovább az irodalom erdeje szebben, igazabban, de korántsem 
olyan igénytelen egyszerűséggel, mint az öve. 
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DUDÁS KÁROLY 

A VÍZ ELMEGY S A KÖVEK MEGMARADNAK 
ÚTI SZÁMADÁS 1. 

AJÁNLÁS 

A szerző  alább olvasható székelyföldi úti számadását annak idején Jártatás című  
prózakötetébe, vegyes gy űjteményébe szánta. Csak hát a szerz ő  tervez, a kiadó 
pedig végez. Az erdélyi úti számadás úgy ítéltetett meg, hogy nem igazán kötetbe 
való. Esztétikai és más egyéb meggondolásokból. Ne feledjük: 1980-at írtunk, 
Jugoszlávia és Románia testvéri barátsága tet őzött, akkor még nagyon szerettük 
a conducatort. Baráti ország nemzetiségpolitikájáról és egyéb viselt dolgairól vagy 
jót, vagy semmit. Tehát semmit. A szerző  egy évtized távlatából most talán még 
jobban sajnálja, mint annak idején, hogy kötetéb ől kimaradt ez a fejezet. A 
székelyföldi útijegyzetek nélkül nem teljes a Jártatás. Ez a mi közép-kelet-euró-
pai örökös jártatásunk. A könyvb ől kiselejtezett fejezet — amelynek néhány 
darabja korábban megjelent a Képes Ifjúságban — íróasztalfiókba került. Az 
szerző  röstellkedve vallja be: kicsit meg is feledkezett róla. Most, hogy a romániai 
változások jóvoltából hosszabb szünet után ismét Erdélybe készül, el őkereste, s 
mivel alkalma nyílik rá, közreadja. A Romániából érkez ő  újabb aggasztó hírek, a 
forradalom után is folytatódó nemzetiségi torzsalkodás, értetlenség és türelmet-
lenség közepette — ott és itt — vigasztalódjunk a címül választott székely köz-
mondás általános érvény ű  igazságával: A víz elmegy s a kövek megmaradnak. És 
reménykedjünk. 

Amíg székelyföldi utunk csaknem ezer kilométerét végigjártuk, hivatalos 
és félhivatalos személyek többször is megkérdeztek bennünket, hova tartunk, mi 
is utazásunk pontos célja. Statisztikai kimutatásokhoz gy űjtötték az adatokat, 
bizonyára ezért vettek számba bennünket. Utólag megvallhatom, kegyetlenül 
zavarba jöttünk: mert hogyan megyarázza meg az ember hiányos német és még 
hiányosabb francia nyelvtudásával azt, amit még magában sem tisztázott egé-
szen, s anyanyelvén sem igen tudná néhány kurta mondatban kapásból az 
objéktív kérdőívre diktálni. 

Mert mi is volt valójában többször megismételt székelyföldi barangolásunk 
célja? Azt ugye nem mondhattuk, ki sem tudtuk volna magunkat szabatosan 
fejezni, hogy fehérre meszelt, fényes bádogtet őkkel egymásra pillogató templo-
mokat akartunk ott a Küküll ő  völgyében hosszasan szemügyre venni, korhadt 
fájú vagy friss feny ődeszka szagát lehellő  faragott székelykapukat ujjbeggyel 
megtapogatni, elmenni Farkaslakára a két cserefához, egy réges-rég megbeszélt 
találkozóra, állni ott a ránk ereszked ő  sötétségben, Korondon kezet rázni Páll 
Lajossal, a szúrós tekintet ű  festővel, s az öccsével, Antallal, a korondi színes 
cserepek legért őbb mesterével. Az -útibatyu legaljára csúsztatva elhozni t őle egy 
soha nem hervadó tulipánt s a legszabadabban ível ő  égimadarat. Minden külö- 
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nösebb cél nélkül kóborolni Székelyudvarhely ősrégi utcáin, végigbotorkálni a 
Patak utcán, a Sziget utcán, a Malom utcán, elüldögélni a Küküll ő  partján, 
gyönyörködni a sárgás vízben, ott a gátnál, fölbaktatni avárba. Keresztúron meg-
látogatni Petőfi vén körtefáját, s aztán úgy éjjel fél tíz tájban a véletlenül nyitva 
felejtett kertvendégl őben egy fiatal és ígéretes tehetség ű  székely geológussal 
fenyővizet inni, éjfél utánig beszélgetni. És különben is: a körtefa azóta végérvé-
nyesen kiszáradt, feny ővizet már alig-alig kapni, s az ígéretes tehetség ű  geológus 
felakasztotta magát. Mindezt ugye nem mondhattuk el az utunk pontos és 
részletes célja fel ől érdeklődőknek: úgysem fért volna bele a rubrikáikba. 

Így utólag azért, mint a gondos utazó, aki hazaérkezvén szép sorjában 
kirakja batyujából a magával hozott tárgyakat, külön a törékenyeket és megint 
külön a törhetetleneket, megpróbálok én is számot adni az útról, néhány em-
berről, városról, faluról, egy-két gondolatról. Kétlem persze, hogy a statisztikai 
hivatal hasznát tudná venni. 

AZ ORSZÁG LEGHIDEGEBB PONTJA 

Az angyalvárás zúzmaraolvasztó, puha hópelyhekkel labdázó hangulatával 
szaladt tele a csíkszeredai fagyos leveg ő, s egy pillanatra úgy rémlett, mintha a 
foszladozó köddarabok mögött szabadabban nyújtóztak volna a Hargita sziklás 
gerincébe cövekelt komor feny őfák. Karácsony el őestéje borult az örökké ködös, 

örökké hűvös Csíki-medencére. Az emberek siettek, hazafelé tartott mindenki 
vagy a társakhoz, barátokhoz, hogy a karácsonyfa gyertyáinak melegét ől, egymás 

kezének, tekintetének melegét ől kiengedjen a testükben feszül ő  jégcsap-der-
medtség. Egy órára, egy éjszakára. — Az angyalt már régóta nem várjuk — mondta 
egyik újdonsült ismerősöm —, s ha egyszer mégis megjelenne, lehet, hogy rá sem 
ismernénk. A gyerekeket is csak a gyertyaláng szeszélyes lobogása, a csillogó 
ajándékok meg a feln őttek fura hallgatása tartja ott a karácsonyfa tövében. 

Fenyővizet iszunk a Fenyő  Szálló bárjában, erős és tiszta feny ővizet. Jó 
sokat, persze, ilyenkor lehet, ünnepnap van, meg aztán olyan egyedül érzi magát 
az ember. Nem furcsa? Bármelyik ég ő  szemű  házba bekopoghatnánk, odafogad-
nának bennünket a karácsonyfa alá, az angyalvárók fürge kis seregeivel is 
elmehetnénk, bejárni a várost, mégis ott maradtunk a homályos bárban, mintha 
félnénk kilépni a száraz hidegbe. Pedig még hó sem esett, csak mutatóban, s az 
idevalósiak az mondják, az idén még kedvezett is az id őjárás, nem fagyott 
üvegszilánkká a faágakra tapadó zúzmara. Mi vajdaságiak mégis didergünk, s 
ezen nem kéne csodálkozni, hiszen otthon csak most fordul télre az id ő; Csíksze-
reda meg, ezt többen is emlegették, az ország leghidegebb pontja. 

Éjfél után azért mégiscsak fölkászálódok, s a mozdulatlan, ágas-bogas 
parkon keresztül begyalogolok a városka központjába. Szétnézni kicsit, meg a 
fejemet kiszellőztetni. 

Az utcán már senki sem jár, a lángoló ablakszemek is kilobbantak: perce-
géssé, távoli titkos zajjá szelídült az angyalvárók zsibongása. 

Kedvet kapok a kószáláshoz, sorra járom a már ismer ősnek hitt helyeket: 
elácsorgok a fodrászüzlet el őtt, ahova a csíki legények kávézni járnak, talán mert 
itt főzik a legzamatosabb törökkávét, talán mert az alkalmazottak is, a vendégek 
is jórészt csinos leánykák; az iparm űvészeti bolt el őtt sokáig nézegetem a korondi 
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színes cserepeket, a csíkmadarasi égetett fekete edényeket, a kalotaszegi sz őtte-
seket; s végignézek a fölszaggatott test ű  utcán, amely Csíksomlyóra vezet. Csík-
somlyóra, ahol a titkokat őrző  Salvator-kápolna áll; a monda szerint Szent István 
király idejében épülhetett. 

Hajnaltájt elmerészkedem a város peremére is, az új lakótelepre. Figyelem 
a fölém magasodó épületeket, a sűrűsödő  ködbe vesző  partoldalt, valami üzlet 
megszűrt fényeit, s egyszerre kimondhatatlanul elbizonytalanodom, érzem, hogy 
elvétettem a visszavezet ő  utat-(Újvidéken jártam így egyszer, még leköltözésem 
legelején: ácsorogtam a nyirkos fényben, úgy rémlett, ismerem a körülöttem 
ágaskodó toronyházakat, a sötétl ő  parkban is ültem már valamikor, mégsem 
voltam benne biztos, hogy ezek azok a toronyházak, hogy ez az a park, hogy jó 
helyen járok.) 

Elindulok a partoldalon fölfelé, de már az els ő  lépések után tudom, hogy 
ezen az úton nem találok vissza. Körülnézek, s néhány lépéssel el őttem megpil-
lantom a báránybőr sipkás, székelyharisnyás öregembert. Ráköszönök, s kérde-
zem, hogyan juthatnék vissza a központba. 

— Boldog karácsonyt — mondja. 
Boldog karácsonyt. 

Állunk, s majdhogynem nem tudunk egymással mit kezdeni. 
Belenéz a tejesed ő  ködbe, igazít egyet a bárányb őr kucsmán. 

Úgy látom, magam is eltévelyedtem. Isten tudja, jó helyen járok-é. 
Vizsgál még kicsit, aztán bólint, s ellépked az egyik mellékutca irányába. A 

sarkon megáll, tétován vizsgálódik, aztán elszántan befordul. Elindulok én is, 
kicsit bizonytalanul, hogy karácsony hajnalán megleljem az utcát, amelyen 
hazatalálok. 

A Tolvajos-hágón át kapaszkodik gépkocsink, a Hargita sziklavaras oldalá-
ról sötét fenyvesek borulnak fölénk. Ahogy elhagyjuk a Csíki-medencét, mintha 
csak a Tolvajos-tet ő  tündérei incselkednének velünk: egyszerre senyvedni kezd 
a köd, elrongyolódik, s szikrázik a hideg napsütés. A feny őfák tüskés kúpja igazi 
természeti csoda: a csíkszeredai oldalon havas, fagyos, az udvarhelyin meg 
üdezöld pamacsokon ugrándozik a napsugár. Kiszállunk az autóból, hogy mesz-
szebbre lássunk, magunkba lélegezzük a vidéket, fejünket kiszell őztessük az 
ágakat percegtet ő  széllel. 

Az út mentén parányi fenyőfák pipiskednek, fázósak, védtelenek, minden 
erősebb fuvallatra összerezzennek. Próbálom ujjaimmal meglazítani a talajt, 
szeretnék egyet hazavinni, de fagyos a föld, makacsul fogva tartja a gyökereket. 
Abbahagyom a hasztalan próbálkozást, úgysem sok értelme lenne az egésznek, 
hiszen a kertünk irgalmatlanul messze van, megfonnyadnának addigra a zsenge 
tűlevelek, meg az sem biztos, hogy a kis feny ő  életre kapna az otthoni humuszban, 
hiszen most az is fagyos. 

Kápolnásfalun át érünk Homoródba, s itt megint megállunk, hogy kortyol-
junk az olajsűrűségű  nehéz borvizekb ől. A kút kőlépcsőjén gyerekek ácsorognak, 
kiskabátosan, kevés szóval. Leheletük párás nyomot hagy a leveg őben. 

— Megszoktuk mi már a hideget — mondja egyikük, amikor kérdezem, s 
felém nyújtja a mázos bögrét, tele gyöngyöz ő, tiszta vízzel. — Van feny őfánk meg 
borvizünk, ami melegítsen. 
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Nem integetnek utánunk, amikor elindulunk: ott állnak a k őlépcsőn, a 
vékonyka eret nézik, amely kifut a kavicsos talajra, s elfolyik valamerre nyom-
talanul. 

A KAPUFÉLFÁK MEGLAZULTAK 

Az alkonyat piszkosszürke foszlányai hullanak a tájra, mire Máréfalvára 
érünk. Majd minden háznál faragott székelykapu, s lapos kövek a kapufélfák 
előtt. Néha még kiülnek rájuk, hallgatni s az eget nézni. 

Csodálatosak ezek a faragott kapuk, a legszebbek közül valók a Székelyföl-
dön. A föliratuk majd mindenütt ugyanaz: Isten segedelmével állíttatta (építtette) 
ez és ez, ekkor és ekkor, de néhányukba a költ ői lelkületű  mesterek gyönyörű  
verssorokat is belevéstek. Egyik-másik a múlt század elején, derekán készült, de 
úgy mondják, vannak sokkal régebbr ől is. 

Érdemes volna foglalkozni a feliratok nyelvével, helyesírásával, a gondola-
tok szabadon futó lendületével. A formák, a minták messzir ől egyformának 
tetsző  leheletfinom sokféleségével. S azzal is tán, hogy a kapufélfák nem egy 
helyütt meglazultak, töredeznek a favirágok, a famadarak, a repedéseken belátni 
az udvarokba. S azzal, hogy azért az égetett téglából rakott új házak elé is 
odakerülnek a friss faragású székelykapuk. Kicsit túl színesen, túl cirombásan, 
de odakerülnek. 

Ottjártunkkor az Utunkban Sylvester Lajos tollából olvastam meleg hangú 
szép védőbeszédet a faragott székelykapuk mellett. 

.,Néprajzosok, képzőművészek egy nemrég tartott tanácskozáson, a vita 
hevében, jelenlevő  népi alkotók megrökönyödésére néhány oldalvágással ugyan-
csak odamondogattak az emlék- és dísztárgygyártó bútorfest ő-faragóknak, ok-
tatgatván őket, hogy az icipici székelykapu ronda giccs, mert túlzottan stilizált 
és minden célszerűség híjával való ... Elmarasztalható-e valaki, ha erd ővidéki 
vendégeskedése emlékeként, régi szokásnak hódolva, nem vesz kavicsot a szájá-
ba, hanem miniatűr faragott kaput visz magával, esetleg otthon kidob egy nippet 
a lakásából, és ízléstelenségre vall-e, ha ezzel az emléktárggyal valamelyik hazai, 
vagy akár Ohió állambeli nagyvárosban etnikai, kulturális vagy érzelmi hovatar-
tozását jelzi? A maga és környezete számára. Vajon egy apró csecsebecse lehet-e 
imformációhordozó, »kommunikációs eszköz«, amely az emlékezés, képzettársí-
tás révén közösséget, tájat, történelmet eleveníthet? És ha ez így is lehet, akkor 
a tárgyak funkcióját, közgazaász módra csak a használati értékben kell-e kere-
snünk? Ha ezek elveszítették immár egykori rendeltetésük, mert megsz űnt az az 
életforma, amelynek létük köszönhették, lehet-e újabb, esztétikai és esztétikán 
túli funkciójuk is? A Darzsilingbe ültetett négy szem csomak őrösi dió célszerűsé-
ge sem az ázsiai diótermés jobbításában keresend ő  ... Ezért nem tudok a legalább 
minimális esztétikai érzékkel készített kiskapuk miatt bosszankodni. A nagy 
viszont kedvemre való." 

Valahogy így vagyok én is ezekkel a máréfalvi székelykapukkal. A látásuk, 
a tapintgatásuk órákra, napokra itt tartana. Csak hát már sürget az id ő, menni 
kell tovább. 

A pustogót azért még számba vesszük. Érdekes találmány ez a pustogó, a 
fiatalja talán már nem is tud fel őle. Pedig a maga idejében el sem lehetett nélküle 
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képzelni az életet. A tornác széles deszkájába vágott gyerekfejnyi lyukat hívják 
pustogónak, a szerelmesek csak rajta keresztül gyönyörködhettek egymásban, 
adhattak hírt egymás érzése fel ől. Nézem a letöredezett szél ű  rést, a deszkapa-
lánkot, meg a közéjük ékel ődő  három-négy lépés távolságot. Megsajnálom az 
egykori fiatalokat, hiszen szinte kiabálniuk kellett, hogy egymás szavát megért-
hessék. Nem volt valami irigylésre méltó udvarlási forma, annyi szent. 

Kár azt a pustogót olyan komolyan venni — világosít fel az egyik falubeli. 
— A legények meg a leányok se vették komolyan. Ki lehetett játszani a pustogót, 
meg a világ szemét, aztán ki is játszották valahányszor. Igaz, a nap fényénél csak 
az öklömnyi lyukon által beszélgettek, de egy mozdulattal, egy szemvillanással 
jelezni lehetett a közös szándékot, hogy sötétedés után hánykor találkozzanak a 
csűr oltalmában. Aztán annak rendje és módja szerint oda is találtak mind a 
ketten. 

A faluvégi kiskapu résén keskeny öregasszonyarc sárgállik felénk. Amikor 
odaérünk, megcsikordul a használattól elszokott sarokvas, a kicsiny öregasszony 
óvatosan kilép a fagyos földre. 

Isten hozta magukat — mondja. — Olyan jó, ha nagy néha meglátogat 
valaki minket. 

A hangja fakó, repedt lélekharang-hang. A mozdulata tétova, leveg őbe 
foszló. 

— Nem fázik? — nézek vöröshártyás keze fejére. 
De bizony fázok. Nagyon is fázok. Hiába húztam magas bakancsot, 

mellényt is kett őt, csak fázok. Az időnek nem lehet parancsolni. Ó a hatalmasabb. 
A kikelet meg oly messze van, tán meg se érjük. 

Odamutatok a lecsempült kapukőre, a kilazult félfára. 
Meg kéne támogatni. 
Ezt meg ugyan minek? Gyerek nincš, nincs akire rámaradjon. Mást meg 

már nem lehet faragní bel őle, korhadt a fája. 
Elköszön tőlünk, behúzza maga után az ajtót. Nem hallani a fa kemény, 

döngő  csapódását. 

KÉT CSEREFA ÁRNYÉKÁBAN 

Kikönyökölünk a füves dombtet őre, s ahogy lenézünk a remegő  völgybe, a 
jeges Fehér-Nyikó két partján ott ül a falu. Tamási Áron iiangyali faluja", Farkas-
laka. Szétszórtan barnállanak az apró faházak, a hideg napsütésben szinte világít 
a templom falfehérje, mögötte szárnyas árnyékaival a komor temet ő. A keskeny 
közök kaptatóján ember nem mozdul sehol. 

A nagy elrugaszkodások után, a budapesti, az amerikai évek után Tamási 
Áron ide tért meg mindig, ez volt számára az egyedüli hely, ahol igazán otthon 
tudta magát a világban. Könyveinek egyetlen ihletforrása ez az éghez és földhöz 
egyaránt közel es ő  székely falu, s lakóinak észrevétlenül enyész ő  élete a szobák 
sötétjében. 

Nehéz itt az élet: a k őkemény földet szinte lehetetlen megművelni, a 
favágás, a szénégetés is id ő  előtt megtépázza az emberek erejét, kedvét. Egyetlen 
kapaszkodónak marad a reménykedés. 
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A Gordon sziklás oldaláról fagyos szél zúdul alá, mire a temet őbe érünk. A 
faragott székelykapu rányílik a szomorú tájra: ott komorodnak szorosan egymás 
mellett a fekete fájú, nagy szárnyas keresztek, a templomkert gyümölcsösének 
csupasz ágai, s a két cserefa oltalmában Tamási Áron sírja a szikár kopjafával. 
Pár lépéssel előbb szinte a földb ől nő  ki a Szervátiuszok csodálatos szobra, az egy 
tömbből faragott monumentális Tamási-emlékm ű, komorszürke kövét a Hargi-
tából hozták le valahogyan. Fölavatásakor, úgy mesélik, nem lehetett mozdulni 
a világ minden tájáról idesereglett hallgatag emberek ezreit ől. 

A két cserefa évszázados nyugalmat őriz, alatta immár hét esztendeje ott 
van a sír. Lapos kőperemén néhány szál fagyos virág, pár feny őág. Autó áll meg 
az úton, kiszállnak bel őle hárman, a sírhoz jönnek, állnak ott hallgatagon, nézik 
a kopjafát, aztán visszaindulnak gépkocsijukhoz. Naponta többször járnak erre 
szótlan látogatók, így mondják, autójukon a világ majd minden országának rend-
számtábláival. 

A görbe utca a patak szeszélyes kanyargását követi, két oldalán a félemele-
tes faházakkal, jobbágykékre meszelt tornácos építményekkel. A beködösödött 
ablaküvegek mögül rejtett szempárok figyelik a lépteinket. 

,.A falu szegényebb volt, mint vártam. Rendes utak helyett kocsival épphogy 
járható közök szövevénye ..., a házak, talán, hogy a víz leszaladhasson körülöt-
tük, magas lábon álltak,s a láb fölött fatornác kerülte meg a földszintet Ett ől 
valami cölöpépítmény jellege támadt a községnek; ott úsztak magasan a föld 
fölött, virágos karfájukkal s lebeg ő  faragások közt. Minden ház körül kert, 
nagyobb udvarra, szérűre, ahol asztagokat kell rakni, itt nem volt szükség; a 
gyümölcsösök nyugodtan ellephették a házak mögét, s azt, ami szorosság és 
szegénység volt térben és anyagban, tündérséggé varázsolhatták képben." 

Németh László írta ezt erdélyi útirajzában, még 1935-ben. Farkaslaka azóta 
szinte semmit nem változott. Csak a régi házak barnája lett még sötétebb, az 
újaké valamivel frissebb szín ű. Imitt-amott már téglaházak. 

Majd fél órát gyalogolunk, mire a Tamási-portára érünk. A korlátba fogódz-
va botorkálunk föl a falépcs őn, s alig szólunk egyet-kett őt, máris nyílik az ajtó: 
Tamási Áron nővére, Anna tessékel beljebb bennünket. A meleg szoba homályá-
ban ott ül Tamási Gáspár, a Vadon nőtt gyöngyvirág írója. Híre most már nemcsak 
bátyja után száll ki a völgyb ől, könyve is hirdeti tehetségét. 

— Szék az kerül, maguk is itt vannak, hát üljenek le — mondja, s valami 
toroköblítő  után néz. 

Fehér harisnyás, fekete mellényes száraz kis ember, ízesen beszél, valami 
ritmikus lejtéssel, ha belefeledkezik, szinte énekelve. 

A ház 1866-ban épült, öreg már minden porcikája, recseg, ha megfújja a 
szél. Besüt a nap az ablakon, rálopja sugarait az agyonégett fekete vast űzhelyre, 
az óbarna gerendákra, a múlt szagú 'bútorokra; s egyszerre úgy érzem, való-
szerűtlenül lebegő  tündérvilágba plántált át bennünket valami csodaosztó kéz. 
Tamási Áron világába, ahova, ha már elviselhetetlenné válik az élet, reményte-
lenné, még mindig vissza lehet húzódzkodni. A varázslatos csigaház órákra, 
napokra elhinti az emberben a megnyugvást. 
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Véletlenül került hozzám a négyszáz oldalas füzet — mondja Tamási 
Gáspár —, kezdetben idegenkedtem is er ősen a betűvetéstől, de később valaho-
gyan kedvet kaptam hozzá. Kilenc hónapig írtam egyfolytában. Ha ráuntam, 
elmentem kaszálni, szántani, erd őt vágni, aztán írtam tovább. 

Lapozgatjuk az eredeti kézirat tintával rótt tiszta sorait, szép bet űs mon-
datait. A könyvből már sehol nem lehet kapni, az utolsó példány is elfogyott 
régen. 

Miért nem ír másikat? - kérdezem. 
Írnék én. Lenne mir ől. Csak hát sok a munka a ház körül, a mez őn se 

kevés. Az előbbre való. 
Tesz-vesz az asztalon, mintha kicsit zavarban volna. El őször nem értem 

zavara okát. Aztán észbe kapok, és szapora biztatásomra Tamási Gáspár az 
almárium fiókjából, a nyalábnyi levél közül előhalássza a vaskos füzetet, ikertest-
vérét az előbbinek. Csendes szemérmetességgel lapoz bele. 

Írtam én még egyet. A falunkról, a vidékünkről, az embereinkr ől írtam 
ezt is. Miénk a föld, amelyen élünk, ez lenne a teljes címe. Nem tudom, kiadják-é. 

Fölütöm a füzet fedelét, az ismer ős, tiszta sorok futnak a szemem alá itt is. 
Háromszáz oldal már készen áll, néhány hónap, s talán a végére ér. Tamási 
Gáspár megengedi, hogy jóval a könyv megjelenése el őtt lemásoljam az első  
mondatát: ,,Nem azért kapta falunk ezt a nevet mintha az emberek itt ragadozóak 
lennének itt is szelíd természetű  emberek laknak ha meg nem haragítják őket." 

A bátyjáról kérdezem, Tamási Áronról. Elmereng, a gerendáról leakasztja 
a borotvafen őt, sokáig forgatja: t őle örökölte. 

— Nem olyan természet ű  volt, mint én. Csak az elgondolásunk hasonlított 
egymáshoz. Ha valamit egyszer megmondott az Áron, abból nem tért ki többé. 
Ilyen ember volt. Sokat nem beszélt ő. Mondtam neki negyedóráig, ő  egyetlen 
szóval megválaszolta, aztán órákig nem beszélt. 

Átmegyünk a másik szobába, amelyben a Tamási Múzeum kapott helyet. 
A fehér falon sötétlő  fényképek, üveg alatt az egész életm ű . 

Jól találjuk magunkat ebben a faluban — jön oda hozzám Tamási Gáspár. 
—Én akárhol vagyok, magamban azt mondogatom: haza kéne menni, haza kéne 
menni. Nem is kívánkoztam el hazulról soha. 

A falon gyöngybetűkkel ott az Ábel-trilógia legszebb mondata: „Azért 
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." Mint a visszhang. 

(Folytatjuk) 
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KALAPIS ZOLTÁN 

ÁPRILISI ÉLETRAJZI KALAUZ 

ISTVÁNFFY MIKLÓS 

Mintegy 15 km-re Varasdtól (Varaždin), a Dráva melléki Vini ćán hunyta le 
a szemét 375 évvel ezel őtt, 1615. április 1-jén Istvánffy Miklós államférfi és 
humanista történész, s ott, a helyi templomban helyezték Örök nyugalomra. 
(Kisasszonyfalván született 1538. december 8-án.) Nagy latin nyelv ű  munkáját — 
magyarul: Magyarország története 1490-1606 — nem volt ideje befejezni, de 
barátja és ösztönz ője, Pázmány Péter még így is 34 kötetben adta ki 1622-ben 
Kölnben, hét évvel halála útán. Részben szokatlan nagy terjedelme, részben 
fegyelmezetten áradó latinsága miatt a magyar Titus Liviusnak nevezték el. A 
római történetírót azonban nem gyötörte a közéleti szereplés vágya, viszont 
Istvánffynál ez a vonás igen kifejezett volt. 

Valójában gyermekkora óta a közszolgálatra készítették fel. Családját a 
török kiűzte Baranyából, de ez nem akadályozta iskoláztatását, s őt a lehető  
legjobb nevelést kapta. Oláh Miklós humanista főpap pártfogoltjaként tanult a 
bolognai és a padovai egyetemen, folyékonyan beszélte a klasszikus nyelveket, a 
törököt és csaknem mindegyik európai nyelvet, köztük a horvátot, amelyet, 
felesége szlavóniai birtokán élve, s űrűn gyakorolhatott is, mint ahogyan munkája 
a ,horvát történelemírásnak is fontos forrása. Értékes könyvtárát a zágrábi 
jezsuita egyetemnek ajándékozta, onnan került a rend vagyonának konfiskálása 
után a pesti egyetemi könyvtárba. 

Istvánffy előbb Oláh Miklós személyi titkára volt, majd csaknem három 
évtizedig a császári kancellária magas hivatalnokaként, egy id őben alnádorként 
II. Rudolf szolgálatában állt. Ízig-vérig katolikus irányultságú, Habsburg-h ű  főúr 
volt, a katolizálás nagy híveként üldözte a protestánsokat, köztük a dúsgazdag 
Illésházy Istvánt is, a Bocskay-féle lázadás részvev őjét, az Önálló erdélyi fejede-
lemség hívét. Amikor a bécsi udvar egy politikai bukfenccel békét kötött Bocskai-
val, Istvánffy kegyvesztett lett, úgyhogy a nádori székbe sem ő  került, hanem 
legnagyobb politikai ellenfele, a protestáns Illésházy. Kiábrándultan, sért ődötten 
és bénán, ami az átélt izgalmak következtében beállt szélh űdés következménye 
volt, visszavonult szlavóniai birtokára. A hetvenéves, megtört öregemberbe 
barátja, Pázmány Péter vert lelket, s históriaírásra, a Habsburg-ellenes erdélyi 
történetírás hatástalanítására biztatta. A hátralev ő  éveiben — 77 éves korában 
halt meg — alkotta meg vinicai magányában ama is megkerülhetetlen történelmi 
művét a XVI. századról. Ha lefejtjük róla a katolikus, habsburgiánus mázt, akkor 
egy európai műveltséggel rendelkez ő  értelmiségi elsőrendű  munkája tárul elénk. 
Művét úgyis a sine ira et studia szellemében írta meg, azaz pártatlanul, tárgyila-
gosan, az adatok pontos ismeretében. 

Politikai ellenfelének, a szintén nagy műveltségű  humanistának, Illésházy 
Istvánnak tulajdonítják a Balassi-kódexben megjelent ..Forog a szerencse' kez-
detű  bujdosó éneket. Istvánffy a saját b őrén tapasztalta, hogy a politikában mit 
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jelent az, hogy ',le a kerék, fel a kerék". Majdnem életével fizetett ezért az 
iskoláért, de emberi nagyságát mutatja, hogy talpon tudott maradni — a tudo-
mány nagy nyereségére. 

MÁTYÁS KIRÁLY 

Ötszáz évvel ezelőtt, 1490. április 6-án, Bécsben meghalt Mátyás király, a 
középkori magyar történelem egyik legnagyobb alakja, aki fényes udvartartásá-
ból, a művészetek pártolásáról, könyvtáráról legalább olyan híres, mint szigorúan 
vett országlásáról. Mátyásnak és korának hatalmas irodalma van, meg aztán ma 
is a legjobban ismert történelmi személyek sorába tartozik, s ez felment bennün-
ket életrajzának részletezése alól. Ezért ezúttal is csak a ,helyi jelleg" kidombo-
rítására törekszünk. 

A török ellen viselt hadjáratai során Mátyás serege rendszerint Bécs—Pé-
tervárad—Futak háromszögben gyülekezett, s így ő  is gyakran töltött heteket, s őt 
hónapokat is ezekben a városokban 1458 és 1475 között. Innen indult Jajca 
felmentésére, Sabác bevételére, Zvornik sikertelen ostromára. A nemrégen köz-
zétett érdekes, olykor a haditudósítók tényközléseire emlékeztet ő  leveleinek 
egyikét-másikát is innen keltezte, de a „Drava mentér ől", a „Száva partjáról" is, 
meg Zágrábból, Sabác és Jajca falai alól. Ezekr ől a háborúkról azt kell elmondani, 
hogy védelmi jellegűek voltak, a török elleni várrendszer meger ősítését szolgál-
ták. Mátyás király valójában nem ismerte fel a török veszély tényleges nagyságát, 
úgyhogy harminc évvel halála után már bekövetkezett Mohács. 

Mátyás király nemcsak Szerbiában és Boszniában háborúzott, hanem élénk 
kapcsolatot tartott fenn Dalmáciával, különösen a dubrovniki köztársasággal, 
amelyet egy helyen ,.az én Ragusám"-ként emleget. Az id ő  tájt igen sok dalmát 
kőfaragó dolgozott Budán és Visegrádon. Cvito Fiskovié akadémikus szerint a 
trogiri Ivan Stjepan Duknović  volt közülük a legismertebb, a magyar irodalom 
őt Iohannes Dalmata néven ismeri. Fiskovi č  neki tulajdonítja a híres visegrádi 
kút faragását is. Feliks Petan čićot, a dubrovniki humanistát — á magyar forrá-
sokban: Felix Petanicus Ragusinus — sokan a Corvina könyvtár vezet őjeként, a 
corvinák illuminátoraként tartották számon, az újabb kutatások viszont azt 
mutatják, hogy nem annyira ',könyvtáros" vagy ,.könyvkészít ő" volt, hanem 
inkább a budai könyvműhely vezetője, Mátyás király Hkđnyvkiadója" lehetett. 

Mátyás király személye halála után folklorizálódott, az epikus énekek h őse 
lett. Minden környező  nép hagyományába beépült, így a délszláv népekébe is. 
Közhely, de említését nem kerülhetjük el, hogy a Mátyás mondakör különösen 
gazdag és sajátságos a szlovén nép folklórjában. Ennek is nagy irodalma van, 
kezdve Pável Ágostontól Dávid Andrásig, aki 1978-ban jelentette meg Délszláv 
epikus énekek — magyar történeti h ősök című  munkáját. 

Mátyás király nevéhez fűződik az első  fennmaradt magyar nyelvű  krónikás 
ének is, a Szabács viadala, amelyben az ismeretlen szerz ő  a szerbiai vár elfogla-
lásának körülményeit írta le. 

Tegyünk említést még egy szül őhely-vitáról is, amely nem olyan ismert, 
mint Kiskőrös és Kiskunfélegyháza vetélkedése Pet őfiért, de kuriózumként 
elmegy. Rácz Károly szapáryfalvai református lelkész, az ',ismert történetbúvár" 
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a becskereki Torontál hasábjain 1889-ben közzétette, hogy Mátyás király Hollós-
váron, a Kikinda környéki elenyészett középkori településen született, s nem 
Kolozsváron, ahogy azt Heltai Gáspár közölte. ',Heltainak valami elrongyolódott, 
penészes régi írás akadhatott a kezébe" — írja — , amelyen Hollósvár lehetett 
feltüntetve, de ezt ő  Kolozsvárnak olvasta. Az igaz, hogy Heltai Gáspár Mátyás-
történetében sok a népies anekdota, de Rácz Károly is bizonyítékul csak azt 
említi, hogy egy Hollósvár nevű  település létezett és a Hunyadi család tulajdona, 
esetleg lakhelye is volt, miel őtt Hunyadra költöztek volna. Így aztán nem téve-
dünk, ha megmaradunk az eredeti adatnál: Mátyás király Kolozsváron született 
1443. február 23-án. 

AJTAY JENŐ  

Ajtay Jenőnek, a százhúsz évvel ezel őtt született (1870. IV. 11.) erdészmér-
nöknek, erdőgazdasági szakírónak részletesebb életrajzát nem ismerjük, felderí-
tésére tett kísérleteink is rendre kudarcba fulladtak. Csak azt tudjuk, hogy 
1894-ben nyert erdőmérnöki képesítést a selmecbányai Bányászati és Erdészeti 
Akadémián, s feltehet ően a kilencvenes évek derekán, 1895-ben vagy 1896-ban 
került a delibláti homokpusztára, illetve az ottani f őerdészeti hivatalba, ahol 
Mátyus József mellett dolgozott a futóhomok megkötésén, majd kés őbb, miután 
Mátyus utódaként elfoglalta a homokpuszta f őerdészének székét, be is fejezte ezt 
a csaknem egy évszázadra kiterjed ő  munkát. 

Ajtay tehát lezárta azoknak a híres erd őmérnököknek a hosszú sorát, akik 
életük és munkásságuk jelentős hányadát ennek a nagy természetátalakító vál-
lalkozásnak szentelték. A természeti egyensúly egyébként több mint kétszáz 
évvel ezelőtt bomlott fel, amikor a török becsapások ellen létesített határ őrvidéki 
katonaszervezet idején a mértéktelen irtás és legeltetés miatt néhány esztend ő  
alatt elvadult a táj: a feldarabolt növénytakaró alatt életre kelt a Temes, Brzava, 
Karas, Néra és a Moravica egykori deltájának hordaléka, a futóhomok és egy 36 
km hosszú, 11 km széles sivatag keletkezett. 

A bécsi udvari haditanács Francz Bachoven erd őfőtanácsost bízta meg 
1808-ban, hogy egy alapos terepszemle után adjon helyzetjelentést. Ő  aztán — 
írja nagy hírű  elődéről Ajtay Jenő  az Erdészeti Lapokban 1912-ben megjelent 
történeti áttekintésében — «megfelel ő  méltatlankodással ítélte el a talajjal való 
barbár bánásmódot, a tuskók kiásását, a legel őmarhák patái által történ ő  gyep-
felszaggatást és a Rhus Cotimusnak (cserszömörce — K. Z. megjegyzése) 
cserzőanyagul történő  kíméletlen használatát". Ugyancsak a katonai hatóságok 
megbízásából ő  készítette el a homokpuszta els ő, hatvan évre szóló erd ősítési 
tervét, s tíz év alatt 5000 hektárt telepített be. A hozzá nem ért ő  császári 
hivatalnokok intrikái miatt elveszítette állását, m űvét nem folytathatta, s amit 
csinált, az is jórészt veszend őbe ment. 

A visszafejlődés évei után az 1867-es kiegyezés és a határörvidék 1873-ban 
történt .polgárosítása" után újult er ővel indult meg a homok megkötése. Az 
ekkori munkák vezéralakja a már emlegetett Mátyus József. «Titáni munka — 
írja Ajtay a már idézett cikkében — és az elemekkel való elkeseredett harc volt a 
futóhomok megkötése. Naponként 600-800 kézi napszámost és 150-200 fuvar-
napszámost kellett néha alkalmazni, hogy a nyílt futóhomok-terület egy évre 
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előirányzott részét megköthessük és befásíthassuk". Szerz őnk nem Ír róla, de a 
szájhagyomány megőrizte, hogy a napszámosokat aranytallérral fizették. Mátyus 
és Ajtay után csaknem 12 000 hektárnyi erd ő  maradt. 

A homokkötés dandárjának elvégzése után Ajtay ,békebeli" témákkal je-
lentkezett az Erdészeti Lapokban. 1907-ben a homoki borókabokrok bogyóter-
mésének betakarítását írja le, 1913-ban pedig a delibláti készítés ű  ágnyeső  fűrész 
használatáról ad hírt. ,,A jelen tél folyamán 650 holdnyi akácfiatalt nyestünk fel" 
— teszi még hozzá. 

Hogy Ajtay Jenő  valóban a dél-bánáti táj mai természeti képének jeles 
kialakítója, az abból is látszik, hogy már századunk tízes éveiben úgy rendelkezett 
— a Borovszky-féle Temes megyei monográfia megfogalmazása szerint — , hogy 
egy 500 holdnyi terület „természeti emlékként érintetlenül fenntartandó és 
őseredeti állapotában meghagyandó". Nos, 1951-ben a delibláti homokpusztának 
pont ezt a részét nyilvánították szigorúan védett természeti rezervátummá. 

LEININGEN-WESTERBURG KÁROLY 

Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok, az aradi tizenhárom 
vértanú egyike, 1819. április 11-én született Ilbenstadtban, Hessen tartomány-
ban, illetve születésének idején — nagyhercegségben. Az egyik legrégibb német 
főnemesi család sarja, első  név szerint is ismert ősét egy XI. századi oklevél a 
Magyarországon garázdálkodó keresztes el őhadak parancsnokaként említi. Ó 
már elszegényesedett hivatásos katona, de neve, társadalmi helye lehet ővé tette 
neki, hogy gazdagon nősüljön: 25 éves korában feleségül vette egy dúsgazdag 
törökbecsei örmény birtokos család leányát, Szissányi Alizt. Ett ől kezdve a fiatal 
gróf zavartalanul élt, elhagyta a katonai pályát, szolgálaton kívüli császári és 
királyi kapitány lett és felesége oldalán hol bánáti birtokán, hol pozsonyi házában 
tartózkodott. 

Miért hagyta el a gondtalan életet, miért csatlakozott a magyar szabadság-
harchoz 1848 késő  őszén, október legvégén, amikor az ország már nyílt lázadás-
ban" volt? Származásánál fogva nyugodtan kivárhatta volna, hogy merre fordul 
a kocka, hiszen már eddig is el őnyére írták, hogy hallgatott, nem nyilatkozott a 
császár mellett. Amikor szolgálatra jelentkezett, Mészáros Lázár hadügyminisz-
ter kellő  tisztelettel, de gyanakodva fogadta, mert testvérei mind a túloldalon 
voltak, tele torokkal szidták a rebelliseket. 

Leiningen természetesen nem volt forradalmár, a radikális politikai néze-
tek távol álltak t őle. Leveleinek, naplójának tanúsága szerint igazságérzetb ől, 
kötelességtudatból szánta rá magát erre a lépésre. ',Magyarországi birtokos 
vagyok, és ezt az országot kell hazámnak tekintenem" — írta feleségének. Ezen-
kívül a magyar szabadságharcot a német egységtörekvések természetes szövetsé-
gesének tekintette, úgy vélte, hogy ezzel szül őföldjének érdekeit is szolgálja, .,az 
én kedves Németországom" javát, ahogy Írja naplójában. 

Nagybecskereken századosként lépett be Damjanich seregébe, s részt vett 
a bánsági hadjáratban. Már decemberben kitüntette magát a járkováci csatában, 
s őrnaggyá léptették el ő. Kiváló parancsnokként mutatkozott be, a korszer ű  
hadviselés elveit alkalmazta, de kit űnt személyes bátorságával is, gyakran állt a 
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gyalogsági rohamok élére. Magyarul nem tudott, de a vezényszavakat megtanul-
ta, egyszer pedig, amikor egysége kitüntette magát, a magyarul leírt beszédet 
kívülről megtanulta, és elmondta a felsorakozott katonák el őtt. Harcosai tűzbe 
mentek érte; olyan közkedvelt parancsnok volt, mint felettese, Damjanich. Így 
aztán természetesnek vehetjük, hogy a katonai ranglétrán villámgyorsan haladt 
előre: 1894 márciusában alezredes, áprilisában ezredes, júniusában pedig — 
harmincéves fővel — tábornok. 

Világosnál tette le a fegyvert, orosz fogságba került, ahol — akárcsak a többi 
tábornoknak — titokban alkalmat adtak a szökésre, de ezzel sem ő, sem a többiek 
nem éltek, méltóságukon alulinak tekintették. Leiningen pontosan tudta, mi vár 
rá, ha kiszolgáltatják az osztrákoknak. ',Csak halálos ítélet lehet ..." — írta 
sógornőjének 1849. szeptember 27-én. Október 6-án, Aradon a hóhér már végre 
is hajtotta az akasztást. A „lázadó vezérek" közül, ahogy Haynau nevezte a 
szabadságharc katonai vezetőit, ő  viselt egyedül honvédtábornoki egyenruhát — 
az őröket veztegette meg, hogy meghagyják neki —, a többiek fehér ingben, fekete 
atillában mentek a vesztőhelyre. 

SCHMIDT KOVÁCS ANTAL 

1863. április 11-én halt meg Schmidt Kovács Antal építész. A régi könyvek 
„Temesvár jeles műépítője"-ként emlegetik, aki a reneszánsz stílus kései híveként 
számos lakóház és környékbeli kastély tervezése mellett megalkotta a temesvári 
hadmérnöki épületet. Ő  készítette 1834-ben a temesvári színház terveit is, de 
megépítése akkor elmaradt. Hosszú élete során — Újaradon született 1786. május 
20-án — sokat dolgozott még szül ővárosában, Aradon és Bánát Jugoszláviához 
tartozó részében is. Egészen bizonyosan azonban csak két pancsovai épületet 
tudunk nevéhez kötni, a régi katonai kórházat, amely ma lakóház az Ivo Lola 
Ribar utcában, és a városházát, amely még ma is eredeti rendeltetésének szolgál. 

A török kiűzése óta Pancsovának, mint az egyik nagyobb határ őrvidéki 
parancsnoki székhelynek, mindig volt katonai kórháza. Már Korabinsky 1786-
ban, Pozsonyban kiadott lexikona is jegyzi, hogy az ottani kaszárnyában ',szépen 
berendezett katonai kórház van". Nos, ez az intézmény kapott 1831-ben új 
épületet, amelyet Schmidt Kovács Antal tervei alapján és a német-bánsági ha-
tárőr ezredhez tartozó falvak hozzájárulásával emeltek. Az emeletes ház, két 
oldalsó szárnyával, előtte gondosan ápolt virágos kertjével, mögötte s űrűn befá-
sított, tágas udvarával a hnaga korában nem kis felt űnést keltett vidékünkön. Az 
arra utazó Bárány Ágoston történész és akadémikus így írt róla a pesti Társalko-
dóban: „Egy melegebb érzés környékezé szívemet, amid őn a város végén a kór-
házat megpillantanám. Tapasztalásom szerint sok nemes kebelre találtam ott 
mindenütt, hol kórházak épülének ... A pancsovai kórház roppant emeletes 
épület, s 1831-ben épült." 

A határőrvidék polgárosítása után a város 45 000 forintért megvette és 
átadta a polgári kórház céljaira. Ez egyébként évtizedek óta párhuzamosan 
fennállt a katonai kórházzal, létesítésére még 1795-ben tett alapítványt Josef 
Krautwascher, Pancsova els ő  serfőzője, felépítésére pedig 1803-ban került sor. 
Idővel szűknek, a századvégen pedig már egészen alkalmatlannak min ősült. A 
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katonai kórház átvételével, s főleg megújításával Pancsova egy viszonylag modern 
közkórházat kapott, amely egy 1895-b ől származó feljegyzés szerint ,,a szükséges 
sterizáló és dezinfikáló készülékekkel, aszeptikus m űtőszobával és teljes sebészeti 
felszereléssel is rendelkezik". Megtudjuk ebb ől még azt is, hogy a szobákat 
vaskályhákkal fűtik, a világítást pedig a helybeli gázgyár szolgáltatja. 

Schmidt Kovács Antal a másik épületet, a városházát, két évvel kés őbb, 
1833-ban építette fel. Ez már természetesen nem a város szélére került, mint a 
katonai kórház, hanem a központ kell ős közepébe, s így a sajátos hangulatú 
belvárosi épületegyüttes részeként védelem alá került. A városmagtól távolabb 
eső  volt katonai gyógyintézet valahogy kiesett a figyelemb ől, pedig ez az első  
nagyobb épület, amelyet több mint 150 évvel ezel őtt kórházi célokra építettek 
Vajdaságban. 

MOLNÁR GYÖRGY 

Molnár György színész, rendez ő, színigazgató és színházi író Nagyváradon 
született (1830. április 13.), Budapesten halt meg (1891. szeptember 30.), s 
művészi sikereit is a nagyobb színházi központokban aratta, f őleg Budán, Kolozs-
váron és Debrecenben. A Budai Népszínház alapításával vonult be a színháztör-
ténetbe (1,861), kés őbb pedig a - pesti Nemzeti Színházban t űnt fel „a színpadi 
felvonulások nagyszerű  elrendezésével", ugyanott vitte színre ',fényes kiállítással" 
a Branhovics György c. operát is. A teátrum fejl ődéstörténetének ismer ői szerint 
ő  az első  modern értelemben vett színházi rendez ő. A látványos rendezéstechni-
kát Párizsban tanulmányozta, s ezt itthon sikeresen alkalmazta. Különös érzéke 
volt a mozgalmas, a színpompás jelenetek beállításához, amelyeket legtöbbször 
szervesen beépített az el őadás egészébe, funkcionálissá tette őket. A teljes, a 
hiteles színház híve volt, ami kitetszik a nagy gonddal írt szerepértelmezéseib ől 
is (Lear király, Othello, Tartuffe). 

Monár György pályájának kezdetén és végén vándorszínészként gyakran 
járt vidékünkön. Szabadkán többször megfordult, némelyik munkáját is itt 
publikálta. Így 1878-ban Shakespeare III. Richard című  tanulmányát adta ki, 
1880-ban pedig a háromkötetes emlékiratának els ő  részét Világos előtt címmel. 
Ebben igen érzékletesen írta le a szabadkai vendégtársulat els ő  idényét 1854-
55-ben az akkorra elkészült új színházi épületben, ',amelynek homlokzata kissé 
túl magas oszlopokkal díszlik" és amelyben ',a kocsma az els ő  s nem a színház", 
de azért, mint írja is, ',büszkén dicsekedhet vele Szabadka, mert a Bach-korszak 
alatt első  volt a tettben". A város kezdeményezését követend ő  példának tartja, 
néhány jó szava van a terem berendezésér ől, akusztikáját pedig így magasztalja: 
„Ily jó hallásúnak csupán a müncheni színházat találtam". 

Magáról a városról, lakóiról, a színház közönségér ől is több helyen ír. 
1854-ben jegyezte fel, hogy .Szabadka csúnya egy nagy sárfészek", de lakói 
vendégszeret őek, még a távozó színészeket is felbatyuzzák sonkákkal, füstölt 
oldalasokkal, befőtekkel. A közönség zöme a n ők sorából verbuválódik, a férfiak 
csak bepillantanak a színházba, s ..aztán sietnek Bacchus d őzs asztalához virtus-
kodni". A helyzet azonban kés őbb megváltozott, mert a színház iia rossz szokások 
túlságait kevesbítette és a m űvészet mellett igazán javító intézetté is vált .. " 

Negyedszázaddal később, 1880-ban arról ír, hogy ,,a feneketlen sáros utcák, 
utak eltűntek, gránit kockán kockán gurul a kocsi ...", a közönséget pedig „az 
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ország egyik legintelligensebb és finom ízlés ű" közönségének látja, így aztán nem 
ismétli meg korábbi kifakadását: „Pártfogás, részvét! Szerencsétlen szavak! Jaj a 
színháznak, melynek élete örökké e koldils szavaktól függ." 

Leveleiből, a színházi plakátokból kitűnik — ezeket is, akárcsak a b ő  
válogatást emlékirataiból, Gerold László tette közzé Színházi életünk I. című , 
1976-ban kiadott könyvében — , hogy az öreged ő  színész 1882-ben Kikindán 
vendégszerepelt, 1884-ben pedig Nagybecskereken. Itt hat hétig tartózkodott, 
többek között a Lear király címszerepét is eljátszotta. .Shakespeare legnagyobb 
tragédiája itt először, Vörösmarty remek fordításában ..." — olvassuk a korabeli 
színházi plakátról. 

KOLOZSI TIBOR 

Hetvenöt évvel ezel őtt, 1915. április 14-én Szabadkán született Kolozsi 
Tibor újságíró, szerkeszt ő, sajtótörténész. Tizenkilenc éves fejjel a gimnáziumi 
padból került a Napló szerkeszt őségébe, a jugoszláviai magyar újságírás legjobb 
szakmai műhelyébe a két háború között. A reményteljes újdondász az irodalom-
mal is kacérkodott, Soós Tibor néven versekkel jelentkezett. 1934-36 között az 
ifjúsági Híd munkatársa volt, de közrem űködött az Őrtűzben, a Hétről Hétre 
hasábjain, a Kalangyában, a Jugoszláviai Magyar Újságban. 

Közvetlenül a felszabadulás után a Magyar Szóba került, illetve akkor még 
a Szabad Vajdaságba, amely sajátságos módon ötvözte magába a baloldali és a 
polgári újságírás legjobb hagyományait azzal, hogy munkatársai, különösen elein-
te, szinte kizárólag a Híd és a Napló köréb ől kerültek ki. Kolozsi 1945 els ő  felében, 
Laták Istvánnal és Sulhóf Józseffel az els ők között lépett az induló napilap 
szerkesztőségébe, s néhány év múlva a terjedelmében egyre növekv ő  újság nyelvi 
gondozását vette át. 

Irodalmi ambíciójáról itt sem mondott le: 1947-ben elbeszéléssel szerepelt 
a Téglák, barázdák című  antológiában, 1948-ban a Híd novellapályázatán els ő  
díjat nyert a Mérgezett eperpálinka című  munkájával. Első  novelláskötete 1962:  
ben jelent meg Gyeplő  és zabla címmel. 

Kolozsi Tibor pályájának legtermékenyebb szakasza Szabadkán bontako-
zott ki. 1953-ban került vissza szül ővárosába, a 7 Nap szerkeszt őségébe, s néhány 
év múlva annak élére is került. 1956 szeptemberét ől 1971 szeptemberéig volt a 
hetilap főszerkesztője, azaz 15 éven át, egészen nyugdíjazásáig. Ez a hosszú 
időszak a laptörténet több fejezetét foglalja magába, s váltakozó siker űnek 
mondható, a jobb szakaszokat a kevésbé jók váltották. Kolozsi egy ideig az Életjel 
Miniatűrök és az Életjel Könyvek szerkeszt őbizottságának is a tagja volt. 

A szépirodalmi kísérletek után pályájának vége felé a dokumentumriportot 
művelte (Erzsébetlaktól Maglajig, 1969) és hézagpótló sajtótörténeti munkákat 
tett közzé. Az utóbbi téren különösen az 1973-ban, illetve 1979-ben megjelent 
két vaskos kötetével végzett úttör ő  munkát: a Szabadkai sajtó 1848-1919 és a 
Szabadkai sajtó 1919-1945 címűekkel. Ezekben az ismeretlen adatok feltárásá-
val, rendezésével és közlésével a szabadkai sajtó fejl ődéstörténetét térképezte fel. 
Munkáját a publicisztika eszközeivel írta meg, így aztán nemcsak az els ő  je-
lentősebb sajtótörténeti munkát tette közzé, hanem m űvelődéstörténeti szem- 
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pontból is jelentőset adott. Fontosak ugyanis a főszöveg menetébe beépített, az 
ismertebb újságírókról, lapszerkeszt őkről, kiadókról írt életrajzok, meg a 
művelődési életre vonatkozó adatok sokaságának közlése is. Aki ezentúl sajtó-
történettel és művelődéstörténettel kíván foglalkozni, az nem kerülheti meg ezt 
a két forrásértékű  kötetét. 

Szabadkán halt meg 1980. szeptember 7-én. 

PÉWNY IRÉN 

A zimonyi származású Pewny Irén a múlt század utolsó két évtizedében 
aratta nagy sikereit a világ operaszínpadain, abban az id őben tehát, amikor a 
hangrögzítés gyakorlata még gyermekcip őben járt, hiszen Edison csak 1878-ban 
szabadalmaztatta a gramofon ősét, a fonográfot. De ett ől függetlenül, mivel 
Pewny Irén a kilencvenes évek elején vendégszerepelt nagy sikerrel Amerikában, 
nincs kizárva, hogy hangját mégiscsak meg őrizte valamelyik ősi viaszhenger vagy 
acélkorong, de erről nincs tudomásunk. 

Pewny Irén operaénekesn ő  egy gazdag zimonyi kereskedőcsalád gyerme-
keként született 1866. április 17-én. 15 éves korában került a bécsi konzervató-
riumba, ottani tanulmányait fényes eredménnyel zárta: a tantestület egyhan-
gúlag az évfolyam legjobbjának kiáltotta ki a fiatal szopránt és aranyéremmel 
tüntette ki. Ez az elismerés megnyitotta el őtte az európai operaházak kapuját. 
Egy-egy idényben énekelt a hamburgi, a frankfurti és a hannoveri dalszínházban, 
a müncheniben pedig három évet töltött, s főleg a Wagner-operákban lépett fel, 
a Lohengrinben, a Tannhciuserban, a Bolygó hollandiban. Ezután, a kilencvenes 
évek legelején került az Egyesült Államokba és a New York-i szimfonikus zene-
karral, amelynek élén Damrosch Walter állt, nagy amerikai hangversenykörutat 
tett, majd egy ideig a Metropoliten vendégénekese volt. 1894 végén tért haza és 
Budapesten hangversenyezett, a korabeli feljegyzések szerint .üde hangjának 
melegségével és ritka szép magasságával" elragadtatta a közönséget. Ekkor, 29 
éves korában már visszavonult a színpadtól, mert férjhez ment a bácskai szárma-
zású Futtaki Wilhelm Gyulához, a kor egyik legismertebb hírlapírójához, több lap 
és a német—magyar nyelvű  Budapester Correspodenz, illetve Budapesti Tudósító 
című  kőnyomatos tulajdonosához, aki néhány évvel korábban, Rudolf trónörökös 
bizalmas baráti köréhez tartozva, a bécsi udvar politikájától olykor elüt ő  nézeteit 
tolmácsolta, s így hírügynöksége, újságja valóságos hatalommá n őtte ki magát. 
Együttélésük tragikusan ért végett: Futtaki Gyula, hat héttel egybekelésük után 
hirtelen meghalt. Fél év után a fiatal özvegy folytatta énekesn ői pályáját: olyan 
páratlan sikerrel személyesítette meg Szilágyi Erzsébetet Erkel Hunyadi László-
jában, hogy az operaház azonnal szerz ődtette. Ettől kezdve hét évig vezető  
énekesnője volt. 1902-ben, 36 éves korában vonult vissza, ezután• már csak 
koncertpódiumokon lépett fel. Pewny Irén nagy hangterjedelm ű  énekesnő  volt, 
sikeres pályája során több mint 80 szerepet játszott. 1916. december 29-én halt 
meg, 50 éves korában. 

Pancsovai születés ű  húga, a hat évvel fiatalabb Pewny Olga szinte azonos 
pályát futott be: Bécsben tanult, szoprán szerepeket énekelt Németországban, 
fellépett a New York-i Metropolitenben, majd Boroszlóba férjhez mentés vissza- 
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vonult. A XIX. század végén és a XX. század legelején a Pewny n ővérek neve 
fogalom volt Európa akkori zenei életében, egy ideig nagy fénnyel ragyogott mind 
a kettőé. 

DR. TELEKI GYÖRGY 

Dr. Teleki György belgrádi csillagász, egyetemi tanár, 1928. április 20-án 
született Zentán, de már több mint három éve nincs az él ők között, a szívhalál 
viszonylag korán, 59 éves korában ragadta el 1987. február 23-án, belgrádi 
otthonában. 

Azok közé a tudósok közé tartozott, akiknek neve szélesebb körben is 
ismert volt. Százszámra írta népszer ű  tudományos cikkeit a csillagászat legfris-
sebb eredményeiről, a még kifürkészhetetlen titkkairól, mégpedig szerbül is, 
magyarul is, mivel a belgrádi lapoknak éppúgy munkatársa volt, mint az újvidéki 
rádiónak, vagy a Magyar Szó Szivárvány című  mellékletének. ..A csillagokat 
lehozta a földre, hogy mindannyian látva lássuk .. . — így méltatta a Szivárvány 
szerkesztője búcsúszójában Teleki ismeretterjeszt ő  munkásságát, amely egészen 
egyedülálló volt a mi tájunkon. A legkomplikáltabb, már-már felfoghatatlannak 
látszó asztronómiai kérdésr ől is viszonylag egyszerűen írt, a tudományos problé-
mákat és igazságokat azért mégsem leegyszer űsítve, s így ki tudta elégíteni a mai 
olvasó kíváncsiságát a földön kívüli jelenségek iránt, amelyek ősidők óta izgalom-
ban tartják az embereket és amelyek iránt a világ űri kutatások beindítása után 
csak növekedett az érdekl ődés. Utolsó sorozatában a XX. század második felének 
csillagászati felfedezéseit vette számba. Halálhírével egy id őben jelent meg az új 
égitestekről, a kvazárokról szóló cikke, amelyekben, mint írja, ',legalább tízbillió 
csillag teljesítésének megfelel ő  energia keletkezik", majd utána még egy, a neut-
ron csillagokról, más néven a pulzárokról, amelyek szabályos id őközökben kibo-
csátott radiosugarait eleinte értelmes lények morzejeleiként fogták fel a meg-
lepett tudósok. Teleki mindig szívügyének tekintette a tudományos ismeretek 
terjesztését, összeegyezhet őnek találta tudományos tevékenységével, a maga 
részéről vállalta is az ezzel járó terheket, még szabad idejének feláldozásával is. 

Dr. Teleki György Horgoson fejezte be az általános iskolát, középiskolába 
a boszniai Visokóban, Szegeden és Szabadkán járt, egyetemi tanulmányait pedig 
Belgrádban végezte. Közvetlenül a diplomálás után került a belgrádi Csillagvizs-
gáló Intézetbe, ez volt életének els ő  és egyben utolsó munkahelye, itt dolgozott 
haláláig, gyorsan haladva az intézeti tudományos fokozatok ranglétráján. A 
tudomány közkatonája volt és maradt is, részben azért is, mert a százéves belgrádi 
csillagvizsgálóban kedvezőtlenek az észlelési viszonyok, a légköri adottságok 
egyszerűen nem alkalmasak az asztrofizikai mérések végzésére. És mégis több 
mint száz tudományos munkája jelent meg, ebb ől 52 külföldi folyóiratokban. 

Sokoldalú szakmai elfoglaltságát tükrözi, hogy tagja volt a szövetségi kor-
mány és a Szerb Tudományos Akadémia által alapított bizottságoknak, meg több 
külföldi tudományos bizottságnak is. A Nemzetközi Csillagászati Szövetség kong-
resszusain háromszor képviselte Jugoszláviát. 

THURZ6 LAJOS 

A kortársnak, a szerkeszt őségi kartársnak még kimondani is sok: negyven 
évvel ezelőtt, 1950. április 23-án halt meg harmincöt éves korában Thurzó Lajos 
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költő  és újságíró, egy hangos kor csendes lirikusa, az induló Magyar Szó munka-
társa, egyike a legels ők közül. Az egy mondatba sűrített életrajz adatainak 
összevetéséből az is kitetszik, hogy az idén töltötte volna be életének 75. évét, ha 
beteg szíve nem szűnik meg oly korán dobogni. 

Zentán született 1915. július 19-én, s itt, a Tisza-parti szül ővárosban nőtt 
fel a kisebbségi lét, a szociális adottságok sanyarú feltételei között. Egy alvégi 
mellényszabónál tanulta ki a mesterséget, kés őbb, tekintettel betegségére, köny-
nyebb irodai munkákat vállalt. Ezek azok az ifjúkori évek, amelyekr ől azt írja, 
hogy nrettegünk a munkanélküliségt ől, a fűtetlen szobától, a kenyértelenségt ől, 
mindentől": Ennek folytán szinte törvényszer űen a munkásmozgalom felé kezd 
tájékozódni: 18 éves fejjel a földműves szakszervezet titkára lett, két évvel kés őbb 
a munkásotthon könyvtárosa, a Híd zentai terjeszt ője és munkatársa. A folyó-
iratban az inasok sorsáról, a dolgozó n ők egészségügyi helyzetér ől, a Híd-mozga-
lom helyi eredményeiről cikkezett, de megjelent két elbeszélése és egy verse is. 

Irodalmi ambíciói a felszabadulás után bontakoztak ki, de erre csak öt év 
adatott meg neki. Nemcsak az id ő  volt szűkre szabott, az általános társadalmi 
adottságok sem voltak kedvez őek. Lírai alkatának nem felelt meg az akkori torz 
irodalompolitika, amely a költészetet csak a politika szolgálatában tudta elkép-
zelni, s ezt kemény, olykor kíméletlen eszközökkel meg is követelte. Thurzó 
persze maga is a kor gyermeke volt, az ügy szolgálatát kötelezettségének tartotta, 
s verseiben szinte sohasem mulasztotta el a távlat megcsillogtatását, az idealizált 
jelen és jövő  jelzését. Egy helyen maga is írja, hogy az , őszinte átélés adja meg a 
vers értékét, természetesen azét a versét, amely a jöv ő, a szocializmus nem 
kiabáló, hanem csendes és őszinte szeretetében íródott". A hivatalos irodalom-
politika ezt a halk igenlést nem sokra becsülte, viszont igen gyakran az a 
kötelezőnek tartott csöppnyi megalapozatlan optimizmus, az az elbújtatott ke-
véske buzgóság is csak ártott Thurzó költészetének, mert legtöbbször oda került, 
ahova már semmi sem kellett, ahol fölösleges volt. Thurzó valójában malomkö-
vek között őrlődött. Szeli István jogosan emlegeti költészete kapcsán, az optimiz-
mus tragédiáját. 

Az újságíró Thurzó Lajos sem volt jobb helyzetben. Ó írta a Magyar Szóban 
az első  irodalmi riportokat, de ezekben is, a kitűnő, szociográfikus ihletettségű  
részek mellett a földszintes didaktika is helyet kap. Thurzó a maga szelíd, 
mentegető  hangján szóvá tette a felvásárlás túlkapásait, de ezek az írások nem 
kaptak helyet a lapban, s őt szerzőjét, aki élő  szóban már sokkal hangosabban 
ítélte el a parasztok meghurcolását, kizárták a pártból. 

Thurzó Lajos életében csak egy verseskötete jelent meg: a Napos oldal 
1949-ben. Nem volt termékeny költ ő, életében mintegy 200 verset írt. Szeli 
István, Thurzó Lajos költészetének legjobb. ismer ője, aki egyúttal legnagyobb 
tisztelője és legszigorúbb bírálója is, ebb ől az életműből állította össze a 21 
munkából álló, 1970-ben kiadott válogatott verseit Lélekkel magasba szállni .. . 
címmel. Költészetének értékeit és korlátait ő  is a kor követelményeiben, magá-
ban a költőben keresi. ,,Thurzó kétségtelen költ ői tehetségét — írja el őszavában 
— semmi sem dicséri jobban, mint az, hogy e józan és fantáziátlan világban is 
színes és egyéni tudott lenni. Nem a nagy költészet elvitathatatlan jegyeivel, de 
annak ígéretével." 
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ALKOTÓM ŰHELY 

HORVÁTH MÁTYÁS 

A VAJDASÁGI KÖZÉPISKOLÁSOK OLVASÁS-
KULTÚRÁJÁNAK SZOCIOLÓGIAI ASPEKTUSAI (1.) 

Az esztétikum társadalomformáló hatását csak akkor ismerhetjük fel a maga 
igazi mivoltában,ha helyesen értelmezzük a m űvészi alkotás és befogadás Össze-
függését. E kérdésben nem egyöntet űek a szakért ői vélemények. Egyesek az 
alkotást és befogadást mereven szétválasztják. Eszerint csak a szerz ő  az alkotó 
az irodalomban, az olvasó pusztán befogadó.Ha ezen az alapon állnánk irodalom-
tanításunkban, úgy meg kellene elégednünk a tanulók irodalomtörténeti isme-
reteivel, szövegelemz ő  képességével. Tanítási koncepciónk azonban magában 
foglalja azt az elvárást is, hogy az irodalmi m űalkotás egyúttal nevel is, azaz 
meghatározott személyiségjegyek kialakítását mozdítja el ő  vagy éppenséggel 
egyedüli eszköze a személyiségformálásnak. Ezzel az elvárással tehát tagadjuk, 
hogy az olvasó pusztán befogadásra beállított. 

- Marx A politikai gazdaságtan alapvonalai című  munkájában a termelés és 
fogyasztás viszonylatáról ugyan, de érinti a kérdést és leszögezi, hogy nincs olyan 
befogadói tevékenység, amelyben ne volna meg az alkotás legalább egy eleme. Ha 
tételét az irodalom és olvasó relációjára helyezzük át, akkor azt kell mondanunk, 
hogy ha az olvasó igazán étéli az irodalmi alkotást, akkor valójában újjáteremti 
magában. Az irodalmi szöveg léte éppen ezeknek az újrateremtéseknek a lánco-
lata. A tanuló valójában nincs is tudatában újjáteremt ő  tevékenységének, még 
kevésbé annak, hogy a randszeres kapcsolata a szépirodalommal milyen változá-
sokat idéz elő  személyiségében. Ennek ellenére maga is bizonyos esztétikai 
formákat hoz létre, amikor egyre igényesebben fejezi ki érzelmeit, gondolatait, 
beszédműveket hoz létre, amellyel környezete nyelvhasználatára is hatással 
lehet. Mindezek során ugyan nem hoz létre olyan befejezett m űalkotásokat, mint 
a hivatásos írók, mégis bizonyos értelemben esztétikai min őséget teremt. Való-
jában így is kell értelmeznünk tantervi célkit űzésünket, amely a tanulók egyéni 
alkotómunkájára vonatkozik. 

Az irodalomtanítással kapcsolatos társadalmi elvárásokat, célkit űzéseket a 
közoktatásügyi hatóság pontosítja a tantervekben. A tervezéskor azonban egy 
hipotetikus. tanuló, egy képzeletbeli átlag, egy fantom-személyiség lebeg a ter-
vezők szeme előtt. A tanítás gyakorlata azonban konkrét tanulókkal foglalkozik, 
azokkal kell megszerettetni az irodalmat, kialakítani esztétikai értékrendjüket, 
fejleszteni személyiségüket. Ekkor derül ki, hogy mennyi eltérés van a hipoteti-
kus és konkrét tanuló között. A különbségek eredhetnek születési adottságokból, 
ugyanakkor a környezet is nagy hatással van az érdekl ődés alakítására vagy 
éppenséggel a meglévő  adottságok kibontakoztatására vagy elfojtására. 

Közhelynek számít ismételni, hogy a környezet, a családi szubkultúra dönt ő  
hatással van még az anyanyelv elsajátítására, fejl ődésére is. Ez viszont az id ősebb 
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osztályokban már akár a pályaválasztást is dönt ő  módon befolyásolhatja. Még 
inkább érvényes ez a megállapítás az olvasási azokások kialakítása esetében! Az 
ingerszegény társadalmi környezet dermeszt ő  hatását maga az irodalomtanítás 
ellensúlyozhatja, egyéni esetekben a tanulót a hiányok pótlására serkentheti, ám 
általánosságban maga a tanítás nem jár együtt a hiányok pótlásával. 

Előző  tanulmányunkban (A középiskolások irodalmi érdekl ődése) megvizs-
gáltuk, hogy a középiskolai oktatás kezdetén milyen irodalmi érdekl ődést tap asz-
taltunk a középiskolások köréhén, majd arra is választ kerestünk, hogy a 
tanulmányi ciklus végén az érettségiz ők hogyan viszonyulnak az irodalomhoz, 
mi köti le az érdeklődésüket. Bántó egyoldalúság hibájába esnénk azonban, ha 
csupán a tanítás hatásának tulajdonítanánk a reprezentatív minta adatait. Két-
ségtelennek tartjuk, hogy a szervezett nevel ő-oktató munka hatásán kívül más 
hatások is érik a tanulókat, befolyásolják ízléskultúrájukat. Ezek a hatások 
többrendbeliek lehetnek: a családi környezet, baráti kör vagy a társadalmi 
környezet részér ől érhetik bizonyos ingerek az ifjúságot. Mi ebb ől a bonyolult 
hatásrendszerb ől egyet, a családi környezet hatását emeltük ki mint olyat, amely 
legnagyobb befolyásolási mechanizmussal hathat az ifjúság formálódó irodalmi 
ízlésére. 

Adatgyűjtéskor a tanulónak meg kellett jelölnie a szül ők foglalkozását, 
illetve iskolai végzettségét. A következ ő  skálát alkalmaztuk: 

Vezető  állású dolgozó 
Egyetemi vagy főiskolai végzettségű  
Középiskolai végzettségű  szellemi munkás 
Irodai dolgozó 
Szakmunkás 
Betanított munkás 
Segédmunkás 
Mezőgazdasági fizikai munkás 
Egyéni termelő  
Kisiparos 
Egyéb 

A minta szociális szerkezetér ől a következő  Összevont adatokat kaptuk: 

Osztály Értelmiségi Ipari munkás Mez.dolgozó Egyéb Összesen 

I. 19 13 6 7 45 

42,22% 28,88% 13,33% 15,55% 

II. 19 10 7 5 41 

42,22% 24,39% 17,07% 12,19% 

A könyvtári tagság 

Irodalmi nevelésünk egyik fontos törekvése mind az általános iskolában, 
mind a középiskolában, hogy a tanulókkal felfedeztesse a könyvtárat mint 
információs forrást. Célul t űztük ki, hogy a gyermekek fokozatosan eligazodja-
nak a könyvtárban, megismerjék a katalógusrendszereket, azokat tudják kezelni. 
A középiskolai fogalmazástanításnak pedig az lenne egyik feladata (lásd: kisérte- 
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kezés írása), hogy rászoktassa a tanulókat egy-egy téma annotált bibliográ-
fiájának összeállítására és annak felhasználására. Közvetlen gyakorlati haszna 
egy ilyen kialakult jártasságnak már az érettségi szakdolgozatok írásában is 
megmutatkozna, közvetve pedig az egyetemi tanulmányokban jutna nagyobb 
szerephez. A tanulók önálló ismeretszerzésében, kijelölt szakterületek feldolgo-
zásában támaszkodhatnának e jártasságra. Távolabbi feladata pedig a permanens 
képzésben érvényesülne. 

Mi a valóság? 
Az I. osztályosok egy része minden szociális kategóriából soha nem volt 

egyetlen könyvtárnak sem tagja. Ezt magyarázhatjuk azzal is, hogy az általános 
iskola szerényebb irodalmi igényeit kielégítik a családi könyvtárak, de az adatban 
feltétlenül benne van az is, hogy nyolcéves iskoláztatás sem tudta felkelteni 
egyesek érdekl ődését a könyvtár iránt. Ezt látszik igazolni az az adat is, hogy 
szinte alig akad tanuló, aki az iskolakönyvtárakat használná! A jelenség mögött 
feltétlenül több tényez ő  rejlik. Minden bizonnyal számolnunk kell a nevelés 
fogyatékosságaival is. Ugyanakkor szem el őtt kell tartanunk az iskolakönyvtárak 
állományát. A nemzeti jövedelemb ől egyre kevesebb százalék jut az oktatásnak, 
s azok az eszközök is inkább a személyi jövedelmek kiegészítését hivatottak pó-
tolni. A dráguló könyvekb ől egyre kevesebb jut a könyvtárakba. Másrészt az 
egymást követő  tantervi változások újabb és újabb feladatokat rónak az iskola-
vezetésre, hogy beszerezze az új házi olvasmányokat. Szinte megoldhatatlan 
feladat előtt áll az iskola! 

Mi sem természetesebb, hogy a középiskolától várnánk a helyzet javítását. 
Adataink ezzel szemben épp az ellenkez őjét bizonyítják: az ipari munkás vagy 
mezőgazdasági munkás családból származó fiatalok 60, ill. 42,8%-a azt vallja, 
hogy valaha könyvtártag volt, de az adatközléskor nem tagja egyetlen könyvtár-
nak sem! A helyzet tehát a négy középiskolai évben csak romlott! 

A mintába tartozó fiatalok dönt ő  többsége a városi könyvtárakban elégíti 
ki olvasási igényeit. Az értelmiségi és ipari munkás eredet ű  tanulók 68-69%-a 
tagja a városi könyvtárnak már I. osztályos korában. Azok maradnak távol ett ől 
az intézménytől, ahol a legnagyobb szükség lenne a közkönyvtárak szerepére: a 
mezőgazdasági dolgozók és az egyéb kategóriákból származók számára. Pl. a 
mezőgazdasági dolgozók gyerekei egyharmada tagja csak valamelyik közkönyv-
tárnak. 

Némi pozitív fejlődés kimutatható az érettségiig. Az értelmiségi családból 
származók könyvtári tagsága alig csökken (63%). Ugyanakkor az ipari munkás-
családból származók tagsági áránya megfelez ődik (30%), ám emelkedik a mez ő -
gazdasági és egyéb kategóriák tagsági aránya. Ezekben az adatokban van halvány 
biztatás. Az ingerszegény környezetb ől érkező  tanulók egy része az iskoláztatás 
végére felfedezi a könyvtárat mint információs forrást. Azonban azt is le kell 
szögeznünk, hogy ez nem általános jelenség! A nevel őmunkában épp azokon a 
tanulókon kellene segíteni, akiknek a környezete nem hat serkent őleg. 

Sajtóolvasás 

A környezeti hatások feltehet ően legelőször és legmélyrehatóbban a sajtó 
iránti viszonyban mutatkoznak meg. Kisgyermekkortól megszokhatja a gyer-
mek, hogy a családtagok kezében ott látja az újságot vagy a hetilapokat, s így 
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kezdetben utánzásként, kés őbb érdeklődésének megfelel ően maga is rákap a 
sajtótermékek lapozgatására, majd olvasására. 

Országos adatokkal nem rendelkezünk arról, hogy a feln őtt lakosság köré-
ben mennyire népszerűek, olvasottak a sajtótermékek. A középiskolás minta 
azonban elgondolkodtató adatokkal szolgál. Az I. osztályosok közül a legnagyobb 
százalékban az ',egyéb" kategóriába tartozó tanulók a rendszeres újságolvasók, 
azas 80%-uk olvas napilapokat. Őket követik az értelmiségi családból származó 
tanulók. A legkevesebbet olvasnak az ipari mukások gyermekei (54%). Ha az 
okokat kutatjuk, feltehet ően a családi jövedelemben kell azt keresnünk. A nehez: 
gazdasági körülmények takarekosságra késztetik a családi költségvetést. Mi sem 
természetesebb, hogy legkönnyebben a napilapok vásárlásáról mondanak le. Ám 
nem ez lehet az egyetlen ok. A IV. osztályban jelent ősen csökken az újságolvasók 
száma. Az anyagi tényezők mellett tehát más is jelen lehet. Nézetünk szerint az 
okot az ifjúság erősen apolitikus magatartásában kell keresnünk. Egyszer űen 
nem tanúsítanak jelent ősebb érdeklődést a napi politikai-társadalmi jelenségek 
iránt. 

A napilapokkal szemben nagyobb az érdeklődés a hetilapok iránt. Szinte 
alig akad tanuló mindkét korosztályban, aki ne olvasna legalább egy hetilapot 
rendszeresen. Természetesen a 7 Nap áll a vezet ő  helyen, mint sokoldalú hazai 
hetilap, ám ugyanakkor megfigyelhet ő  a tanulók érdeklődésének erős differenci-
ációja is. Az értelmiségi családok gyermekei közül olvasnak a legkevesebben 
hetilapot (a IV. osztályban 73%), ugyanakkor ebben a csoportban figyelhet ő  meg, 
hogy itt mutatkozik a legnagyobb tarkaság a sajtótermék megválasztásában. A 
nyelvtől függetlenül megvásárolják egyesek az érdekl ődési körükbe vágó hetila-
pot (szerbhorvát és német nyelven is), ha az kielégíti érdekl ődésüket. A többi 
kategóriában szinte minden tanuló rendszeres olvasója egy-egy hetilapnak, de itt 
figyelhető  meg az is, hogy életkoruktól függetlenül egyesek még mindig a Jó 
Pajtást olvassák vagy a különböz ő  képregényeket. Ezek az adatok bizonyos fajta 
ízlésretardáltságra utalnak. Másrészt igazolva látjuk az ifjúság érdektelenségét is, 
mert az adatok bizonyos fajta politikamentességre is rámutatnak. 

A folyóiratok iránt mutatkozik a legkisebb érdekl ődés. Az I. osztályban a 
tanulók 80%-a nem olvas folyóiratot! A szóródás 68-tól 85%-ig terjed. A határér-
tékek mögött az értelmiségi és az egyéb kategóriákból származó tanulók vannak. 
A középiskola végén némileg enyhül a helyzet: 42-71% vallja, hogy nem olvas 
folyóiratokat. Aki olvas, az is inkább egyéni érdekl ődésére hallgat, azaz a pálya 
választásnak, hobbijának magfeleló kiadványok mellett dönt. A legnépszer űtle-
nebbek az irodalmi folyóiratok! Az I. osztályosok közül csupán egyetlen tanuló 
tüntette fel, hogy olvasója az Új Symposionnak. Az érettségiz ők közül pedig 
egy-egy tanuló ismeri a Hidat vagy az Üzenetet. 

Összegezzük tapasztalatainkat! Az adatok tükrében le kell szögeznünk, 
hogy a napilapok olvasása a középfokú oktatásban visszaszorul. A legnép-
szerűbbek a hetilapok. Ennek azonban az anyagi okokon kívül a társadalmi-gaz-
dasági aktualitások iránti közöny is oka lehet. A hetilapok nagy népszer űsége 
ugyanis arra utal, hogy az egyéni érdekl ődés kielégítése a cél, nem pedig a 
tájékozódás a társadalmi eseményekben. A címek ugyanis világosan jelzik a 
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nemek közti különbségeket is, de azt is, hogy a publikáció nyelvét ől függetlenül 
(tegyük hozzá: a kiadvány árától is függetlenül) megvásárolja a kiadványt az 
ifjúság, ha tartalma számára érdekes. Irodalmi nevelésünk tankönyvközpontú, 
és erősen ragaszkodik a tantervi anyaghoz. A szabadabb el őírások elkerülik a 
pedagógusok figyelmét, illetve nem szeretik a kényelmetlenebb útját az irodalmi 
nevelésnek. Minden hetilapunkban található irodalmi rovat. Három irodalmi 
folyóiratunk van. Ezek ismeretlensége a tanulók el őtt azt látszik bizonyítani, 
hogy az iskoláztatás alatt az osztályban nem találkoznak ezekkel az irodalmi 
folyóiratokkal. Rejtett marad el őttük a jugoszláviai magyar irodalom jelene! 
Árukat illetően nem lehetnek fenntartásaink, mert olcsóbbak a hetilapoknál. 
Kimaradásukat az olvasási kultúrából egyedül tanításunk rovására írhatjuk: nem 
kapnak helyet irodalmi nevelésünkben. Ha pedig az oktatási rendszerb ől kike-
rülő  középfokú végzettség ű  polgáraink nem válnak az irodalmi folyóiratok olva-
sóivá, tulajdonképpen kiknek is jelennek meg ezek a folyóiratok? Másrészt 
felmerül a kérdés, hogy ha az irodalomkritika nem befolyásolhatja az irodalmi 
ízlést, milyen értékrend alapján válogatja meg az olvasó aktuális olvasmányait? 
A femerült kérdésre választ kapunk a további adatok feldolgozásakor! 

Kénytelenek vagyunk leszögezni, hogy a sajtótermékek népszer űsítésében 
az iskolának igen kevés szerep jut. De vajon az irodalmi alkotások olvasásához 
milyen mértékben járul hozzá az iskola? Adataink hasonlóak, mint a sajtóolvasás 
esetében: csupán a tanulók 6%-a vallja, hogy tanárai befolyására választja meg 
irodalmi olvasmányait .... Négyéves rendszeres irodalomtanítás hatásfoka nem 
mérhető  kizárólag ez2el az adattal. Ám akkor is sokat mond, mert akkor az 
iskolán kívüli, a tanuló környezetében rejlő  hatásforrások azók, amelyek dönt ően 
befolyásolják irodalmi ízlését — ha egyáltalán lehet beszélni rendszeres olvasá sról 
és ízlésről. A tanulók 64-80%-a önállóan választja meg olvasmányait. Ez az 
önállóság azonban .azt jelenti, hogy a legkülönböz őbb tényezők befolyása alatt 
hoz döntést: a könyvek ára, hozzáférhet ősége, a fülszöveg, a környezet vélemé-
nye az adott könyvről vagy szerzőről és egyáltalán az a tény, hogy a közvetlen 
környezetet alkotó személyek rendszeres olvasók-e. Tehát csupa esetlegesség, 
csupa kérdőjel. Biztos választ csak úgy kaphattunk volna a felmerült kérdésekre, 
ha a nagyon időigényes interjú módszerével éltünk volna. Az adatok azonban 
minden vonalon összefüggnek, kölcsönösen kiegészítik egymást. Így pl. az iro-
dalmi nevelés alacsony hatásfokát jelzik azok a számok is, amelyek a könyvvá-
sárlásra költött összegekről szólnak egy tanítási évben. Amíg az I. osztályosoknak 
14%-a nem vásárol könyvet, addig a IV. évfolyam tanulóinak 41%-a nem költ egy 
dinárt sem könyvvásárlásra. Az el őzőekben már tapasztaltuk, hogy a könyvtárak 
látogatottsága is csökken nizonyos százalékban, utóbbi adatunk pedig a könyv-
vásárlók számának drasztikus hanyatlását jelzi. A kett ő  arra utal, hogy az 
irodalmi érdeklődés csak a tanulók egy adott csoportjára korlátozódik a valóság-
ban. 

Ennél a beszűkült csoportnál azonban tapasztalunk valami vigasztalót. Azt, 
hogy az I. osztályhoz viszonyítva az érettségiz ők átlagban háromszor annyit 
költenek könyvre. Illetve az a maradék csoport, amelyik olvasóvá vált! 

A csoporton belül is szemléletesen megmutatkozik a tanulók anyagi hely-
zete. A munkáscsaládból származó fiatalok csak negyedrészét költik könyvre 
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annak az összegnek, amely az értelmiségi családok gyermekeinél kimutatható. 
Igaz, hogy az értelmiségi pályán dolgozók családi jövedelme sem kielégít ő, de a 
szokás, a hagyományok ennek ellenére a jövedelem egy részének kulturális javak-
ra fordítását serkenti. A munkáscsaládokban a megélhetési gondok ezen a téren 
is éreztetik hatásukat. Ha valaki megszerette az irodalmat, az sem tud hozzájutni, 
gyarapítani könyvállományát ízlésének és érdekl ődésének megfelel ően. 

Középiskolások és a könyv 

A személyiségben hírszerűen, meggyőződésszerűen élő  olyan érzelmekkel 
átszőtt tudattartalmakat, reakciósémákat nevezzük beállítódásnak (attit űdnek), 
amelyeket a személyiség észlelései, ítéletei és viselkedése során alaptételként 
alkalmaz. A beállítódás az egyéni életút terméke, ugyanakkor nyitva áll a világ 
módosító hatásai előtt. A középiskolás kor kezdetén már számolnunk kell irodal-
mi beállítódással, melynek foka kapcsolatban van az életkori sajátosságokkal, 
illetve az általános iskolai irodalmi neveléssel. Ennek hiányában nem is beszél-
hetünk rendszeres olvasóról. 

Az olvasóknak általában az irodalom azt nyújtja, amit várnak t őle, aminek 
átélésére az olvasónak lehet ősége, képessége van. Ez úgy következik be, hogy az 
olvasói beállítódással szabályozott vágy és a m űvek jelentette valóság közötti 
feszültséget az olvasó a viselkedési taktikával csökkenti a minimálisra. Van olyan 
olvasói viselkedési stratégia, mely tudatosan vállalja a vágy—valóság távolság 
okozta feszültséget. A különböző  viselkedési stratégiák legfontosabb osztályozási 
szempontja éppen a feszültséget vállalók és elkerül ők elkülönítésére szolgáló 
aktív-passzív olvasás. 

Jól elkülöníthető  az olvasóknak az a csoportja, akik számára az olvasás a 
mindennapi élet gondjai elől való menekülés. Elkülöníthető  az olvasóknak az a 
rétege, amely tudatosan vállalja a feszültséget, a szellemi munkavégzést, az 
irodalmi mű  esztétikai értékeinek újraalkotását. A kikapcsolódást és a szellemi 
munkavégzést vállaló rétegek azonban csak kisebbik felét alkotják az olvasók-
nak. Elég jól elkülöníthető  az olvasóknak az a csoportja, amely az irodalmi 
műveket információs forrásnak használja. E csoport tagjai vagy olyan m űveket 
olvasnak, amelyeknek szerz ői nem is nagyon akarnak mást, mint szórakoztatóan 
tájékoztatni különböző  dolgokról, korokról, vagy pedig a valóságot összetetten 
ábrázoló művek összefüggésrendszeréb ől emelnek ki számukra érdekes informá-
ciókat. Ezek az olvasók már nem hisznek el mindent naivan a regényekben 
ábrázolt világról, hanem bizonyos elemz ő  munkát végeznek. A kikapcsolódó-me-
nekülő  olvasóknál elég ritka az ilyen típus. 

Az azonosulás is csoportképz ő  szempont lehet. A hasonló vagy éppen 
vágyott sorsú szerepl őkkel való azonosulás felfogható a szenvtelen, információ-
szerző  viselkedés ellentéteként is. A szerepl őkkel való naiv azonosulás a kikap-
csolódó-menekülő  stratégiájú olvasóknál gyakori. Az elemz ő-azonosuló maga-
tartás az informálódóknál tapasztalható. 

Az olvasói beállítódás, a könyv iránti szükséglet irányítja a könyvvásárlást 
is. Azt tapasztaltuk, hogy a középiskolások jelent ős százaléka nem vásárol köny-
vet, és ez a tendencia er ősödik az idősebb osztályokban. Okát kereshetjük és 
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keresnünk is kell az irodalmi nevelésben, amely nem alakítja ki a megfelel ő  
irodalmi attitűdöt, de nyilván ehhez hozzájárul a terjed ő  videózás és más, 
előttünk ismeretlen tényezők. Az egy évben könyvvásárlásra fordított összegek 
sem igen biztatóak, tekintettel a szépirodalmi művek eladási árára. Mégis azt 
tapasztaljuk, hogy a vásárlók fejenként legalább egy könyvet vettek. Megoszlásuk 
társadalmi kategóriánként a következ ő : 

I. IV. 

Értelmiségi eredet 19 4 16 5 

Munkáseredet 11 1 9 1 

Földműves eredet 5 2 8 1 

Egyéb 5 — 4 — 

Az első  számoszlop a könyvek számát ;  a második a tananyaghoz kapcsolódó 
művek számát jelzi. 

Ha azt vesszük alapul, hogy az érettségiz ők 41%-a nem vásárol könyvet, 
akkor azok körében, akik kialakították magukban az irodalmi attit űdöt, tapasz-
talható a könyv iránti érdekl ődés, a könyvvásárlási igény növekedése. Szoros 
korreláció tapasztalható ezek körében az irodalmi nevelés és a vásárlás tárgya 
között is. Az irodalomtanítás felkeltette az érdekl ődést bizonyos szerzők, irodal-
mi alkotások iránt, és a tanulók azt saját magánkönyvtárukban is szeretnék 
elhelyezni. Ez a törekvés legszembet űnőbb az értelmiségi családokban. A többi 
csoportban ez a törekvés nem jelent ős, vagy éppen teljesen hiányzik. És leszögez- 
hetjük: éppen ott hiányzik, ahol a környezeti hatásokkal szemben az irodalom-
tanításnak kellene más értékrendet kialakítani! 

(Folytatjuk) 
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TRIFUN PAVLOVI Ć  KA ĆUREL 

SZLÁV-MAGYAR KÖLCSÖNHATÁSOK A SZEMÉLY-
ÉS CSALÁDNEVEKBEN 

A szláv és a magyar nép ősidők óta együtt él. Sorsukban egymásra vannak utalva. 
Évszázadokon át éltek egymás mellett, megosztottak egymással jót és rosszat. Ez 
az együttlét, a kölcsönös elvegyülés és egymásba szöv ődés a személy- és család-
nevekben is kifejezésre jut. 

A szláv névtudomány számos olyan személynevet és ebb ől képzett család-
nevet ismer, amelynek alapját tősgyökeres magyar szavak alkotják. Ezenkívül a 
szláv nevek sorában előfordulnak eredeti magyar nevek is, minden változtatás és 
szlávosítás nelkül. 

A szlávoknál nagyon gyakoriak a saját etnikumukra utaló személynevek, 
amelyek a név visel őjének szláv hovatartozását jelzik. Ilyen név a Slaven, a 
Slavenka, a Slovenka, a Hrvoje, a Srboljub, a Hrvatin, a Srbislav és hasonlók. A 
szláv névszótár azonban ismer olyan személyneveket is, amelyekben az etnikum-
ra való utalás nem szláv népcsoportra vonatkozik. Ilyen a Roman, a Latinka, a 
Mauro, a Franjo, az Alenka, a Persida, a Sabina stb. 

Az ilyenfajta, nem szláv etnikumra utaló személynevek csoportjába tartozik 
az Ugrin és a Sekula. 

Az Ugrin általános szláv elnevezése a magyarnak,' amelyet azután a szlávok 
személynévként használnak. Etimológiai jelentésér ől Milica Grković  így ír: iAz 
(Ugrin) elnevezés avar eredet ű, a következő  szószerkezetb ől: ono — tíz + gur — 
nyílvessző." Az Ugrin rendkívül korán került a szláv nevek sorába. Mint sze-
mélynév a szláv történelem igen régi feljegyzéseiben és dokumentumaiban is fel-
lelhető. Említést tesz róla pl. a XIV. sz. els ő  feléből származó Dečanska hriso-
vulja is. 

Az Ugrin alapszóból azután más nevek is létrejöttek. 
A -ko utóképző  hozzáadásával, akárcsak a Milanko, az Ivanko, a Vladanko 

stb. esetében, kialakult az Ugrinko férfinév (Ugrin + ko = Ugrinko). 
Az Ugrica név ugyancsak az Ugrinból keletkezett, az -ica toldalékos kiegé-

szítéssel (amely guakran kicsinyít ő  képzőként szerepel). Tehát: Ugr(a) + ica = 
Ugrica. Az Ugrin nevet egyes vidékeinken Ugren formában ejtik. 

A szláv nevek szokásos utóképzőinek, az -a és a -ka toldalékoknak a 
hozzáadásával az Ugrin n ői személynévvé alakul át: Ugrin + a = Ugrina és Ugrin 
+ ka = Ugrinka. Az Ugrinja személynév változatát képezi az Ugrina n ői névnek. 

Az Ugrina azonban férfinév is lehet, mert az -a toldalék nem csak a nő i 
nevek képzésére szolgál, hanem mint augmentációs utóképz ő  férfinévben is 
szerepelhet (Božina, Vu čina), aminek a néphit szerint profilaktikus (megel őző , 
védő) jellege van. 

Az Ugra és Ugro lerövidített formája lehet szinte bármely névnek, amely 
az etnikumra utaló Ugrinból származik. 
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Az Ugrin személynév, bármiféle toldalék nélkül, önálló családnévként is 
szerepel, amellyel számos szláv népnél találkozhatunk. A szláv vezetéknevek 
képzésére szolgáló jellegzetes toldalékok hozzáadásával azután az Ugrin személy-
névből nagyon sokféle szláv családnév született. Ilyenek az Ugrinov, az Ugrino-
vić, az Ugrinić, az Ugrinčić  stb. 

A Sekula férfinév a székely szóból, vagyis a mai Romániához tartozó erdélyi 
magyar népcsalád elnevezéséb ől származik. 

A székely szó eredetileg mindazoknak a magyaroknak az elnevezésére 
szolgált, akik a magyar állam peremvidékein éltek. Értelme kés őbb leszűkült, 
úgyhogy ma csupán azokat a magyarokat értjük alatta, akik Erdély délkeleti 
területein élnek. 

A szó etimológiai értelmezése nincs megbízhatóan tisztázva, de feltételezés 
szerint a SICULUS latin szóból származik, annak a népnek a nevéb ől, amely a 
mai Olaszország egyik vidékén, a Tevere partjain élt, majd pedig Szicíliába 
telepedett át. Voltak más kísérletek is a szó megfejtésére, de ezek egyike sem 
nyerte el a. tudományos bizonyosságot. A székely szót egyébként els őként egy 
1092-ből származó írásos emlék említi. 

A Sekula név a népköltészet hatására vált népszer űvé a szláv népek köré-
ben. Egyes vidékeken a kiejtése Sekulja. Crna Gorában és Hercegovinában Se-
kule formájában ismerik, míg Macedóniában, Bulgáriában és Szerbia egyes kör-
zeteiben a Sekul elnevezés dívik. A szerbek, a Crna Gora-iak, a bolgárok és a 
macedónok mellett más szláv népek körében is honos, de ritkább el őfordulással. 
A névnek nincs becézett formája, ezért (leginkább) eredeti formájában használa-
tos, minden rövidítés nélkül. Emellett csak a szláv férfinevek képzéséhez szolgál 
alapul. Női formája nincsen. 

Személynévként a Sekula név gyakori a szláv névszótárban, de a bel őle 
kifejlesztett vezetéknevek eléggé elterjedtek. 

A Sekulić  családnévvel sűrűn találkozhatunk Šumadijában és a Morava 
mentén, Bosznia egyes vidékein, Szlavóniában és Kordunban, valamint Észak-
Bácskában (a Szabadkán él ő  bunyevácoknál). Crna Gorában a Sekuli ćek Borić  
falvában, Albániában az északon fekv ő  Vraka környékén, a horvát Sekuli ćok 
pedig a magyarországi Baja környékén (Vancagán, Katymáron, Szentivánon) 
élnek. Ezt a nevet a legtöbben Crna Gorában és Hercegovinában viselik (Trebinje 
és Bileča környékén), s innen telepedtek át Vajdaságba (Titoverbász és Szécsány). 
A Szekulov, Szekulev és Szekulovszki családnevekkel Bulgáriában és Macedóniá-
ban találkozhatunk. 

Az említetteken kívül vannak még más vezetéknevek is, amelyeknek alapját 
a Sekula személynév és ennek változatai képezik: Sekulin, Sekulinac, Sekulac 
stb. 

A szláv népeknél meghonosodott magyar eredet ű  személynevek közül az 
Uroš fordul elő  a leggyakrabban. Úgy keletkezett, hogy a magyar ',úr" szó 
kiegészült a természetes szláv -oš végz ődéssel, amelyet sok esetben használnak 
a szláv nevek képzésére, mint amilyenek a Miloš, Radoš, Dragoš és hasonlók. 

Az úr a magyar köznyelvben a férfiak megszólítására szolgál, de nagy 
kezdőbetűvel írva az Úr Jézus Krisztust jelenti. Népnyelvi környezetben férjet is 
jelenthet. Írásos dokumentumban els ő  ízben 1195-ben említik. Pontos eredete 
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nem ismeretes, de a feltételezések szerint még a finnugor periódusból származik, 
mégpedig a finn ,,uros" szóból, amely el őbb a hím általános megjelölésére szolgált, 
később viszont más jelentést is kapott., s vitéz, h ős, harcos értelemben használták. 
A korai magyar államban meghatározott rangot jelölt az állami hierarchiában. 
Az irón és török eredetére vonatkozó feltevésekre nincs tudományos bizonyíték. 

Pontosan nem lehet tudni, hogy az Uroš név mikor került be a szláv nevek 
jegyzékébe, de már a XIII. és XIV. századi írásos emlékekben is megtalálható. 
Azok a névjegyzékek is tartalmazzák, amelyek a banjai, a de čani és a prizreni 
uradalmakról készültek. A nép, különösen a szerbek körében való elterjedésére 
nagy hatással volt, hogy néhány középkori szerb fejedelemnek is ez volt a neve 
— Uroš király és Uroš cár. 

Uroš Nemanjić  király harmadik fia volt Stevan Prvoven čaninak, s 1243-tól 
1276-ig uralkodott Szerbiában. Szász bányászokat telepített le Erdélyb ől, kifej-
lesztette a bányászatot, s ezzel tette nevezetessé a középkori szerb Raška államot. 
Amikor 1280-ban meghalt, a Sopo ćani kolostorban temették el. 

Uroš cár viszont Dušan cár fia volt, s 1355-t ől 1371-ig volt trónon. A 
népköltészet .gyenge Urošként" említi. A kosovói Uroševac az ő  emlékét viseli 
nevében. 

Az Uroš személynévből más nevek is kialakultak. 
Az -ic és -ica kicsinyít ő  képzők hozzáadásával jöttek létre az Urošic (Uroš 

+ ic) és az Urošica (Uroš + ica) nevek, amelyek már nem becenévként haszná-
latosak, hanem mint önálló személynevek. Egyes szláv környezetekben az 
Urošnak más változatai is léteznek (pl. Uraš). Az Ura, az Uro és az Urko a 
megszokott lerövidítés útján keletkezett. A szlovének az Urošt Urška csúfnévvel 
illetik, amelynek orosz, fehérorosz és ukrajnai megfelel ője a Rosa. Az Uroš 
férfinévnek nincs női névformája. A szlávok régi, de szép és jó hangzású névnek 
tekintik az Urošt. Az utóbbi időben, mint sok más ősi személynév (Nemanja, 
Marko, Časlav), fokozatosan visszatér a szláv névszótárba. 

Mint a legrégibb személynevek egyike, alapelemét képezi sok szláv vezeték-
névnek. Ilyen az Urošev, az Uroševna, až Uroševi ć, az Uroševski, az Urošin stb. 

Az Uros a magyarban is használatos. Ladó János is említest tesz róla 
Magyar utónévhönyv c. munkájában, habár használata ritka, nagyon ritka. 
Ezenkívül maga az úr szó, amely alapját képezi a szláv Uroš névnek, önálló 
formájában is jelentkezik vezetéknév gyanánt a magyarban. 

Az Uroš, Ugrin és Sekula nevek mellett, amelyek egy-egy eredeti magyar 
szóból képződtek, a szláv körében elterjedtek egyes ősi magyar személynevek is, 
melyeket minden változtatás nélkül használnak. Ilyen név a Géza, a Kálmán és 
a Zoltán. 

A Géza tősgyökeres magyar férfinév, amelyet mára kereszténység felvételé 
előtt is használtak. A török ••gyejsa" szó téves ejtéséb ől keletkezett, amelynek 
értelme nem ismeretes. Megszokott becéz ő  formái a Gézácska, a Gézuska és a 
Gézuka. 

A Kálmán is eredeti magyar férfinév, amelynek jelentése ,,maradék". Semmi 
köze sincs a Koloman névhez, amely az írekt ől származik. A Koloman nevet egy 
Ír zarándok viselte, akit kivégeztek, s akit Ausztria véd őszentjének tekintenek. 
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A Kálmán névnek sokféle becéző  formája van, mint amilyen a Kala, a Káli, a 
Kálmánka, a Kálmi, a Kálmuska, a Kaló stb. 

Az említett eredeti magyar nevek közül a szláv népeknél legelterjedtebb a 
Zoltán. Árpád fia is ezt a nevet viselte, aki 907-t ől 947-ig uralkodott Magyaror-
szágon. Maga a szó török eredet ű, és 'uralkodót", tivezért" jelent. A török császá-
rok 1473-tól szultánnak (vezérnek) kezdték nevezni magukat, míg korábban 
emírek (hercegek) voltak. Az az állítás, miszerint a szláv Zlatan névb ől származik, 
nincs bizonyítva. A Zoltán becenevei is rendkívül változatosak: Zolika, Zolicska, 
Zolkó, Zolóka, Zoltánka, Zoltinka, Zolti stb. 

Az Ugrin, a Sekula és az Uroš nevek inkább a pravoszláv vallású szlávok 
körében gyakoriak, a Géza, a Kálmán és a Zoltán nevet pedig inkább a katolikus 
szlávok, köztük elsősorban a horvát-bunyevácok használják. 

Ezek a magyar eredetű  szláv nevek, amelyeket részint eredeti, változatlan 
magyar formájában, részint pedig az eredeti magyar szavak beépítésével használ-
nak, évszázadok óta jelen vannak a szláv névhasználatban, és így a magukénak 
tekintik őket. 

Az etnikumjelző  Mađar családnév, amely eredetileg a hét magyar néptörzs 
egyikének elnevezésére szolgált, ugyancsak nagyon sok szláv vezetéknévnek 
képezi alapját: Madžar, Ma đar, Madžarac, Ma đarac, Madžarev, Madžarov, 
Mađarev, Madžarevi ć, Madžarović, Mađarević, Mađarić, Mađaričić, Mađarčić  stb. 

A folyamat azonban kétirányú. A magyarok is használnak szláv személy-
neveket, amelyek idővel hozzáidomultak a magyar kiejtéshez, és teljesen elma-
gyarosodtak. Jelenlétük a magyarok körében régi kelet ű, teljesen összekap-
csolódtak a magyar néppel, amely a magáénak tekinti őket. 

A László pl. az egyik leghasználatosabb magyar férfinév. Ez valójában 
magyar változata a szláv eredet ű  Vladislav névnek. Alapját a iivlad" szótő  képezi, 
amely a szláv .'vladati' (uralkodni) igéb ől származik, s ehhez csatlakozik a szláv 
nevek megszokott toldaléka, a „slav", amely nagyon sok más szláv személynévnek 
is építőelemét képezi (pl. Miroslav, Mranislav, Jaroslav stb.). Egyes szláv népek-
nél (horvátoknál, szlovéneknél, cseheknél) ez a név mint Ladislav fordul el ő . 

A véletlen úgy hozta, hogy a szerb trónon magyar nev ű  Urošok is uralkod-
tak, és Magyarországnak is volt szláv nevű  uralkodója. László az első  magyar kirá-
lyok sorába tartozott. Lengyelországban született 1040-ben. Apja I. Béla magyar 
király volt, anyja pedig a lengyel II. Meska király lánya. A magyar trónt 1077-ben 
foglalta el, s egészen haláláig megtartotta. Uralkodása alatt szilárdult meg a 
magyar törvényhozás. 1091-ben megalapította a zágrábi püspökséget. Nitriben 
(mai Csehszlovákia) halt meg, s Aradon (mai Románia), az általa építtetett 
székesegyházbán temették el, majd 1192-ben szentté avatták. 

Rajta kívül Magyarországnak más László nevű  uralkodói is voltak, aminek 
jelentős szerepe volt a László személynév elterjedésében. 

Becéző  formái közül a legismertebbek közé tartozik a Laci, Lacika, Lacinka, 
Lackó, Lászlóka, Lászlócska stb. 

A László személynév mindenfajta kiegészítés nélkül önálló magyar vezeték-
név gyanánt is szerepelhet. Kiegészülhet azonban a -fi végz ődéssel is, vagyis a fiú 
szó rövidített formájával, s akkor új vezetéknév képs ődik, a Lászlófi. Ez a fajta 
vezetéknévképzés eléggé gyakori a magyarban (Pálfi, Sándorfi, Istánfi). El őfor- 
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dul, hogy az említett becenevekb ől is képződik vezetéknév, ilyen pl. a Lackó, 
amely önálló magyar vezetéknévnek számít. A László férfinévnek nincs n ői 
megfelelője. 

A László mellett a magyar névszótárban jelen van az Ulászló is. Megjelenése 
1800 tájára tehető, megalkotója pedig a debreceni illetőségü Budai Ézsiás. Való-
jában a latin Uladiaslaus név magyarosított változatának tekinthet ő, amely 
(akárcsak a László a magyaroknál) a szláv Vladislav személynévb ől származik. 
Az Ulászló használata jóval ritkább, mint a Lászlóé. Becéz ő  formái nagyjából 
megegyeznek a Lászlóéval. 

A Vladislav mellett a magyar névszótárba egy másik szláv név is bekerült a 
jellegzetes „slav" végz ődéssel, mégpedig a Stanislav férfinév. Etimológiai jelentése 
Ladó János Magyar utónévkönyve szerint nállandó dicsőség". Az eredeti szláv név 
magyarosított változata a Szaniszló. 

Népszerűsítéséhez a magyarok körében Szent Szaniszló is hozzájárult (ere-
detileg Stanislav), akit az egész katolikus világ, így a magyarság is tisztelettel övez. 
Született 1030-ban, meghalt 1079-ben. Hamvai a krakkói székesegyházban nyug-
szanak. Napját május 8-án ünneplik. Az olaszországi Assisiban, 1253-ban avatta 
szentté IV. Ince pápa. Lengyelország véd őszentjének tekintik. 

A Szaniszló név nagyon ritka a magyaroknál. Becenévként mint Szana, 
Szanika és Szankó fordul elő, és létezik Szaniszlói vezetéknév is a hagyományos 
-i végződés hozzáadásával, amely személynevekhez is járulhat, mint pl. a Csabai, 
Jánosi, vagy a módosítással alkotott Jenei, Dezsei esetében. 

A Szórád magyarosított formája a Svorad szláv névnek, amely eredeti szláv 
szavakból épült. Változatai a Szólát és a Szovát. Személynévként egyik sem igen 
használatos, de mint vezetéknév a Szórád, a Szórádi és a Szováti is el őfordul. 

A Radvány magyar variánsát képezi a Radovan szláv névnek, amely etimo-
lógiai jelentésében megfelel a Hilarius latin névnek, illetve az eredeti magyar 
Vidornak. Ez utóbbi név a XIX. században keletkezett. Megalkotói magyar 
filozófusok voltak. Alapját a közismert magyar melléknév, a vidám alkotja. Az 
ennek megfelel ő  szláv eredetű  Radvány személynév -i képzővel vezetéknévként 
szerepel (Radványi). 

A szláv nevek sorában igen gyakori a -mir végz ődésű  képződmény. Ez a 
végződés is a név alapját képező  szóhoz csatlakozik. A személyneveknek ebbe a 
csoportjába tartozik a Bogomir, a Kazimir és a Tihomir, amelyek (bizonyos 
magyarítással) jelen vannak a magyar névszótárban is. 

A Bogomir férfinév úgy keletkezett, hogy a Bog (Isten) f őnévhez hozzácsa-
tolták az említett -mir végz ődést, azzal, hogy a két mássalhangzó, a ,,g" és .,m" 
közé beiktatták az tio" magánhangzót. Az Isten szó megjelenése a szláv nevek 
képzésében egyébként eléggé gyakori jelenség (Bogoljub, Bogoboj, Bižidar, Bo-
goslav, Božo). 

A Bogomir becéző  formái az alapszót variálják, úgy mint Bogo, Boga, Boge 
stb. Átvétele a magyarok részéről közvetlenül a honfoglalás utáni időszakra 
tehető, hiszen a Bagamérnek ejtett férfinév már az Árpád-korban is jelen van. 
Becéző  formái még inkább eltérnek a szlav eredetit ől — Bagi, Bagika, Bagicska 
stb. A Bagamér és a Bagi egyúttal, minden változtatás nélkül, vezetéknévként is 
szolgál a magyarban. 
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A Kazimirral is gyakran találkozhatunk a szláv népeknél, de különösen a 
lengyeleknél. Ennek egyik oka az is, hogy Szent Kazimirt Lengyelország és 
Litvánia védőszentjének tekintik. Édesapja IV. Kazimir lengyel király volt, édes-
anyja pedig Erzsébet osztrák hercegn ő. Krakkóban született 1458-ban, meghalt 
1484-ben a fehérorosz Groznijban, de Litvániában, a vilniusi székesegyházban 
temették el. Nem sokkal kés őbb, 1521-ben V. Pál pápa szentté avatta, s ünneplé-
sét az egész katolikus egyházra kiterjesztette. Szent Kazimir napja március 4-ére 
esik. 

A név alapját a szláv ,,kazi' szó képezi, amely a ukazati" (mondani) ige 
parancsoló módja is lehet, s ehhez kapcsolódik a szláv személynevek természetes 
képzője, a -mir. Egyes tájakon a nevet Kažimirnak ejtik. 

A Kazimir személynév változatlan formában szláv el őnévként is használa-
tos. Az ilyen nevű  szer családok Vajdaságban, Újvidék környékén élnek. Létezik 
azonban egy tovább képzett formája is, a Kazimirovi ć  szláv vezetéknév. 

Magyarosított változata a Kázmér, amelynek legismertebb becéz ő  formája 
a Kaza, a Kazika és a Kázmérka. A szláv nyelvben a Kaza járatos. 

A Tihomir név szótöve a ..tih" (csendes), amelyhez a megszokott -mir 
kapcsolódik. Személynévként els ősorban a szerbek használják, de más szláv 
népeknél is jelen van. Magyar változata a Tihamér, amelynek becéz ő  formái a 
Tiha, a Tihácska, a Tihike, a Tihamérka stb. A név egyik ismert viseléje Tóth 
Tihamér püspök volt. Els ősorban a fiatalok nevelésével foglalkozott, de számos 
vallási és erkölcsi temájú irodalmi m űvet is alkotott. Amellett, hogy szláv eredet ű  
utónevet viselt, el őneve is szláv etnikumra utalt (tót — szlovák). 

A magyarosított szláv személyneveken kívül a magyar névszótárban válto-
zatlan formában is szerepelnek szláv utónevek. 

Ezek közé tartozik a Milán férfinév. Összetétele tisztán szláv eredet ű, s a 
legkedveltebb szláv férfinevek közé tartozik. Épp ezért az egész szláv világban 
elterjedt. A szláv történelem és kultúra számos ismert személyisége veselte ezt a 
nevet. A belőle képzett legismertebb szláv becenevek a Mi ća, a Mićo és a Mile, a 
magyar beceformák pedig a Milánkó, a Mila és a Milkó. Ezt a jó hangzású szláv 
nevet viselte a kiváló magyar író, Füst Milán is. A múlt században született, de 
irodalmi munkásságát a XX. sz . első  felében fejtette ki. Színpadi műveket, 
elbeszéléseket, verseket írt. Számos regénye is megjelent. Legismertebb m űvei 
Az aranytál, az Ádvent, az Amine emlékezete, a Véletlen találkozások, az Őszi 
vadászat stb. Elhunyt 1967-ben. 

A szláv teoforikus személynevek csoporjába tartozik a Bogdan férfinév is. 
Etimológiai jelentése: ',Istentől adott, adományozott". Úgy tekintenek rá, mint a 
görög Teodorosz tükörfordítására. Minden szláv népnél megtalálható, de ilyen 
formában néhány más nép (román, pravoszláv, albán), köztük a magyar is átvette. 
A magyarok eredeti formájában, minden változtatás nélkül használják. Utónév-
ként azonban ritkán fordul elő, s inkább mint vezetéknév ismeretes Bogdánfi 
alakjában, amely a már említett módon, a -fi képz ő  hozzáadásával alakult ki. 
Etimológiai jelentésében ez megjelel a szláv Bogdanovi ć  vezetéknévnek. A ma-
gyar változat viselőinek sorából kiemelkedik az ismert jugoszláviai magyar író, 
Bogdánfi Sándor. A szláv névszótárban megtalálható az eredeti személynév n ői 
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formája is, a Bogdana és a Bogdanka. A magyarban csak Bogdán férfinév létezik, 
a ennek női megfeleléje nincsen. 

Az etnikumra utaló (népek nevét idéz ő) előnevek a magyarban igen járato-
sak. Közöttük számos név a szláv népekre utal. 

A hrvat népnév magyar megfelelője a horvát, amely mint el őnév a legelter-
jedtebbek közé tartozik a magyar névszótárban. Szinonimákat képez a Tót (Tóth) 
és a Szlovák, illetve a Lengyel és a Polák vagy Polyák. Ezek kivétel nélkül 
általánosan használt magyar el őnevek. A Tót(h) és a Lengyel azonban sokkal 
gyakoribb, mint a Szlovák és a Polák. Ez utóbbi el őnév elsősorban a magyar 
zsidóságra jellemz ő . Itz etnikumra utaló Cseh el őnevet a magyarok minden 
módosítás nélkül alkalmazzák. 

Sokat tévesen úgy gondolják, hogy a rác népnév a szerbek gúnyneve. 
Valójában a rác (többes számban rácok) csupán régebbi kelet ű  megnevezése a 
szerbeknek, nem pedig csúfnév. Eredetileg a középkori ószerb Raška állam 
népének megnevezésére szolgált (Raš čanin, Rašcijan). A szerb népnév jóval 
később alakult ki. A korábbi rác elnevezést nemcsak a magyarok használták, 
hanem más népek, köztük maguk a szerbek is. Máig azonban csupán a magya-
roknál maradt fenn, de a köznyelvben itt is a szerb megnevezés a szokásos. A 
magyar névszótárban viszont mind a két elnevezés jelen van, s közülük a Rác 
előnév fordul elő  gyakrabban, de hogy a másik is használatos, azt els ősorban az 
ismert magyar író, Szerb Antal neve mutatja. 

A szláv nevek jelenléte a magyar antroponímiában, és a magyar nevek 
használata a szláv népek körében népeink évszázados együttélését, szoros barát-
ságát bizonyítja. 
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GUELMINO SÁNDOR 

LAKAT A FÜGGÖNYÖN 
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ REJTÖ-KABARÉJÁRÓL 

Megkockáztatok egy eretnek kijelentést: Rejt ő  Jenő  kabaré- és bohózat-
szerzőként se jobb, se rosszabb nem volt harmincas évekbeli, mesteri szinten 
dolgozó kortársainál. És el is süllyedt volna emlékezetünkben azzal a világgal 
együtt, amelyet megfricskázott, amelynek kisstíl ű  alakjait tolla hegyére tűzte, 
meghülyítette, összeveszítette, ostoba félreértésekbe kergette — mint ahogy azt 
tette a pesti kabarék jeles szerz őinek hada Békeffy Lászlótól, Nóti Károlyon, 
Nádassy Lászlón, Görög Lászlón át Harmath Imréig, Vadnai Lászlóig, Kellér 
Dezsőig, Szőke Szakállig, hogy csak néhány nevet említsek a kor men ő  jelenetírói 
közül —, ha nincsenek a páratlanul humoros, fordulatokban b ővelkedő , jellegze-
tesen pesti ihletésű  légionista meg tengerész regényei, P. Howard-történetei. S 
bár ezek a megbecsült értékek az irodalom perifériájára kerültek, mégis elévül-
hetetlen érdemekkel rendelkeznek, vissza-visszatér ő  élményeket jelentenek ka-
maszoknak, feln őtteknek, egyszóval széles olvasórétegnek. Id őtállóbbak, mint 
azok az egyfelvonásosok, operettek, kabaréjelenetek, melyekb ől Rejtő  egész 
kazlat írt. 

Tévedésb ől jelentik címmel a Megvető  könyvkiadó két évvel ezelőtt jelente-
tett meg válogatást Rejt ő  rövid lélegzetű  színpadi írásaiból, ebb ől a kötetb ől 
választott ki hármat az Újvidéki Színház is bemutatásra. Bohózatszerz őnek nem 
nagyon dukál kötet mifelénk, s hogy Rejtő  válogatott kabaréjelenetei, alkalmi 
munkái ötven év távlatából nyomtatásban, bibliográfiával megjelentek, azt kizá-
rólag az író rendkívüli népszerűségének tudhatjuk be. Egyébként a rövid bohó-
zatok, vidám jelenetek leginkább kéziratban terjednek, orfeumok, kabarék 
(nálunk: vidám estek) tartanak rájuk igényt, s mivel ezeknek a daraboknak 
leginkább a helyzetkomikum az éltet ő  elemük, a mulatságos szituációk — s csak 
ezután következik a nyelvezet —, a szóviccek és szójátékok, a félreérthet ően 
félreérthetetlen kiszólások els ősorban a kisszínpadokon funkcionálnak. 

Rejtő, aki bár a színpad szerelmeseként indult, hiszen volt színinövendék, 
rövid ideig gyakorló színász, rendez őpalánta, miegymás, valójában kénysze-
rűségből állt rá a kabaréjelenetek írására (talán bels ő  kényszer is hajtotta s 
nemcsak a megélhetés), voltaképpen szinte mindent, amit letett az asztalra, 
magához méltatlannak tartott. Többet érzett magában, többre vágyott. De szé-
dítően gyorsan írt. Főleg, ha már szédült az éhségt ől, és néhány oldalnyi regény-
részletet — mondjuk — szállítani kényszerült törzshelyér ől, a Japán kávéházból. 
Megtörtént, hogy egyszerűen a kézirat néhány oldalával fizetett a f őpincérnek, 
aki aztán a Nova kiadónál íziben kápére válthatta azokat. ,,Gyors írását" s az ezzel 
járó hevenyészettséget regényei is, de a kevésbé becsült bohózatai is megsínylet-
ték. Rejtőre a nyelvi pongyolaság éppúgy jellemz ő, mint a tébolyítóan izgalmas, 
fordulatos, szellemes és ötletes cselekmény s annak bonyolítása, a meghökkent ő  
szituációk virtuóz felvázolása. Nyugtalan vére kergette különben is egész életé- 
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ben, létstílusa egy csavargóéhoz volt hasonló, sok mindent tudott; tapasztalt, de 
se ideje, se lehetősége nem volt, hogy tehetségét nyugodt körülmények között a 
,,magasabb" irodalmi régiókban is kamatoztathassa, hogy a ranglétrán feljebb 
hághasson, például egy Heltai, Nagy Lajos vagy Karinthy színvonalára. Ezt maga 
is fájlalta, vagy fájlalta volna, ha van rá ideje. Bizony, egy helyütt keser űen-gro-
teszk módon fel is panaszolta, hogy: „Én költ ő  vagyok, költő, mint Leonardo, 
pedig én is csak olyan költő  vagyok, mint Leonardo, akinek a feje meg volt 
mérgezve számokkal és mértani haladványokkal." 

Rejtő  Jenő  bohózatait diagnosztizálva a kései utód, Timár György őt a 
helyzetkomikum mestereként említi, akinek munkái ,,egy-egy gondosan meg-
szerkesztett és bravúrosan, ámbár mesterségesen végigvitt félreértésre épülnek. 
S az igazi bravúr az, amikor két teljesen eltér ő  kultúrkör ütköztetéséb ől pattan 
elő  ellenállhatatlanul mulatságos szituáció ... (megütköztetésnek is nevezhet-
ném): ez a Rejtő-titok kulcsa". , 

A félreértés-technikát abban az id őben szinte mindegyik kortárs kabaréíró 
alkalmazta, de nála száz színben leljük fel a kisember szánalmasan furcsa, 
kacagtatóan ügyetlen figuráját. A baj ott van, hogy a gyorsmunka miatt jelenetei, 
bohózatai nem eléggé csiszoltak, patronjai ugyan remekül pukkannak, de a játék 
helyenként túlírott, a végső, nagy poén erőtlenebb, mint maga az alapötlet, vagy 
a már elsütögetett poénok tömege, magyarán, mintha a jelenetek nem volnának 
megfelelően befejezve. A csattanó nem csattan akkorát, mint amekkorát a 
történet megért volna. Ez vonatkozik az újvidékiek által talán nem a legszeren-
csésebben kiválasztott darabokra is. Elég, ha például a Nádassyval közösen írt 
jelenetek kerekségét, felfelé és kifutását összevetjük Rejt ő  ',szerzői" munkáival, s 
rájöhetünk, hogy noha az utóbbiakban is van b őven spiritusz, az el őbbiek 
frappánsabbak. Feltehet őleg Rejtő  zseniális đtleteit a jóbarát, szintén kabaré-
szerző, pofozta jó érzékkel helyre. Ezért is állíthatom, hogy az Újvidéki Színház-
ban látott darabok is végpoén-, zárópoén-szegényesek. Bár szórakoztatóan, de a 
taps nem csattan fel a végén egyértelm űen. Mintha még odakívánkozna valami. 
Ez azonban nemcsak Rejt ő  hibája. A közönségcsalogató program ugyanis az 
M-stúdióbeli estek kabaréhagyományának közepes színvonalát hozta csupán. A 
Herkules bonbon című  összeállítás nem haladta meg a sokévi átlagot. Nincs kell ő  
lendülete, tempója, a színészek több-kevesebb sikerrel eljátsszák szerepüket, 
igyekeznek komikusak, bambák, bárgyúk, fesztelenek, ', őrültek", dévajok, szen-
dék, lezserek, nyájasak, sztupidok lenni a típusnak, s nem a jellemnek megfe-
lelően, rájátszanak, túljátszanak, mértéket, stimmungot csak helyenként talál-
nak, illetve teremtenek meg. Ez sikerül Ferenczi Jen őnek A 3 légionista zabügy-
nök szerepében, László Sándornak ugyanitt Mautnerként, Banka Líviának a 
szerelembogyótól magát riszálni kezd ő  cselédlány szerepében, hellyel-közzel 
Fischer Károlynak mindhárom jelenetben, Fejes Györgynek, amikor a pokróc-
durva Ő rnagyot alakítja, míg Ábrahám Irén epizódszerepei közül az Alteregó-beli 
a mulatságosabb, jobban kitalált; F. Várady Hajnalka A 3 légionistában fölösle-
gesen rátapos a gázpedálra, visszafogottabb s jobb a Herkules bonbonban, Banka 
Jánosnak alig akadt eljátszható valami, néhány mondat csupán, hasonlóképp 
Szilágyi Nándornak is, aki Ezredesként, ebben a villanásnyi jelenésben elfogad- 

' hatóbb, s végül Modri Györgyi három kis középszert hoz. De szinte minden 
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szerepen belül, s a bohózatokon belül is er ős hullámmozgás tapasztalható, az 
intenzitás hol csökken, hol növekszik, van néhány üresjárat is, szép pillanatokat 
kidolgozatlanság és puszta rutin váltogat, meg egyeseknél a sajnálatos szövegbi-
zonytalanság. 

Nem tudtam önfeledten élvezni az estét, s abban, hogy felemás benyomá-
sokkal távoztam, a rendez ő  is jócskán ludas. Bozó László budapesti vendég 
Ugyanis tipikus rádiós rendez ő. Annak minden erényével és hibájával. M űvésze-
tének itt a kevésbé pozitív oldala mutatkozik meg, hiszen a bohózatokat nem 
mikrofon előtt, hanem színpadon is el kell játszatnia, nem csak elképzeltetni, be 
is kell mutatni a szerepl őket, helyzeteket, márpedig a vizualitás, térbeliség nem 
éppen erőssége Bozónak. Nem a színpad az ő  műfaja. Becsületére legyen mondva, 
kiaknázta a rádiós színészkedés hanglehet őségeit, a szereplők ilyenformán tör-
ténő  tipizálását, s az érthet őséget fontos játékelemként tisztelte. Sajnos, beideg-
zettsége folytán, nem bízott eléggé a látható színház el őnyeiben, annak kifejezési 
eszközeiben — a helyzetkomikum adta lehet őségeket csak módjával használta és 
használta ki, annál nyomatékosabban próbálkozott nyelvi egyénítéssel. Majdnem 
minden szerepl ője beszédhibás, vagy legalábbis idegen akcentussal szólal meg. 
Ezenkívül néhány megoldása nevetségesen bosszantó. Az Alteregóban például 
lengő  függönyök mögé tuszkolják, egy virtuális kupolaterembe, Őfensége hason-
mását, s rázárják a függönyre a kulcsot! Kulcsra zárni egy függönyt! Ha csak 
kivezetik szegény dákókészít őt és jelentik aztán, hogy kulcsra zárták az ajtót, 
minden rendben. De én tanítsak egy rendez őt arra, mi elfogadható és mi nem?! 
Ugyanakkor, hogy a logikátlanság mennyire bántó, s az eklektikus stílus: épp 
ebben a jelenetben igazi borosüvegb ől töltenek, poharak is vannak az asztalon. 
És ha már az ajtók csak jelzettek, vagy még az sem, a néz ő  fantáziájára bízzák a 
dolgokat, mint a Herkules bonbonban, hogy képzelje el, valóban vannak képek a 
falon, illetve színházi függönyön, ilyen badarságokat nem lett volna szabad 
összehozni. 

Végezetül: Annamária Mihajlović  jelmezei mutatósak, különösképpen a 
férfiszemeknek szánt n ői alsóneműk, a kabaréest maga azonban már kevésbé 
flott, mutatós, elegáns és izgalmas. 

HERKULES BONBON. Három komédia két részben. Írta: Rejt ő  Jenő. Rendező : 
Bozó László m. v. 

Alterego. Vidám jelenet. Szereplők. Fischer Károly (Brunó), Fejes György (Osztrau), 
Ferenczi Jen ő  (Hanuschek), Szilágyi Nándor (Udvarmester), László Sándor (Tábornok), 
Banka János (Elnök), Ábrahám Irén (Lizavetta). 

A 3 légionista. Bohózat. Szereplők: Szilágyi Nándor (Ezredes) Fejes György ( Őrmes-
ter), László Sándor (Mautner), Ferenczi Jen ő  (Ügynök), F. Várady Hajnalka (Violette), 
Fischer Károly (Ribot), Banka János (Káplár). 

Herkules bonbon. Bohózat. Fischer Károly (Biritz), Modri Györgyi (Biritzné), László 
Sándor (Peremi), Modri Györgyi (Juci), F. Várady Hajnalka (Szondiné), Fejes György 
(Remete), Ábrahám Irén (Kaporné), Modri Györgyi (Annabella), Banka Lívia (Cseléd). 

Díszlet- és jelmeztervez ő : Annamária Mihajlovi ć . A rendező  asszisztense: Szilágyi 
Nándor. 

Bemutató: 1990. március 11-én, vasárnap, az Újvidéki Színház kistermében. 
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GAJDOS TIBOR  

A KÉPZŐMIJVÉSZETI TALÁLKOZÓ AKTIVITÁSA  

Az 1989-90-es kiállítási évedban a legintenzívebb tevékenységet kétségtelenül a 
szabadkai Képzőművészeti Találkozó fejtette ki. E periódus derekán, 1990 feb-
ruárjában és márciusában is ez a törekvés jutott kifejezésre. 

Február 16-án rendhagyó kiállítás megnyitására került sor a Találkozó 
termeiben. Bela Duranci ismert m űvészettörténész Umetni čhe holonije (Művész-
telepek) című  könyvének megjelenése adott alkalmat egy értékes tárlat szerve-
zésére, mely kiegészíti, mintegy aláfesti és kézzelfoghatobbá teszi annak szövegét. 
Így aztán a látogatók a termek falain gyönyörködhetnek a múlt század végét ől a 
mai napig a magyarországi és hazai telepeken keletkezett m űvekben, melyeket 
az intézmény a belgrádi Nemzeti Múzeum és a szabadkai Városi Múzeum képtá-
rának segítségével válogatott össze. És ahogyan Bela Duranci könyvével vissza-
tekint a múltba, a kiállítás is követi ezt a nyomot mesterek m űveinek bemuta-
tásával, mint amilyen például Hollósy Simon, Nadežda Petrovi ć, Ivan Grohar és 
Matija Jama, akiknek festményeit ma is áhítattal szemlélhetjük. Természetesen 
képviselve vannak a vajdaságiak is, akik között — élükön Konjovi ćtyal — Oláh 
Sándorral és Pechán Józseffel együtt sok szorgalmas teleplátogató vonul fel 
egészen Torok Sándorig, de Hangya András-képet hiába keresünk a tárlaton. A 
szobrászok nincsenek arányosan képviselve, ám Almási Gábor legendás rönkbe 
vésett Fejétől Sava Halugin 1989-ben készült nagyszerű  Kakasáig mégis ízelítőt 
kapunk a szobrászok tevékenységéb ől. A grafikus művészek kollekciója azonban 
gazdag és színvonalas. Balázs G. Árpád rajza éppen úgy jelen van, mint Stojan 
Čelić  kitűnő  munkája, vagy Petar Šadi egy múlt évben készült grafikája, a 
Filadentron. A kerámikusok, talán nemrégen megtartott tárlataik következté-
ben, kis számban vannak képviselve, jóllehet a látott munkák színvonala kielé-
gítő. Mivel e helyen nem kívánunk foglalkozni Bela Duranci kétségtelenül érté-
kes, sok hasznos adatot tartalmazó könyvével, csupán annyit jegyzünk meg, hogy 
az illusztrációk nincsenek a legszerencsésebben összeválogatva, aminek csak 
egyik példája a szabadkai városháza épületének 1913-ban készült fényképe, ami 
nehezen hozható összefüggésbe a m űvésztelepek működésével. 

~ 

Szabadkán már a múlt században is kísérleteztek m űtárgyak árusításával, 
de a huszadik században, különösen a két háború között, állandó jelleg ű  műke-
reskedések léteztek, melyek bizományba átvett, vagy az alkotóktól és ügynö-
köktől fölvásárolt képeket, szobrokat és más m űvészi tárgyakat árusítottak. A 
második világháború után ez a magánvállalkozás megsz űnt, de 1962 októberében 
— a Munkásegyetem kezdeményezésére — a Boris Kidri č  utcában megnyílt a Stil 
önálló elárusító boltja, melyet a Képz őművészeti Találkozó megalakítása után, 
1969-től a Raichle-palotában elhelyezett intézményhez csatoltak. 
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Ez a bolt elsősorban a keresettebb és olcsóbb kerámiai tárgyak árusításával 
foglalkozott és csak mellékesen vette át a nehezebben értékesíthet ő  festészeti 
alkotásokat. A Raichle-palota adaptálási munkálatai folyamán az egész intéz-
mény a Munkásegyetem helyiségében kapott átmeneti otthont, végül a Stil nem 
is tért vissza előbbi helyiségébe, hanem a városháza földszintjén, a felszámolt 
Művelődési Otthon üzletében, a torony alatt kapott elhelyezést. Ekkor kezd ődtek 
az összetűzések és viták, mert a boltra az alkotók egyesületének szabadkai 
alosztálya tartott igényt, mígnem át is vette az üzlet feletti gondoskodást és 
tulajdonjogot. 

Míg a Találkozó, az egykori Művelődési Otthon és az alosztály közötti 
huzavona tartott, Szabadkán egymás után nyíltak meg a magántulajdonban lév ő  
elárusító galériák. Először a Franzer, majd a City, végül a Ravel ... Hogy ennyi 
műtárgykereskedésre szüksége van-e egy Szabadka formátumú városnak, az 
ugyan vitatható kérdés, mégis, a Képz őművészeti Találkozó vezetői úgy ítélték 
meg a helyzetet, hogy a Stilt föltámasztják poraiból. 1990. február 24-én egy 
korszerűen átrendezett teremben (mely egykor a Városi Múzeum kiállítási terme 
volt) megnyitották az el őbbieknél reprezentatívabb, a m űtárgy-kereskedelemre 
alkalmasabb új helyiséget. Az impozáns üzletet természetesen megfelel ő  áruval 
kell ellátni, ami a megnyitás napjaiban főleg grafikai lapokra és kerámiai alkotá-
sokra korlátozódott. 

Tény, hogy a Stil főnix madárként újjáéledt, szárnycsapásait remélhet őleg 
tartós magasba röppenés fogja követni. 

Március 9-től a Találkozó Szalonja egy szarajevói fest őművésznek, Edin 
Numankadićnak adott lehetőséget a bemutatkozásra a szabadkai közönség el őtt. 
A műpártolók általában nagy várakozással tekintenek a más régiókból származó 
alkotók megjelenésére, különösen ha olyan komoly m űvészeti központból jön-
nek, mint Szarajevó, melynek sokszín ű  művészi palettáján szépszámú kiválóság 
található. Edin Numankadić  azonban nem elégítette ki az ilyen elvárásokat, mert 
a Szalon termeit betölt ő  munkái az egysíkúság és egyhangúságjegyében fogantak. 
Minden kiállított műve inkább a grafika szellemét tükrözi, hiszen a nagyméret ű  
festményeken a fehér-fekete ellenpontozására helyezte a hangsúlyt, absztrakt 
motívumait pedig alapvetően a széles ecsetvonásokkal meghúzott vonalakra, a 
pasztásan felrakott ecset- vagy késnyomokra és néhány, a sötét háttérbe fehéren 
berajzolt arabeszkre korlátozta, olykor fordított arányban, némely szürke átme-
nettel ,.dúsítva". Numankadić  teljesen elvetette a koloritást, és ez a redukció 
komorrá és érdektelenné degradálta az egyébként technikailag jól megoldott 
festményeket. Egy-két ilyen alkotás valószín űleg jól hatna egy kollektív tárlat 
anyagában, esetleg egyetlen példányban bármely ülésterem vagy lakás falát is jól 
dekorálhatná; ám így, egy egész tárlatot kitev ő  mennyiségben nyomasztóak. 
Mégis meg kell állapítani, hogy a kiállító m űvész egy mostanában újjáélesztett 
irányzattal igyekszik lépést tartani. 

* 
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Április 5-én a Találkozó csaknem összes termében egy jelent ős festő i 
egyéniség, Kosa Bokšan, több mint harminc esztendeje Párizsban él ő  festő -
művésznő  retrospektív kiállítása nyílt meg. Az újvidéki Rajko Mamuži ć  ajándék-
gyűjtemény képtárának közreműködésével tétrejđtt nagyszabású tárlat egy rend-
kívül érdekes és mindenekel őtt merész, legkevésbé sem .n őies" alkotó egyéniség 
fejlődési vonalát tárja a közönség és a kritika elé. Ez a nálunk kevéssé ismert 
művész egyébként nem csak Jugoszláviában, hanem Franciaország és Európa 
több művészeti központjában is számos sikeres bemutatkozásával jutott az orszá-
gunkból más tájakra vet ődött festőművészek élvonalába. 

A kiállításra került anyagot a kezdeti próbálkozások egy sz űkebb kollekció-
ja vezeti be, melyben egyénisége még háttérbe szorul, de egy 1951-ben keletkezett 
Önarcképe már az expresszivitás iránti hajlamot, a lefojtott koloritást és a 
biztonságos, mondhatnánk öntudatos képszerkesztést bizonyítja. A kés őbbi, 
hatvanas-hetvenes években igyekszik megszabadulni a realitás minden követel-
ményétől és a (feltételesen) lírai absztrakcióban fedezi fel önállósulásának le-
hetőségét. Ezt követ ően hatalmas méret ű, változó koloritású, de mindig drámai 
hatású kompozícióban az emberi test és a természet (f őleg a tenger és a sziklák) 
viszonyát festi lendületes, háborgó ecsetvonásokkal. Hogy a gigantizmus iránti 
vonzalma mennyire jutott kifejezésre munkásságában, azt már az óriásira mére-
tezett, erős színezetű  virág-ábrázolásai tanúsítják. Az utóbbi években a nyugtala-
nul hullámzó pasztellvonalakkal megfestett tájképei jelzik az újabb állomást. 

Kosa Bokšan tárlata a Találkozó egyik legjelent ősebb eseményének tekint- 
hető . 
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BICSKEI ZOLTÁN 

ÚJRA KELL ÍRNI AZ EURÓPAI ZENETÖRTÉNETET 

Mára a fehér ember felrakta a csaknem kétezer éve alakuló kártyavár tetejére 
utolsó aduit is. A hagyományaitól messzire rugaszkodott európai ember j6 ideje 
nem teremt semmit, csupáncsak valamit csinál, pl. nem zenél, hanem zenét 
művel. Művészetet csinál. (A nyelv magáért beszél.) Az emberi princípiumot 
zászlajára emelő  ember egy csak emberit épít ő, sajátját ráerőszakoló civilizáció 
végére ért. A teljességb ől kiesett ember egyéni (üdvösség)épít ő  korszakának vége 
a miénk. Miként lesz ismét egesz, ember és bolygója, immár az egyéni utak 
tapasztalatát is maga mögött tudva, mikor lesz újra megtartó szellemi aureólánk, 
lehet-e még minden Egy számunkra is, vagy ahogyan Hamvas Béla mondja: 
visszanyerhető-e a Lét? Számomra ma ezek a legizgalmasabb kérdések. 

Megpróbálni átlépni, kikerülni e mai romhalmazt és az ép egészet gy űjtö-
getve a holnapra összpontosítani. Utópiák nélkül. Hangyaként kis morzsákat 
összehordani — ezt érzem ma nagy feladatnak. Az utópiák hazugsága nélkül 
kiegyensúlyozni a világot. A hagyományok tapasztalatát megemésztve ma — e 
nagy vereség után — élni. Frank Lloyd Wright írta egy helyütt, hogy olyan 
lekhelyet szeretne építeni japán rendel őinek, amelyben úgy járhatnának egyenes 
derékkal a japánok, hogy az eddigi térdepl ő  életmód hagyománya is benne lenne. 
Kodályt is valami hasonló izgatta, amikor az egyszólamú népzenébe oltva szerette 
volna továbbmenteni a többszólamú európai komponált zene örökségét. Egyszó-
lamú zenét a már megélt és — úgy tetszik — kikerülhetetlen több szólam 
tapasztalatával? Újfent közösséget a kiemelt egyén útjának befejeztével, de az 
egyéni utak rajzolatával átsz őve? 

Maradjunk egyel őre a zenénél, mely jellegéb ől és anyagának természetéb ől 
fakadóan, egyfajta szellemi mélyvízrajzként sok mindent el őlegez. Ilyen utat, 
mint amit az európai komponált zene megjárt, a zenetörténet eddig nem ismert. 
A zene élő  hagyományából kihullt egyének áltál leírt műzene magától értet ődően 
a tótágast álló civilizáció jellege szerint építkezett. Tetejét ől kezdte a ház építését. 
Az időt valaha élték. Ma els ősorban számolják. A zene megélt — ritmikus — 
időrendjét felváltotta a hangmagasságra építkez ő  rend. A megélt helyett a kita-
láltat rakta alapoknak. A ritmusra keresztként feszül ő  dallam helyett a zenei 
házat a dallam mindenek föle emelt teteje alá kezdte,építeni. A legnagyobbak 
alkotásaiban persze érezni a teljesség utáni honvágyat, nekik sikerült valameny-
nyit megőrizni a fehér civilizáció előtti korok világából, ők föl tudták villantani 
az Egészet: Érdemes volna foglakozni ennek a (zenei) tévútnak olyan tovább 
éltethető  eredményeivel, mint pl. a cizelláltság, stílusegység, önfegyelem stb. Ma 
még sem a muzsikusok, sem a közönség nem látja be, hogy véget ért a leírt m űzene 
eddigi útja, tovább ez már így nem folytatható. Korunk Europájának nincs 
szerves, élő  zenéje. Noha az ún. zenei élet peremén körvonalazódik egy újfajta, 
de régi hagyományokra alapozódó él ő  és szervességre törekv ő  zene (ennek a 
zenének egyik égető  kérdése, hogy tovább éltethet ő  lesz-e ez a javarészt szájha-
gyománnyal terjedő  muzsika egy akár lazábban körvonalazott, írott kottakép 
nélkül), ma csak a civilizáció felépítményének, az intézmények által irányított 
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zenéknek van hirdetése, ezeket rakják kirakatba. Amíg létezni fog az intézmé-
nyeket működtető  civilizáció, létezni fog ez a fajta m űzene is. De egy perccel sem 
tovább. Mert nem a Mindenség hangját, hanem a Rész csikordulását tartalmazza 
csupán. Az előadók .jóvoltából" ma még a kivételes, nagy alkotások is a silányság 
jegyeit hordozzák magukon. Sajnálom, hogy a ritka kivételek sem hagyják ott az 
intézmények porondját, élesen jelezve az igaz zene útját, miként a kortárs 
improvizatív zene is csak örülhet, hogy neki magának kell helyét megtalálnia és 
nem kerül közhasználatra. 

De ha már itt tartunk vessünk egy pillantást az el őadóművészet problémá-
jára. A zeneszerzésre és ženeel őadásra szakadt műzenének ez utóbbi jelenségére. 
Az Európa alatti hogyományokból kifordult újkori európai zene a maga tudatha-
sadásos kettősségében élt évszázadokon át. Az út végét a zene teljes elsorvadása 
zárja, a két részre szakadt m űzene mindkét területén beállt a teljes merevgörcs. 
Itt a komputerzene. A jó érzék ű  zeneértők a középkort tartják kulcsfontosságú-
nak. A több szólamra — kétkedésre — hasadt középkori egyszólamú zene egyre 
növekvő  tanácstalanságának kísér őjelensége volt az egyre fokozódó rögzítés, a 
görcsös pontosítás. A megéltség hiányát pótolta a szerkezet növekedése. A 
kezdeti rajzos és vázlatos neumákat elhagyva értünk ma a grafikai-matematikai 
leképzésig. Bizonyos, hogy újra kell írni az európai zenetörténetet is, meg kell 
keresni, kik voltak az igaz Hagyomány őrzői, és kik a szerkezet bűvölői. Köztu-
dott, hogy a kibillentett kor nagy zenekölt ői nem szakadtak kétfelé, a zeneszerzés 
és előadás területén sem, ők mindenkor élték zenéjüket, mindig muzsikusok is 
voltak, nevezhetném teremt ő  muzsikusoknak is őket. (Külön probléma a hagyo-
mánytól eltávolodó, a közösségb ől kiszakadt egyénnek összefogni a nagy létszá-
mú zenekart, mely, miként a többszólamú zene sem, nem képzelhet ő  el leírt 
kottakép nélkül.) A szóló- és kamaraművek jobban a szerz ő  képére készülhettek, 
ezeknek a kottái nagyobb szabadságot nyújtottak, mivel a mindenkori rögtönzés-
hez szolgáltak alapul, és minél régebbinek mondhatók, annál inkább csupáncsak 
vázlatnak tekinthet ők. Ma mégis elsiklanak e tény felett, mert civilizációnk már 
kimosta magából a rögtönzés hagyományát. De élés mindig is élni fog az érzékek 
mélyén a teljesség emléke, a teljesség sóvársága. A mára letudott európai út végén 
ismét föltörőben van a mélyb ől előhívható Egész zenei eszköze: a rögtönzés. 
Hogyan is lehetne éltetni a zsákutca ragyogó kitér őit, ha nem az el őadás teremtő  
mélységével, az el őadó személyes hitelével, amelyhez, a zene természetéb ől 
fakadóan, a rögtönzés eszköze nélkülözhetetlen? Az egyéni megéltség hiánya 
mással nem potólható, a rögtönzés nyújtotta tágasság mással nem helyettesíthet ő  
be, az így kisugárzott lényeg a leírt zene nagy nekifeszüléseiben is jelen volt. 

Az újrateremtés az, amit a mai el őadók nem tudnak, nem mernek, illetve 
elfelejtettek. Hogy ne csak el őadók, de valamennyire szerz ők, szebb szóval: 
teremtő  muzsikusok legyenek. A kottacsontvázakba szellemet lehetni, a muzsi-
kát újraéleszteni. Minél kevésbé élik a mai el őadók a muzsikát, annál inkább 
kapaszkodnak a kotta nyújtotta részletekbe, így a lényeg elsikkad. Mert újrate-
remteni csak elölről kezdve lehet valamit. Hasonlóképpen a mindenkori népze-
néknél is, melyek létfeltétele a rögtönzés. Az ún. nagy zenék, és ide tartoznak az 
európai zene kivételei is, azonos hagyományból fakadnak a népzenékkel. Ő rzik, 
élik a Hagyományt, Hamvas szavaival: a Lét alapállását. A rögtönzést Európa 
mai népei századunkban más népektől tanulták újra. Forró afrikai szelek kellet- 
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tek a lefagyasztott európai zene újraélesztéséhez. Bizonyos, hogy az ebb ől ki-
fejlődő  kortárs európai improvizatív zene feln őtté válásával a régi leírt zenék 
kottaképeihez való viszonyulás is radikálisan meg fog változni. Rögtönzés alatt 
nem a díszítő  cifrázást, nem a részletek kisajátítását, sem a felszín fodrozását 
értem, hanem a komponált zene el őadói részére is az egész zene újraformázását, 
az adott zenei világ kibontását tartom lényegi feladatnak. A lényeg újraköltése 
alatt (a zenei építményt tekintve) a ritmus, a metrum és a reáfeszül ő  dallam 
újraélesztését, lüktet ővé — élővé — varázslását értem. Nem a ma divatos maga-
kelletés gőgjével, hanem a szabadság tágasságára épül ő  alázat mélységével érhet ő  
el mindez. A rögtönözve teremtés titka mindig is velünk élt, csak mára elte-
metődött bennünk. Holott tudvalév ő: a muzsikához nagy szív, tágas lélek és er ős 
szellem szükséges. A legtöbb mai zenész számára a zene egy tanult dolog. A fehér 
ember intézményesült zenéjének versenypályáin ma a zenei tenyészistállók 
szorgos kis versenylovai ügetnek a végcél, a szaporodó dukátok halmai felé. Még 
nem látni, hogyan fognak majd megbirkózni az európai komponált zenével az él ő  
zene hagyományát újraéleszt ő  mai improvizatív zenei körök, mennyire lesz a 
hagyomány része rögtönzéssel kiemelt zenei hozamuk, de szinte bizonyos, hogy 
a legtöbbet ma ők nyújtják. 
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OLVASÓNAPLÓ 

SZELLEMI ÉLETRAJZ* 

Jugoszláv Enciklopédia. Magyar nyelvű  kiadás 2. Bo đ  — Crn. 
Miroslav Krleža Jugoszláv Lexikográfiai Intézet, Zágráb, 1988. 

A Jugoszláv Enciklopédia magyar nyelvű  kiadásának második kötete került a napokban az 
olvasók és az érdekl ődők kezébe. A kultúra és a tudomány, szerz ők, fordítók, szerkeszt ők, 
lektorok áldozatos munkája ünnepeként jelölhetjük meg ezt a napot, bár még hosszú út áll, 
s ezzel együtt akadályok is, a m ű  befejezése el őtt. 

A második kötet ennek az útnak az egyik állomása, s ezért talán nem is a kötet 
tartalmáról kell most beszélni, ezt majd megteszik a figyelmesebb olvasók, inkább a 
vállalkozás jelentőségét és fontosságát méltányolni. Annál is inkább, mert ez a kötet, bár 
bemutatja a vállalkozás méreteit, mégis csupán egyik láncszeme annak, amit a Miroslav 
Krleža Jugoszláv Lexikográ fiai Intézet munkatársai megterveztek, s aminek megvalósítá-
sa során az ország számottev ő  tudósának, írójának, gondolkodójának ismeretét, tapaszta-
latát, kutatási eredményét használták fel e nagy terjedelm ű  mű  megírásához, a lényeges, 
a közérdekű , az időszerű  ismeretek rendszerbe állításához. Azért, hogy egy kornak önma-
gáról és a világról, a múltról és a jelenről alkotott tudatképét fogalmazhassák meg a tények 
és adatok mérhetetlen tömegét írva . az  egész vállalkozásba, és ennek a második kötetnek 
is csaknem 800 nagy formátumú könyvoldalára. Képekkel, illusztrációkkal, térképekkel, 
portrékkal, táblázatokkal, évszámokkal, nevekkel együtt. 

És természetesen beleírták mindazt, amit az itt felölelt ismeretek köréb ől az európai 
tudományosság ez ideig elért és amire a legnagyobb hasonló lexikonok sok mindenben 
példát is mutattak. Európától azonban nemcsak tanulhatott az Enciklopédia, Európának 
adott is, a tények újszer ű  megvilágításával, homályban maradt részletek feltárásával, új 
ismeretek közlésével. Más szóval, a Jugoszláv Enciklopédia nem az elzárkózás, ellen-
kezőleg az európai tudomány és kultúra minden fontos eredménye felé felmutatott nyitott.. 
ság műve, aminek sokszor kritikai éle is van. Így az Enciklopédia valójában a 
provincializmusok, az öröklött regionalizmusok, az elzárkózás minden változatának meg-
győző  bírálata is. 

Egy térség szellemi életrajzát és önismereti méltóságát fogalmazza meg tehát a 
Jugoszláv Enciklopédia, nem hiánytalanul persze, de ez ideig mindennél teljesebben. 

Ennek a művelődés történetébe ágyazott szellemi életrajznak és önismeretnek 
társadalmi funkciójáról kell ma els ősorban szólni, természetesen a lexikonalapító Miroslav 
Krleža szavaival, aki a vállalkozás egészéhez írt Prolegoinénában többek között arról is 
szól, hogy a Jugoszláv Enciklopédia, mint e térség történelmi, m űszaki, kulturális tudá-
sának és eredményeinek szintézise, régi és régóta ható tévhitek lerombolására, az ismere-
tek újszerű  megvilágítására, a vidékiesség gyötr ő  tudatának leküzdésére, fogalmak és 
folyamatok pontos leírására vállalkozott, mégpedig a „valódi tények közlésével", távol 
minden „romantikus frázistól". Felvilágosító szándékú tehát a Jugoszláv Enciklopédia, 
miként a Diderot-ék nevével fémjelzett 18. századi el őkép is a felvilágosodás fedőműveként 
őrizte meg számunkra egy korszak világ- és emberképét, ismereteinek és szemléletének 
legjavát. Vagyis, Krleža és munkatársai elképzelése szerint a Jugoszláv Enciklopédia 
nemcsak adatok és tények impozáns tárháza, bár az is mindenképpen, hanem egy követ-
kezetesen végiggondolt civilizációtörténet, amit ilyen alapossággal errefelé még senki sem 
írt meg. Még akkor is, ha vannak és lesznek észrevételek a lexikonba foglalt címszavakra 
és nézőpontokra. 

* Elhangzott Szabadkán, az enciklopédia ünnepélyes bemutatóján 1990. február 
21-én. 
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Akár az általános, akár a szaklexikonoknak és enciklopédiáknak „felhasználói" 
vannak elsősorban, akik egy-egy adat után kutatva lapozzák fel ezeket a könyveket; ám 
vannak olvasóik is, akik nem konkrét tények és adatok után kutatva veszik kézbe, hanem 
olvasmányként kezelik ezeket a köteteket, ismereteik b ővítése, tudásuk elmélyítése végett. 
Valójában a hasonló művek között éppen azok a legértékesebbek, amelyek mindkét igényt 
kielégítik, a "használóét" és az olvasóét egyaránt. A használónak megbízható adatforrások, 
az olvasónak kimeríthetetlen olvasásélmény. Nem véletlenül volt éppen az író Miroslav 
Krleža ennek a vállalkozásnak megtervez ője és az első  kiadás főbb címszavainak szigorú 
bírálója. Az olvasóra is számított, amikor az enciklopédiát tervezte, talán els ősorban éppen 
őrá. Mert a történelmi folyamatok, események, jelent ős fordulatok tényszerű  leírása 
például, a földrajzi és tudományos tények, tényez ők közlése, a műszaki és politikai, a 
néprajzi és lingvisztikai ismeretek megfogalmazása, a tények tiszteletben tartása mellett 
az olvasói érdeklődés többletelvárásának -is eleget tesz. Így lesz a Jugoszláv Enciklopédia 
mindannyiunk számára vonzó, gazdagító olvasmány is, nemcsak pillanatnyi érdekl ődést 
kielégítő  tényközlés. A tudósok és m űvészek, politikusok és történelmi személyiségek 
életrajza például rendre az egész embert állítja elénk, nemcsak az életrajz adatait és tényeit. 
Sok helyütt a címszavak alatt kiváló esszék és nagyszabású tanulmányok olvashatók a 
Jugoszláv Enciklopédiában és ez nem hátrány, inkább megkülönböztethet ő  előnye e 
nagyszerű  vállalkozásnak; így válik ugyanis igazán vonzóvá és így töltheti be felvilágosító, 
nemcsak tájékoztató szerepét. 

Diderot írja a francia enciklopédia V. kötetében az Enciklopédia címszó alatt, hogy: 
„Van egy szempont, amelyet nem szabad szem el ől téveszteni: ha az embert, vagyis a 
gondolkodó és szemlélődő  lényt száműzzük a föld felszínér ől, akkora természet fenséges 
és patetikus látványa nem más, mint egy szomorú és néma színtér; a világ hallgat, a csend 
és az éjszaka hatalmában. Minden roppant magánnyá válik, ahol a meg nem figyelt 
jelenségek némán és sötétben játszódnak le." 

A Jugoszláv Enciklopédia éppen azzal, hogy európai keretekbe állította Jugoszlávia 
népeinek történelmét, nyelvét, tudományosságát, m űvészetét, hogy célpontjának a kis-
hitűség és provincializmus leküzdését vette, a tévhitek és tabuk, a romantikus frázisok 
következetes irtását, de eközben minden sajátosságnak és különbözésnek, minden különös 
értéknek lehetőséget nyújtott a megmutatkozásra, és hogy szintézisre törekedett a szó 
legnemesebb és legigazibb értelmében, meg hogy kaput nyitott a legszélesebb kör ű  emberi 
érdeklődésnek - sikeresen szólaltatta meg a világot, a mi világunkat és oszlatta el a meg 
nem figyelt jelénségek néma színjátékát, az éjszaka csendjét és roppant magányát. Odaál-
lította az embert a világ elé, megmutatta neki a világát minden eredményével és esztelen-
ségével, tehát teljes valóságában, és rábízta, ismerje fel ömnagát és múltját ebben a 
mérhetetlen mennyiség ű , de értelmesen elrendezett adat- és tényhalmazban. A kiadvány 
ezzel tölti be felvilágosító társadalmi szerepét. 

A megszólított olvasóra, az érdekl ődőre, a Denis Diderot meghirdette emberre 
marad, hogy megfigyelje ezt a világot, hogy szóra bírja a természetet. 

BANYAI JÁNOS 

EGZISZTENCIALISTA REALIZMUS 
LENGYEL JÓZSEF noteszeiből 1955-1975. 
Magvető, Budapest, 1989. 

Az írókat illetően általában nem az érdekel bennünket, hogy kik voltak, hanem az, hogy 
mit (miként) írtak. Az utóbbi id őben azonban - talán főleg a fogyasztói mentalitás 
krízisének következményeként - az írói kifejezés hitelessége is gyakran az alkotó közéleti 
magatartásával összefüggésben kerül mérlegre. Az esztétikai élményt kevésbé tudjuk 
függetleníteni sorsunk alapvet ő  és időszerű  kérdéseitől. Így aztán a mű  keletkezésének 
körülményeire legalább annyira kíváncsiak vagyunk, mint a titkát érint ő  belső  összefüg-
géseire. Nyilván ezek az igények hozhatták felszínre Lengyel Józsefnek a „noteszei"-b ől 
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készült jegyzetválogatást. Ez a hatalmas anyag azonban több szempontból is jelent ős 
számunkra. 

Mindenekelőtt azért ígérkezik izgalmas olvasmánynak Lengyel Józsefnek a fogság-
ból való hazatérésétől (1955-től) a haláláig (1975-ig) vezetett naplója, mert az el őző  
években csak keveset tudhattunk a "magyar Szolzsenyicinr ől", pontosabban arról: miért 
csak késve s csupán szórványosan jelentek meg m űvei; miért csak tavalyel őtt kerülhetett 
az olvasók elé Szembesítés című  kiemelkedő  regénye. Azután az is felkeltette érdekl ődése-
met, hogy vajon miként látja ez a szülőhazájától több mint két évtizeden elszigetelt s 
életterében is korlátozott ember az új, az általa is célként hirdetett társadalmi rendszer 
realitását, annak id őszerű  ellentmondásait. Ezenkívül a poétikára is kíváncsi voltam: ti. a 
már megjelent Lengyel-műveket olvasva nem lehettünk teljességgel biztosak abban, vajon 
mi volt bennük a dokumentumnak és az alakításnak, a leírásnak és a tipizálásnak az 
aránya. 

Lengyel József "noteszei" (noha nem tudhatjuk, mi maradt ki bel őlük, mi és miért 
nem felélt meg a válogatást készít ő  Major Ottónak) a várakozásomon fölül elégítette ki 
érdeklődésemet. Annál is inkább, mert ez az élete utolsó két évtizedét az írásm űvészetnek 
szentelő  író, ha nem is házi fogságban, de értelmiségi rezervátumban rovogatta feljegyzé-
seit. Állandóan harcban állt a szerkeszt őkkel, hogy művei olyan formában kerüljenek 
kiadásra, ahogyan papírra vetette őket. Nem a népszerűség maradt el s nem is a hivatalos 
elismerés hiányzott, hanem az alkotó m űvésszel s az életét a forradalom ügyének sokban 
alárendelő  forradalmár iránti teljes bizalom hiánya fájt. Lengyel József magányosnak 
érezte magát abban a társadalomban, amely fogyasztói beállítottságával s az elidegenedett-
ségének megfelelő  rejtjeles művészi stílusával saját eszményét tagadta meg. 

Ez azonban nem jelenti azt, mintha a "kicsi, mérges öregúr" (ahogyan egyik m űvének 
alapján nevezték) a korábbi évtizedek szenvedéseinek hatására képtelen lett volna a 
másokkal való azonosulásra. Többször említi ugyanis, hogy az ország népe nem éhezik s 
hogy viszonylagos jómódban él. Ezzel csak annyit mond: otthon még mindig kevésbé rossz, 
mint másutt, vagyis a jónak az alsó fokára már eljutottak. Önellentmondás lenne ez vajon 
a részéről? Nem, mert amikor helyenként az ilyen tárgyilagosságra törekv ő  gondolatoknak 
is helyet ad, akkor az adott viszonyok között elérhet ő  minimum és maximum alapján 
szemlélődik. Mivel azonban Lengyel József nem politikai alkat, tehát nem a hallgatóság 
elvárásainak megfelel ően beszélő  szónak, hanem az eszményei szerint él ő  és alkotó etikus 
írástudó, ezért a naplójegyzetek leginkább arról szólnak, ami az életmód stabilitását, a 
konszolidációt látszólagossá teszi. Nem az eszmények naiv számonkérésén, a hajdani 
forradalmi lendület elvesztése miatti borongáson, egy szerencsétlen öregember irigykedé-
sén és dührohamain van itta hangsúly. Annál kevésbé, mert Lengyel József jól tudja: akkor 
is (s főleg akkor) az utókornak ír, ha sorai és olykor a gondolatai is rendezetlenek s az 
uralkodó osztálynak búcsút kell vennie a hatalomtól ahhoz, hogy napvilágra kerülhesse-
nek. 

A naplóíró racionalista alkat, ezért a tettek mögött nem csupán az okokat látja meg, 
hanem a várható következményekre is kíváncsi. Ezért a szocialistának mondott politikai 
vezetés nem lehet több számára kisebb vagy nagyobb mértékben demagóg rövidlátásnál. 
Ennek a kritikájában ad legtöbbet. Leny űgöző  az a tájékozottság, amellyel Földünk husza-
dik századi (és korábbi) történelmével kapcsolatban rendelkezik. Tudása természetesen 
nem pozitivista megalapozottságú, nem enciklopédikus, hanem a háborúk, forradalmak és 
a látszólagos béke bels ő  logikáját meríti ki. Ez az ember a lehet ő  legmélyebben érti a 
történelmet — gondoljuk nem is egyszer, alkalmi fejtegetéseit olvasva. Pedig többször 
hangsúlyozza: módszere csak az osztályharc értelmezésében és az id őként a sötétben még 
fel-felvillanó történelmi cél vállalásában min ősíthető  marxistának. Lengyel József meg-
vetően ír azokról az ostoba vagy képmutató álmarxistákról, akik Úgy vélik, hogy az elmúlt 
évszázad történelmi eseményei nem korlátozták lényegesen a marxizmus klasszikusai 
tanításának érvényességét. Ennek megfelel ően a naplóíró a nyugati filozófusok és szocio-
lógusok tapasztalataira is kitér. A lényeget azonban még mindig a múlt felismerései 
kínálják neki. Méghozzá a (szociál)darwinizmus. Hogy ez így van, már abból is látszik, hogy 
Lengyel József a szó mélyebb értelmében naturalistának min ősíti saját poétikáját. Ezzel 
azokat az erőket igyekszik tudatosítani, amelyek a hajdan fiatalos naivitással vállalt 
marxista eszményt a tevékeny humanista halvány reményévé degradálják. 
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E szemlélet értelmében a szocializmus látszatai mögött az érdekcsoportok harca 
folyik a hatalomért. Lengyel többször használt kifejezése, a kontraszelekció azonban nem 
a minőségi kiválasztódást eredményezi, mert a küzdelem motívumai nem magasabb 
rendűek azoknál, amelyek a ráció és a termel őeszközök fejl ődése által hátrahagyott 
állatvilágban mutathatók ki. A szexualitás, a testi kényelem és (talán sajátosan emberi-
társadalmi többletként) a diadal, a siker, az önérvényesülés érdekkörér ől van szó. Az író 
sokkal rokonszenvesebb annál, semhogy ne vallaná be: az érintett motívumok az ő  
egzisztenciáját is meghatározzák. Csak az a kérdés: milyen mértékben, hogyan. Az említett 
motívumok közül azonban csupán a szexualitást vállalja minden további nélkül. Ám mivel 
ez elé az aggkor kínosnak érzett korlátokat szab, ezért a feljegyzések a tragikomikus 
vonatkozásokban sem szűkölködnek. Viszont a testi kényelem és a szellemi renyheség 
igénye az, amelyet akarata ellenére is egyre nagyobb mértékben kell kielégítenie Lengyel 
Józsefnek. A bels ő  ellentmondás annál feltűnőbb, mert az író és forradalmár túlfeszített 
racionalizmusával szegült szembe kora sötétségével, s aggkorában kétségbeesett sztoiciz-
mussal kénytelen tudomásul venni készségének fokozatos satnyulását. Így aztán személyes 
tapasztalata ismerteti fel vele: sokkal kevesebb van bennünk abból, amit önmagunkban 
való elfogultságunkban emberinek szoktunk becézni. Vagyis a kiválasztódás nem az 
értékfogalmak rangjai szerint folyik, nem az értelem, az elmélyült közösségtudat diktálja, 
hanem az önzés ösztöne, a pillanatnyi szükséglet. 

Ennek ellenére Lengyel József naplójegyzetei többnyite elfogulatlanok s gyakran 
akkor is megfontoltak, ha alkalmi véleményekként egy-egy hangulat termékei. Ezzel 
különösen azért késztet bennünket elismerésre, mert pályatársainak nagy többsége az 
övéinél jóval szerencsésebb körülmények között érhetett alkotóm űvésszé, vagyis Lengyel-
nél lényegesen kisebb áldozatot hozott az új társadalom megteremtéséért. Ha ehhez még 
azt is hozzátesszük, hogy közülük nem egy a hazájától, majd kés őbb sokáig az olvasóközön-
ség elől elszigetelt Lengyelnél kisebb érdemekkel nagyobb népszer űséget és több elismerést 
szerzett, akkor nemcsak hogy megértjük írónk helyenkénti indulatosságát, hanem egye-
nesen az önuralmán, a tárgyilagosságán csodálkozunk. Annál is inkább, mert nem els ősor-
ban aszerint osztályozza írótársait: ki mekkora áldozatot hozott a közösségi és a hiteles 
személyi igazságért folytatott küzdelemben. Elfogulatlansága mindenekel őtt az Illyés 
Gyula pályájával kapcsolatos fenntartás nélküli elismerésében tükröz ődik. Ahelyett azon-
ban, hogy elősorolnánk az egyes írókat illet ő  találó megállapításait, két széls őséges érté-
kelését említjük meg. Az egyik Lukács Györgyre vonatkozik. Amit az ő  pályájáról és 
erkölcsiségéről elmond, az tényérték ű , mégsem teljesen igaz, mert Lengyel saját poétikáját 
és erkölcsiségét véd ő  szépíró lévén, nem veszi figyelembe azokat a zseniális megfigyelése-
ket és elemzéseket, amelyek (ha másra nem is) Lukács György rendkívüli tehetségének 
elismerésére köteleznek bennünket. S ugyanígy Németh László esetében is az önmagával 
túlságosan elfoglalt ',kamasz" eltakarja Lengyel el őtt az önképzésben és sok más egyébben 
is példamutatót. 

De vajon miféle poétika nevében ítélkezik Lengyel József? Szocialista realistának 
azért nem min ősíthetjük magatartását, mert lépten-nyomon az embernek az ember általi 
veszélyeztetettsége kerül el őtérbe nála. Nincs perspektívája, még akkor sem, ha ez a napló 
nem születhetett volna meg egy igazságosabb utókorba vetett hit nélkül. A konkrét ember 
kiszolgáltatottsága és veresége a kifejez ője életérzésének; akkor is, ha az olykor önmeg-
semmisítés kockázata árán kifejezésre juttatott erkölcsiség mer ő  tagadása is a nihilizmus-
nak. Viszont egzisztencialistának akkor sem tekinthet ő, ha a magyar Malraux-nak vallja 
is magát. Ehhez túlságosan nyomatékos az elkötelezettsége és félreérthetetlen az érték-
rendszere. S a módszerében is felt űnően eltér: az ő  eszménye nem ,,az ember" válságában 
elmélyedő  filozofálás, hanem a diagnózist is jelent ő  típusteremtés. Ha másban nem is, 
abban mindenképpen hisz, hogy az ember, mint társadalmi lény a m űvészet által a maga 
abszurditásának teljességében megismerhet ő . A művészi megismerésnek a beleélés általi 
lényegkeresés az alapja. Ezt extrapolálásnak nevezi s a múlt század francia kartéziánus 
írójának poétikájával összefüggésben magyarázza: ,,A Stendhal értelmében vett tükrözés-
nél olyan tükörről van szó, amely megy az országúton. Vagyis összeköti a látszólag csak 
egymás melletti dolgokat, személyeket, múltat, jelent, társadalmi rétegez ődéseket. És ez 
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már több, mint tükrözés. Így a művészeket a tárgyi világ dolgai és személyei közé új, nem 
tárgyi tárgyakat és személyeket interpolál (és a valóságba emel), melyek nem kevésbé él ők, 
minta valóság tárgyai és személyei, nemcsak kevesebbek, vértelenebbek lehetnek, mint a 
»létező« személyek és dolgok, de sokszor többek, koncentráltabbak, id őállóbbak, mint a 
tárgyi valóság és létez ő  személyek. Szupervalság! Példa számtalan: Laokoon vagy Lear, 
Andrej herceg, kínai vers és festmény, tájkép vagy »Über allen Gipfeln« ..." Eszerint a 
Lengyel-regények is a dokumentumok és a fantázia találkozásából születtek s nem mások, 
mint megtörtént és elképzelt események egyeztetéséb ől született (világot, társadalmat, 
erkölcsöt, politikát stb.) értékel ő  általánosítások. Vagyis Lengyel József poétikája az 
arisztotelészi irodalomértelmezésnek egy eredeti változata. A történelem és a dokumen-
tum önmagában csak nyersanyag számára, ám a képzelet és a nyelv széls őségei is idegenek 
előtte. Élmény és tanulság azonossága az eszménye. 

Az esztétikai érték tehát végs ő  soron az erkölcsi tanúságtételben gyökerezik. A 
tapasztalatot azért kell felbontani és újjáalkotni, hogy (mélység tekintetében) az olvasó 
tudása se maradjon az íróé mögött. Hogy az el őbbi onnan indulhasson, ahova az utóbbi az 
életének kockáztatása árán eljutott, tudnia kell: a rossz szocializmus - a Lukács-féle és 
egyéb dogmatikus tanításokkal ellentétben - összehasonlíthatatlanul rosszabb a jól 
működő  polgári társadalomnál. S ez annál hitelesebben hangzik, mert szocialista meg-
győződésű  forradalmárnak a véleménye. Nem a „Hátra arc!" vállalása és továbbítása ez, 
hanem az erkölcsi szabadságát gondosan őrző  embernek az illúziórombolása. Annak 
hirdetése, hogy a társadalmi viszonyok csak akkor lehetnek szocialista jelleg űek, ha 
mindenekelőtt az azokat megtestesít ő  emberek változnak meg. Az emberek pedig magá-
nyosak s emellett félnek és hatalomra vágynak. Ezért a történelem jelenének logikája 
szerint legfeljebb csak szó lehet a szocializmusról. Ám a rá vonatkozó szavakat azok a 
munkások mondják ki leghitelesebben, akik - miként Lengyel József idejében megfigyelte 
- nem irányíthatják életüket, mivel idejük és energiájuk java részét létfenntartásukra kell 
pazarolniuk. Köttöttségük lényege szerint nem különbözik a korábbi osztálytársadalmak 
kizsákmányoltjainak kötöttségét ől. Amiben eltér, azaz egész emberiség érdekkörét érinti. 
A tőlük eltulajdonított értéktöbblet teszi ugyanis lehet ővé a nyugati hatalmak rohamos 
felfegyverkezésével való lépéstartást. S közben az a látszat, mintha a munkásnak nem 
lenne mindegy: vajon a t őkés vagy pedig a bürokrata biztosítja-e fegyverekkel is a neki 
köszönhető  jólétét. Lengyel József úgy mondott igent hazája szocializmusára, mint a 
polgáriságnak egy sajátos, meghaladhatatlannak látszó formájára. Az okokról, az emberi 
lény feloldhatatlan ellentmondásairól a Szembesítés c. regényében is beszélt. Nem hiába 
ütközött olyan nagy ellenállásba annak kiadása, s nem véletlenül tekinthet ő  e napló sok 
részletében egy regény regényének. 

VAJDA GÁBOR 

„VALAMI IDETÉVEDT ERDEI ISTEN" 

STEVAN RAIČKOVIĆ : Kővé vált altatódal. 
Forum, Újvidék, 1989. 

Egy nagyon szép könyv van kezemben: Stevan Rai čković  szerb költő  verseinek fordításai. 
Ács Károly szerkeszt ő  tanúsága szerint maga a poéta végezte el a válogatást. Kilenc 
vercsiklus-, illetve kötetcím igazít el bennünket a költemények között. Jó, hogy feltüntet-
ték egy-egy darab eredeti elnevezését is, mert így megkönnyítették annak a dolgát, aki az 
összehasonlítás m űveletét vállalja. Slobodan Rakitić  tanulmánya, a költő  életrajzi adatai, 
Stevan Raičković  főbb műveinek listája, végül a szerkeszt ő  jegyzete teszi teljessé ezt az 
impozáns vállalkozást. Igen, a kötet „ űrtartalma" 79 vers és két versciklus. Ez utóbbi 
alkotóelemei címtelenek, de „árterületük" körülbelül tíz-tíz oldalra terjed. 
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Filológiai búvárkodásra ad alkalmat, a magyar nyelv kifejezési lehet őségeinek sok-
rétűségére utal a kettős fordítások jelenléte, amelyekből hármat is közzétesz a gondos 
szerkesztő  (Szeptember, Olyan jó egyedül lenni, A fájdalom keze). Ez a többszöri „tükröz-
tetés" azt is bizonyítja, hogy ennek a kiváló költ őnek művészete már régen foglalkoztatja 
a vajdasági magyar fordítókat. Kik is képviseltetik maguk ebben az antológiában? Ács 
Károly, Bata János, Csuka Zoltán, Dér Zoltán, Dudás Kálmán, Fehér Ferenc, Jung Károly, 
Pap József, P. Nagy István, Sáfrány Imre, Tornán László és Túri Gábor. Csuka Zoltán és 
Dudás Kálmán kivételével mindahányan vajdaságiak, bár a kiemelt két költ őnek is volt 
nem kis kapcsolata tartományunkkal. A névsor észrevételekre sarkall: a fiatalabb fordító-
nemzedéket Bata János, P. Nagy István és Túri Gábor képviseli; Dér Zoltán fordításaival 
manapság ritkán találkozunk; Sáfrány Imre és Tornán László ilyennem ű  alkotásai egyene-
sen a meglepetés erejével hatnak. Mit hiányolunk? Hogy a tartalomjegyzékben a vers címe 
mellett nincs ott a fordító neve. Hogy ei az adat már a vers után közvetlenül szerepel? A 
kétszeriség nem lenne bántó. Gyakorlati szempontból pedig hasznos, mivel könnyebben 
lehetne megállapítani, ki hányszor vállalta a „gúzsba kötötten táncolás" nehéz szerepét. A 
kötet verseinek egymásutánja a kronológia logikus rendjét követi, s a gy űjtemények, illetve 
versciklusok előszöri publikálásának éve az utószóból ki is derül, de mért ne lehetne a 
tartalomjegyzék még ezzel a részlettel pontosítható? 

Amilyen érdekes madártávlatból képet alkotni a magyar fordítókról és fordításokról, 
éppoly gondolatébresztő  azt is megnézni, milyen nyelvekre fordítottak még ebb ől a mintegy 
40 kötetre rúgó, alakuló, gyarapodó életm űből. 1962 és 1986 között a magyarokon kívül 
lengyelek, csehek, oroszok, bolgárok, albánok és — nem utolsósorban — macedónok és 
szlovének adtak ki Rai čković-fordításköteteket. Id őrendben a csehek nyitják meg a sort, 
1963-ban azonban már Fehér Ferenc a neves költ ő  gyermekelbeszéléseit teszi a jugoszlá-
viai magyar olvasó asztalára. Szembeölt ő , hogy szlovén nyelven hány Rai čković-mű  látott 
napvilágot. Bár elég kés őn kezdték el fordítani, kilenc évvel az élen járó csehek után, három 
könyvet is adtak ki ett ől a kiváló szerb írótól. Sereghajtói ők a fordítóknak: legfrissebb 
Raičković-átültetésük (Intim térképek) 1986-ból való. 

Raičkovićot ennyien fordították, de vajon foglalkozott-e ő  is ezzel a nehéz mester-
séggel? De még mennyire! Nyersfordítás alapján Shakespeare-szonetteket (a „morcos 
ánglustól" vett volna órákat szonett-faragásból?), Petrarcát is és végül sok-sok orosz költ őt 
szólaltatott meg szerbhorvát nyelven. Példa és fegyelmez ő  mérték előbb, majd feloldozó 
elomlás a rokon nép közegében. 

A háromszáz hármas összevetésb ől (két magyar fordításváltozat meg az eredeti) 
milyen következtetések születhetnek? Mindahányszor Ács Károly átültetései mérk őznek 
előbb Fehér Ferencével (Szeptember), majd Jung Károlyéval (Olyan jó egyedül lenni), végül 
Dudás Kálmánéval (A fájdalom keze). 

A Szeptember „bajvívásán" a pálma, úgy érzem, Ács Károlyé. Simább, természetesebb 
az ő  fordítása. 

A fájdalom keze jó példa arra, hogy vonhat ködbe, illetve hogy világíthat meg egy-egy 
jelentéstartalmat egyik fordító a másikkal szemben, vagy hogy játszódhat le ugyanez a 
jelenség a fordítás és az eredeti vonatkozásában. Figyeljük meg a szonett két tercináját: 

Daj reči koje imaju telo 
I u telu srce crveno, 
Sve one koje će gorko čelo 

Adj szót, mely testet öltve száll 
és benne bíbor szív dobog 
S olyat, mely bízvást megtalál 

Naći u svetu raxbijeno. 
Daj reči gorde ko mač  topola 
Da naše prazne ruke bola. 

Minden lecsüggedt homlokot. 
S kevélyet, minta nyárfa kardja —
Üres kezünk fájdalom fattya. 

(Dudás Kálmán) 
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Adj szót, amelynek teste van, 
És piros szíve a testében, 
Mely a világban szerte van, 

S homlokunk bezúzza estében. 
Jegenye-kard-szót, büszkét és élest, 
Adj fájdalmunk üres kezének. 

(Ács Károly) 

Kezdjük a nyelvnél. Dudásé emelkedett, Ácsé jóval egyszer űbb. És az eredeti? A kettő  
között. Raičković  szavai nem választékosak, de együttes kisugárzásuk folytán mégiscsak 
a fennköltség hatását keltik. Figyeljük meg az els ő  tercina utolsó és a második els ő  sorát, 
s mondhatjuk: a gondolat micsoda színeváltozásai! Mintha ugyanannak a költeménynek 
két sorát más és más versmondó interpretálná. Ennek oka persze abban keresend ő, hogy 
a kiemelt két sort az eredetiben is homály fedi. A fordításban tehát okvetlenül megoldást 
kell találni rá, mert ami az eredetiben ködös, az nehezen menthet ő  át a homály azonos 
fokán. Az, ha a fordító nem vigyáz, az érthetetlenségig sötétülhet. Ilyenkor a m űfordító, 
akár a fest ő, nem ködbe burkol, hanem fényt ereszt a „tárgyra". Ezt cselekszi Dudás is, Ács 
is. Ki-ki a maga módján. 

A szonett utolsó és utolsó el őtti sorában egy fordítói „huszárvágásnak" vagyunk 
szemtanúi. Dudás egy szép alliterációval bájol: „fájdalom fattya", illetve próbál kárpótolni 
a biztos jelentés fonalának elvesztéséért. Ács egy szó-kígyót alkot: „jegenye-kard-szót", de 
megmenti a költő  üzenetének tisztaságát, áttetsz őségét. 

Magam részéről a könyv olvasása közben a legnagyobb gyönyör űséget a Verssorok 
(Stihovi) című  ciklus okozta Fehér Ferenc fordításában. Ez egybens őséges párbeszéd költ ő  
és gyermeke, a vers között, vagy pontosabban fogalmazva monológ ez inkább, hiszen a 
költemény sohasem szól, csak őt szólítják, hozzá beszélnek. 

Panasz ez a ciklus: a megkínzott, megcsalatott ember kantilénája. 
Versek után a zárótanulmány oldalait forgatva Rai čković  költészete kapcsán ezt a 

két szót, hogy: őszinte és spontán hiába kerestem. Vagy írója Úgy véli, hogy minden nagy 
költészet ilyen. Bár ismerünk szavak bábeli tornyának konstruált, cizellált, acélkarikák 
füzérévé kovácsolt, vagy többkarc csillár el őkelőségével kerengő  és ki tudja még hány fajta 
poézist. Hadd térjek azonban vissza a két kiválasztott szóhoz, amelyek valami ilyesmit 
jelentenek: közvetlen és vércsepp-formán buggyanó. De nem egyszer ű, ezt méltatója, 
Slobodan Rakitić  is mondja. Lassú lejtésű, szomorú költészet ez. A magány szomorúságáé. 
Ebben az univerzumban nincsenek szögletek. Kiszáradt patakmeder, melynek szépségét 
nem a legalján csörgedez ő  kristályhab adja, hanem a víz csiszolta gyönyörű  kövek, a 
páfrányok lengedézése, a mohapakolás. A természet, úgy látszik, befogadja, barátjának 
tekinti ezt a vándort. Az anyag is enged formáló kezének. Ezért fordulhat versbe szinte 
minden gondolata, élménye, érzése. Orpheuszra gondol az olvasó, amikor a szavak simu-
lékonyságát, kezességét tapasztalja. Talán Zelk Zoltán hajlott korában írt költészetével 
rokon leginkább ez az érett pomagránátként felhasadó versbeszéd. És bibliai kép is felötlik: 
Jézus tanítványaival, s a perzsel ő  út porában egy parányi pénzdarab. Senki, csak a Mester 
hajol le érte, s bel őle később szomjoltó gyümölcsöt vesz, amelyet mindenkivel szó nélkül 
megoszt. A kelletlenek között így találja meg a megváltó fényességet Rai čković. S igy lesz 
kegyosztó, lélekemel ő  mindaz, mit papírra vet. Ízig-vérig európai poézis ez, amelyben az 
antik és keresztény civilizáció szublimálódik valami lilás köddé, amelynek szláv , bánat a 
neve. Ez szivárog ki, gomolyog körülöttünk, s harmatozza be arcunk. Úgy mondják, Branko 
Radičević  vonulatához tartozott, akár Du čić  vagyMiloš Crnjanski. Biztos, hogy így van. De 
én most ebben a pillanatban, s akkor is, a könyv olvasása közben Đura Jakšićra gondoltam, 
az őHársfaligetére, vagyis annak második énekére, az Éjfélre. Micsoda finomságok akadtak 
ott is fenn, mint ökörnyál a csupasz fa rácsozatán. S micsoda himbálózása, repesése vagy 
feszülése ez a kimondhatatlanul finom szálaknak. 

Nemcsak az a nép nyer, amelynek jelent ős irodalmi alkotásait lefordítják, hanem az 
is, amely azokat befogadja. Ezzel a kötettel a jugoszlávon kívül az egyetemes magyar 
irodalom is gazdagabbá vált. 

VIRÁG ÁGNES 
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AZ IDEGEN CSEND HATALMA 

P. NAGY ISTVÁN: Köralagút. 
Forum, Újvidék, 1989. 

Nehéž lenne ma derűtől sugárzó, játékos 
könnyedségről tanúskodó költészetet el-
képzelni, s ha van is ilyen, a felszín alól 
messzire kiált az őszintétlenség, a képmu-
tatás. Világunk, hétköznapi valóságunk 
lett olyan, hogy a költő , az író ember tollára 
a kétely, az önkínzó tépel ődés gondjait csal-
ja, lévén, hogy egyre kegyetlenebb hozzánk 
az egykor szebbnek álmodott világ, s a jöv ő  
sem ígér semmi biztatót. P. Nagy István 
Köralagút című  verseskötetének címében is 
a hiábavalóság, a reménytelenség, az értel-
metlenség kap hangot, mert hát hová is 
vezethet a sötétben megtett, láthatatlan, 
csak súlyában, bels ő  kínjaiban érzett surra-
nás? Mennénk valahová, szabadulnánk va-
lamitől, közben talán észre sem vesszük, 
hogy egyre-másra rójuk reménytelen kö-
reinket. „Kéreg alatt a lüktet ő  / élet" — ne-
vezi meg magát a zártságot a költ ő  
kötetnyitó versében, létmeghatározási kí-
sérleteinek egyikeként. 

P. Nagy István második versesköteté-
ben folytatja az idegenség meghatározásá-
ra, s a nyomában keletkezett kikö-
zösítettség és magány szomorú élményének 
a megnevezésére tett kísérleteit. Az idegen-
ség és a magány a kötet els ő  két ciklusában 
a környezetre kivetített formában, objekti-
vizált elemeiben jelentkezik, megsejtve va-
lamit az egzisztencialista' bölcseletb ől, 
amely szerint a világ is magányos, ha én 
egyedül vagyok, hiszen kölcsönösen hagy-
tuk el egymást. ,Mily védtelen vagyok / 
mily sebezhető. / Körülem érdes a levegő" — 
írja Körön kívül című  versében, s még 
ugyanott rámutat: ,,Ez az utca / ez a város 
nem az enyém. / Idegen az ég. / Kitapin-
tom egy fa ütőerét — / még élek / még él." 
Ugyanez az idegenség fogalmazódik meg, 
ha lehet, még zaklatottabban aHol volt, hol 
nem című  versében, fokozott tömörségben, 
még pontosabb megnevezéssel: 

Oly nagy itta dermedtség 
már-már kozmikus 
virágok ha bólintanak 
nem is hinnéd 

Megrezdül a fénysávos 
levegőhuzat 
amikor alkonyul 
nem is hinnéd 

S ha lehunyom a szemem 
oly sötét lesz itt akár 
a kottafejekben 
oly sötét nem is hinnéd 

Találóan megalkotott képszer űség leli 
meg e versben elégikus hangját, hitelessé 
varázsolva a belső  vívódások sötétjének és a 
külső  világ csendjének — mindent meghatá-
rozó— találkozását. Ebben az élménykörben 
születik az ‚itt vagyok / de itt sem talán / 
fél lábbal benn / másikkal kint" dermeszt ő  
sehova-sem-tartozásra utaló, helyzet-
elemző  latolgatás, mely még mindig inkább 
csak megsejtet valamit a mérhetetlen em-
beri magányból, semhogy igazán lehetséges 
látomásokban oldotta volna költészetté a 
mindig kozmikus egyedüllétet. Mert a ma-
gány az üresség terhével együtt mindig koz-
mikussá nőtt, amit apró jelképekkel lehet 
ugyan éreztetni, valódi súlyával megmutat-
ni azonban csak az élmény teljességét felö-
lelő, világnyi látomásokban lehet. P. Nagy 
István azonban túlságosan intimnek tekinti 
az emberi gondokat, ezért többet sejtet 
belőlük, mint amennyit ténylegesen meg-
mutat. A Fűvér című, Hamvas Béla emlé-
kének szentelt versében bizonyul a leg-
határozottabbnak, amikor szinte a harmó-
nia közelségébe kerül: 

ahogy megszelídülnek 
a tajtékzó búgó hullámok 
habzón mosódva , 

el a 
mélyvizek feln őtt áramaival 
a lusta örvényléssel 
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ahogy 
virradatkor feléled 

a szél 
megborzolja a szirtekre 
települő  törékeny test ű  
madarak csillogó 
tollazatát .. . 

A Kórvallató ciklus verseiben azonban 
mintha oldódna a reménytelen egyedüllét 
bénító félelme, sejthet ően a sikeres megne-
vezések felszabadító élménye nyomán. Az 
emberi magány csendes „bukolikája" egy-
szerre megtelik ömnagára figyel ő  gesztu-
sokkal. „. eszmélek / ismeretlen-
magamat figyelem / testközelben el nem / 
érhetőn / túl / nélkülem", s egyszerre meg-
sejtet valamit a remélt nagy felfedezé-
sekből. Az önmagára figyelés pillanatában a 
külső  világ korábbi elemei törvényszerűen 
teremtik meg a lélek bels ő  tájainak „látomá-
sain" felbátorodott gondolatiságot. S ha P. 
Nagy István réveteg látomásai a mostoha-
ság képeit vonultatta fel, létmeghatá-
rozásra tett kísérletei érzékiségükben 
mélyülnek el. Mintha az önmagára találás 
tétova, mégis biztató derűje fogalmazódna 
meg Kórvallató című  versében: „... a fé-
nyefosztott szem / éjszakája fölhasad / a 
száműzött hangok / tagolt sorokba tömö-
rülnek / a némaságot igézve / a szürkület-
ben tündökölnek". Egyszerre sejthet ővé 
vált valami a virradat ígéretéb ől. Lehet,  

hogy a magány kínja semmivel sem csende-
sebb, ám az egyedüllét mégis mintha embe-
rivé szelídült volna. Továbbra is kérdés: 
„szóra bír-e az idegen csend" — mégis immár 
a valakihez szólás kockázata a kérdés. S ha 
korábban egyedül volt tanúja világnyi magá-
nyának, az Együttlét című  ciklus verseiben 
mintha megjelent volna a társ is, a másik, 
akihez szólni lehet, akinek el lehet monda-
ni: 

Lásd, bennem felsajog valaminek az élete, 
aminek kevés vagyok én és kevés vagy te — 
csak burjánzik vadon, s ha 
faggatom: önmagamra haragítom. 

(Álomtalan) 

Nem az emberi hit elbizonytalanodásá-
nak, hanem a világ — s talán az emberi 
közösség létébe rejl ő  értékek — elhomályo-
sodásának látványa hívta életre P. Nagy 
István költ¢szetében a kételyeket. Kör-
alagút című  kötetében a kételyek kénysze-
rítő  hatalma jut kifejezésre, egyetlen 
lehetőséget kínálva a velük való leszámolás-
ra: az emberi sorsokon belüli közösségvál-
lalást. A másik ember megjelenése költ ői 
világa belső  terein oldottságot, reményt és 
biztatást jelent. Mint ahogyan biztatást je-
lent e költészet számára a kivívott fogalmi 
tisztaság is. 

MÁK FERENC 

A KISEBBSÉGI AZONOSSÁGTUDAT TÁVLATAI 

FÜR LAJOS: Kisebbség és tudomány. 
Magvető, Budapest, 1989. 

Széles e nagyvilág lakosai közül minden he-
tedik embert, összesen mintegy hatszáz-
millió lelket sújt — ilyen vagy olyan for-
mában — a kisebbségi sors, s e tény már 
önmagában is elegendő  ahhoz, hogy a mo-
dern társadalomtudományok kell ő  hang-
súlyt fektessenek a történelmi súlyú kérdés 
elemzésére. Annál is inkább, mert e terhes 
gond egyre követelőzőbb formában van je- 

len modern világunkban is, olyannyira, ho-
gy amikor a társadalomtudományok a za-
klatott hétköznapokban mindenféle 
lelki-szellemi devianciákat elszenved ő  
egyén, az individuum problémái felé fordul-
nak — szívesen feledkezve meg a különböz ő  
társadalmi-politikai és történelmi közös-
ségek kollektív gondjairól —, egyre halmo-
zódnak a kisebbségek megoldatlan, 
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ugyancsak történelmi, gazdasági, szociális 
és lélektani problémái. Az 1555-ben megkö-
tött augsburgi vallásbéke óta — amikor is a 
szerződő  felek kölcsönösen garantálták a 
protestáns egyház szabad vallásgyakorlását 
— Európa politikai életében szakadatlanul 
jelen van a kisebbségi kérdés, ötödfél évszá-
zad óta a társadalmak megújuló korsza-
kaikban rendezni igyekeznek — olykor a 
legmesszebbre tekintő , humánus szándék-
kal is — ezt az egyre makacsabbul jelenlev ő , 
egyre ellentmondásosabb kérdést, ötödfél-
száz éve azonban nemhogy el őbbre halad-
tunk volna a gondok terén, de egyre 
feloldhatatlanabbnak, egyre nyomasztóbb-
nak, a kisebbségek számára egyre fenye-
getőbbnek látszik e történelmi sorskérdés. 
Békeszerz ődések és nemzetközi egyezmé-
nyek, enciklikák és egyházi rendeletek, 
nemzeti alkotmányok és jogi el őírások sza-
vatolják a legtöbb helyen a kisebbségek jo-
gait, és mégsem enyhül a fenyegetettség, 
még sincs nyugalom és csend a kisebbségi 
ember lelkében. És miközben a demokrá-
ciák egyre szélesebb alapokon teljesednek 
ki, a kisebbségek életében mintha semmi 
sem változna, évszázados a bizonytalanság, 
évszázados a félelem. Európa népességének 
igaz csak mintegy két százaléka, negyven-
millió ember kényszerül ilyen vagy olyan 
formában kisebbségi sorsba, ám e negyven-
millió ember tíz százalékát a magyar ki-
sebbségek jelentik, nem csoda hát, hogy a 
kérdés eredend ően meghatározza a ma-
gyarságXX. századi gondolkodását. Für La-
jos Kisebbség és tudomány című  könyvében 
a magyar kisebbségek tudományos életének 
lehetőségeit igyekszik számba venni, kere-
sve a választ, hogy a tudományos gondolko-
dás kiteljesedési formái mennyiben segítik 
a megmaradást biztosító nemzeti-kisebbsé-
gi önismeret kialakítását. A tudományos 
igényű  következtetések pontos megfogal-
mazása érdekében a történész elemzi a ro-
mániai, a csehszlovákiai és a jugoszláviai 
magyar kisebbség oktatási-művelődési le-
hetőségeit, lap- és könyvkiadásának muta-
tóit, a tudományos kutatóintézetek és 
-műhelyek számát, publikációs lehetősége-
ket, figyelmét ugyanakkor nem kerüli el az 

sem, milyen mértékben él a kisebbségek 
körében a kultúra teljességének igénye. 

Ez utóbbi kapcsán a tudós kénytelen 
megállapítani: "Minthogy a nemzetiségek, a 
nemzeti kisebbségek kultúrája— Közép-Ke-
let-Európában, de alighanem másutt is — 
irodalomcentrikus, ezért a nemzetiségi-ki-

-sebbségi kultúrák szinte mindenütt: csonka 
kultúrák." Ez az egyoldalúság vezetett oda, 
hogy a magyar kisebbségek tudományos éle-
téből hiányoznak a szociográfiai, a történe-
ti, a művelődéstörténeti, a demográfiai, az 
egyháztörténeti és a tudománytörténeti ku-
tatások, s a néprajz is jobbára csak a 
megtűrt tudományok közé tartozik. A 
hiány természetesen nem az igények hiá-
nyával magyarázható, abban az esetben is 
sokkal többről van szó. A történész megál-
lapítja: .,A hatékony nemzetiségtudomá-
nyok műveléséhez szükséges intézmény-
hálózat ugyanis azért hiányzik, mert hiá-
nyoznak azok a nemzeti kisebbséget, nem-
zetiséget átfogó intézmények is, amelyek az 
optimálisan működő  tudományos intézmé-
nyeket létrehozhatnák, s az általuk feltárt, 
leírt és analizált jelenségekre-bajokra a 
gyógymódot elrendelni s a végrehajtást el-
lenőrizni tudnák." A tanulmány szerz ője 
világosan látja: hiányzik "a nemcsak dekla-
rált, de valóságos, s a nemcsak manipulált, 
de hatékony és jogszerűen szabályzott auto-
nómia, a valóságos önrendelkezés; hiányzik 
a szilárd alapokon nyugvó, korszer űen felé-
pített, a gazdasági-társadalmi-kulturális-
politikai szférákat átfogó intézmények és 
szervezetek, egyszóval: a tényleges etnikai-
nemzetiségi érdekképviseletek rendszere." 
Azon persze a történész és az olvasó egya-
ránt elgondolkodhat, milyen sors vár arra a 
kisebbségi közösségre, mely nem képes ön-
magáról a korszerű  tudományosság megkö-
vetelte módon gondolkodni, amely lemond 
az önismereti törekvésekr ől, s amely múlt-
ját és jelenét egyaránt felel őtlen homályba 
hagyja veszni. 

Csoóri Sándor Durai Miklós Kutyaszo-
rftó című  könyvének előszavában mutatott 
rá hosszú idő  után először arra a könyörte-
len helyzetre, amely lehetetlenné teszi a 
mai magyar kisebbségek körében az intéz- 
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ményektől támogatott önismereti szándék 
kiteljesedését. Für Lajos az akkori megálla-
pításokat most szigorú tudományos tények-
kel igazolta, a kisebbségek vezető  értel-
miségei helyett mondva ki a tényeket és 
vonva le a következtetéseket, melyek nélkül 

szellemi életet élni úgyszólván lehetetlen. S 
ha ehhez még figyelembe vesszük, hogy ki-
sebbségi tudományos életünk többnyire ma 
is lelkes egyének jó szándékán áll vagy bu-
kik, az elkövetkez ő  esztendők és évtizedek 
teendői is világosan kirajzolódnak el őttünk. 

MÁK FERENC 

ALÁZATOS LÉPTEK AZ OLTÁR FELÉ 

BARTÓS IMRE: Korom és kormorán. 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 1989. 

Baranyi Ferenc ajánlásával jelent meg Bar-
tos Imre első  verseskönyve. Rejtőzködő  
költő  Bartos, hisz eddig csak álneveken 
publikált, s e rejtőzködés talán annak is a 
megnyilatkozása: beszéljen helyettem a 
mű, csak a mű. Mert az „ínyem a sínpár" 
motívuma talán szólani sem enged, a pár-
huzamosok találkozása lehet az egyedüli ki-
teljesedés. S ez a végtelenben történik. A 
végtelenen innen „kívülről ízlelheti önma-
gát" a szó is, a vers is, a költ ő  is. 

Pedig indulna előre, „hátam a hátát hát-
ra mutatja", de dermedten áll, mint állunk 
manapság mindannyian valami nagy isme-
retlen előtt, valami végtelen út előtt, mely 
visz, visz, vezet, folyik csermelyként, folyó-
ként valahova. De öncinizmusa Bartosnak 
már az út elején feltűnik, a sokat hangolók, 
mellveregetők között, akik nagy hangon 
hirdetik minden időkben történő  előrehala-
dásukat. Bartos őszinte is. Bevallja becsüle-
tes tétovaságát: 

cinizmusom 
előtörni 
készül 
hogy 
szikrázót 
rúgjon 
türelem-pofába 
mi 
fékezett 
eddig 

Noha a hatalmas kérd őjelet nem láthat- 

juk, igencsak érzékletes. Kétsorosába is be-
lekódolta világpesszimizmusát: 

kezdetben vala AZ ANYAG 
ám az anyagban nem vala kezdet 

A Bartos-vers születésének egyik kór-
képe is ez a kétsoros. A tézis-antitézis-szin-
tézis hármassága sajátos módon. A 
háromból egyet az olvasónak kell megte-
remtenie. A töredék, amely egyben nem hat 
torzónak, mert teljes mértékben bevonja a 
befogadót is, nem láttatja tisztán, hogy me-
lyik sor hiányzik. Az els ő  vagy az utolsó-e. 
A haiku szinte közmondásként hat. 

Metaforákkal épít őkockaként bánik a 
-költő . Sokszor, akár a gyerekkéz, építeni 
kezdi a verset, érződik tán az építés izgal-
mas bizonytalansága is, mint a gyerek, rak-
ja, csak rakja az elemeket, nem tudni még 
igazán, mi is lesz belőle. A játék izgalma 
sokszor magával is ragadja, s figyelme meg-
oszlik. Az építmény ekkor vagy ledől, s ez a 
jó, mert lehet kezdeni egy új metaforával 
valami újat, mert a játék végtelen, de na-
gyobb probléma az, ha az ingó torony alját 
idegen elemmel erősíti. József Attila, Rad-
nóti Miklós „segít" olykor-olykor, néha 
Weöres. 

Aztán a nyelvi kakukkfiókák, a publi-
cisztika iszonyú és tisztátalan hatása: a „si-
kerélmény", a ,,bokros semmittevés", a 
„központok tanácstalansága" stb. kilógnak 
kissé a költészeti sorból. Funkciójuk nem a 
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nyelv tisztátalanságának, vagy a ma embere 
gondolkodásmódjának érzékeltetése, ha-
nem konkolyként nőttek ezek tiszta vetés-
ben. 

Jó néhány olyan szóösszetételre, szó-
kapcsolatra is bukkanhatunk, s ez igencsak 
friss íze-színe a könyvnek, amely nagyon is 
sajátos, s arra enged következtetni, hogy a 
metaforák érzékeltetése mellett a nyelvi te-
remtőerő  is számottevő  a költői palettán: 
„vén a látás vén szemekkel", „énekelünk 
egyet tűnődünk osztályon // népen politi-
kán időt múlatáson /", „térképünk ezernyi 
munkaidőnk számos", „bolyongó borongás 
füstölgő  gyárára", „kékültté vált veszteség", 
„vérem a láncon homlokom éget", „híg halá-
lok ángya" stb. 

A verssorok tördelése újszer űnek hat 
olykor, noha a költészet műhelyeiben eled-
dig volt már példa szinte mindenre. Bartos 
Imre nem öncélú. Nem azért tördel szabály-
talanul, vagy választ szét szavakat a nyelvi-
helyesírási törvényszer űségek ellenére, 
hogy modernkedjék, vagy meghökkentsen, 
szétmálló szavai, betűi, hangjai, akár a vö-
dörből szerteöntött víz, akár a világminden-
ségbe belevesző  emberi tudat és alkotás, 
foszlanak szerte a szemünk láttára. 

Bartos Imre költészeti fellépése nem 
dübörgő. De azért hallik alázatos lépte, 
amint a költészet templomában az oltár felé 
indul. 

B. ISTVÁN JÓZSEF 

A FELEDÉS FÉLHOMÁLYÁBÓL 

VÁRKONYI IMRE: Büssüi tájszótár. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 

A szótár, akármilyen is, nem rendszeres 
olvasásra szánt munka, hanem tudomá-
nyos segédeszköz — vallják a hozzáért ők. A 
tudományos igényű  és törekvésű  szótárak 
különösen nem. A Büssüi tájszótár annak 
ellenére, hogy a népnyelv, egy kisebb régió, 
tájegység nyelvének két-három nemzedék-
nyi, a népi szókincs minden területének 
tájszavait gyűjti egybe, mégis élvezetes ol-
vasmány. Az érdekl ődő  olvasó szinte le sem 
tudja tenni a kezéből, míg át nem „rágta" 
magát rajta, mint a mesei h ős a mesebeli 
kásahegyen. Izgalmas olvasmány, mert 
olyan értékes információkhoz jutunk, ame-
lyek nemcsak ennek a déli ö-z ő  nyelvjárás-
területhez tartozó somogyi község er ős 
fokú ö-ző  nyelvéről tudósítanak, hanem a 
nyelvet használó emberr ől, szokásairól, hit-
világáról, mindennapi és ünnepi életéről, 
tevékenységérül, ételeir ől, az embert körül-
vevő  tárgyi világról, de a tájról, a termé-
szetről, a vidék állat- és növényvilágáról is. 

Hol is van Büssü? Hol fekszik ez a soha 
nem hallott nevű  község? A szerz ő  így ha-
tározza meg: „Somogy megye középkeleti 
részén a Kaposvárt Dombóvárral összeköt ő  

út felénél fekvő  Baté községtől és a Kapos 
folyótól 13 kilométernyire északra, Igaltól, 
a hajdanvolt járási székhelyt ől 8 km-re dél-
re fekszik Büssü." Lakóinak száma: 700. 

Földműves népe a történelem forgata-
gában, a történelmi eseményekben részt vé-
ve élte életét a történelem el őtti kortól 
kezdve különféle uraságok birtokaként vál-
tozó alakú néven (Bese —1275, Bösö —1575, 
Büssü — 1725). A XVIII. század végén és a 
XIX. század végén a magyar lakossághoz 
német-sváb iparosok telepedtek, akik las-
san beolvadtak a befogadók közé, átvéve 
nyelvüket, szokásaikat, egykézésüket, vise-
letüket. Még nevüket is megmagyarosítot-
ták. Az 1970-es években cigányok sza-
porították a lakosság lélekszámát, illetve 
foglalták el az elköltözöttek helyét, azokét, 
akiket a nehéz gazdasági körülmények 
kényszerítettek jobb körülmények felkuta-
tására. A H. világháború után beállott társa-
dalmi, gazdasági, művelődési változások itt 
is hatottak a nyelvjárásra, mint másutt is. 
Felbomlott a hajdan egységes nyelvjárás, új 
elemek kerültek be, a köznyelvűsödés itt is 
érezhető  tendencia. 
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A szerzőnek az itt felhasznált nyelvjárás 
anyanyelvjárása, szeretné megmenteni, 
míg lehetséges. Édesanyja segftette e nemes 
munkában a legtermészetesebb és legmeg-
bízhatóbbnak tartott adatszolgáltatóként, 
ellenőrzőként a falu számtalan más lakosa 
mellett, főleg a régi öregek tudására tá-
maszkodva. 

Mint az már lenni szokott, a tájszótár 
készítése sok id őt igényel, ebben a szótár-
ban is több évtizedes munka van. A szerz ő  
1960-ban kezdett Büssü szókincsének ösz-
szegyűjtéséhez (1988-ban jelent meg!), tel-
jes szókincset tervezett adni, de évek során 
rájött, hogy sok más elfoglaltsága mellett ez 
lehetetlen, ezért egy kisebb méret ű  szótár, 
tájszótár összeállítására vállalkozott. 

Feldolgozó és rendszerez ő  munkája so-
rán szerzőnk szem el őtt tartotta a magyar 
nyelvtudomány, különösen a népnyelvi ku-
tatás és a lexikográfia legújabb eredményeit 
és már jól bevált gyakorlatát. Ennek megfe-
lelően arra törekedett, hogy a büssüi nép-
nyelv tájszavait összegy űjtse és feldolgozza. 
„Arra törekedtem, hogy minden valódi táj-
szót följegyezzek és közzétegyek ... Amire 
alkalom adódott, igyekeztem mindent kér-
dezni és feljegyezni, még azokat a szavakat 
is, amelyeket már a feledés félhomálya ta-
kar, s csakhamar kivesznek a nyelvb ől, mi-
vel a mai nyelvhasználatban már igen 
ritkán van funkciójuk (pl. a néphithez, a 
régi gazdálkodáshoz stb. kapcsolódó sza-
vak)." 

Szerzőnk sokat köszönhet édesanyjá-
nak, nem is zárta le gyűjtését addig, míg 
édesanyja élt, és közléseit, elbeszéléseit le-
jegyezhette. 

A szótár valódi tájszavakat, jelentésbeli 
tájszavakat tartalmaz, az alaki tájszavak 
közül csak a nyelvjárást jellemz ők kerültek 
be. Sok a szótárban tehát az olyan szó, ame-
lyet még nem szótároztak, s olyanok, me-
lyekhez néprajzi vagy egyéb érdekesség 
fű ződik. Éppen ezért nemcsak a nyelvtudo-
mány, de a néprajz iránt érdekl ődők is meg-
különböztetett figyelemmel olvashatják a 
büssüi tájszótárt. 

Mint mondtuk, az egyes szócikkek felé-
pítésében a legkorszerűbb és legcélszerűbb 
eljárást követte szerz őnk, az 1935-ben meg-
jelent Csűry-féle Szamosháti szótár T—II.  

mintájára és a népnyelvi szótárak készítése 
során kialakult gyakorlatnak megfelelően. 

A szócikkek felépítése a következ ő: a 
szó köznyelvi alakváltozata szerepel cím-
szóként, ha ilyen nincs, akkora kikövetkez-
tetett alak a nyelvjárás alaktani jellemz ői 
szerint. Néha önálló jelentésű  szószerkezet 
is szerepel címszóként. A címszó után kö-
vetkezik a tájszó, a nyelvtani szerelés, ha 
szükség mutatkozik rá, a szófajjelölés, a 
jelentés, ill. jelentések követik, első  helyen 
a nyelvjárási jelentést találjuk, ha egyezik a 
jelentés a köznyelvével, akkor „kny." jelö-
lést alkalmaz a szerz ő, példamondat nélkül. 
(Ezzel sok helyet takarít meg!) A szó stílus-
minősítését is közli, ha szükséges (pl. gyny. 
= gyermeknyelv, ritk. = ritka). A nagyolt 
fonetikai leírású példamondatok" szemlélte-
tik a szó fungálását a mondatban. Vázlatos 
rajzok egészítik ki a szótárt, segítenekf  a szó 
jelentésének megértésében. Ha alkalom 
adódik rá és szükséges, az Nr. alatt néprajzi 
leírást olvashatunk. Ezek elénk'varázsolják 
a falu népének szokásait, elénk varázsolják 
a szó tárgy- és művelődéstörténeti hátterét 
is. Így a szellemi és tárgyi néprajz kutatója 
is egyaránt találhat magának a szótárban 
felhasználható anyagot kés őbbi kutatásai-
hoz. 

Néhány érdekesebb tájszó: ételek: ká-
posztás lepény, káposztás tutyi, pompos = 
cipó, prósza, pulityka = kelfőzelék; játékok: 
lityézés = fogócska, pacsezás = pénzzel 
való játék; cullag = ruha, cukorbab = cu-
korborsó, nyársdugás = ',disznóölés estéjén 
gyakori szokás. Nr. A disznóölés estéjén 
vacsoratájban (disznótor) 2-3 suttyó le-
gényke egy nyársat dob titokban az ajtónak, 
majd elszaladnak. A nyárson levél van, me-
lyen versbe szedve a háznál történteket fi-
gurázzák ki. A nyársra mindenféle ételt 
tesznek a háziak, ami vacsorára volt (hur-
ka, kolbász, sült hús, pogácsa, savanyúság), 
majd kiteszik a telerakott nyársat a pitarba. 
Innen lopva viszik el a nyársdugók, és egy 
rejtett helyen elfogyasztják." 

Várkonyi Imre édesanyja emlékének 
szentelt szótára méltó emléket állít a se-
gítő, támogató édesanyának, a közösség-
nek, melyből szerzőnk kinőtt, de amelyhez 
fiúi szeretettel ragaszkodik. Bárcsak töb-
ben követnék példáját! 

PENAVIN OLGA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 42. KÖTETE 

LÉVAY ENDRE 

Régi utcák porában 
(Jegyzetek, karcolatok) 

A négy évvel ezelőtt elhunyt Lévay Endre csaknem két évtizeden át — több-
kevesebb rendszerességgel — közölte naplójegyzeteit Szabadka hétköznapjairól. 
Igaz, ezek — ahogyan maga tüntette fel a 7 Napban megjelent írásainak alcímében 
— olykor csak jegyzetek, máskor meg feljegyzések voltak, de valamennyit 
ugyanazzal a szándékkal írta: hogy megörökítse, milyen volt szül ővárosa 
századunk húszas-harmincas éveiben. 

A negyven karcolat, amennyit ez a gyűjtemény tartalmaz, feleleveníti az 
elmúlt idők eseményeit és alakjait. Közöttük szép számmal vannak olyanok, akik 
valamikor jeles személyiségei voltak városunknak, mint például Oláh Sándor 
festőművész, a mozialapító Lifka Sándor, Kovács Kornél karnagy, Munk Artúr 
Tró, Kókay Károly bajmoki nyelvész, Marko Tikvicki, a köztiszteletben álló 
könyvkereskedő  és Kosztolányi Mariska, Szabadka neves költő  fiának a húga, 
aki mint rendez ő  igencsak kivette a részét a m űkedvel ő  mozgalom 
tevékenységéből. A róluk festett portrék értékes művelődéstörténeti adalékok 
is, hiszen rájuk már most is csak az id ősebb nemzedék emlékezik, .s 
munkásságuk egyre jelentősebbé válik, ahogyan távolodik alakjuk az id őben. 

Nem kevésbé érdekesek Lévay Endrének azok a feljegyzései, amelyekben a 
város kisembereinek az életét örökítette meg. Ezek nagyobb része — mivel 
szépirodalmi értékek is felfedezhetők bennük — jóval több publicisztikai írásnál. 

Megkülönböztetett érdekl ődésre tarthatnak számot a szerz ő  önéletrajzi 
vonatkozású visszaemlékezései, mert nemcsak az egykori, messze földön híres 
korzó tarka világát és a Városi Kávéház el őtti esti koncertek áhítatos 
hallgatóságát ismerhetjük meg, hanem olyan kivételes tehetség ű  zenészeket is, 
mint amilyen KGnó volt, aki idehaza is, külföldön is nagy sikerrel muzsikált a 
legelőkelőbb helyeken. A "Színészkoromból" című  ciklusban úgyszintén színes 
korrajzok találhatók. Jól zárják le a kötet anyagát az Egy sétáló vallomásai, 
amelyek többnyire az író életének utolsó éveiben születtek és kulturális 
életünkkel kapcsolatos adatokban is igen gazdagok. 

Finom líraiság bujkál ezekben a sokszor meghatározhatatlan m űfajú írások-
ban, a múltból idehallatszó magányos és tiszta heged űszó, amely megnemesíti 
a prózát, s még az alkalmi írásokat is méltóvá teszi arra, hogy kötetbe 
kerüljenek. Egyrészt azért, mert felelevenítik a régi Szabadka világát, amely a 
mai nemzedékekben már csak elmosódva él, másrészt mert értékes és ol-
vasmányos könyvvel gazdagítják "a letűnt idők krónikásának" életm űvét 
halálának közelgő  fél évtizedes évfordulója alkalmából. 

A 140 oldalas kötet, amelynek anyagát Dér Zoltán válogatta, fed őlapját pedig 
Szalma László készítette, 15 dináros áron megrendelhető  a Veljko Vlahovi ć  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15), vagy pedig 20 
dinárért megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



Galériánk 

MAGYAR ILONKA 

Kevesek számára jelent valamit, ha (ötömösi) Magyar László nevét hallják. 
Csak azok tudják, hogy híres felfedez őről, egy nyugat-afrikai néger törzs királyá-
ról van szó (az apja szabadkai földbirtokos volt), akik jártasabbak Szabadka 
társadalmának történetében. Magyar Lászlóról nem maradt fenn egyetlen 
fotográfia sem, bár igaz, hogy ritkák a család többi tagjának a fényképei is. 

Ezúttal Magyar Ilonkát, László György nev ű  öccsének lányát mutatjuk be, 
aki 1876. augusztus 25-én Szabadkán született. Halála idejének megállapítása 
még valamelyik kutatóra vár. A korabeli sajtó gyér adataiból ítélve, a jó meg-
jelenésű , szép huszár századosné a szabadkai úri társadalom kedvelt tagja volt. 
A felvétel Pietsch Ferenc szabadkai m űtermében 1903-ban készült. 


