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SZATHMÁRI ISTVÁN 

ÁLMOK ÉS ÉLETEK 
REGÉNYRÉSZLET 

A.-ban visszafelé pörgött az id ő. Vagy inkább beleakadt saját csápjaiba. És 
mesélni kezdett, áradtak bel őle a kettébe tört történetek, általában magáról 
szólt, de volt, amikor harmadik személyben estek meg vele a dolgok. Mintha 
kilépett volna önmagából, mivel csak szemlélt, regisztrált ilyenkor. A férje, az 
újdonsült férj, vastag nyakú, szőke, nagydarab férfi volt, kinek tarkója, menése, 
tartása nem okozott felt űnést az itteni világban. És mintha csak sejtette volna 
ezt, egy ezüstös coltot vásárolt és várt. A. pedig szaladgált összevissza, munka 
kellett, pénz kellett, er ő  kellett és ismerősök. De ezek mindig félrefordították 
életcserzett arcukat és a távolba néztek, a ködös, vibráló semmibe, ha tenni, adni 
kellett volna valamit. A. pokrócokat szerzett, vörös szőrből fonottakat, hogy 
legalább esténként legyen melegük, és leértékelt babkonzerveket, kukoricát, 
krumplit. Ez kell, mondta, enélkül nem megy. Mi, kézdezte a szőke dromedár 
férfi, mi? Hát mi, el őre, volt a válasz. És naphosszat futkosott, ásott olyan 
gyökerek után, amelyek már régen kihaltak, elszáradtak, vagy nem is léteztek. 
Templomok ajtaján zörgetett, nevenics rokonok után kérdezősködött, hatalmas 
férfiakat állított le az utcán, hogy hátha ismerik a számot, az utcát, a negyedet, 
ahová bemehet. Vastag szemöldökű  papok néztek rá érthetetlenül, nyájas arcuk-
ra kiült a méreg, finom, ősz hajukat szemükbe csapta a szél és templomuk 
kapuja nagyot csattant a hátuk mögött. A.-t ilyenkor megrázta a sírás, de 
uralkodott magán, hisz másokon úgysem sikerült. A tagbaszakadt férfiak széles 
vállaikat vonogatták, volt, aki félreértette a szót, a mondatot, és hatalmas ujjával 
a nadrágjára bökött. Férjem van, mondta ilyenkor A., otthon, a szobában vár. 
És a vastag nyakú férfi még csak ült, de már megfogant benne az elhatározás, 
halántékába bevésődtek az elszánás ráncai. Puha ronggyal törölgette pisztolyát, 
majd fekete bársonydobozba fektette, akár egy n őt, olyan óvatosan. De nem így 
A.-t, akit durván lökött az ágyra, és aki emígy is hullafáradtan, megalázva 
kászálódott haza esténként barnás, leárazott konzervjeivel, nem, őt nem kímélte, 
babusgatta, ormótlan sárga fogaival vicsorított rá, szürke szeméb ől a hideg 
gyűlölet áradt, A. megdermedt, megfagyott ilyenkor, mesélte szinte közömbösen, 
mintha két jégtábla közé kerültem volna, rám ontotta össz bosszúját, kínját, 
betemetett velük, és amikor már nem volt semmi, semmi sem maradt, fekete 
férfiak képét aggatta ki a roggyant kerítésre a hátsó udvaron és a szemükbe 
célzott hosszasan. Látod, hogy véreznek az arcok, mondta ilyenkor, és még a föld 
sem issza be a vérüket. És A. lelkében hasadások keletkeztek, lyukak, üregek, és 
csak botladozott, bukdácsolt az egyikből ki, a másikba be. Teste aszalodni 
kezdett, könnyű  mellei lassan elhervadtak, lábának, csípőjének íve harmonika-
vonalat öltött. Ekkor kezdtek el hajának csigái is önállóan élni, mászni, ka-
paszkodni a megfoghatatlan felé. A kerítés korhadt deszkái pedig őrizték a rajtuk 
ejtett sebeket. Golyószaggatta testük félénken remegett a gyenge szélben. És A. 
férje puskát is vásárolt, majd fokozatosan az utcára, az utcákra is kimerészkedett. 
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A hajdani vidéki fiú vastag, er ős nyakával így vált a város ismeretlen cs őszévé. Ki 
ellen védett, harcolt? Azt hiszem, mondja A., ha becsületes lett volna és őszinte, 
saját magát lövi hasba, de ez mégiscsak meghaladta képességeit. Az utcákon 
kóborolt, elhagyatott tereken, vöröstéglás, leégett raktárépületek el őtt, szemé-
ben az elpusztíthatatlan, lel őhetetlen fájdalommal, és ezért akart gyilkolni mást, 
másokat. Ha már Önmagát nem bírja megsemmisíteni, azt az elvetélt, derékba 
tört, fölhasított életét. A. közben idillikus képeket küldözgetett haza, banán, 
mangó, ananász és ő  a színes falak el őtt, majd egy óriás Kacsapali léggömb a 
kezében, az arcán er őlködes, ahogy visszatartja, fogja, nehogy elrepüljön, kiugor-
jon a kezéből a vakító kék ég felé. És merengve nyálazgatta a cifra bélyegeket, 
néha fél óráig is eltartott a világoskék borítékok megcímzése. Amikor a bet űket 
írtam, meséli, megkergült a kezem, olyan ez, mint amikor hirtelen, váratlanul 
hazaérkezik az ember, de még nem nyitja ki az ajtót. Vár, hogy még nagyobb 
legyen az öröm, és csak egy helyben toporzékol. De azért haza mégse akarok 
menni. Nem lenne értelme már. 

Fülünkben csengnek a szavak, A. halvány szavai, a Város nyílegyenes, 
mindent elseprő  utcáin, avenue-in; képmásunk a fekete üvegen, a zöld márvány-
falon, a vöröslő  tavak tükrén. A szökőkutak eldugott lámpái befestik a fröccsen ő  
cseppeket, a visszahulló sugarakat. Színét változtatja a víz. Levedli önmagát. Hát 
akkor mi és mindenki jobb sorsban lennénk? 

Nagy erejű  szél téved be ikeresztutcákba, és csak verg ődik, csapkod, verdes 
szárnyával, mint egy létbe lökött madár. 

Autók cikáznak, emberek hada hömpölyög, zörög, csörög a metró a föld 
alatt. Kivilágított ablakai, mint virrasztó véres szemek a sötétben. Eldobott 
újságpapirosok az ülések fekete burkolatán. Mint meglazított hurok lóg le a 
fogodzó a nyúlós sárga fényben. 

Habzik a szerelvény szürke szája. 
Felcsapódnak az ajtók és áradnak az emberek, ki és be. B őrük lángol, vagy 

sápadt, arcuk préselt virág. 

Ordít a metró a fojtó leveg őben és fájdalmas hangját a székek között 
felbukkanó fényes szaxofon se tudja enyhíteni, a fekete ujjak játéka a hangszer 
finom testén. De azért fújja a zenész teli tüd őből, mellkasa szinte önálló életre 
kel, felemelkedik, vonaglik, hajlik, csíkos ingjének gombjai táncolnak, táncolnak, 
közben száguldunk, vágtatunk a forró földben és egymásra esünk, zuhanunk a 
megállók előtt. 

És csapódnak az ajtók, a sötétben csak pislákoló pontok az életjelei. 

A Central Park közelében hirtelen kibukkan a nap az égbe nyúló, csavarodó 
üvegházak mögül és beteges, félénk sugarait elhinti a foltos betonon. Gyengéden 
megszorítod a vállam, fehér ruhádon megremegnek a csipkék, és azt mondod: de 
jó, hogy itt vagyunk. Barna karod fölfelé lendül és látom, hogy lassan kitisztul az 
ég. Ólomfelhői elúsznak végleg és mintha egy új fejezet kezd ődne most. 

, Örülök én is, felelem. Néha úgy rémlik, voltam már itt, az idegen, az új, a 
különös, nem elég idegen, nem elég új, nem elég különös. Azon kapom rajta 
magamat, hogy a látott arcokat összekötöm valakivel, valakikkel. Mintha 
ismerőst keresnék ott, ahol el őször járok, vagyok. A házak mögötti utcák képét 
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előre tudom, csak ritkán tévedek, de ilyenkor is van valami, ami már megérintett 
egykor. Azonban jó, persze hogy az. 

A park csöppnyi tavaiban megvonaglik a Város, majd a feléled ő  hullámok 
darabokra törik. Hány darabból állhat?, kérdezem. Te hányból vagy?, kérdezed. 

A. esténként folytatja a város ismeretlen cs őszének a történetét. És a 
sajátját is. A szőke férfi nyaka állandóan dagadt, pirosodott. Igazi amerikai akart 
lenni, ahogy ő  mondta, vörös nyakú. Minél több id őt töltött lenn a szutykos, 
néptelen utcákon, a kihalt, huzatos tereken. És egyszer csak nem jött vissza. Még, 
lépteinek nesze sem hallatszott föl, pedig A. nagyon jól ismerte ezeket a zavart 
zörejeket. És lógtak a kil őtt szemű  barna arcok a hátsó udvar roggyant kerítésén. 
És lassan elvitte őket magával az es ő, a szél. A. könnyen viselte a magányt. 
Végeredményben, amióta megérkeztek, egyedül volt. Még nagyobb élvezettel 
rajzolgatta kedvenc bet űit a világoskék borítékra. Néha színes ceruzával apró 
virágokat rejtett el .a betűk kacskaringói közé. És közben készítgette a cifra 
fényképeket. Az egyiken vastag talpú cip őben áll és integet valakinek. Nem lehet 
látni, hogy kinek. A' szeme összesz űkül, szarkalábak övezik. Fekete blúz és 
pöttyös szoknya van rajta. Az egyik lábát el őretolja. Az az érzésünk, hogy.  
mindjárt elesik, de ő  azért mindent beleadva mosolyog. Akár egy maszk, amely 
mégis valós. A háttérben rózsaszín tapéta. És férjének itt maradt hatalmas 
karimájú drapp cowboykalapja. Erre szükség volt. Az otthoniak miatt. 

Egyedül lakott tehát, a régi, fával bórított, díszített egyemeletes házban. A 
lenti ajtót', az utcáról nyíló bejáratot belülr ől több lakattal is zárta. A földszinti 
ablakokat bedeszkázta. Miért, mert féltem a nem várt látogatóktól, felelte, a 
kilőtt szemű  barna emberek szellemeitől. Munkahblyern már volt, égy irodában 
dolgoztam, benn a központban, a gyönyörű,' előkelő  üzletek szomszédságában. 
Bámultam ki a vastag üvegen, átjárt az össz csillogás, és a zacskós tejre gondol-
tam, a déligyümölcsökre, melyek képmása anyám vitrinében trónol a leg-
feltűnőbb helyen. Berámázva persze Ősi családi rámába. És egymásba futottak 
a napok. Hétvégén azonban lelassult az id ő, a levegő  illatát is érezterm már, ha a 
parkok fái alá ültem, vagy ha otthon a résnyire felszabadított ablak mellett 
hallgattam a csendet, miközben száraz testemen ismer ős bizsergés szaladt végig. 
Úgy, mint leánykoromban, amikor a meglibben ő  függöny a beosonó, szagos 
estének adott utat, hogy ébren tartsa minden porcikámat. 

Néha ismerős árnyékot láttam a ház el őtt, de már nem érdekelt. Mintha 
lövéseket is hallottam volna, de ez sem volt érdekes. Bennem tölgyfák n őttek. 
Csak rájuk volt időm. De ezek valami helyett nőttek, és rájöttem lassan, nekem 
az kell, csak az. És ekkor jelent meg L. És mivel nem volt szellem, beengedtem, 
szüretelni akart, és én álltam elébe. De ő-e az a valami, ezt már nem tudtam 
megkérdezni tőle. Lehetetlen volt. Legyél vidám, mondta, ez is megoldás. És még 
most sem tudom a választ. L. akkor hozzám költözött. Egy katönazsákban 
elhozott mindent, amit fontosnak tartott. Ez is sok, mondta, de azért a fehér 
zoknijaira nagyon büszke volt. A ;múltamról nem kérdezett. Mit is érthetett 
volna meg belőle? Az anyjáról mesélt, és azokról a csodálatos kaktuszokról. Ha 
látnád, amikor a kaktusz virágzik, mondta, majd ilyenkor viszlek el hozzá. De 
mindegyik máskor virágzott, fu egy id őben sokszor megfordultam náluk. Az 
asszony nem nézte a virágokat. Legalábbis addig, míg én ott voltam. A behemót 
bálnaszín fotelben. A fiát nézte és hallgatott. Majd engem. És fogta a kezem. És 
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utána nem virágoztak a kaktuszok. L. így mondta, hogy várnak, várnak a széppel. 
És valahogy úgy látszott, elindulhat valami, L. is dolgozott, több helyen is, az én 
munkám is rendben volt, a délutánok kedélyesek tudtak lenni, ha akartuk, néha 
koncertre mentünk, mert L. szereti a zenét, itthon is csak az állomásokat 
keresgélte, hatalmas rádiót vásárolt, de azért sokat hallgatott. Figyelek, mondta 
ilyenkor, ha rákérdeztem, zenélnek, játszanak odabenn, és nem örült, ha zava-
rom, ezért inkább az alvást színlelte. De azért szükségem volt r á, habár értetlenül 
nézte gyöngyöző  betűimet és a színes fényképeimr ől is rendre lemaradt, mégis 
kell, hogy valakinek megsimogassam a karját, kellett nagyon. 

Ha jól emlékszem, február közepe táján, amikor sziporkázó jégvirágok 
nyílnak az ablakokon, mert hideg és kegyetlen erre a tél, de látod, mégis virágokat 
fakaszt, zörögtek a lenti ajtón. Egyb ől felismertem. Tudtam, hogy ki van ott. De 
hallgattam. L. nem volt itthon. Később már dörömböltek. Ki kellett, hogy 
nyissam az egyik emeleti ablakot. Ügyetlen voltam. Nyitás közben az üveg 
megrepedt, majd ki is esett egy darab. A betóduló fagy a torkomra ragadt. 
Szorongatott. Megpillantottam odalenn a férjem. Az arcát akárha pókháló borí-
taná, döbbentem meg. Tudom, hogy kivel élsz!, ordítja. Felelni akartam. Dara-
bokban jöttek ki belőlem a hangok. Mint a nehéz hányás. Elárultál, nyöszörgött, 
kiadtál engem. A függöny felé nyúltam és csak most vettem észre, hogy vérzik a 
kezem. Hosszú bíbor csík, egészen meghipnotizált. Távolról éreztem, ha itt 
maradok, belep a tél. Valahogy becsuktam az ablakot, ráhúztam a függönyt, a 
sarokba húzódtam, de már sírni se volt kedvem. Kiszállt, szálldosott bel őlem 
minden. Akár egy üres, beszakadt raktár. Az voltam. 

Füstszag terjengett a levegőben. Félrehúztam a függönyt. S űrű  hullámok-
ban tódult be a fehér, megfoghatatlan massza. Tudtam. Nagyon jól. A férjem 
rám gyújtotta a házat. Hallottam a. száraz deszkák vidám pattogását. A lángok 
be-bevillantak a szobába. Mereven, mintha nem is én lennék, odamentem a 
telefonhoz. Fölhívtam a t űzoltókat. Majd visszaültem. Kellemes melegségjáit át, 
meg valami könnyedség. Ez lenne a. szerelem? 

Azóta sok idő  múlt el. A ház roncsai megvannak még. A fekete üszköket 
befedte a por. 

L. nem tudott mit mondani, amikor hazaért. Lelke sok minden el őtt 
tehetetlen. És utána átjöttünk ide, áthoztuk a maradék, a még ép holmit. Utcát 
nem változtattunk. Ha netán a régi ház el őtt mennék el, már semmit sem érzek. 
Az emberben megpattannak a dolgok, akár a hajszálerek. A férjem persze ide is 
eljött. De már teljesen veszélytelen. Csak a vastag nyaka a régi. Az arcára rátapadt 
a pókháló. Szemei mint fogságba került piciny halak. És mégis, néha sajnálom 
Őt. Van, hogy L. helyett szeretr , ém magam mellett. De elmosódott, elt űnt, lehet, 
hogy már gyermekkorában m(gakadt benne valami. Évek óta nem láttam már. 
Pedig valaki mondta, abban a leégett házban lakik. 

A ventillátor kattogni kezd. Szélrohamok ostromolják a tet őt. Fokokat esik 
a levegő . 

Holnap elmegyünk A., arondom, kell egy kis id ő, hogy elkapjuk önmagunk. 
Ide mindig visszajöhettek.  L.  örül nektek. Nevet, ha rólatok van szó. 

És másnap reggel, ahogy a busz felé megyünk, látjuk a bedeszkázott ablakú 
ház roncsait. Mintha még fű  lstölögne, mondod. 
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Nyerít már messziről, ágaskodik a tajtékzó Város. Karcsú épületei, akár a 
dárdák merednek a feszül ő  égre. Fényei, villámjai ott táncolnak az emberek 
arcán. De ha benne vagy, akkor csak a zsongást hallod. És ez a kellemes. Ez a 
magával ragadó, vivő  finom, letompított hangzavar. Mint valami mormolás, 
gondolom, lecsiszolt szavak vég nélküli füzére, az élet halk imája, és mintha 
feloldozást kapnánk, nyernénk minden alól. Bizsergés ez, szívünk apró, t űhegy-
nyi öröme. Látom, amint egyedül lépdelsz a hatalmas könyvesboltok kirakatai 
előtt, hónod alatt barna zacskó, a hajad barnája az üvegen, emberek jönnek ki a 
közeli üzletekb ől, rád néznek és te is rájuk, sárga taxik lassítanak a lámpáknál, a 
beton mélyéb ől gőz szivárog, görkorcsolyán siklik el melletted egy gyerek, hosszú 
rádiója a vállán nyugszik, hallom a lüktető  zenét, kipattog bel őle az igen; igen, 
itt is megismerkedhettünk volna, ha úgy alakul. Azonban utaink másfelé futnak, 
sorsunk léptei mást akarnak, és itt a kirakatok el őtt már ismerjük egymást és 
tudjuk egymás kedvenc könyveit, de új kirakatok, könyvek, kedvencek jönnek 
és akkor már mi is újak leszünk. A gyerek a járdára teszi a rádiót, ömlik bel őle a 
zene, fekete arcán az izzadság gyöngyei, rugalmas, izmos lába a ritmust követi, 
ugrálja, szaladja körül, napszemüvegén vakít az égbolt kékje, ós hull a nap és a 
meleg, van, aki megáll, van, aki belép, beint, belódul és járják .a táncot, az élet 
első  és utolsó táncát mindazok, akik érzik, viselik a Város szívét. 

És nézzük már együtt mindezt, nem is messzir ől, de végtagjaink merevek, 
akár a deszkák; elszaladna a lábunk, meglendülne a karunk, de csak állunk és 
állunk. 

A Sohóban a vakító, sárga utcákról bársonypuha leveg őjű  üzletek nyílnak, 
finom homályuk, mint alkony lebeg, ha belépsz. Ezüst csöngetty űk jelzik az 
irányt a brokátokkal bevont falak között, a mélyb ől halk zene árad, függő  
fémlapocskákat fúj egymásra a valahonnan beáramló leveg ő, hangjuk magas, 
csilingelő, akár a gyerekek önfeladt kacaja, és a vitrázsokra emlékeztet ő  ablako-
kig száll fel, fel egészen a fejünk fölé. Régi könyvek a polcokon, árvalányhajba 
bukik a lámpa halvány fénye, újságok színes oldalai a sz őnyegen, elsárgult 
képeslapok, satírozott portrék és aktok, színészek, írók mosolya a barna fotón, 
pergamentre írt szerelmes versek, filigrán japán csendéletek ós a bambuszból 
készült mesteri hintán egy hatalmas, sötétkék papagáj. Pici szemei forognak, 
forognak, erős, rátarti cs őre a levegőbe kap. És himbálózik büszkén, akárha övé 
lenne az egész világ. Majd szétteríti szárnyát és mélykék tollai egy pillanatra 
sötétet húznak a szemünk elé. Ezüstrámás tükrök mellé ülünk, teát kapunk apró 
porceláncsészében. Egy magas, vékony lány héberül szaval, közben csilingelnek 
a színes fémlapok. Az ablakok kifestett kockáit nézem, azt, ahogyan besz űrődik 
a kinti fény és ölt másmilyen formát, alakot, a templomok hangulatára gondolok, 
arra, amikor az ólomkeretes vitrázsok figurái életre kelnek és belengik, -röpködik 
a kupolát, angyalok, szčntek, áldozatok masíroznak a falakoh és elültet ődik 
bennem a csend. Hallom a régi nyelv furcsa dallamát, lehet, hogy zsoltár, 
gondolom, lehet, hogy valami szent szöveg, és a lány kitartóan mondja, szöghaja 
az arcába tódul, hátradőlök a kényelmes fotelben, a szemközti 'tükörben barna 
arc, a kopasz fejen csak egy csík, majd látom a fekete inget is, és kinyúl a kéz a 
tükörből, a hosszú ujjak, mint fiatal meggyfa ágai, hozzám érnek, óvatosan 
megfognak, felráznak, mondjál te is valamit, hallom, teljesen sm,tbadon, és lassan 
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formálom a szavakat, de idegenül csengnek számomra, valahogy hamisnak 
tűnnek, kongnak, érzem, akár ősszel a hordók a nagy szüret el őtt, üresek, igen, 
de mennyire azok. Felröppen a papagáj és jólesik elhallgatni már, szavaim 
fedezete elveszett, elveszett. 

A költészet üzlete lassan bezár, csak a szárnyak suhogása hallatszik még 
egy ideig. 

És múlnak, múlnak a napok. 

A kínai negyedben megsokasodnak az emberek. A hangok csusszanása, 
sercenése erősebbé válik, a mimika, az izmok játéka kifejezettebbé, a szemek 
csillogása, fénye valahogy követelőzőbb. Az épületek, házak árnyéka merevebb 
és a vörös sárkányok nyelve a falakon, a homlokzatokon tüzesebb, mint bármi-
kor. Az apró üzletek el őtt hosszú hajú, lepkeszakállú, bölcs arcú emberkék 
üldögélnek pokrócaikon színes portékáikkal: sárga, göcsörtös gyökereikkel, 
rozsda füveikkel, halott, összegubancolódott algáikkal, fényesre csiszolt kagy-
lóikkal, szárított tengeriuborkáikkal, tömjénükkel, cifra tégelyeikkel, sejtelmes 
illataikkal; és olajszínű  bütykös ujjaik csak szaladnak, matatnak a levegőben. Süti 
Őket a nap, de csak ülnek, ücsörögnek kitartóan a széles járdán, míg körülöttük 
teljes a káosz; a kiáltozás, a rohanás, a vivés, a kapás, a jó és a bűn, de ők csak 
maradnak egy helyben, mint kimozdíthatatlan piciny bástyák az idők mezején. 

A közeli étteremben a damaszttal leterített asztalra halat helyeznek. A hat 
sárga ember ugyanabban a pillanatban nyúl a tál felé. És mindegyik tudja, melyik 
a része, kié a fej, a törzs, a farok. És hosszú pálcikáik eltűnnek az ólomszínű  
húsban. És csak a gipszfehér gerinc marad az asztal közepén. Ágaskodik ott, mint 
valami ősi, furcsalény. Akár egy odadobott, egy darab múlt. Kimeredt szemekkel 
bámuljuk a tálat az étterem világoskék olajfestékkel bevont falánál, és mintha 
lassan süllyedni kezdenék. Látni vélem A. füstölgő  házát, majd a hajnali sárgás 
mólót a zöld vizen, a vitorlások kidagadt, vakító vásznát, a barna folyót, a röptér 
világosságát, csak el ne merüljek, mondogatom, csak le ne bukjak végérvényesen. 
Az asztal peremébe kapaszkodom, lábam megvetem a fényes padlón, de érzem, 
hógy csúszok, esek ki térből és időből, és hallom a madár szárnyainak csapdosá-
sát, amint száll, száll fel a legmagasabb fára. Lökj meg, mondom, csimpaszkodj 
belém, ránk még világok várnak, nem szabad, b űn lenne tán, szólj, hogy vigyék, 
minél előbb vegyék le már a tálat, nem hagy békén a gerinc, mintha a torkomba 
úszná, megfojt, átszúr, csipkévé ver, én nem a megtörtént akarok lenni, az 
elporladt gondolat, én lépni akarok, tenni, csinálni, járni, de húznak messzir ől 
Oly nagyon. Hínár, ingovány, gőzölgő  mocsár, de varázslatos illatok, színek és 
álmok is. Ne hagyj itt, nem akarom. 

Majd újra hallom az étterem zsongását, látom a vörös, csillogó teát, a piros, 
gőzölgő  kacsákat a krémszínű  kirakatban. Fekete hajú' emberek ugrabugrálnak 
kÓ-rölöttünk, sárkányfejek a fehér falakon, a konyhából pára árad és szakadozott 
nevetés, óriási tálcákon rizst hoznak, most kell felkelni, mondom, kimenni, 
menni, elérni, megfogni mindazt, amiért itt vagyunk. Ezért is itt vagyunk, feleled, 
ez is mi vagyunk, a csontok finom hálója is. 

Részlet az azonos című  díjnyertes regényből. 
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BRASNYÓ ISTVÁN 

KEZDET 

A kezdetet majd fölvázolod. 
Ahogy összeér az ég a földdel. 
Sistergő  ólomkatonádat ne hagyd 
napok alvadó poklába nézni. 

Helyünket meglelik a más idők, 
zöldet terítenek a szemhatárra; 
valaki kicsiny lyukon leskel ődik 
befelé a koponyák fülén. 

Ám aki itt farkasfogát vicsorítja 
éjszakák négy égtája felé, 
akinek fogalma sincs a visszaútról 
és ablakkeret sarkán leng ki-be — 
tükrözi semmibe vett válóját, 
megmutatja mit sem érő  lényét. 

A JOBB HÍJA 

A hideg villózást, 
a fagyosság e mindennapi telitalálatát 
majd a szív — 
e helyre hárítani mindent, 
a valóság megrögzött szeméttartályaiba, 
az idegenség feneketlen tározóiba. 

Akik innen szólnak, 
rekedtes a hangjuk, 
mintha mindig hajnal volna, 
minden bizonnyal hajnal, 
vagy éjfelük alig múlhatott. 

Csak batyujuk és cókmókjuk változik, 
szándékuk alig, véglegesen szándék 
vagy egyszer űen jobb híján. 
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SZEMREHÁNYÁS 

Akiknek beér a kezük 
a fagyos műtőkbe 
idegen takarók alá 
ahol válogatni lehet 

Nincs mit az arcukba vágni 
sem a szemükre vetni 
szánalmas és szegény a létezés 
nincsenek adományai 

A f4jdalmon tál 
nincs is mit megjegyezni 
talán majd a fájdalom egyesít 
eszmét akaratot mibenvalóságát 
a mindegyre toporzékoló múlt id őnek 

MEGTESTESÜLÉS 

Egy napon majd megtestesítik 
akinek meglelik kezén az eret 
majd szklerotihus állapotban 
mintha a sorsára hagynák 

Egyedülálló alkalom lesz 
végre a szemébe nevetni 
vagy hajszálainál tartva visszafogni 

Valaki majd minderről gondoskodik 
megfontolja mint további 
vagy távolabbi lépést 
csuklójára téve ujjai 
mintha kivirágzanának 

KARAVÁN 

Ahogy nézi a salátát 
majd ujjaival tapogatja 

És a májat szeleteli 

Talán ha egyszer emlékeztünk volna rá, 
amikor a karaván átvágott a sós sivatagon. 
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LADIK KATALIN 

ÜVEGHATTYÚ AZ ELŐSZOBÁBAN 

Átütött seb a tükör jegén, 
ez verscím is lehetne, 
'mondtam a kalapomnak és levettem 
a sebet az ajtóról. 
A kék, megfagyott madarat 
a sötét előszobába zártam. 

De tél volt, a pihéket magammal vittem. 
De ősz volt, 
és te még mindig nem vagy velem. 

Nekem a sötét el őszoba. 
Ez verscím is lehetne, melyb ől pattanásként 
hattyúk fakadnak hi. 
De kalap vagyok. 
Bennem a tükrök összetörnek, 
a tükrökbe pedig én török bele. 

ELŐSZÖR FOG A FOG TEREMNI 

A rügy álmodik. A levágott nyelv is álmodik. 
Véres szök őkút 
kivilágított ablakban. 
Fogorvosi székben egy bukott angyal 
fogat fogért cserél. 

A nedv alulról jön — a nyelv is. 
A szárnyak belülről. 
Szök őkútban beszélgetnek. 

EZ AZ ÉVSZAK SZEKRÉNY 

Ez a szekrény sötét, barna és nedves, 
mintha asszony volna, nevet. 
A gyönyör benne mély és hasít. 
A rovarok munkája volna ez? 

Selyemblúzom véres, 
pókok másznak hí bel őlem, 
és irtózatos csönd van idebenn. 
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BENCE ERIKA 

HÉTKÖZNAPI ÉBREDÉS,  

Fényes reggel köszönt ránk, finom, alvásszagú paplan alatt elérkezik álmom vége, 
jéleső  férfifordulás. A tegnap nem múlt el még teljesen, színei, árnyai felbukkan-
nak ébredésünkben, asszonyok reggelén novemberben, hideg és szürke közna-
pok után a város kora reggel hangos már. Tegnapi r őt szócsávácskáim ma új sort 
alkotnak, különös, jó szemérmetlenségek vártán ma sokkal életrevalóbbak, mára 
lenyugodott az a kínos élmény-foltozgatás. Színes tevés-vevés az utca. Régi 
lépteink koppannak, lejárt téglákon új utak járódnak, hozzájuk vágyak is te-
remtődnek, miközben régi kiéletlenjeink is ránk-ránk köszönnek. Egészséges 
férfiak ,,,jó napot"-ja, vasalt szoknyák szaga rebben a leveg őben, hajtásaik, ráncaik 
élesek, kemények, ropognak lépés közben. Virgonc kislányok, formálódó frus-
kák mellett szép mozgású asszonyok szava suttog, éles rikács csap fülön. Régi 
történetek elevenednek fel, titkos élmények válnak újfent rikítóvá, s alakulnak 
át buta hangulatok hihetetlen súlyos érzésekké, amikor mindent rég elmúltnak 
hittünk már. Estétől reggelig új bűnök is szövődnek. Kék szemű  lányok, kerek 
hasú asszonyok pusztító szerelmes történetei, elegáns hódítások, értelmetlen 
szakítások és csalódások nyomán tanultunk reggel ismét alázatot. Néha nem is 
város, rút falu, sötét kis szobaszeglet, ahol mégis átélünk valami döbbenetest. 
Hajnali ködös elmélkedésünkb ől váratlan felismerések kerülnek el ő  és azontúl 
új forma és tartalom incselkedik velünk: betemetett tenger, elfolyt folyó, bús 
melódia, mindenesetre furcsa közbüls ő  világ, ahol érthetetlen, nyelv el őtti nyel-
ven beszélnek és valótlan, titokként sem ismert őstudások merülnek fel, s 
nyomják azontúl sok terhet bíró vállunk, amikor már úgyis gyéren lakozik 
bennünk a megnyugató logika. Feloldozó elmélkedéseink, egypercnyi készül ődé-
sünk után teaivással kezd ődik a napunk. 

A tea birs-, menta- és ribizlilevél. Gyógyító ned ű  akácmézzel édesítve. B., 
kedves, tudd meg! Teaivással kezd ődött a szerelmünk. 

És bomló teaillatban huszonkét év várakozás után ma végre fodormentára 
gondolok. Elmúlt napjaimból, régi életemb ől átolvad s tovább visz egy-egy meg-
váltó élmény: hegyi lejt őn reggeli szerelmeskedés után fodormenta szagába 
feledkezve dinnyét képzeltem magam elé. Aznap vert falú, h űvös házban alud-
tam, kicsit féltem ott magamban, de mélyen aludtam, dunnával takaróztam, s 
álmomhoz varrógép zizegett réges-régi zenét. 

B., kedves, itt nificsenek buszok. Távoli fékezésük nem hatol át falain-
kon, a harangok hangja egybefolyó mély zúgás, hajnalkongásuk termékeny 
álmodból sohasem ébreszt majd fel. 

A szavak itt méltóságot tanulnak. Korábbi pattogásuk ritmikus zsongássá 
szelídül, régen várt történetek alakulhatnak ki bel őlük. Ebéd előtti éhünk külö-
nös teremtőkedvet ébreszt bennünk, a déli nap járja át agyunk, s formálódó 
történetünk kedvéért id őtálló, erős szavakat faragunk. 

— B., tudod. A levest nagyon szeretem. Enyhe rozmaring-íze lassan terjed 
szét a számban. A nagyanyám jut eszembe: szombat esti f őzés után a kemence-
p atkán pihen. 
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— Egészen rozmaringszagú már a kezem. Er ős illata végigszánt orrom 
nyálkahártyáján. A kert alatt szedtük, ott ahol egyszer a frissen szedett szilvát a 
mamám vörös virágos kötényével fényesítettük. 

A leves sokízű. Néma ízleléssel kanalazgatjuk, s a fényes kanállal láthatat-
lan vonalakat rajzolunk a tányér aljára, mindig új zavart idézve el ő  a sárga 
zsírpettyek rajzolatában. A csillogó nikkelezett mellett már nem is tudjuk, hova 
tettük gyermekkori alumíniumvillánk és kanalunk. Ezeknek a fényeseknek már 
ízük sincs. Még csak a délután van hátra, s félkész a történetünk. Ezért a jöv ő  
nevében, ismeretlen múltunk titkaiért, kártyát vetünk. Ideges mozdulatainkat, 
zilált, formátlan mondatainkat felszívja a szoba egyre sötéted ő  szöglete, formáik-
ból kifordulnak ilyenkor a tárgyak, erkölcsi megnyilatkozásaimhoz tanúk. 

— Én spanyol voltam B., azt hiszem. A melódiáit még őrzöm a vidéknek, 
ahol születtem. Nagy esőzésekre, nyári meleg záporokra, s őszi csendes es ők 
kopogására emlékszem. 

— Én is voltam valahol. Hegyek lankáin, s egy szűk utcában, melynek 
árnyas ablakai mögül elégedett, asszonyi nevetés hallatszott. 

Most minden jól van. A nyitott ablakon besüt a kés ő  délutáni télelő, de ha 
elmegyek innen, feszülő  utam egyeneseit mindjárt fékez ő  autóbuszok kereszte-
zik, s hajnali távozásom, szerelmi vallomásom mély álmából nem ébreszt fel 
senkit. Noha régi titkaink megfejtésének kulcsát még ma sem ismerjük, hogy a 
holnappal, új reménnyel új történetbe kezdhessünk, ennek a mai megkezdettnek 
az éjszaka folyamán döbbenetes végszót keresünk. Közben magányos lelkek verik 
fel a nádtetős környék csendjét, s űrű, hosszú éjszaka köszönt ránk, s a sötétben 
elképzeljük, hogy kertünkben vadnyulak settenkednek, s reggelre megrágják 
egy-két fiatal almafa törzsét. 

BOZSIK PÉTER 

KÉT TŰZ KÖZÖTT 

Két tűz között, ha vagy, 
körülírtan vagy nyíltan, 
ne légy kis sündörg ő, 
mint 6k, az egy költ ők. 

És hibázz bár nagyokat 
— két tűz között, ha vagy —, 
ne hagyd cgigeidőt, 
halál bár a szeretőd. 

Maradj ha magadhoz! 
Ne félj, ne visszakozz! 
— S két t űz között, ha vagy — 
mindig csak egyiknek adj! 

Légy kenyérre kenhet ő, 
ne részegen elfekv ő! 
És mint a habarcs, köss, 
ha vagy két t űz között! 
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URBÁN JÁNOS 

MESSZENÉZŐ  

Számvetésnek érik az ideje, 
ma még gy őzhetne a béketett. 

Menetelők, merről hova vihet 
utunkon messzenéz ő  életerőnk. 

Ősemlékkel éhes anyaföld, 
nem lesz békétlen menedékhely. 

Hajléktalanok, ártatlanok, 
kiáltsátok ki a valóságot: 

Forog e század, kergül velünk 
tétlenül a sok emberibb jog. 

Testvérek lehettünk, amikor 
ügy látta a győzelmi érdek. 

Kisebbség, többség, emberek, 
borúsan lebeg felettünk az ég. 

Hallható, csattanó nyaklevest 
kaphat a millió fékezett szó. 

A gondolat, ajkunkon maradhat 
életünket gazdagító mondat . . . 

Európa öntelt, néma, süket 
a jóra, az igazmondó szóra. 

Anyanyelvünk messze hangzó lehet, 
míg felvértezett önvédelmünk. 

Együttesen vagy egymás mellett 
béke legyen az igaz történelem. 
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MOLCER MÁTYÁS 

KI A HAJNALT KIVÁRTAD 

1 
végképp az omlás árama 
minden hihető  hihetetlen 
mennyi tükrös nappal 
mennyi alámerült ejszaha 
és nem múló üres idő  
fölriaszt a lámpafényben óhajom 
hogy mindazt ami volt 
elhozd 
a hidegen túlról 
egy virrasztó hajnalon 

2 
mi ez 
mik ezek a bevérzett pillanatok 
álmomban közelítve távolodsz 
sehol semmi szín 
el innen 
tovább 
mondják 
tovább 
ahogyan a puha hétköznapok 
ahogy az idő  
(ha volna még) 
mi marad meg 
a virrasztó kötöttség 
és az elfogadhatatlan 
elszakadás emléke 
azután 
aláhulló madarak 

3 
a kert 
ahol éltem 
a város 
ahol élsz 
a hely 
ahol most hallgatok 
és te is ahol hallgatod 
a záruló csöndet 
közöttünk szélcsend 
szürkeség 
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távolba szilárdult idegen város 
ahol élsz 
és sivatag holdsütésben 
ahol . élek 

4 
ha majd a múlthoz köt ődő  
szavak nélkül 
egy-egy mozdulattal 
összevillanó tekintettel is 
megértjük egymást 
és kés őbb már 
minden kifejezés 
fölöslegessé válik 
megmarad az időtlen szeretet 
a legvégső  nyitottság 
az azonosíthatatlan 
teljesség 

5 
emlékszel 
te kétezer éves szem ű  
nevető  Teodora'' 
bánat jött az örömre 
hi a hajnalt kivártad 
megmaradsz már örökre 

(1990. május) 

BOGDÁN JÓZSEF 

ISMERKEDJÜNK 

Istenem, mennyi magányos 
lyukas zoknijú ember 
hajol a vasárnapi Magyar Szó 
fölé az Ismerkedjünk 
rovat apró betűit habzsolva, 
hátha, hátha, hátha, 
címek csiripelnek fülükbe, 
a szívküldit hallgatják, 
és várják nem létez ő  szeretteik 
látogatásait, valaki majd csak 
bekopog, talán az elhunyt szomszéd, 
vagy megcsörren a telefon, talán 
az utcán hancúrozó gyerekek 
labdája berepül az ablakon. 
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NEM SÍRTAM AKKOR 

Mama hűvös kezét fogtam 
a temetőben, és azt hittem, 
ránk zuhan az ég ezernyi 
csillogó vödrével, de csak 
szitálni kezdett az es ő, és 
a csősz gumics ővel egy frissen 
faragott márványsírt locsolt. 
Mama hűvös kezét fogtam 
a temetőben, és egy pillanatra 
Úgy éreztem, hogy a tiszta-
szobában vagyunk, és mama 
anyuról beszél villogó arccal, 
aki, ó Istenem, nem halt meg, 
nem halt meg, csak sárga 
testéből kirepült a lélek. 

MI TÖRTÉNT A KONYHÁBAN 

Mosom kezeimet, 
mondta anyuka. 
Mosom kezeimet, 
mondta apuka. 
Serdülő  kislányuk lélegzetét 
visszafojtva hanyatt feküdt 
a kádban. És látta, igen, 
látta a sirályok tiszta röptét, 
látta, amint a vízzel kacérkodnak, 
látta önmagát fehér pizsamában, 
boldogan, meztelenül az éjjelin ülve, 
narancslevet szörpölve. 
Fölült. A lágos vízben 
hajcsomók simogatták 
a fehér zománcot. 
A konyhából kirobbanó 
lárma megkongatta a 
mély és rideg kádat. 
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KÉZFOGÁSOK 

VOJISLAV LUBARDA 

LESZÁMOLÁS • 

REGÉNYRÉSZLET 

Kínkeserves történés a folyóparti s űrű  füzesben és rekettyésben, de Milisav 
Šukának ez könnyebben esik, mint a teher, amit a hátán cipel, s összehasonlít-
hatatlanul könnyebben annál a nyomasztó gondnál is, hogy miként evickéljen ki 
a kutyaszorítóból, amelybe e miatt a mamlasz esküv őkomája miatt került. 

Már egy órája mennek megállás nélkül — Šuka elöl, Lajos középen, Bojat 
pedig Lajos nyomában: verejtékeznek, lihegnek és szitkozódnak a foguk között, 
de nincs megállás, mert — tudják — akkor elszakadna az utolsó szál is, amely 
együtt tartja őket. 

Noha mindegyikük a maga módján számol, a végeredmény ugyanaz: ha 
Lajos lő  elóbb, utoléri Milisav Bojat golyója. Ha pedig Bojat durrantja le hátulról 
Lajost, akkor Šukának is lesz ideje, hogy megtegye a magáét. 

Šuka azzal is számol, hogy éppen nem látszik ésszer űnek, mármint hogy 
Milisav komája Lajos mellé l ő. A kockázat világos, de az is, hogy abban az esetben 
Lajos sem marad tétlen. Bojat ugyanúgy okoskodik, akárcsak a komája, Radisav, 
de — nagy fújtatva — azt is latolgatja, ami nem felel meg neki. Lajos inkább az 
alkalmat keresi, semmint hogy a fejét törje — ő  abban a pillanatban megsz űnt 
gondolkozni, amikor meglátta Šukát: el kell intéznie egyiket is, másikat is, még 
mielőtt az átkozott rácok szót értenek egymással. 

Milisav Šuknak megcsendült a füle: egy kilométer sincs a barlangig, ahol 
három komita várja — pártját ritkító három bitang abból a fajtából, amely ha 
meglátná, mekkora a zsákmány, a tulajdon édesanyjának is elvágná a torkát, hát 
még neki. 

Otthagyja őket a barlangban, hogy őrködjenek és várjanak, két okból is. 
Hogy melyik az első, azt azok is tudják, akiket odarendelt, de tudja Bojat is, aki 
nem örül meg nekik. A másik okot, a fontosabbikat, megtartotta magának — 
ekképpen ugyanis távol tartja őket mind a zsákmánytól, mind pedig a saját becses 
torkától. Eh, de hát mit ér az egész, ha egyszer — lám — hajtja a sátán, hogy 
beváltsa ígéretét, amelyet ezeknek a naplopóknak tett, akiket a háború ideje alatt 
szakadatlanul magával vonszolt, mint a koloncot, hogy a végén a kezükbe adja 
az egész kincset. Teljes három napon át heverésztek és lakmároztak, miközben 
Őt hol a csársiai törökök, hol pedig a német katonák kése fenyegette. Vagy ennek 
a mafia komájának a kése nemkülönben, aki annyira éhes a máséra, hogy aligha 
éri fel ésszel, mi vár rá. Meg is érdemli, már csak azért is, mert négy évig szolgálta 
Lajost, a szerbségnek ezt a vérszopóját. 

Vagy tán nem is olyan mafla, csámcsogja magában, majd fönnhangon 
odaszól: 

— Ne tartsunk egy kis pihenőt, mit szólsz, cimbora?! 
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Körben állnak — így szemmel tartják egymást. Hallgatnak, s lesik az 
alkalmat. Azaz inkább magukat figyelik, semmint a társukat — nem ajánlatos 
úgy revolvert rántani, hogy nem visszük véghez a munkát: két ember pedig 
gyorsabb, mint egy. 

Figyelik egymást, közben tudják, hogy egyikük, legalább egyikük, itthagyja 
a fogát ezen a kis tisztáson az út és a folyómeder között, ötszáz méterre a 
hegyszoros előtt. Kár bármit is mondani. A kérdés csak az, milyen irányt vesz a 
golyó: az kapja majd, akinek el őször mozdul meg a keze. 

Miután még egyszer megtörölte a homlokát, els őnek Šuka az, aki reszkíro- 
zott. 

Baszd meg, komám, ezt úgy látszik, megúsztuk. Hah! Isten bizony, nem 
hittem volna. 

— Én sem, komám! — Bojat elhúzta a száját, de éppen nem volt mosolyogni 
kedve. — Izgi volt. 

Lajos nem figyelt oda, mit beszélnek a rácok — tudta, hogy mint mindig, 
egyet modanak, de mást gondolnak —, hanem egyre csak azon törte a fejét, amit 
egész úton nem tudott kiötleni: azon tudniillik, hogy mi legyen az a konc, amit 
a kutyák közé vet. Ezt miel őbb és roppant ügyesen kell megtennie, amíg a másik 
kettő  össze nem beszél, ha már össze nem beszéltek. 

A főhadnagynak nem volt ideje, hogy meglelje kérdésére a választ. Még arra 
sem érkezett, hogy elsüsse a revolverét, amelyet pedig a kezében tartott. 

Mintegy hanyag félmosollyal és észrevétlen szemöldökrándítással — olyan 
ügyesség ez, amelyet Izgorban a leánykörtáncban megtett els ő  lépésekkel sajátí-
tanak el a fiatalok — a két koma két oldalról vetette rá magát áldozatára. Šuka 
szuronya ugyanabban a pillanatban merült el Lajos hasában, amikor Bojat kése 
viszont hátba döfte. Így, fölnyársalva, tartották, amíg rövid hörgés kíséretében 
össze nem rogyott, majd mindketten hátrálni kezdtek, lassan, lassan, maguk el őtt 
tartva a meredez ő  pengéket, amelyekről csöpögött a vér. 

Nem akkor, komám, ezen is túl vagyunk. — Šuka fölkacagott. — Azt hitte 
a kutya magyarja, hogy port hint a szemünkbe. Tudod, Milisav komám, ezért 
kitüntetést érdemelsz. Mindent elrendeztél, a lovakon kívül. Csak ebben az 
egyben hibáztál. Most már Izgorban lehetnénk. De fu . . . 

— Gyere, komám, mi ketten szépen osztozkodjunk el, aztán ki-ki magának, 
amíg lehet. Hogy ne vétkezzünk. 

Az istenért, komám, hát elfelejtetted, hogy szól az egyezség? Együtt kell 
tartanunk; fönt, Izgorban, egyikünket sem várják rezesbandával. 

Lassabban a testtel, komám, lassabban . . . nincs itt az ideje a szarako-
dásnak. A tiszta számadás, az a legjobb. 

Šuka beletörölte a szuronyt a katonanadrágba, aztán — amilyen lassan csak 
lehet — a tokjába süllyesztette. 

Ez az egész itt, az általvet ők és rucksackok, ahány csak van, nem ér egy 
fél pipa dohányt se, ha nem Maradunk együtt. Nélküled nem tudom bizonyítani, 
hogy nem gyújtottam föl Jova bácsi boltját — magad is tudod, hogy valamelyik, 
Vidrič  nenő  meglátott a szénaboglyából. Azóta habajgós lett, de a mieinknek az 
úgysem számít. Te pedig nélkülem nem tudod bizonyítani, hogy nem árultad el 
a gazdádat és násznagyodat, Jovát. Én tanúsítani fogom, hogy a saját kezeddel 
ölted meg Kapljičot meg Lajost, azért is maradtál lent, hogy lessed az alkalmat a 
bosszúra. Te viszont azt tanúsítod majd, hogy aznap, amikor felgyújtották Izgort, 
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én Csarsiában voltam. Megbeszéltük, nemde? Jegyezd meg: engem beidéztek, 
hogy ellenőrizzék az irataimat. 

Gondolod, elhiszik? 
Meg se kérdezzük, hogy elhiszik-e. Kénytelenek lesznek hallgatni. De hát 

ki is firtathatná, mondd már?! Boján kívül ki maradt? Csupa vénember meg 
gyerek. Meg egynéhány nyomorék. Ami pedig Bojatot illeti: te fedezed az én 
hátamat, én meg a tiedet, oszt kész a kocsi. 

— Hát ezzel meg?. . . — Bojat szeme Lajos holttestére villant. 
Az a tied, mind, még kérdezed? Nem megmondtam?! Hál'isten, annyit 

szereztem, hogy még az ükunokámnak sem kell dolgoznia! Meg van beszélve? Na, 
kezet rá! 

Jobb szeretném, komám, ha tisztes távolban maradnál. 
Most aztán betetted a kaput—fordított hátat sért ődötten Šuka. Egy egész 

percig úgy állt, védtelenül, közben a homlokán verejték gyöngyözött. 
Bojat, amikor látta, hogy cimborája letelepedett a hátizsákra, úgy találta, 

itt az alkalom. Megnyalta a szája szélét, és sercintett, hogy kiköpje a keser űséget. 
Ne haragudj, komám — mondta, majd b űnbánó képet vágva visszadug-

dosta a kést a tokba. — Tudod, nem miattam, mert ha rólam van szó, legalább 
tízszer a kezemben volt a kötél, hogy megszabaduljak bajaimtól, amikbe bele-
csöppentem, hanem a fiam, Radisav miatt. Nem akarom, hogy ő  is más keze-lába 
legyen, szegény. 

— Jól van, na, nem haragszom. — Šuka hátrafordult, s barátságosan legyin-
tett. — Hanem motozd meg azt a hullát, aztán mozgás, gyerünk innen! A zacskót, 
amiben az aranyak vannak, biztosan a keblében hordta. A többib ől pedig, ha rám 
hallgatsz, csak a legértékesebbet vedd el. Magam is kiselejtezem a cuccot: ördög 
tudja, mi mindent össze nem szedtünk. 

Azzal Šuka kirázta a hátizsák tartalmát. Félrehajított elóbb egy imasz őnye-
get, aztán egy tekercs selymet, végül egy nyalább női kendőt. Bojat fél szemmel 
figyelte, mit csinál Šuka. A másik szeme meg Lajoson volt, a zubbonyában 
kotorászott. Megfeledkezett a komájáról és a veszélyr ől is, amikor kitapogatta a 
jókora zacskót. 

— Hát bizony kár értük, komám — mondogatta Šuka, miközben hol félre-
dobta, hol pedig újból felmarkolta a batyuba gyűrt ingeket, az ezüstkanalakat és 
-villákat. — A szívem fáj, ha látom ezt a sok szép holmit. Ugyan ki találja meg, 
ugyan ki? De, kár! 

Amikor nedves inge alá, a keblébe gyömöszölte a zacskót, Bojat olyan édes 
bódulatot érzett, hogy legszívesebben összecsókolta volna Milisav komát meg az 
egész világot. 

Mi volna, ha eldugnánk a bokrokba . . . aztán, ha elmúlik a hajcih ő , 
lovakkal érte jövünk, mi? — kérdezte. 

A komák megint egymáshoz közel álló, bizalmas, jó komák lettek: közös 
erővel cipelték a csalitosban a megsúlyosodott tetemet az egyik ág-bogas f űzig, 
melynek tövében ágakkal takart, mély szakadást pillantottak meg. 

Előrehajoltak,  hogy ledobják a terhet, de ugyanabban a pillanatban meg-
villant a két kés. 

Šuka egy másodperccel gyorsabb: volt ideje, hogy kétszer meglékelje a 
komája hasát, miel őtt maga is összegörnyedt. Bojat pedig, amikor az els ő  sújtás 
után följajdult, úgy viszonozta, hogy jobb fel ől mellbe szúrta Šukát. Harmadszor 
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egyszerre döftek: Šuka a szívtájékot, Bojat pedig a komája bal hóna alját találta 
el. Majd fújtattak egyet, és összeestek. Egymás mellé. 

— Egészségedre, komám! — Bojatnak, még miel őtt megindult szájából a vér, 
torkán akadt a szó. 

Átok és pokol! — Šuka megpróbált hanyatt fordulni és keresztet vetni. 
Mozdulatlanul feküdtek, s füleltek, hogy mit csinál a másik. Nem érték fel 

ésszel, hogy a saját haláltusájukat hallják. 
Fél órával kés őbb, amikor magához tért és rájött, hogy a komája kih űlt 

markát szorongatja, Šuka elborzadva húzódott el. 
Baszom az igazságot — motyogta. — Baszom az életet. 

További fél órájába tellett, amíg — inkább a fogaival, semmint eler ő tlene-
dett ujjaival — fölhasogatta a török selyeminget és elszorította a mellén meg a 
kezén ejtett sebeket. 

— Istenem — fohászkodott. --,- ő rizd meg Čedát. Könyörülj meg rajtam, 
Istenem, hogy legalább lássam: az egyháznak adom. Mindenemet. Esküszöm, 
Istenem! 

BORBÉLY János fordítása 

Vojislav Lubarda 1930-ban született a kelet-boszniai Rogaticában. Erdészeti közép- . 
iskolát végzett, majd jugoszláv irodalomból szerzett egyetemi oklevelet. Volt erdésztechni-
kus, riporter, gimnáziumi tanár, könyvkiadó vállalati szerkeszt ő , a Mladost c. ifjúsági lap, 
végül a Szarajevói Televízió m űvelődési rovatának szerkeszt ője. 1972-ben publicisztikai 

szövegei és Gordo posrtanje (1970) c. regénye miatt eltiltották a közlést ől és felfüggesztet-
ték állásából. 1975-ben Belgrádba költözött. Mint hivatásos író azóta ott él. 

A Vaznesenje (Mennybemenetel) c. díjnyjertes regénye annak a trilógiának a befejez ő  
része, amelyben kivételes megjelenít ő  erővel ábrázolja két egymás mellett él ő , egy nyelvet 

beszélő  testvérnép, a szül őföldjét lakó szerbség és muzulmánság torzsalkodásait, gy űlöl-
ködését, véres leszámolásait a történelem egy-egy határmezsgyéjén, de máig érvényes int ő  
tanulsággal. A Leszámolás ennek a regénynek egy részlete. 

Andruskó Károly — SENTA ZENTA — 1,Ino 	
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ÖRÖKSÉG 

SZELI ISTVÁN 

MIKES KELEMEN 
SZÜLETÉSÉNEK HÁROMSZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN 

Mi lehet az oka, hogy akár egy több száz esztend ős író szövege is elevenebben 
hat, jobban leköti a figyelmünket, mint a korban és témában hozzánk közelebb 
álló vagy éppen kortárs író m űve? Nagyon egyszerű  lenne azzal válaszolni erre, 
hogy azért, mert olyan eseményeket, világot és életviszonyokat tár fel el őttünk, 
amelyeket már régen vastagos bevont ugyan az id ő  pora, de amelyek a maguk 
módján tájékoztatnak, hírt adnak, felvilágosítanak valamir ől, amit csak kevéssé 
vagy sehogy sem ismertünk. A kerek háromszáz éve, 1690-ben született Mikes 
Kelemen Törökországi leveleinek olvastán is felmerül bennünk ez a kérdés, de 
aligha éreznénk megnyugtatónak ezt a túlságosan is racionalisztikus s pusztán 
ismeretelméleti szempontból figyelembe vehet ő  választ. Hisz amivel e levelek 
múltismeretünket gazdagíthatják, a konkrét esetben ami azokból az 1711 után 
Franciaországba, majd Törökországba kényszerült Rákóczi Ferencnek és a sza-
badságharc többi résztvevőjének a sorsára tartozik, vagy ami a porta velük 
kapcsolatos diplomáciai mesterkedéseit illeti, mindezt már megírta az okmá-
nyokra támaszkodó, hiteles forrásokból merít ő  historiográfia. Mégis úgy érezzük, 
Mikes levelei nélkül csonka lenne a tudásunk, hiányos a képünk a Rákóczi-féle 
szabadságharc szellemiségér ől. 

Az egyéni tudaton átszűrt igazságban, a személyi tudatban tükröztetett 
valóságképben ugyanígy mindig van egy bizonyos többlet, olykor csak hangsúly-
nyi vagy árnyalati, ami nélkül múltismeretünk pusztán élettelen tabló maradna, 
a tények és adatok állóképévé merevedne. Az írói szó fölénye ez a história 
holtanyagán, az ember ősi ösztönének a diadala: törekvése, hogy formába öntse 
a formátlan valóságot. S ez a formaképz ő  szándék legtöbbször meggy őzőbbnek 
bizonyul a dologi igazságoknál. Mikes úgynevezett misszilis leveleinek, tehát az 
olyanoknak, amelyekben hozzátartozóit tájékoztatja életének körülményeir ől, 
nagyobb a valósághitelük, mint azoké, amelyeket képzelt nénjéhez címzett Kons-
tantinápolyba, s amelyekben kedvtelésb ől, írói ambícióinak engedve följegyezte 
a vele és sorstársaival történteket, személyes élményeit és gondolatait. A nagyobb 
valóságtartalom azonban semmiképpen nem azt jelenti, hogy az el őbbiek — akár 
a közlések hitelessége alapján is — értékesebbek lennének. 

Mielőtt azonban közelebbről is megvizsgálnánk a levelek nirodalmiságának" 
a kérdését, mondjuk el, hogy a Rákóczival együtt kibujdosott Mikes Kelemennek, 

. a fejedelem íródeákjának kétféle levelezését ismeri az utókor. Az els ő  (a nagyobb) 
csoportba tartoznak azok a levelek, amelyeket egy iiédes néném"-nek aposztrofált 
nőrokonának, egy kigondolt személynek írt. Persze nem azzal a szándékkal, hogy 
híven beszámoljon életének és viszontagságainak minden mozzanatáról, s hogy 
megírja a magyar emigráció krónikáját. Mi sem természetesebb azonban, hogy 
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amit elmond, leír vagy közöl, mind az az adott viszonyok és életkörülmények 
képe is egyúttal, de olyan ábrázolása, amelynek el őterében a levélíró egyénisége, 
gondolkodása, lelkivilága áll, hisz ez mindenfajta levélbeli közlés alapvet ő  ismér-
ve, s ami magából a műfajból, az írásmű  természetéb ől következik. A rodostói 
száműzetésben élő  Mikes nem is gondolhatott a kinyomtatásukra, a megjelente-
tésükre, legfeljebb tapasztalatainak és élményeinek a megörökítésére egy 
későbbi és bizonytalan jövő  számára. Egyszerűen ,ski akarta írni: magából érzéseit 
és gondolatait, mint ahogy a népdal születik énekese ajkán. 17174(51 1785-ig, jó 
negyven éven át írta Mikes önmaga könnyebbségére és nyugtatására e fiktív 
leveleket, amelyek máig sem minden részletükben tisztázott körülmények között 
jutottak el Magyarországra, ahol Kulcsár István a szám szerint 207 levelet 
1794-ben kiadta Törökországi levelek címen. 

A levelek másik (jóval kisebb) csoportjába tartoznak a rokonoknak küldött 
valóságos levelek, amelyek inkább beszámoló jelleg űek, de amelyeken szintén 
felismerhetők Mikes kedélyvilágának, életszemléletének, nyájas egyéniségének 
a stílusjegyei, noha képszerűség és alakítófantázia dolgában visszafogottabbak, 
halványabbak az előbbieknél. 

Térjünk most már vissza ahhoz a kérdéshez, miben is rejlenek hát a levelek 
igazi értékei. Dokumentum voltukban-e, adataik b őségében-e, amelyek hozzájá-
rulnak a Rákóczi-emigrációval kapcsolatos politikai-történelmi események vagy 
a koreszmék jobb megismeréséhez? Vagy éppen az író szavahihet őségében? S 
miféle műfaj is az a levél — sajátos formájú emlékirat-e, vagy egy szépírói hajlamú. 
szemtanú kedvtelése, passziójának a kiélése? Eí,5r majd negyven esztend ővel 

ezelőtt készült egyetemi segédkönyv, a régi magyar irodalom szövegeinek a 
gyűjteménye úgy értékeli aLeveleskönyvet, mint uemlékiratot", s bujdosók sorsát 
bemutató följegyzéseket, amelyekb ől — idézzük —: . megismerjük a bujdosók 
mindennapi életét", amelyekben Mikes ',kit űnően ábrázolja a nagy fejedelem 
alakját", fla török szokásokat", lerja ,,Rodostót és környékét, különös részletesség-
gel ismerteti Rákóczi Józsefnek Rodostóban töltött napjait, s azt a kalandos 
vállalkozást, mikor a török az 1737-39-es török—osztrák háborúban fölfegyverzi 
a bujdosókat, s élükön Rákóczi Józseffel a hadszíntérre viszi őket, hogy jelenlé-
tüket propagandisztikus célra használja". Majd pedig összefoglaló értékelésként 
ezt állapítja meg Mikes leveleiről, illetőleg magáról az íróról: ',Mindazt, amit olvas, 
a maga haladni nem tudó, a nagy történelmi összefüggések iránti érzéketlen, sz űk 

körű  életfelfogásához idomítja, s a felvilágosodottabb m űből sem marad nála 
több, mint egy-egy anekdota." Az ismertetés e sorai arról tanúskodnak, hogy az 
ötvenes évek felfogása szerint nem a m ű  esztétikai min őségei, a megformálás és 
az előadás kiválósága a fontosak, hanem közléseinek tárgyi ismeretanyaga, a 
történettudomány szempontjából hasznosítható tények. És természetesen: ideo-
lógiai tartalmai, a szerz ő  osztálytudata, társadalmi hovatartozásából következ ő  
állásfoglalása, magatartása, szemlélete. Ugyanilyen szempontból tartja fogyaté-
kosnak, retrográdnak, értéktelennek azokat a leveleket, amelyek híjával vannak 
a 'haladónak" vélt társadalmi gondolatnak vagy történelmi tanulságoknak. 

A Mikes-levelek valóságos értékeit azonban egyedül csak akkor tudjuk 
felfogni, ha mint szépprózát kezeljük, ha irodalmi önkifejezést, az ember és a 
világ viszonyának egyénileg átélt sajátos ábrázolását keressük benne. Az irodalom 
ugyanis mindig egyféle alapviszonynak, a másokhoz, a természethez, az élethez 
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fűződő  kapcsolatnak az ábrázolása, de szükségszer űen és a dolgok természetéb ől 
következően annak a valakinek az érzékein, tudatán s értelmének prizmáján 
keresztül megjelenítve, aki képet alkot e kapcsolatról, illetve alapviszonyról. 
Ebből következik, hogy nem annyira e tükörkép tárgya, hanem inkább az alanya, 
a kép megalkotásának a mikéntje, min ősége, és sugalmazó ereje lehet a műalko-
tás esztétikumának a mércéje. A mi adott esetünkben, azaz Mikes leveleinek a 
vizsgálatában is ez a döntő  szempont. Nem az a fontos bennük, hogy mivel 
járulnak hozzá a történelem, a politikai er őviszonyok vagy a koreszmék alapo-
sabb megismeréséhez, hanem hogy milyen a bennük kifejezésre jutó írói-emberi 
alapviszony. Ebb ől a szempontból nézve pedig Mikes levelei mindig mélyen 
humánusak, lélekkel, érzéssel, tiszta erkölcsi szemlélettel áthatott írások, ame-
lyeknek a nyelve, el őadása, megformálása, mint már az egykorúak is megállapí-
tották, a tizennyolcadik század párját ritkító alkotásai, az olvasói gyönyör igazi 
forrásai. Már az els ő  kiadója, Kulcsár István is ezekre az írói erényekre hívja fel 
a figyelmet Az olvasóhoz szóló előszavában. Igaz, bevezet őjét azzal kezdi, hogy 
Midőn ezen levelek kiadását eltekélém, a magyar történetek gyarapítására 

-igyekeztem. Nem is kételkedem, hogy célomnak meg ne feleljen iparkodásom. 
Több magyar uraknak emlékezetes dolgai b őven s hitelesen fel vannak itt 
jegyezve. Nevezet szerént emlékeznek a levelek Rákóczi Ferenc fejedelemr ől, 
Rákóczi József és Györgyr ől, az ő  fiairól, gróf Bercsényi, Eszterházy, Csáky, 
Forgách, báró Zay, Pípai , Máriássy, Sibrik stb. urakról, kiknek bujdosó állapotja 
nemcsak az ő  nemzetiségeikre nézve, hanem a hazára nézve is érdemes a 
vizsgálatra". 

Kulcsár e szavait, mint látjuk, nem els ősorban irodalmi meggondolások 
irányítják, azokat inkább úgy kell tekintetünk, mint a kiadó felhívását a ',magyar 
urakhoz", a potenciális el őfizetőkhöz, akiktől vállalkozása támogatását remélte. 
Zárószavai akár műbírálatnak is beillenek, s a Mikes-próza els ő  értékelésének 
tekinthetők: 

Vedd azért szívesen, kedves olvasó, Mikesnek, ily bizonyos tanú nak, a 
levelekbe elhintett s a nénjéhez Konstantinápolyba intézett tudósításait, melyek 
bizonyára egy magyarhoz képest méltók az isméretre. De ha a magyar történe-
tekben nem gyönyörködnél is, gyönyörködhetsz az egyházi és polgári török 
szokásoknak leírásában; gyönyörködhetsz a régi és újabb történetekb ől szedett 
mulatságos példákban, gyönyörködhetsz a vidám szívnek és friss elmének barát-
ságos nyájaskodásában és abban a szép s értelmes magyarságban, mellyel a 
különféle dolgokat oly kellemetesen kifejezte a szerz ő, hogy az ő  leveleit érdeme-
seknek tarthatja a kiadásra." 

Az itt idézett sorok már valóban olyan min őségekre mutatnak rá, amelye-
ket ma, kellő  irodalomtörténeti távlatból is hangsúlyozunk: 

fejlett nyelvére (értelmes magyarságára"), amely alkalmas a tárgyi és 
szellemi világ teljességének fogalmi megnevezésére; 

a ',különféle dolgok" kifejezésére alkalmas stílus hajlékonyságára, amely 
szorosan simul az előadás tárgyához; 

az esztétikai indítékokra Mikes m űvében: írója gyönyörködtet, mulattat, 
írása szívet vidámít és elmét frissít. 

Vegyünk hát mintát a hangulatok, színek, ízek és árnyalatok e b őségéből, 
idézzük meg első  és utolsó levelét. A köztük megmutatkozó különbség kétségte- 
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lenül az író és a világ közötti alapviszony megváltozásából ered: az els ő  levelet egy 
27 éves fiatal ember írja, aki könnyedén teszi túl magát testi nyomorúságain; 
sorsbizonytalansága ellenére is fölényesen és magabiztosan tekint az őt körül-
vevő  új világra. A második levelet egy megfáradt, a 70. évéhez közeled ő  ember 
Írja, aki egyedül maradt a bujdosók közül. Érdemes azonban felfigyelnünk a 
változatlan, standard stíluselemekre is, amelyek a személyiség azonosságára, 
változatlanságára utalnak: mindkét levélben Mikes tollának félreérthetetlen 
vonásaira ismerünk: a beszédszer űség, a szóbeliség, a közvetlen és egyszer ű  
közlésforma vízjeleire: 

Gallipoliból, Anno 1717.10. Octobris 
Édes néném, hála légyen az istennek, mi ide érkeztünk ma szerencsésen, 

Franciaországból pedig 15. Septembris indultunk meg. A fejedelmünknek, isten-
nek hálá, jó egészsége volna, hogyha a köszvény búcsút akarna t őle venni: de 
reméljük, hogy itt a török áer el űzi. 

Édes nénem, mi jó a földön járni! Látja kéd, még Sz. Péter is megijedett 
volt, mikor a vízben sipadoztak a lábai: hát mi b űnösök hogy ne félnénk, amidőn 
a hajónk olyan nagy habok között fordult egyik oldaláról a másikára, mint az 
erdélyi nagy hegyek — némelykor azoknak a teején mentünk el, némelykor pedig 
olyan nagy völgyben estünk, hogy már csak azt vártuk, hogy reánk omoljanak 
azok a vízhegyek; de mégis olyan emberségesek voltanak, hogy többet nem adtak 
innunk, mintsem kellett volna. Elég a, hogy itt vagyunk egészségben; mert a 
tengeren is megbetegszik ez ember, nemcsak a földön, — és ott, ha a hintó 
megrázza, elfárad, és jobb egyePetyéje vagyon az ételre, de a hajóban az a 
szüntelen való rengetés, hánykódás a f őt elhódítja, a gyomrot felkeveri, és úgy 
kell tenni, valamint a részeg embernek, aki a bort meg nem emésztheti. A szegény 
gyomromnak is olyan nyavalyában kelletett lenni vagy két els ő  nap, de azután 
úgy kellett ennem, valamint a farkasnak. 

A fejedelmünk a hajóból még nem szállott vala le, hogy egy tatár hám, a ki 
itt exiliumban vagyon, holmi ajándékot külde, és a többi között egy szép lovat 
nyergelve. Itt a fejedelemnek jó szállást adtak, de mi ebül vagyunk szállva, de 
mégis jobban szeretek itt lenni, mintsem a hajóban. 

Édes néném, a kéd kedves levelit vagyon már két esztendeje, hogy vettem. 
Igazat mondok, hogyha az esztend ő  egy holnapból állana. Reménlem, édes 
néném, hogy már ezután, minthogy egy áerrel élünk, gyakrabban veszem kedves 
levelit. De minthogy egynéhány száz mélyfölddel közelebb vagyunk egymáshoz, 
úgy tetszik, hogy már inkább is kell kédnek engemet szeretni: én pedig, ha igen 
szeretem is kédet, de többet nem írhatok; mert úgy tetszik, mintha a ház 
keringene velem, mintha most is a hajóban volnék." 

S most lássuk utolsó levelét, amelyet negyvenegy esztend ővel az előbbi után 
Írt: 

Kedves néném, nemcsak mi, hanem az egész emberi nemzet olyan, mint 
a halálra ítéltetett rabok, akik nem tudják, mikor viszik ki a halálra. Ami sorsunk 
éppen olyan. Mennyi urakot, nemesembereket temettünk már el, kit egy, kit más 
esztendőben? Úgyannyira, hogy már csak ketten maradtunk volt Zay úrral. Az 
isten azt is kivevé a bujdosásból 22-dik Octobris. Már most egyedül maradtam a 
bujdosók közül, és nem mondhatom, mint eddig, hogy hadd vigyék ki ezt vagy 
amazt előre, mert egyedül maradván, nekem kell kimenni az áldozatra. A Csáki 
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Úr halála után Zay urat tette volt a porta a magyarok fejévé, akik ebben az 
országban vannak a császár protekciója alatt. Halála után a portára kellett 
mennem, hogy hírré adjam halálát. A szokás szerént engemet tettek básbuggá. 
Mert azt jó megtudni, hogy akik ebbe az országba az öreg Rákóczival jöttünk, 
azok közül csak én maradtam. Hanem akik most velem vannak, azok újak. 
Micsodás a világ! Mennyi változáson mentem már által, de az istpnnek gondvise-
lése mindenkor velem volt, és vagyon mindnyájunkkal. Egész prédikációt csinál-
hatnék a siralomnak völgyében lév ő  változó életünkr ől. Amely változást 
mindaddig próbáljuk, valamég az örömnek hegyére nem megyünk. 

Vagyon immár egyneháhy napja, hogy ide visszaérkeztem. Mit rendel az úr 
ezután fel őlem? az ő  kezében vagyok. Hanem azt tudom, hogy a pornak porrá 
kell lenni. És boldog az, aki nem az úrnak, hanem az úrban hal meg. Annyi 
hosszas bujdosásom után kell-é mást kívánnom annál a boldogságnál? 

Az első  levelemet amidőn a nénémnek írtam, huszonhét esztend ős voltam, 
eztet pedig hatvankilencedikbe írom. Ebb ől kiveszek 17 esztendőt, a többit a 
haszontalan bujdosásban töltöttem. A haszontalang nem kellett volna monda-
nom, mert az isten rendelésiben nincsen haszontalanság, mert ő  mindent a maga 
dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és úgy 
minden irántunk való rendelése üdvösségünkre válik. Ne kívánjunk tehát egye-
bet az isten akaratjánál. Kérjük az üdvességes életet, a jó halált, és az üdvességet. 
És azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a 
telhetetlen kívánságtól. Amen." 

Mikes nem az ',egész nemzet életére kihatóan fontos eseményeket" énekel 
meg, ahogy az eposzkölt őkről mondták valamikor, s nem is nagy teherbírású, 
reprezentatív műfajokat ápol. Távol áll tőle a Zrínyiász fenségessége, a Bánk bán 
tragikusan komor történelemlátása, a romantikusok nemzeti lobogása. Népét, 
nyelvét, hazáját is ',csak" úgy szereti, ahogy minden más közszékely: nagy szavak, 
pózok és patetikus vallomások nélkül, mint akinek az a természetébe lenne oltva, 
legbensőbb énjének organikus tartozékaként. Ahogy az ember élni, örülni, 
szeretni szeret, anélkül, hogy csinált teóriákból tenné magáévá azok tudását. A 
haza az ő  tudatában nem valamilyen fogalmi meghatározás, hanem egyszer űen 
az a föld, ahol a világra jött, amelyt ől nyelvét, emberségét kapta: Zágon, az erdélyi 
havasok, nem pedig államhatárokkal körülvett politikai kategória vagy eszmei 
elvontság. Ezért is lehetett oly fogékony a mások hazája, nyelve, kultúrája iránt: 
a franciát már-már lelke részének érzi, de még a törökr ől sem az idegenkedés és 
elutasítás hangján beszél, legfeljebb ha sajnálja, hogy nem tud velük a nyájas 
társalkodás hangján érintkezni. 

Egészen más szellemiség és másféle távlatok ezek, mint amilyeneket a 
Bessenyei nevével jelzett s nemsokára bekövetkez ő  megújulás kínál a magyar 
irodalomnak. Mikes mai olvasója legfeljebb csak elmerenghet rajta, hogy milyen 
irányt vett volna is a magyar próza, ha nem a magyar lélek bels ő  formáitól és 
sugallataitól távol álló németes szentimentalizmus irályát vagy Dugonics András 
darabosságát és dühödten ',magyaros" modorát követve fejl ődik, hanem Mikes 
franciával nemesített erdélyiségének, leíró és elbeszél ő  természetességének, han-
gulatteremtő, szemléletes és a nyelv mélyrétegeib ől táplálkozó stílusának a nyom-
dokaiban. De tudjuk: nem került a magyar irodalmi folyamatok sodrásába, s mire 
olvasmányává lett a magyarságnak, már nem lehetett ,,köztulajdonává" is egyút- 
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tal: más és új eszmék és eszmények, programok és tudatformák alakítják irodal-
munk sorsát. Legfeljebb kései kuruckodó költ ők, rebellis magyarok rajzolják 
folyóiratuk címlapjára az íródeák kucsmás alakját, hagyományos értékeink szim-
bólumaként. 

Talán földijének, a szintén erdélyi Szabó Zoltánnak vizsgálatai vezetnek 
bennünket legközelebb a Mikes stílus-egyéniség megfejtéséhez. Idézzünk vége-
zetül néhány finom megfigyelést ebb ől a tanulmányból. 

Az egyik Mikes stílusának természetességére vonatkozik: 
Mikes stílusát élénkség és üde, helyenként népi zamatú természetesség, 

valamint itt-ott kedélyesked ő  csevegés jellemzi. Stílusa valamennyi jegyével 
együtt pontosan olyan, mint aminek az ellenkez őjét hibáztatja és elveti: »Vannak 
olyanok, akik leírják, amit akarnak mondani, de csak száraz, sótalan és ízetlen.« 
S hogy milyennek kell lennie a levél kifejezésmódjának, arról egy olyan hason-
latott mond, amelyben benne van stílusának két jellegzetessége: »a szépen írt 
levél az elmének úgy tetszik, valamint a szemnek a kapros és téjfellel béborítta-
tott káposzta, amely távulról úgy tetszik, mint egy kis ezüstb ől való hegyecske, 
amelyről ha leveszik azt a lágy ezüst fedelet, alatta drága füvet lehet találni.« Az 
egyik tehát az ízes népnyelv, a mindennapi él őnyelv, a másik a rokokó hatását 
jelző  francia irodalmi minta: a könnyedség és csillogó elegancia. 

A másik megfigyelés humorát hangsúlyozza: 
»Jelzői akár egyszerű  szókapcsolatok, akár hosszabb láncok, rendszerint 

azért élénkít ő  hatásúak, mert ellentét lappang bennük: a szultán vendégsége 
»igen szomorú vigasság«. Rodostó »édes keserü laktunk helye«. 

És legalább ennyire fontos eljárás nála a humorkeltés. Persze nemcsak azzal 
tud kedélyeskedni, hogy a levelekbe anekdotázó példázatokat vagy elmés meg-
jegyzéseket iktat be, hanem azzal is, hogy bohókás körülírásokkal helyettesíti az 
egyszerű  mindennapi kifejezéseket. A Bercsényi halálán keserg ő  Kajdácsiné 
sírását enyelgő  tréfálkozással így írja körül: »mindenféle nedvesség a szemén foly 
ki«. A hajók tréfás szemléletességgel »tengeri lovak«. »A szeretet is megavasodik, 
mint a szalonna«." 

Az elemzés harmadik reszében Szabó Zoltán a magyaros és hagyományos 
nyelvi kifejezésmód ötvöz ődésére mutat rá az európai stílusmintákkal: 

,,Mikes stílusának fő  forrása az erdélyi emlékiratírók nyelve: a barokkos 
formáknak és az élőnyelvnek a finom ötvözete. Egy másik forrás a rokokó ízlést ől 
színezett francia irodalmi minta. Namcsak az irodalmi levél-műfajt tanulta el 
innen, hanem minden bizonnyal stilisztikai fogásokat is, főleg azokat, amelyek-
nek segítségével élénkíteni és könnyeddé lehetett tenni az el őadásmódot. 

Mikes a maga korában páratlan érték ű  prózastílust teremtett. Szakított a 
barokk nehézkességével és terjeng ős fogalmazásával. És megszóltatta az él őnyel-
vet." • 

Elhangzott az Újvidéki Rádió Könyvek, írók, emberek c. műsorában 1990. augusztus 
24-én. 
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Dr. GUBÁS JEN Ő  

A SZAVAKKAL GYÓGYÍTÓ ORVOS 
A TÍZ ÉVE HALOTT DEÁK ANDRÁS (1889-1980) MUNKÁSSÁGÁRÓL 

Nagy változások korát éljük, zuhatagként árasztanak el bennünket az esemé-
nyek, s száguldó jelenünkben nem vesszük észre, hogyan hullik ki emlékeze-
tünkből kevéske értékeink egy-egy darabja. Kevesen voltak és mindegyikük nem 
is alkotott világrenget ő  dolgot azok közül a magyar orvos írók vagy író orvosok 
közül, akik munkásságuk nagy részét a mai Jugoszlávia területén fejtették ki. 
Csáth Géza munkásságát és részben Munk Artúrét felölelte az irodalomkritika, 
de Deák András irodalmi tevékenységér ől nagyon keveset tudunk. Ennek az 
írásnak is az adta az indíttatást, hogy tíz éve, 1980-ben halt meg Deák András. 

Írói alkotásait úgy árasztotta el a siker, majd a feledés, a megbecsülés és a 
mellőzés, mint amilyen hányatott volt az élete is. Szigetváron született 1889. 
május 9-én. Édesanyja háziasszony, édesapja, Péter falusi orvos volt Dárdán. Egy 
nővére és három fivére volt, közülük kett őt a háborúban vesztett el. Az elemi 
iskolát és a gimnáziumot Pécsett végezte, majd az orvostudományi egyetemet 
Bécsben és Budapesten. Kaposváron kezdett dolgozni 1915-ben, és ebben az 
évben nősült meg, házasságából született Lídia lánya. A családi örömöket azon-
ban nem élvezhette sokáig, mert még ebben az évben behívták az osztrák—ma-
gyar hadseregbe és esak a háború után, 1919-ben szabadult, de a politikai 
események és a szocialista eszmék őt sem hagyták érintetlenül, ezért a Kun Béla 
vezette kommunista Párt tagja lesz, és mint a forradalom aktív résztvev ője 
kinevezik Somogy megye népegészségügyi komisszárhelyettesévé. A forradalom 
bukása után Bécsbe menekül, majd 1920-tól, mint az eszéki városi kórház orvosa, 
Jugoszláviában kap menedéket. 1921-ben belép a jugoszláv királyi hadseregbe és 
katonaorvosként számtalan városban teljesít szolgálatot, 4,57 Slavonska Požegán, 
Slavonski Brodban, Nišben, ismét Eszéken, Prištinában, Péterváradon, Újvidé-
ken. Itt éri a második világháború és a jugoszláv hadsereg felbomlása. Két hónapi 
rövid internálástól eltekintve az 1941-es évet sikerült szabadon átvészelnie, de az 
1942-es razzia alkalmával családjával együtt ő  is fogságba kerül. Csodával határos 
módon sikerül megszökniük és Budapesten át Pécsre menekülniük, ahol testvé-
rénél 1944-ig meghúzódhattak. A háború utolsó napjaiban az egész családot 
internálják, és Pesten át Debrecenbe szállítják, de szerencséjükre 1944. október 
6-án a szovjet csapatok kiszabadítják és népes családjából neki és a legközelebbi 
hozzátartozóinak sikerül a léger borzalmait átvészelniük. Még ebben az évben 
visszatér Jugoszláviába, belép a Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregbe és a 
háború utolsó napjaiban a harmadik hadtest katonakórházának fert őzőosztályát 
vezeti. Részt vett a bolmáni, a pélmonostori, a bezdáni, az eszéki, a viroviticai és 
a siklósi harcokban, majd a háború befejeztével Futakon a harmadik hadtest 
kórházának fert őző-osztályát vezeti. Mint kit űnő  szervezőt és vezetőt 1946-ban a 
pancsovai harmadik hadtest kórháza sebészeti részlegének szervezésével bízzák 
meg, de rövidesen Belgrádba került, ahol többféle beosztás után a Belgrádi 
Katonai Orvostudományi Akadémia parancsnokhelyetteseként, vezér őrnagyi 
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rangban ment nyugdíjba 1956-ban. Számtalan magas kitüntetés birtokosa. Belg-
rádban halt meg 1980. május 6-án. 

Irodalmi alkotásai és orvosi munkássága arra érdemesítették, hogy megem-
lékezzünk róla. Több könyve jelent meg magyar, szerbhorvát és német nyelven, 
amelyeknek mindig nagy olvasóközönsége volt. Így például az Éhes asszonyok 
című  könyve magyarul négy, szerbhorvátul pedig hét kiadást ért meg. Razia in 
Novisad (Werner Classen Verlag, Zürich, 1967) című  könyvét német nyelven 
adták ki, amelyben az 1942-es újvidéki vérengzést írja le, többnyire személyes 
élményei alapján. A Herceg Jánosnak küldött ajándékpéldányt 1980. jánuár 
20-án, halála el őtt a következő  szöveggel dedikálta: .,Az az ember küldi Önnek e 
könyvet, akinek csak az volt az egyetlen b űne, hogy zsidónak született. Az itt 
leírtak mind igazak és minden úgy történt, amint az e könyvben áll. Úgy 
maradjak meg emlékezetében, amilyennek e könyvemb ől megismert, mert lénye-
gében én olyan vagyok, amilyennek e mű  ábrázol." 

Ugyancsak olvasott regénye volt a Dr Ljubica Petrovié, amelyben egy 
orvosnő  sorsát, küzdelmeit ábrázolja. Népszer ű  többi regénye is, pl. a Nepogreivi 
(A tévedhetetlenek), amelyben a pápák üzelmeir ől ír, Pod žutom trahom (Sárga 
karszalag — magyar nyelven a Testvériség-Egység kiadó jelentette meg 1954- 
ben), amely a zsidóság szenvedéseit, küzdelmeit, a fasizmussal szembeni ellenál-
lását, a gettók poklát örökíti meg megrázó er ővel. A visszafojtott elferdült 
szexuális megnyilvánulásokat több regényében is feldolgozta; az Éhes asszonyok 
c. könyve mellett a Zsigolóban és a Pubertáskori szexuális hazugságokban. 
Utazásainak élményeit a Pisma sajuga (Levelek délről) című  könyvében írta le, 
de írt színházi kritikákat, recenziókat, tankönyveket és elbeszéléseket is. 

Kiváló orvos és szervez ő  volt. Az a széles, szerteágazó témakör, amely 
regényeinek tárgyát és anyagát jellemzi, nagy tudásról, polihisztori ismeretekr ől 
és magas fokú intelligenciáról tanúskodik. Könyvei nem nevezhet ők remek-
műveknek, de Munk Artúr munkásságával egyetemben elérik azt a színvonalat 
itt Vajdaságban, amely a cronini alkotások színvonalával hasonlítható össze az 
angol irodalomban. Regényei a szépirodalom, a szociográfia, az egészségügyi 
nevelés és a memoárirodalom egyvelegei. Mint Németh László, ő  is a női lélek 
rejtelmeit, sérelmeit vagy megnyomoríttatásának okait kutatta. Felfedte a férfiak 
önteltségét, látszólagos fels őbbrendűségét, bemutatta a tönkrement házasságok 
zátonyait és a fiatalok nevelési problémáit. Meglátásai örök élet űek, amelyek 
emberismeretér ől és nagyfokú humanizmusáról tanúskodnak. Egyik könyve 
előszavában a következ őket vallja: ,Jómagam mindig igyekeztem, hogy m eglás-
sam és megértsem az emberben az embert. . . A beteg lelkének orvosságait nem 
találjuk a gyógyszerkönyvekben. Azokat az orvos szívének és ösztönének kell 
megtalálnia, külön-külön minden beteg számára. És az ilyesmit nem kanalan-
ként adagoljuk, hanem a szavak édes burkával bevontan és észrevétlenül. Ha 
pedig nem adagolunk óvatosan, türelmesen, szívb ől fakadóan, az ilyen lelki 
gyógyszerek is veszélyes gyógyszerekké válhatnak . : . A siker titka az orvos 
személyében rejlik." Ezeket az intelmeket nagyon sok egészségügyi dolgozó, de 
főleg az egészségügyi felvilágosítással foglalkozók megszívlelhetnék, mert a sza-
vak, a közlés iatrogén ártalmairól ma alig veszünk tudomást, sót sokan még a 
szakemberek közül sem hallottak e veszélyekr ől. 
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Deák lélekábrázolása nem olyan mélyreható, és alakjainak költ ői megfor-
málása nem olyan művészi és kimunkált, mint például Kaffka Margité, Szabó 
Magdáé vagy Németh Lászlóé, de h őseit az olvasó szívébe lopja könnyed, gördü-
lékeny, célratörő  stílusa, ami a legnagyobb erénye. Irodalmi és humanista céljait 
így foglalja össze egyik írásában: ',Számomra az egész világ egy orvosi rendel ő . 
Mindenki szenved valamilyen betegségt ől, ennek ellenére nagyon kevesen kere-
sik fel az orvost és azok sem szívesen. De az író orvost mindenki szívesen 
meghallgatja. . . író orvos szeretnék lenni! E szakosításra, igaz, diplomán nincs, 
de talán ezért senki sem fog kuruzslással vádolni. Magam köré szeretnék gy űjteni 
minden olyan beteget, akiken nem segít sem a sebészkés, sem a gyógyszer vagy 
a bódító szerek sokasága, mert számomra ők még meggyógyíthatók." 

Életbölcsességéről tanúskodnak azok a meglátásai, amelyek a házasélet 
problémáira, a férfi—n ő  kapcsolatokra, hűtlenségre, kispolgári képmutatásra, 
bigott vallásosságra és még nagyon sok családi problémára vonatkoznak: 

.a férfi gyakran visszaél azokkal az el őnyökkel, amelyeket önalkotta 
törvényeivel biztosított magának. De hiába, mert ezek a törvények csak a férfi 
önámítását szolgáló kábítószerek. Ezzel szemben a természet könyörtelen. Senki 
sem csaphatja be. A természet visszafizet mindazokért a sérelmekért, amelyekkel 
illettük. A nemi életben a férfi csak látszólag er ősebb a nőnél. Az asszony 
hamarosan és hideg tárgyilagossággal állapítja meg a férfi értékét. Persze titok-
ban. Ezután következik a szokványos dilemma: otthagyni, megcsalni vagy éhesen 
dolgozni, feladni és szenvedni. Hogy ki melyik utat választja, az temperementu-
mától, nevelését ől, a társadalmi meg a családi viszonyoktól függ. 

A férfi viszonylag könnyen hódítja meg az asszonyt, de megtartani magá-
nak, csakis magának általában nehezen és csupán a jól ismert szerelmi pótsze-
rekkel tudja. A nemileg gyenge férfi pénze és dics ősége, amit asszonya lábai elé 
rak, rendesen nem más, mint nemi fizet őképtelenségének kendőzése, de persze 
nem jelent megoldást is . . . A n ő  nemiségének túlértékelése, de különösen 
aláértékelése mindig, tehát ma is, súlyos és sokszor javíthatatlan hiba." 

Deák András irodalmi munkásságának felmérése és kiértékelése még a 
kritikusokra vár, de azok az értékek, amelyek mély humanizmusából, széles kör ű  
tudásából és tehetségéb ől fakadnak, megérdemlik, hogy számon tartsuk, 
megőrizzük és néha felidézzük és újra olvassuk, megkeresve értékeit, amir ől 
könyveinek egykori népszerűsége és olvasóinak tábora is tanúskodik. 

Andruskú Károly — SENTA ZENTA — !Ina 
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MEGIDÉZLEK,  IBI  
HETVENÖT ÉVE SZÜLETETT ÉS HARMINC ÉVE HUNYT EL 
FERENCZI IBOLYA 

Zenta városnak mindig is voltak országszerte jeles szószólói a tudomány, az 
irodalom, képzőművészet, újságírás, sport vagy színjátszás terén. Mindig akadt 
valaki, valakik, akik a város felé tudták fordítani a közvélemény figyelmét. 

Hosszú lajstromokat olvashatnék most itt fel azokról, akikre Zenta város 
lakói méltán büszkék lehetnek és akikről a mai napig sem feledkeztek meg. S 
hogy ezt mégsem teszem, annak egyedüli oka az, hogy nem ezért jöttünk most 
ide; más a célja ennek a szép, meghitt ünnepi összejövetelnek. Mert ma este mi 
itt közösen kis nosztalgikus sétát kívánunk tenni a város m űkedvelői életében, 
meg-megállva egy-egy nevezetesebb dátum vagy esemény emlékei el őtt. 

Zentát már maga az a tény, hogy Stevan Sremac, a neves színpadi szerz ő  itt 
született, arra predesztinálta, hogy lakossága körében irigylésre méltó szintre 
emelkedjék az amat őr színjátszás, a színházi élet. A róla elnevezett szerb m űked-
velői csoportnak, mely Jovan Dor đevié kezdeményezésére alakult még valamikor 
a századfordulón, az író n ővére, Desanka is hosszú éveken át aktív tagja volt. 

Plakátok, fotók, újságkivágások tömege tanúskodik arról is, hogy a magyar 
műkedvelő  színjátszás berkeiben is milyen eseménydús élet folyt mintegy négy 
évtizeden át. A város művelődési életében eseményszámba men ő  bemutatók 
egymást követték és vonzották a színház b űvkörébe a nézők ezreit. S mi sem 
természetesebb ennél, ha tudjuk hogy a színjátszók között volt Fazekas Piroska, 
Ferenczi Ibolya, Forgács György, Kiss György, Nagy Júlia és Remete Károly, akik 
később mint hivatásos színművészek arattak nagy sikereket országszerte. De meg 
kell említeni azokat a karmestereket is — Fábián Mihályt, Gere Károlyt, Gondi 
Jánost, Remete Irineuszt és Verebes Aladárt —, akik sokban hozzájárultak a 
színielőadások színvonalának emeléséhez. 

Kegyelettel emlékezve meg azokról, akik már nem jöhetnek többé közénk, 
nagy' szeretettel üdvözöljük körünkben Zenta város színjátszása fénykorának él ő  
tanúit, és résztvev őit: Forgács Józsefet és az ismert szinész házaspárt, Fazekas 
Piroskát és Remete Károlyt, akik hosszú évtizedeken át voltak aktív színm űvészei 
a Szabadkai Népszínháznak. 

Szerencsésnek vallhatom megamat, hogy annak idején ott lehettem a 
nézőtéren és minden szerepükben megtapsolhattam őket. És szerencsésnek 
vallhatom magamat azért is, hogy láthattam színpadon Ferenczi Ibolyát, akinek 
játéka szinte már legendás fogalommá vált. 

,Nehezen tudtuk elfogadni a kegyetlen valóságot s még most is, valahány-
szor eszünkbe jut, összeszorítja szívünket a fájdalom, mint harminc éve azon a 
szomorú napon, amikor lesújtott közénk a hír: Ibolya már nincs többé közöttünk! 

Milyen volt? Ízig-végig színész, talán ez lenne rá a legjellemz őbb. Színész 
volt a szó legvalódibb értelmében. Széles skálájú m űvész, aki a vígjátéktól a leg-
sötétebb drámáig minden szerepet hitelesen és meggy őzően alakított. Talán 
azért, mert nagy tehetsége mellett gazdag volt képzel őereje is, vagy mert ismerte 
az emberi boldogság és boldogtalanság minden formáját és terjedelmét. Széles 
körű  műveltsége mellett sem kívánt soha kiemelkedni környezetéb ől, mindvégig 
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szerény tudott maradni. Egyszer űen jól éreztük magunkat társaságában, akár 
egy-egy bemutató után a Vass-féle kávéház asztalai mellett, vagy kis otthonában, 
ahova időnként összegyűjtötte maga köré a művészetek művelőit, tisztelőit. 
Örömmel fogadtuk mindazt, amit ilyenkor két marékkal, b őkezűen szórt közénk. 
Adni — ez volt Ibi hitvallása. Adni mindig, versmondás vagy megért ő, baráti 
beszélgetés közben . . . 

Egyenes jellere és őszinte lénye mellett mégis mindannyiunkat félre tudott 
vezetni. Majdnem mindannyiunkat. Amikor mosolygó arccal, látszólag kiegyen-
súlyozottan azt reméltette velünk, hogy még sokáig itt marad közöttünk. 

De nem. Nem vezetett félre bennünket. Hisz tudtunk betegségér ől és 
mosolygó álarca mögött megsejtettük szenvedését. S emiatt az emberfeletti 
önuralma miatt talán még jobban becsültük, szerettük. 

Egyes írók szívesen eljátszadoztak azzal a gondolattal, hogy elhunyt jeles 
emberek szellemét megidézve, az ő  szemükkel nézzenek szembe a valósággal. 
Megidézlek hát most én is, Ibikém. Nézz körül! Látod: emlékezünk rád! Nem 
felejtettünk el! De attól óva intelek, hogy kedves templomod, a Szabadkai 
Népszínház közelélie menj. Fájna neked is, hogy az most tátong az ürességt ől. 
Nem gördül fel esténként a bársonyfüggöny, nem ragyog a rivaldafény. . . Nem 
járunk színházba mostanában. Sokan nem járunk, pedig tudod, ennek a vidéknek 
lakói mindig szerették a színházat. De ennek a vidéknek az emberei azt is tudják, 
hogy borúra jön a der ű. Éppen ezért azt remélik, azt reméljük, hogy — rád is 
emlékezve — fogunk mi még tapsolni kedves színházunk nét őterén. Úgy legyen! 

BURKUS VALÉRIA 

Elhangzott Zentán, 1990. október 27-én a múzeumban megnyílt kiállításon. 

Andruskó Károly -- SENTA - ZENTA — lino 
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„LEHET MÉLYEBBRE ESNI A FÖLDNÉL” 
OTTLIK GÉZA (1912-1990) HALÁLÁRA 

Ha semmi mást nem hozott volna műveiben, csak a mérhetetlen tisztaságot, 
Ottlik Gézát akkor is századunk legnagyobb magyar írói között kellene számon 
tartani. De ő  a legtöbbnél is többet hozott: a tisztasághoz való, megalkuvás nélküli 
hűséget, a példamutatás utolérhetetlen, egyszeri fényességét. Régi, nagy iskolák 
részeseként ő  igazán elmondhatta: ',sok nehéz tudás ólma már régen megülepe-
dett a szívünk" alján, s hogy az élet valódi nagy titka meghallani a szív üzenetét. 
Csak azt tudom — mondta híres regényének á h őse —, hogy van egy nagyon mély 

lerakódás a létezésünk alján, a második vagy legfeljebb harmadik réteg lehet 
alulról számolva, ami már végleges és valtozhatatlan, ahol már nem mozdul az 
életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán mózdíthatatlan és 
befejezett. Erős és szilárd tartalom ez az emberben, és riem valamilyen szomorú 
vagy halott dolog, sőt bizonyos tekintetben éppen ez él igazán, ez az, amit 
létezésünk folyamán létrehoztunk, amit életre hívtunk életünk anyagából. A 
többi és a további, a fedélzet rengése-ingása, a küls őbb rétegek, mint ez a mai, 
civil életünk, már könnyű, és csak játék, maradék nyári nagyvakáció." Egy régi 
birodalom rendjének örököseként tudta, hogy az emberi szabadságnál csak egy 
valami fontosabb: a szabadság méltósága! Ez teszi belső  értékeiben és külső  
formájában megingathatatlanná a függetlenségünket. Az Iskola a határon hőse, 
Medve Gábor így lesz képes a megdicsőülésre, így lesz képes arra, hogy elvará-
zsolja, ártalmatlanná tegye, átformálja a rosszat. Ottlik Géza tudta azt, amit csak 
nagyon kevesen tudtak err ől a századról, mely Babits Mihály szerint is világhá-
borúval kezdődött és az új barbársággal fog véget érni — Ottlik Géza tudta, hogy 
a méltóságunk vihet csak el bennünket az “emberentúli csöndbe". Márai Sándor 
után ő  tudta igazán, hogy a méltóság egyszerre világrend és örökség, kultúra és 
magatartás, hit és ígéret, s mindemellett az élet igazi nagy lehet ősége. És persze 
a léleké, hogy meghódítsa mindezt. Medve Gábor pokoljárása, egy birodalomnyi 
kegyetlenséggel szembeni sérthetetlensége meg őrzött méltóságában van, ő  umeg 
sem próbált alkalmazkodni a helyhez, beleilleszkedni a rendszerbe". Ő  mesz-
szebbről jött és távolabbra nézett. Felismerte, hogy az ellene vonuló hatalommal 
való szembeszegülésnél csak egyetlen reménytelenebb dolog létezik, a belenyug-
vás és a megalkuvás. Mert akkor már a méltóság is elveszett. Rendszerek és 
rezsimek jöttek, hogy főhajtásra, megalázkodásra bírják az embert a hitükben 
erős kadétok azonban tudták, méltóságuk a magasba, minden hitványság fülé 
emeli őket. Olykor elég egy fél dióhéjba kapaszkodni, egy gy űrött irkalapot 
megőrizni, ha az maga a remény, föloldoz bennünket minden gyötrelem alól. 

',Lehet mélyebbre esni a földnél" — ha nincs fölöttünk megtartó magasság. 
Ha nincs bennünk megtartó mélység. A Mester most ezüstösen lobogó hajjal 
elindult minden határon túli nagy iskoláink felé, s ha visszanéz, látnia kell, 
könnyeink nagy barna mogyorókként hullanak birodalomnyi emlékezetünk 
zúgó avarrengetegére. Lehet, hogy visszaszól: Medve Gáborok! Semmit sem 
feladni a méltóságból! Hitvány világ kadétjai vagytok, de a 'lelketek még tiszta! 
Ha sosem is lesz itt semmi, a szép ígéretnek mégis örökösei lesztek! 

MÁK FERENC 
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MEGBÍZHATÓ ÉRTÉKTUDAT 
VAS ISTVÁN NYOLCVANÉVES 

A középiskolás koromban forgatott verseskönyvek között három volt különösen 
vastag: a Szabó Lórincé, az Illyés Gyuláé és a Vas Istváné. Akkor még nem 
sejtettem, hogy az utóbbi tanítványa volt az el őző  kettőnek. Nagyon tetszett 
bennük, hogy a világ sok széthúzó eleméb ől, a rendetlenségb ől vonzó rendet 
formálnak. Ők fölülkerekedtek, győzedelmeskedtek azon, ami oly sokszor meg-
alázta őket, aminek a legtöbb ember — akár öntudatlanul is — áldozata. Kés őbb 
a költészet nem elsősorban értelmi és erkölcsi szenvedélyként, hanem inkább 
nyelvi csodaként, világteremt ő  gesztusként vonzott, ezért átmenetileg eltávolod-
tam a kötött versformától. 

Azonban az említett három költ ő  munkássága annyira gazdag, hogy képte-
lenvoltam hátat fordítani nekik. Valójában ők mutattak igazán példát. Miközben 
a legmodernebb világirodalmat fordították, s ezzel lényük irracionálisabb rétegeit 
élték ki, költészetükben nem mondtak le a kelet-közép-európai költ ő  feladat-
többletéről, a nyomatékos értéktudatosításról. Ez különösen Vas István munkás-
ságában van folyomatosan jelen. Már Kassák fogyatkozó táborától is ez az igény 
távolította el a húszas és a harmincas évek fordulóján. A hermetizálódó avantgár-
dot a fokozottabb életigenlésnek kellett felváltania, ami akkor is indokolt, ha a 
'húszéves fiatalember esetében még ösztönös is ez az ellenállás, mint ahogyan a 
szülei üzleties beállítottsága elleni tiltakozása is az volt. 

Vas Istvánnak a világháború végéig egyre inkább elmélyed ő  költészete 
mindkét totalitáriius társadalmi rendszerrel szemben állt. Noha a Horthy-rend-
szerben a forradalmárokhoz került közel, nem szövetkezhetett velük, mert érezte 
és ki is mondta, hogy a marxista dogmák érvénytelenek, s hogy az országban 
számára a magyar költészet évszázadai jelentik a pozitív hagyományt. Ami akkor 
rossz volt, a harmincas évek vége felé még inkább elfajult. Ám családi okai is 
voltak a magánélet biztonságot nyújtó szigete elsüllyedésének. Így aztán egy 
időben külső  és belső  veszélyeztetettség érlelheti a költ ői magatartást. A hitves 
elvesztése s az ártatlanul elpusztulás lehet ősége a közöny melankóliájától az 
önmagához és az emberiséghez intézett vádbeszéd forró indulatáig ingáztatja 
költői hangnemét. 

Minthogy Vas István művészi szemlélődésének tárgya az ember volt, ezért 
sokakkal ellentétben a felszabadulás sem lephette meg sok újdonsággal. A hi-
ányérzetét, kulturális igényét sem hallgatta el, s ezért a Rákosi-korszak egyik 
számkivetettje lett. Anarchista kispolgárnak tekintették, holott ő  csak az egyén 
jogainak akart érvényt szereni, mikor lépten-nyomon manipulált közösségi ideá-
lokat hirdettek. Csak ő, a legtisztábban látók egyike írhatott ilyen megbotrán-
koztatót: 

Törvény telik be. Hadd mondjam ki végül: 
Nem erre készültünk, akármi lesz. 
A szabadság felé a szükségszer űségből 
Az emberiség egy lépést ha tesz. 
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De azokat is ki kellett ábrándítania, akik a durva és csalfa valóság el ől a 
művészet világába menekültek: 

Szólhatok-e többé vagy sem, kivárom. 
Nem kell költ őnek lennem mindenáron. 
Tudnék, s már nincs kedvem dalolni. Mert 
Az ember a fontosabb, nem a vers. 

Ha tudjuk, hogy egy sokoldalúan felkeszült, műfordítással is immár sokat 
foglalkozó autodidakta tette ezt a kijelentést, akkor forradalminak kell tarta-
nunk ezt a magatartást. Forradalminak, hiszen, jóllehet Vas István költészete a 
következő  évtizedekben teljesedett ki, az ember keresése rejt őzködött benne 
ihlető  erőként. Olykor akár a hagyományos verstani kellékek teljes feladása árán 
is. Az egyéniségéhez s az élet igazi értékeihez való ragaszkodás jogán. 

Sajátos puritanizmusa íratja vele önéletrajzi regényeit is, amelyek doku-
mentum voltukban igen vonzó olvasmányok. Nem utolsósorban a kortársairól 
alkotott portrék miatt. Az emberközi kapcsolataiban válságba került Kassákot 
például elsősorban Vas István emlékiratainak jóvaltából ismertem meg. Nem 
beszélve a műfordításairól, amelyek közül engem els ősorban a Whitman- és a 
Saint-John-Perse-átültetés b űvölt el. 

Az ilyen, minden próbát kiált élet csodálatra méltó. Nyilván ezután is 
diadalmaskodni fog minden rosszon. 

VAJDA GÁBOR 
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ÉLETÜNK HITELES LENYOMATAI 
ANDRUSKÓ KÁROLY HETVENÖT ÉVES 

Igen: s,mi mindig mindenről elkésünk". Nemcsak ezzel a születésnapi köszönt ővel 
— Andruskó Károly június 27-én volt hetvenöt éves —, hanem úgy általában 
mindennel: magunkra eszmélésünkkel, a saját igazi értékeink megbecsülésével, 
egymás eredményeinek elismerésével, sikereink csendes ünneplésével. Nem 
rosszindulatból, nem el őre megfontolt szándékkal, még tán nem is hanyagságból: 
hanem hát mert ilyenek vagyunk. 

Andruskó Károlyt a határon túl, az egész világon már évtizedek óta elisme-
rik és becsülik, közülünk pedig sokan még mindig fanyalognak, hogy nem, ez 
nem igazán művészet, nem az a szent és emelkedett, amelyhez földi halandó fül 
nem érhet; megesett az is, hogy nem volt szívesen látott vendég saját szeretett 
városának híres-nevezetes m űvésztelepén. Nyelt egyet, mi mást is tehetett volna, 
s rajzolt, festett, nyomtatott töretlen kedvvel tovább. Mert tehetségénél talán 
csak a szíve nagyobb: azt szeretné, hogy minél több embertársa falán legyen ott 
az olajképe, akvarellje, monotípiája, íróasztalán a miniat űr könyve, ex librise. 

Egy küzdelmes és termékeny művészeti sors összegezéséhez érkezett — írja 
róla krónikása —, amelynek tétele majdnem ötszáz kollektív és önálló tárlat, 2-3 
ezer festémeny, hét és fél ezer eredeti grafikai nyomat, 3750 ex libris, 198 
miniatűr könyv, 29 egyéb kiadvány." Az embernek eláll a lélegzete. 

A művészetével foglalkozók soha nem mulaszták el megjegyezni, hogy 
zentai kubikoscsaládban született, hogy szegénysége miatt nem tanulhatott, és 
hiába rajzolt jól, hiába vonzották a művészetek, már korán kenyeret kellett 
keresnie: nyomdásszságot tanult. Azt már kevesebben teszik hozzá, hogy ez aztán 
végérvényesen meg is határozta művészetét, az életét. A kubikosszármazás és a 
nyomda. No meg persze a Tisza közelsége. Kubikos képei, a halászokról, hajó-
sokról, bácskai emberekr ől készült olajfestményei a legjobb képeink közül valók, 
s azok a nyomdai kishengerrel teremtett, sokáig rejt őzködő  sajátságos grafikái 
is. Hogy örvendtünk nekik, amikor egy múteremlátogatás alkalmával szinte 
véletlenül felfedeztük őket, s amikor a művész szabadkozása ellenére sikerült 
kiállítást összehoznunk bel őlük. A mi itteni életünk, tartós megpróbáltatásaink 
és röpke örömeink hiteles lenyomatai ezek a grafikák, mint ahogyan azok a 
kubikossorozat meg a vízen járó emberekr ől készült sorozat legjobb képei is, s a 
papír fehérségével és a nyomdafesték mélyfeketéjével" fogalmazó linómetszetek 

és fametszetek. 
No és természetesen miniat űr könyvei, s kisgrafikái, az ex librisek, ezek a 

parányi igazgyöngyök, amelyek világhírt szereztek neki, s amelyekr ől Fehér 
Ferenc szellemes költ őiséggel azt írja, hogy ,,tájnosztalgiánkat nem csak lekicsi-
nyelni — lekicsinyíteni is lehet." 

Kedves Károly bátyám, nézd el nekünk ezeket a megkésett köszönt ő  soro-
kat, nekünk mindig mindenről elkésőknek. Te, aki talán soha nem késtél el 
egyetlen alkotásoddal sem. Iparkodtál azok miatt a szépre éhez ők miatt, akik 
várták a festményeidet, grafikáidat, ex libriseidet, miniat űr könyveidet. . . Ipar-
kodjál még nagyon sokáig jó egészségben, életünkre függesztett tekinteteddel és 
ecseteddel. 

DUDÁS KÁROLY 
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ÉGTÁJ 

A szerb népvándorlás 300. évfordulója 

Dr. DRAGAN NEDELJKOVIÓ 

A SZERBEK VÁNDORLÁSAI ÉS EZEKNEK HATÁSA 
A NYELVRE ÉS AZ IRODALOMRA 
(RÉSZLETEK) 

A szerbek nagy vándorlása óta három évszázad telt el (. . .), de az áttelepülések 
azóta is tartanak. Egyrészt, folytatódik a gazdasági migráció Nyugatra, másrészt 
pedig a politikai elköltözködés Jugoszlávia és Szerbia egyik részéb ől a másikba. 
Egy nép exodusáról van tehát szó, egy sokat szenvedett nemzet, a szerb nép 
sorsáról és üldöztetésér ől a soviniszták, a fajgyűlölők és a vallási megszállottak 
részéről. Ne feledkezzünk meg a korábbi, tisztán ideológiai és politikai jelleg ű  
vándorlásokról sem, vagyis az emigrálásokról, amelyek többé nem id őszerűek, 
miután megszűnt vagy megszűnőben van mindenfajta totalitarizmus, így  a titoiz-
mus is. De mindig időszerű  volt és maradt az elvándorlás a falvakból a városokba, 
a szülőföld szinte végzetszefű  elhagyása a boldogulás reményében, ami egyre 
bizonytalanabbá vált a növekv ő  agresszivitású urbánus környežetekben. Valaha 
régen pedig, különösen a vészes pusztítások után, olyan méret ű  vándorlások 
mentek végbe, amelyeket Jovan Cviji ć  ,imetanasztázikusnak" nevezett: ezek 
voltak az állattenyészt ő  lakosság legrégebbi költözködései, amelyek szinte észre-
vétlenül mentek végbe a legelész ő  nyájak nyomában, újabbnál újabb elhagyott, 
lakatlan területeket hódítva meg a juhokat és teheneket követ ő  pásztoroknak. E 
mozgások történelmi színtere Kosovo, Crna Gora, Hercegovina, Ó-Szerbia, Ma-
cedónia volt . . . Ezeknek a lassú és ösztönszerűen végbemen ő  mozgásoknak 
természetes következménye a nyelvek, a nyelvjárások, a szokások mai elkevere-
dése, és Jugoszlávia lakosságának jelenlegi etnikai összetétele, amely nyelvi és 
etnikai értelemben eléggé homogénné vált, szemben a vallási és politikai külön-
bözőséggel. Ez egyben a mai problémák t űzfészke is: mi egyek vagyunk és nem 
vagyunk egyek, ősidők óta jól ismerjük és szinte tökéletesen értjük egymást; egy 
országba tartozunk, s akarva, nem akarva, egy a sorsunk. Pszichológiai, vallási 
és politikai értelemben széttagolódva nem tudunk elválni egymástól, mert össze-
fonódtunk, egymásba olvadtunk, elkeveredtünk, összekuszálódtunk egymással. 
Egyesek mindenáron különbségeket akarnak tenni és találni a szerb és a horvát 
nyelv között. Noha valóban léteznek árnyalatbeli különbségek, amilyenek min-
den más nyelvben is el őfordulnak, a szerb és a horvát nyelv egy és ugyanaz, s még 
a szembeötlő  eltéréseknek sincs jelentőségük a nemzeti nyelv szintjén, hiszen a 
különbségek csupán nyelvjárásiak. S mennyivel nagyobbak ezek a táj jelleg ű  
eltérések magában a horvát nyelvben (amelynek što-, kaj- és ča-nyelvjárása 
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egyaránt használatos), mint a horvát és a szerb nyelv viszonylatában! Ép elmével 
senki sem állíthatja tehát, hogy itt két nyelvről van szó. Ami pedig az irödalmi 
nyelvet illeti, minden a megállapodásokon és az elfogadott, alkalmazott szabvá-
nyokon múlik. A horvát és szerb írók és nyelvészek már nemegyszer abban 
egyeztek meg, hogy az egységes irodalmi nyelvet ápolják, amelynek alapját a 
rokon népek nyelve adja meg. Klasszikus íróink, pl. a legnagyobb szerb költ ő , 
Njegoš, és a legnagyobb horvát poéta, Mažurani ć, akárcsak Goethe és Schiller, 
egyazon nyelven énekelnek, amelyet a szerb és horvát írók is egységessé nyilvá-
nítottak Bécsben, 1850-ben. 

(. . .) A szerbek teljesen önállóan, bár a bizánci m űveltség hatása alatt 
fejlesztették ki saját kultúrájukat, elvegyítve egymással az ószláv irodalmi nyelvet 
a hazai ószerb beszéddel, és elsajátítva a második szláv ábécét, az egyszer űbbet 
és tökéletesebbet, vagyis a — cirill írásmódot. Erre az alapra épült a fényes szerb 
kultúra: a középkori irodalom, melynek megalapozója Szent Száva és királyi 
fivére, Stevan Prvoven čani, de éppígy az építészet is számos templom és kolostor 
képében, a Nemanjićok alapítványaiban, amelyek bizánci mintára épültek, de 
alkotó módon magukba foglalták a helyi és nemzeti vonásokat is, és nyitottak 
maradtak a nyugati, elsősorban a mediterráni hatások el őtt is. 

(. . .) A török megszállás azután véget vetett a szerb, akárcsak a bolgár és a 
görög civilizáció virágzó fejl ődésének. Ez a megszállás egyúttal az elvándorlás 
folyamatát is szinte állandóvá tette. A lakosság egy része északra és nyugatra 
távozott, szívesebben alávetve magát a keresztény hatalomnak, az osztrákok és 
a velenceiek uralmának, ami a két rossz közül mégis a kisebbik rossz volt. Egy 
másik rész elfogadta az iszlámot, hogy meg őrizhesse alapvet ő  jogait és méltósá-
gát, s hogy megtarthassa vagyonát: így alakult ki nálunk a szláv, els ősorban a 
szerb eredetű  muzulmán lakosság. A nép legnagyobb része 'mégis h ű  maradt saját 
hagyományaihoz, ami rabszolgává tette a török paradicsomban, s ami megállásra 
késztette a fejl ődésben, sőt visszavetette, és évszázados nyomorba, pusztulásba 
taszította. A történelmi következmények katasztrofálisak voltak: évszázadokon 
át teljesen elválasztva Európától, a szerbek nem vehettek részt az európai 
civilizáció továbbfejlesztésében. 

(.. .) A 17. század végén úgy látszott, elérhet ő  közelségbe került a h őn 
óhajtott szabadság. Óriási reményeket keltett a török hadak veresége Bécs falai 
alatt, a keresztények gy őzelme, amiben a legdics őbb szerepet a lengyelek játszot-
ták, élükön a hős vezérrel, Jan Sobieskivel, a kés őbbi királlyal. Miután rákény-
szerültek, hogy feladják az osztrák f őváros hosszú ostromát, s hogy kivonuljanak 
Magyarországról is, amelyet több mint 160 éven át uraltak, a törökök messze 
délre vonultak vissza a Száván és a Dunán át, majd pedig az osztrák hadsereg a 
szerb felkelők támogatásával egészen Szkopjéig űzte őket, amelyet Piccolomini, 
a hadvezér felgyújtott — talán csak azért, hogy élvezze a szörny ű  látványt. Kosovo 
és Metohija, a középkori szerb állam szíve, a Pe či Patriarkátussal együtt, felsza-
badult. Mindenki azt hitte, véget ért a török uralom. Csakhogy a fordulat és az 
osztrákok veresége éppoly gyorsan bekövetkezett, és éppoly váratlan és látványos 
volt, mint az ezt megel őző  győzelemsorozat. 

A török hadseregnek sikerült helyreállítania egyensúlyát, az osztrákokat 
viszont egyidejű  veszélybe sodorta a járvány, a nagyvezír és XIV. Lajos, a szultán 
szövetségese Ausztria ellen, s mind emiatt a visszavonulása ugyanolyan gyors 
volt, mint korábban az el őrehaladása. A szerbek magukra maradtak, s nem 
merték bevárni a törököket, akik szörnyűséges bosszúra szánták el magukat: 
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amikor 1690. szeptember 18-án elfoglalták Ništ, az osztrák foglyokat hazaenged-
ték, a szerbek közül pedig mindössze egy nap alatt négyezer embert lemészárol-
tak. így volt ez mindenütt Belgrád 1690. október 28-i visszafoglalásáig. 

A törökök kegyetlenkedései által elrémítve a szerbek, eleget téve az osztrák 
meghívásnak, elindultak a nagy vándorútra észak felé. A császár, I. Leopold 
számára mint harcosok és mint földm űvesek egyaránt szükségesek voltak. Egyút-
tal bizonyos kötelezettséget is érzett irántuk, mint szövetségesek iránt, akik 
nemcsak a hadsereget erősítették, hanem utat is törtek neki. Ezért már 1690. 
augusztus 21-én egy egész sor kiváltságot hagyott jóvá a szerbek számára, akik 
ezt megkövetelték. Szavatolta jogukat, hogy meg őrizzék saját pravoszláv vallásu-
kat és szerb nemzetiségüket, tehát az osztrák császárságon belül bizonyos vallási, 
kulturális és nemzetiségi autonómiát biztosított nekik, aminek ellenében állan-
dóan a császár rendelkezésére kellett állniuk, hogy megvédjék a határokat a török 
fenyegetésekkel és veszedelmekkel szemben. Miután megfelel ő  biztosítékokat 
kapott arra nézve, hogy a szerbek megőrizhetik saját identitásukat, a peéi 
pátriárka, III. Arsenije őarnojevié végül is elhatározta, hogy élére áll saját 
népének az északra viv ő  úton, amely a Száva és a Duna másik oldalán túli 
lakatlanná vált, elpusztított vidékek felé vezetett. Nem azért hívták meg őket, 
hogy védelmet nyújtsanak számukra, s hogy minden ellenszolgáltatás nélkül 
átengedjék nekik a feltöretlen, lecsapolatlan, megm űveletlen földterületeket a 
végeláthatatlan Pannon-síkságon. A vendégszeretet ára rendkívül drága volt. A 
legyengült osztrákok és a röviddel el őbb felszabadult magyarok ',él ő  falat" akar-
tak vonni általuk önmaguk és a szüntelenül fenyeget ő  török világ között. Ennek 
az ',élő  falnak" nem csupán Magyarországot és Ausztriát, hanem az egész ke-
resztény Európát védelmeznie kellett, s ezt a feladatot a szerbek látták el, akik a 
Pannon-sikságon, Magyarországon telepedtek le, els ősorban a mai Vajdaság 
területén. A szerb menekültek Szlavóniát és Horvátországot is elárasztották, s 
ott is az ',élő  fal" szerepét osztották ki rájuk a törökök elleni védelemben. Így 
alakultak ki a határ őrvidékek a császárság és a török birodalom közötti öveze-
tekben, s a határőrök veszélyes és nehéz feladatát mindenütt a'szerbek látták el. 
Ennek ellenében bizonyos el őjogokat élvezhettek. Ezeknek a szerb határ őröknek 
az utódai a mai bácskai usajkási", a bánáti és szerémségi, továbbá a szlavóniai, a 
banijai, a korduni, a likai szerbek, de azok is, akik ma Kninben, Zadarban, egész 
Dalmáciában és a Dalmát Kosovóban élnek. Bániában pl. 1685 táján telepedtek 
le a szerbek. Banja Luka környékér ől 1698-ban költözködtek át tömegesen 
Szlavóniába. Amikor Savoyai Jen ő  herceg felgyújtotta Szarajevót, 40 000 szerb 
menekült Likába és Kordunba. Kés őbb pedig, az újabb osztrák-török háború 
után, 1737-ben bekövetkezett a szerbek második nagy népvándorlása IV. Arse: 
nije Šakabenta pátriárka vezetésével. Nehezen megfejthet ő  létszámú, óriási tö-
megek kerestek menedéket a szomszédos keresztény államokban, reménykedve, 
hogy ,hamarosan visszatérhetnek elhagyott otthonaikba. Sajnos, ahogyan gya-
kran megtörténik, ideiglenes szálláshelyük id ővel állandó lakóhelyükké vált. 

(. . .) A Balkán-félsziget etnikailag így terjeszkedett ki észak felé a maga 
természetes határain, a Száván és a Dunán túlra. Az új mentalitás — a dinári, a 
hegyvidéki, a balkáni — tovább er ősítette a korábbi eredet ű  szláv jelenlétet a 
Pannon-síkságon. A nagy számban érkező  új telepesek magukkal hozták szoká-
saikat, nyelvjárásukat, népm űvészetüket, szóbeli költészetüket, nemzeti és val-
lási tudatukat. A lakosság elkeveredése és egymásba olvadása után Kö-
zép-Európában gyökeresen megváltozott a helyzet. Másrészt Szerbia elnéptele- 

859 



nedett, letarolt vidékei, Ó-Szerbia és Šumadija területei nagy vonzer őt fejtettek 
ki Crna Gora, Hercegovina, Bosznia lakosaira. A törökök szívesen fogadták 
betelepülésüket: legalább megm űvelhették a földeket és állatokat tenyészthettek 
a török hűbérurak számára. Kosovót és Metohiját ellepték a siptárok, akik 
nemcsak hogy' elfoglalták az elhagyott szerb otthonokat és mez őségeket, hanem 
azokat a szerbeket is el űzték szül őföldjükről, akik elhatározták, hogy kitartanak 
ősi telephelyükön. A vándorlásoknak ez ,a soha véget nem ér ő  drámája érthet ővé 
teszi számunkra a szerb nép jelenlegi helyzetét és a Jugoszlávián belüli mai 
viszonyokat is. 

(. . .) Az első  nagy népvándorlás résztvev őinek serege, a mintegy negyven-
ezer szerb család negyvennapi vándorlás után érkezett meg Magyarországra, ki 
gyalogosan, ki lovon vagy szekéren, de a Dunán is sok hajó és csónak úszott 
felfelé. Csupán Belgrádból mintegy tízezer vízi járm ű  vágott neki a hosszú útnak 
Buda felé! A peéi pátriárka a Duna menti Szentendrén állapodott meg, mintegy 
harminc kilométerrel Buda fölött . . . 

Az osztrák birodalom szívesen fogadta őket, a császárok megismételték 
ígéreteiket, meger ősítették kiváltságaikat, noha nem minden ellenállás nélkül. 
Állandóan harcolni kellett alapvet ő  jogaikért. Mit követelnek olyan kitartóan 
ezek a szerbek és pátriárkáik? Ugyanazokat az eléggé sz űk keretű  jogokat, 
amelyeket korábban a török fennhatóság is jóváhagyott számukra. S az ember-
ben felvetődik a naiv kérdés: akkor hát miért maradnak Ausztriában és Magyar-
országon, ha ha már azokat a jogokat sem vagy alig kaphatják meg, amelyeket a 
szultán adományozott nekik a Peéi Patriárkátus újraalakítása után, 1557-ben? 
Ott maradnak, mert a Török Birodalomban nem várhat rájuk fényes jöv ő, s mert 
időközben megismertek egy új, felvilágosultabb és m űveltebb világot, ami nagy 
kihívás a számukra, egy olyan világot, amelyért kell és érdemes is harcot folytatni. 

A két nagy vándorlás után szembekerültek a katolikus Európával, amely 
már levonta a tapasztalatokat a humanizmusból, a reneszánszból, a reformáció-
ból, az ellenreformációból, és kulturális téren nagy el őrehaladásra tett szert A 
szerencsétlen szerbeknek minden szellemi erejüket latba kellett vetniük, amit 
szülőföldjükről magukkal hoztak. Egyetlen védelmüket a régi, bizánci eredet ű  
kultúrában találták meg. Ez a kultúra azonban középkori volt. 

A nagy vándorlások mindenesetre véget vetettek a középkornak: a szerbek 
kénytelenek voltak új kultúrát teremteni, hozzáidomulni az akkori modern 
európai kultúrához, amelynek jellegét a barokk adta meg. A hagyományokat 
azonban nem merték feladni, hanem azokban gyökerezve alapozták meg kultú-
rájukat, a jövő  felé tekintve. A siker nem maradt el. Vajdaságban, ahol rajtuk 
kívül magyarok, németek, szlovákok és románok is éltek, egyedül a szerbek 
alakították ki saját nemzeti kultúrájukat, ami nélkül el sem lehetett volna 
képzelni az egész szerb nép átalakulását, teljes szellemi meg -újhodását és politikai 
felszabadulását. Ezt csak úgy érhették el, hogy nem vették át kritikátlanul a 
közép-európai kultúrát, amely elárasztotta őket. Ehelyett valamiféle szintézist 
teremtettek saját régi, középkori kultúrájuk és a 18. századi kultúra között, 
kibékítve egymással a hagyományokat és az újszer űségeket . . . 

NAGY József fordítása 

Elhangzott Újvidéken, 1990. augusztus 22-én, a Modern Nyelvek és Irodalmak 
Nemzetközi Szövetségének 18. kongresszusán. 
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MIRKO GRLICA 

A PRAVOSZLÁVOK KITELEPÜLÉSE SZABADKÁRÓL 
1747-BEN 

A nemzetiségi viszonyok az utóbbi néhány évtizedben azt az illúziót keltették, 
hogy a lakosság évszázadok óta egyetértésben él ezen a tájon. A történelem 
azonban drámai, sőt tragikus eseményeket is számon tart. 

Közéjük tartozik az 1743 és 1747 között zajló kitelepülés is, amely Szabadka 
pravoszláv népességét rendítette meg, s szinte az egész görögkeleti vallású lakos-
ság elvándorlásával végződött. E történelmi esemény nemcsak a szerb lakosság 
kitelepülése szempontjából fontos, hiszen a jobb élet reményében ekkortájt, f őleg 
a Tiszai határőrvidék felszámolását követ ően, máshonnan is elvándoroltak az 
emberek, hanem azért is, mert Szabadka ezután szinte kizárólag katoliku város 
lett, s a pravoszlávokat vagy más vallásúakat hosszú id őn át másodrangú lako-
sokként kezelte. Mindez a XIX. században, a délszláv nacionalizmus felvirágzása 
idején, a kitelepülés ihlet őit, tehát a bunyevácokat is a katolikusok, azaz a 
magyarok karjába sodarta, ami messzemen ő  következményekkel járt: a bunye-
vácok nemzeti öntudatra ébredése kés őn, sőt problematikusan következett be, 
társadalmi, politikai és kulturális fejl ődésük pedig elmaradt. 

A szabadkai történetírók hol kisebb, hol nagyobb fontosságot tulajdonítot-
tak ennek az eseménynek. J. M. Korabinsky a XVIII. század végén Szabadka és 
történelme lexikonszer ű  bemutatásában egy mondatban fejtette ki a lakosság 
etnikai összetételében történt változásokait. 1  Ivan Antunović  Rasprava o podu-
navskih i potisanskih Bunjeveih i Šokcih . . (A Duna-Tisza közi bunyevácokról 
és sokácokról) című  értekezésében ezt az eseményt teljesen elhallgatja, s ugyanígy 
tesz Tormásy Gábor is a Szabadkai római katholikus főplébánia története című  
munkájában. 

Ante Sekulić , aki a szabadkai bunyevácokról több könyvet és cikket írt, 
csak mellékesen említi meg ezt az ellentétet, 2  s nem nagy figyelmet szentel neki 
Petar Pekić  sem.3  

Iványi István4  után, aki b ővebben és tudományosan foglalkozott a szabad-
kai történelem e periódusával, a legnagyobb gonddal mégis Vasa Staji ć  közelítette 
meg, aki ugyanakkor másfajta min ősítésből indult ki.5  Ulmer Gáspár°  érdeme 
pedig, hogy eddig ismeretlen anyagot tett közzé. 

Az említett id őszak eseményei gyorsan peregtek. Miután a tiszai határ őrvi- 
dék főkapitánya, Vasa Julinac meghalt, Geisrug tábornok azzal a javaslattal állt 
a haditanács elé, hogy a megüresedett posztra Arsen Vuji ć  martonosi kapitányt 
nevezze ki, tartózkodási helyéül pedig Szabadkát jelölje ki. A helyzeten mit sem 
változtatott Jakov SUi ć  szabadkai kapitány felirata, melyben kérte, hogy Vuji čot 
ne helyezzék Szaballkára, 7  mert a haditanács 1741. május 1-jén a határ őrvidék 
főkapitányának nevezte ki, 8  s ugyanez év november 29-én nemesi rangot kapott. 9 

Híre járta, hogy Vujić  nem kedveli a katolikusokat, s állítólag azzal kérke- 
dett, hogy istállót csinál a katolikus templomból. 1°  Stipan Vojnovič, Ilija Bukvić , 
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Vizi József és Grgo Kfflanovi č  ezért panaszt tett ellene, melynek szövegét nem 
ismerjük, de annyit tudunk, hogy Vuji ćot ezután felfüggesztették hivatalából. 11 . 

Az Engelshofen tábornok irányította vizsgálat Vuji č  ártatlanságát igazolta, 
tehát nem volt szükség arra, hogy megfosszák rangjától. Vuji ć  valószínűleg nem, 
vagy csak nagyon rövid ideig tartózkodott a városban, mert a vizsgálat befejezése 
után, 1742 áprilisában, a határőrökkel együtt a Morava vidékére indult. 12  A 
katolikus többség ekkor más módot eszelt ki, hogy megszabaduljon Vuji čtól, és 
elkerülje a város katolikus meg pravoszláv részre darabolását. 13  

A szabadkai ferencesek, a kalocsai Patacsics Gábor érsek és a szegedi 
Kárász Miklós főjegyző  támogatásával egy háromtagú küldöttség (Stipan Vojni č , 
Ilija Bukvić  és Grgo Kri'i'anovi č), az egyharmadnyi pravoszláv lakosság tudta 
nélkül, kijárta, hogy Szabadkát felszabadítsák a határ őri kötelezettségek alól, és 
szabadalmazott királyi várossá nyilvánítsák. 14  A mezőváros és a magyar királyi 
kamara viszonyának szabályozására 1743. június 28-án Pozsonyban szerz ődést 
kötöttek, amelynek 12. pontja kimondja: a magisztrátusba csak római katoliku-
sokat lehet választani» 

Az 1743. július 29-én kihirdetett szerz ődés a város pravoszláv lakosságának 
ellenállásába ütközött. A majd négy éven át tartó harc, a katolikusok bizonyos 
engedménye ellenére, 16  háromszáz pravoszláv család Szabadkáról való elván dor-
lásával végződött. 17  

Az eseményeket nem lehet csak azzal magyarázni, hogy a pravoszlávok 
határőri kiváltságaik megőrzése érdekében hagyták el a várost, hiszen ugyanazok 
az előnyök korábban a katolikusokat is megillették. Ha érdekeik megegyeztek 
volna, a történet valószín űleg a zombori vagy az újvidéki példához hasonlóan 
zajlik, ahol a vallási ellentéteket sokkal nagyobb tapintattal kezelték, 18  a megye 
hatalmi önkényét pedig a szabad királyi városok kikiáltásával ellensúlyozták, és 
a magisztrátusi helyeket szinte egyenl ő  arányban osztották meg a katolikusok és 
a pravoszlávok között. 19  

Szabadka esete ettől lényegesen eltér, mert a vallási megoszlás arányán 
kívül (2: 1-hez a katolikusok javára), a végkifejletet más tényez ők is befolyásolták. 
Az okokat a “török korszaktól" a XIII. század közepéig terjed ő  időszakban kell 
keresnünk. 

Az említett periódusban a vallási hovatartozás éles határokat vont a lakos-
ság egyes csoportjai közé. A magyar turkológusok legújabb kutatásai szerint 
Szabadka lakosságát a XVI. század hetvenes éveit ől kezdve a török várőrségen 
kívül pravoszlávok alkották. 29  A törökök a XVII. század végén osztrák nyomásra 
hagyták el a várost. 21  A katolikus, tehát bunyevác lakosság jelenléte 1686-87-ig, 
amikor nagyobb csoportok érkeztek, nem igazolható. 2z  Igaz, a környékbeli 
pusztákon már a XVII. század első  felében megvetették lábukat. 23  

A török uralom alatt a katolikusok lelkipásztorai a boszniai tartomány 
ferences barátai voltak, 24  akiknek II. Mehmed szultán egy 1463-as Adhnammal 
szabad vallásgyakorlást biztosított a birodalom egész területén. 26  Ebből az időből 
származó kolostoraik a Bácskában Bácson, Baján, Kalocsán találhatók. 26  Mikor 
a katolikusok betelepültek Szabadkára, kérték, hogy a szabadkai várat a feren-
cesek vallásgyakorlására tegyék alkalmassá. 27  

1687-től 1690-ig a szabadkai katolikusokat Benyovics Bartholomaeus ke-
resztelte meg és anyakönyvezte, akir ől Ante Sekulič  feltételezi, hogy bosznia-her- 
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cegovinai származású. 28  Származása mindenképpen különbözött azokétól a sze-
gedi ferencesekét ől (Firlai Lőrinc, Jakubini Fulgencius, Nagy János és Lázár 
Norbert), akik a szegedi hittartományhoz tartoztak, és 1692-ben arra voltak 
hivatottak, hogy eta szétszórt hív ők közt lelkipásztori szolgálatot teljesítsenek". 29  
Benyovics nem tartozhatott azok közé a ferencesek közé, akik miatt Andelija 

arčević  (Sárcsevics Antonius) boszniai Ferenc-rendi szerzetesnek, a bunyevácok 
1686-os betelepülése vezetőjének kellett maradnia, amíg a szegedi ferencesek 
a bunyevác nyelvet megtanulják. A Szabadkára érkez ő  katolikusok gondját viselő  
bosnyák ferencesek mellett szól az az adat is, hogy Zavodczki Dániel, a szabadkai 
kolostor első  rendházfőnöke 1751-es keltezésű  kolostori naplójában legel őször 
1692-t említi, mert ebb ől az évből való a szegedi kolostor els ő  Szabadkára 
vonatkozó írásos emléke. 

A boszniai Ferenc-rendiek szabadkai missziója 1693 körül véget ért, mert 
azt biztosan tudjuk, hogy 1694-ben Jerko Guganovi ć  (Gugánovics Jeromos) 
dalmatát választották a szabadkai katolikusok lelkipásztorának. 39  

Hogyan és miért történhetett meg, hogy a boszniai rendtartomány ferences 
szerzetesei, akik a Száván és a Dunán átkelve sok katolikust vezettek ide az 
osztrák—török háború idején, a felszabadított ferences tartományok felosztása-
kor mégsem kapták meg Szabadkát, csupán Zombor meg Baja jutott nekik, ma 
sem tudjuk. Annyi biztos, hogy a szegedi rendf őnök nem engedte meg, hogy a 
boszniai ferencesek Szabadkán letelepedjenek, ezért ha egy szegedi a bunyevác 
nyelvet megtanulta, el kellett küldeni Boszniába. 31  

Ezek a boszniai ',barátok, vagy inkább római katolikus görögkeleti szláv 
kalugyerok", ahogyan Antunović  püspök nevezte őket, 32  megérezték ,,az évszá-
zadokon át török rájaként együtt él ő  szerbek és horvátok nemzeti össztartozá-
sát". 33  Helyettük azonban szegediek jöttek, akik el őbb híveik nyelvét tanulták 
meg, a pravoszlávokat pedig — a ,,szakadárokat", a tirácokat" — kétszeres gyanak-
vással fogadták. 34  

Az említett tény döntően meghatározta a két hitközösség további életét, 
mert a szegedi ferencesek a magyar megyék hatalmi megszilárdítását és a más 
hitűek elűzését szorgalmazták. Tevékenységük következménye éppen 1743-47- 
ben mutatkozik meg. 

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a vallási identifikáció megel őzte a nemzeti és 
a politikai azonosságtudatot, és hogy ,,a vallás a délszlávok legjelent ősebb kultu-
rális vívmánya",35  akkor érthetővé válik, miért következett be Szabadkán a 
katolikus és pravoszláv lakosság polarizációja már a határ őrvidék megalakulása, 
azaz 1702 előtt. A katolikus, bunyevác lakosság a várakba tömörült vagy azoktól 
nyugatra települt le, míg a szerbek a vártól nem messze, de a sáncon kívül vertek 
tanyát és építették fel templomukat. 36  

A vallási türelmetlenség válságos helyzetekben hadseregtoborzáshoz ve-
zethet. A XVII. század kilencvenes éveiben két katonai szervezet jött létre. A 
katolikusokat Luka Su č ić  kapitány, a pravoszlávokat pedig 1694-t ől Radovan 
Hadži Hajvaz kapitány vezette. 37  

Egy szegedi Comet nevű  kamarai tisztviselőnek a Budai Kamarai Hivatal-
hoz küldött jelentésében azt olvashatjuk, hogy a ,,rácok" a sz őlő  miatt peresked-
nek,38  ami arra enged következtetni, hogy 1695-ben itt ugyanolyan peres ügyek 
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folytak a szőlőskert-határok miatt, mint 1692-94-ben a bajai katolikusok és 
pravoszlávok között. 39  

A Budai Kamarai Hivatal nemrég közzétett jegyzékében ilyen és hasonló 
perekről Olvashatunk, ami arra vall, hogy a XVII. század végi Dél-Magyarorszá-
gon a ,,rácok", a iigraeci non uniti" és a e'romano katolici" mélységes vallási 
megosztottságban éltek, és semmiképpen sem tekinthet ők egy népnek. 

1702-ben a ,,rác népi milícia" és a tiszai határ őrvidék egyesülésekor a város 
történelmében új fejezet kezd ődött. A katonai szevezet, a szegedi főparancsnok-
ság alá tartozó határ őrség, a három szabadkai zászlóalj közös háborúskodása 
hozzájárult ahhoz, hogy a szenvedélyek lecsillapodjanak. A korábbi bizonytalan-
ság után a jogi helyzet is rendez ődött: a határőrök szabadok lettek, földbirtokot 
kaptak, felmentették őket a hadisarc alól, nem voltak kötelesek a katonaságot 
kvártélyozni, és robotra sem kényszerítették őket. 49  A határőrvidék célja a 
törökökkel szembeni minél biztonságosabb, olcsóbb és hatékonyabb védelem 
megszervezése volt. 

Bácska egész területének felszabadulásával és az államhatalmi apparátus 
restaurációjával lehet ővé vált a katolikusok és a protestánsok közti jogi 
egyenlőtlenség legalizálása. Míg az el őbbiek a társadalmi ranglétrán elfoglalt 
helyzetük szerint a Habsburg királyság teljes jogú lakosai lettek, a pravoszlávok, 
mint kezdetben maguk is elképzelték, ',vendégesked ő" etnikai elemnek számítot-
tak. A bécsi udvara hadm űveletekben tanúsított szívósságukat, rátermettségüket 
és ügyességüket akarta a királyság javára kamatoztatni. 

A szerbeknek adott privilégiumok I. Lipót király (1640-1705) uralkodásá-
tól kezdve a személyi jog elvén alapultak, de a területiség elvét senki sem 
érvényesítette. A szerbek el őjogait nem kívánták ahhoz a meghatározott terület-
hez kötni, ahol — mint a felszabadított dél-magyarországi területeken — többségi 
népként éltek. 

Mind a magyar udvar, mind a katolikus egyház továbbra is bizalmatlanul 
kezelte az idegen vallású ',szakadár" pravoszláv népet. Már 1701-ben Schlik 
parancsnok szorgalmazta, hogy Szabadkát és Zombort csatolják a határ őrvidék-
hez, nem mintha a határtól es ő  távolság kritériumának megfelelne, hanem 
mindenekelőtt az ott él ő  bunyevácok kedvéért, ',akik újabb veszély esetén kato-
likus hitük miatt megbízhatóbbak, mint a pravoszláv vallású szerbek". 41  

Mivel a pravoszlávok, az udvar érdekeinek megfelel ően, a királyság hatá-
rain belül maradtak, a katolikus egyház újra fellépett azzal az elképzelésével, 
hogy a pravoszlávokatb  megnyerje az uniátusnak. Az akció, amelynek értelmi 
szerzője és ösztönzője a híres jezsuita főpap, Magyarország hercegprímása és I. 
Lipót király első  tanácsosa, gróf Kollonits Lipót (1631-1707) bíboros volt, csak 
egy lépéssel maradt le az el őrenyomuló törökverő  királyi hadsereg mögött. 42  E 
jól szervezett akció hulláma Szabadkát sem kerülte el. Vas á Stajič  szerint 1700 
körül érte el tet őfokát, amikor nagyobb számú pravoszláv tért át az uniátusra. A 
ferences kolostor krónikájában erre is találunk bizonyítékot: ',Így történt, hogy 
a más vallású népek a szakadárok földjére érkezve, akikb ől kétszer annyi volt, 
mint katolikusból, a ferencesek buzgó tanítása nyomán, bármiféle-er őszak nélkül 
szívükbe zárták római katolikus vallásunkat: sok ház áll még, amelynek lakóit a 
téveszmék megfert őzték, de az igazságot utódaik sem feledték, habár a kuruc 
forradalom fátylat borított rá." 43  

864 



A XVII. század végén tehát kétszer annyi pravoszláv volt Szabadkán, mint 
katolikus, de a XVIII. század közepére az arány megfordult. A ferencesek által 
vezetett anyakönyvek adatai is bizonyítják, hogy egy folyamatról van szó, hisz 
1741-42-ben sok uneoconversorum schismaticorum" név szerepel: Marcus Ratz, 
Joannes Dungyerin, Živan Šizmatin . 44  

Az 1743-ban, a határ őrvidék felszámolása után kialakult feltételek a szegedi 
ferencesek által irányított katolikusokat dönt ő  lépésre késztették. A pravoszlá-
vok tudta nélkül olyan privilégiumokat eszközöltek ki, amelyek csak a katoliku-
sok jogait szavatolták. A privilé *umok megszerzéséhez szükséges 12 000 forintot 
a közös pénztárból fizették ki. 4  

A pravoszlávok választásra kényszerültek: vagy kitelepülnek, vagy alávetik 
magukat annak a civil hatalomnak, amelynek a gyakorlásából mindörökre ki 
lesznek zárva. Mintegy háromszáz pravoszláv család ekkor a régi privilégiumokat 
garantáló katonaélet és a toleránsabb vallási környezet reményében áttelepült 
Sajkásszentivánra. Közülük többen pár év múlva továbbvándoroltak Oroszor-
szágba, 46  mások visszatértek Szabadkára, de a pravoszláv családok száma Sza-
badkán csak a XVIII. század utolsó évtizedében érte el újra az 1747-es szintet. 47  

Ekkortájt, pontosabban 1786. szeptember 7-én történt meg el őször, hogy 
a szabadkai magisztrátus a máshit ű  karlócai görögkeleti érsekség volt hivatalno-
kát, Jovan Popovićot felvette soraiba. 48  Öt évvel később a magyar országgyűlés 
a szerbeknek is minden polgári jogot megadott, valamint engedélyezte számukra 
a szabad vallásgyakorlást és iskolai oktatást. 49  

A szabadkai ferencesek munkájáért azonban nem járt hála. Miután a 
Törökország felőli határokon csendesedett a helyzet, megkezd ődött a világi és az 
egyházi hatalom konszolidációja, ami a bácskai vármegye esetében azt jelentette, 
hogy a hatalom a kalocsai érsek kezében összpontosult. Csáky Imre 1729-es 
pozsonyi dokumentuma kimodja, hogy a szabadkai plébánia a szegedi ferencese-
ké lesz, mert iiSzabadka egyes részeit elérte az eretnekek és a pravoszlávok 
hulláma."69  Később Patacsics érsek iskolát alapított Kalocsán, ahol világi nemes 
ifjakat képeztek. Az iskola oktatói között ferencesek is voltak, akikt ől idővel a 
világi papság elvette a saját plébániájukat. A szabadkai ferencesek esetében ez 
1773-ban következik be: Batthyány József érsek ideje alatt a szabadkai plébánia 
élére Ránics István személyében világi plébános került. 

1747 után a pravoszlávok helyébe csávolyi bunyevácok érkeztek, ugyanak-
kor migindult a magyar betelepül ők hulláma is Kecskemétr ől és Szegedről. Az 
egyvallásúak száma tehát lényegesen megn őtt a városban, de következménye 
igazából csak a XVIII. század végen és a XIX. század elején volt érezhet ő, akkor, 
amikor egyre inkább gyökeret vert a magyar nacionalizmus. A szabadkai bunye-
vác nemesség és a kisszámú intelligencia kezdetben, felhet ően a vallási hasonló-
ság miatt, sajátjaként fogadta a mozgalmat, azaz ajtaját szélesre tárta a 
magyarosítási törekvés el őtt. Hogy a bunyevácok elmagyarosítása mégsem sike-
rült, abban mindenekel őtt Ambrozije Šar čević, Ivan Antunović  és követőik 
szereztek kiváló érdemeket azzal, hogy a XIX. század végén elindították a bunye-
vác nacionalizmust. 

PREKLO Edit fordítása 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 98. 

Schlemihl az árnyékát adta el az ördögnek egy zacskó aranyért és nem tudott 
nélküle élni. Hermann Soergel Shakespeare emlékezetét szerezte meg a költ ő  
tizenhat éves korától a haláláig. Elég körülményes úton jutott hozzá, ahogy Jorge 
Luis Borges novellája közli velünk, de végül is az övé volt, azt tehette vele, amit 
akart. Ez a Soergel egyébként Shakespeare-kronológus volt, irodalmi ember, ami 
persze sok mindenre enged következtetni, s egy ideig egészen jól megvolt Macb-
beth költőjének memóriájával, csak néha fogta el a kétség a b őség zavarával, 
hiszen a legtöbb ember a saját emlékezetével sem képes valamit kezdeni, s minél 
Öregebb, annál nehezebben viseli el a terhét. Amikor bizonyos D aniel Thorpe egy 
átvitatkozott éjszaka után felajánlotta a szokatlan ajándékot, Soergel megdöb-
bent az abszurd ajánlaton, mintha a tengerrel akarták volna megajándékozni. Ez 
a Daniel Thorpe katonaorvos volt valahol Keleten, a legendák világában, s egy 
Adam ,Clay nevű  haldokló katona ajándékozta meg Shakespeare emlékezetével 
az agónia lázas állapotában, hogy ne vigye a sírba, mert kár lenne érte. Ő  viszont, 
ami addig álmában se jutott volna eszébe, egyszer csak írt egy regényes életrajzot, 
amelyet a kritika a sárga földig levágott. Mert a két emlékezet, Shakespeare-é 
meg az övé, olykor fedte egymást, a katonaorvos memóriája elkeveredett a 
költőével, s így kezdett terhes lenni számára a dolog. Ezzel szemben Soergel, már 
azért is, mert Shakespeare-kutató, bizonyára jó hasznát veszi. A magyarázatot el 
kellett fogadni, s így aztán rengeteg meglepetésben volt része Soergelnek, jó is, 
rossz is, de mindenesetre szokatlan, ahogy már Szent Ágoston említi a változatos 
emlékezet palotáit és barlangjait. Egy napon borotválkozás közben például azon 
kapta magát, hogy saját tükörképével angolul beszél. És volt úgy, hogy Shakes-
peare-nek hitte magát, s már-már ő  is életrajzi regény írásához kezdett, de végül 
is elfogta a leküzdhetetlen vágy, hogy újra ő  maga legyen, ahogy Ha kő  kő  akar 
maradni, a tigris tigris". Aztán sikerült is neki telefonon túladni Shakespeare 
emlékezetén, s attól kezdve csak hajnali félálmaiban lett egy kicsit megint 
Shakespeare. A rendhagyó történet a 87 éves korában nemrég meghalt Borges 
utolsó novellája volt, s így az olvasó alig tud szabadulni a kísértést ől, hogy 
tulajdonképpen saját egyéniségének kett őssége mutatkozott meg áttételesen a 
novellában, amely okfejtései sorozatával olyan, mint egy ragyogó világirodalmi 
esszé. S miután egyes szám els ő  személyben íródott a történet, így néha talán 
tudatosan megtéveszt ő, ahogy Soergel mondja, mintegy véletlenül: n'részleges 
vakságom" idején, s finom átmenettel folytatódik aztán saját meséje. Az olvasó-
nak természetesen nem kell tudnia, hogy Borges vak volt, fokozatosan vesztette 
el a látását, hogy végül csak memóriájában és képzeletében jelenjék meg a külvilág 
a maga meglepő  dolgaival, messzi tájakon zavartalanul kalandozva, különös 
embereket felvonultatva m űveiben, akikkel mindig szokatlan dolgok történnek. 
Mintha ez a novella magyarázná meg azt a rejtélyt, amely Borges minden 
történetében érezhet ő, hogy az író a maga alvilágába alászállva teremti alakjait 
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és fest csodálatosan színes tájakat, amilyeneket talán csak a vakok látnak. Nála 
mintha ez a hiány jelentené a többletet a valósággal szemben, ha mindjárt ilyen 
képzavar kényszerével is megszépítve: a. . . életutam sárgult levélként indul 
hervadásnak." Az emlékezet külön káprázatának hitelével pótolva a látott való-
ságot, hogy utolérhetetlenül eredeti legyen minden története. S mindezt így 
valóban nem mondhatta volna el, ars poeticájának titkaként senki, csak Borges 
maga. 

Öntudatkiesés volt, mondhatnám a Bois de Boulogne váratlan átalakulá-
sán, ahogy el is rendeztem magamban a környékét Barbizonnal, s mikor már 
minden együtt volt, Corot apó is, kurtára nyírt körszakállával, s Courbet képe, 
amely a párizsi világkiállításon annak idején oly nagy felt űnést keltett, pedig csak 
műteremrészlet volt, de merőben új megoldás egy akt domborulataival, ahogy a 
beömlő  napfény körülfolyta, s azóta már tudjuk, a plein air megjelenésével, meg 
Corot Kékruhás nőjével, úgyhogy Dura Jakšiéra kellett gondolnom a Kékruhás 
lánnyal, akkor döbbentem rá, hogy ez nem a fontainebleau-i erd ő, ahova úti-
társnőmmel kirándultunk Párizsból. S így aztán már azért is szidhatom magam, 
hogy emlékeim ilyen zavart kelt ően félrevezettek. Pedig ott még jó fél órát el is 
üldögéltünk az öreg tölgyek alatt, miközben ő  elővette a papírszalvétába csoma-
golt szendvicseket, mert gondos, körültekint ő  nő  volt, s így ültünk, nézel ődtünk, 
végül azt mondta: aHát akkor menjünk!" Hová? — mondtam most magamban oly 
sok év után, hiszen ennyire mégsem változhatott meg Barbizon, égig emelked ő  
házakkal, alattunk a metróval, ám a házak, a fák között kinyílt kis téren olyanok 
voltak, mintha Emerik Fejes költötte volna át őket mesebeli színekkel, s a naiv 
festészet varázslatában. aMagyar, persze, magyar!", mondta róla Bihalji-Merin, 
aki könyvet írt a naivokról. Talán úgy gondolta, így könnyebben plaszírozhatja 
majd a képeit, ha Emeriket ír, s nem Imrét. ',Meglehet, mondtam magamban, 
hogy valahol az újvidéki Telepen ilyen meggondolásoknak kénytelen engedni az 
ember, mert oly nagy a világ. Így veszhetek el néha én is a falusi magányomból 
kilépve, hogy miután körülnéztem, ijedten kérdezzem: hol vagyok? S így a 
Kékruhás nő  és a Kékruhás lány között alig van különbség. Meg hát mindent 
megfestettek és mindent megírtak, úgyhogy Dura Jakšiétól Corot-n át hosszú az 
Út visszafelé. Meg aztán az én párizsi útjaim sosem tartottak nyolc napnál tovább, 
rendszerint ennyi időre lehetett előfizetni az utazási irodában. aSzökjünk meg — 
mondta említett útitársn őm —, hogy ne kelljen fél órát kötelez ően bámulni Mona 
Lisa mosolyát, hiszen százszor láttuk!" Úgyhogy ezek a szabad csavargások voltak 
a legszebbek s nyugodt lélekkel vesztünk el az emberáradat forgatagában, míg ő  
harsány örömmel el nem kiáltotta magát: aA Bulmiss!" S csakugyan ott voltunk 
Szent Mihály útján, Ady versét szavalva magunkban, mint a magyar turisták 
talán valamennyien. De bocsánat, bennünk azért mégis nagyobb és megalapo-
zottabb volt az érdekl ődés, mint útitársainkban, hiszen olvasmányaink jártak 
előttünk, Viktor Hugótól kezdve Zolán és Anatole France-on át Proustig meg 
Cocteau-ig vezetett az út az olvasott élményt ől a valóságig, amely azért mindig 
más volt, ha közben elébe is vágott sok minden a vágtató id őben, s így például 
eltűnt a Hotel Pimodan, Baudelaire álombeli tanyája, afehér és rózsaszín erezés ű  
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pireneusi márványkandallójával, amelyen egy aranyozott elefánt állt", mert itt 
tartotta szertartásos üléseit a hasisvev ők klubja, s így magától éret ődőn itt 
nyittatott magának szobát a Montevideóból húszévesen érkezett Isidore Ducasse, 
hogy Lautreamont hercege néven megírja a kés őbbi szürrealisták bibliáját, Mal-
dorror énekét. Ha még meg lett volna, ez éltette volna a Pimodant, s nem a hasis, 
amelynél sokkal hatásosabb módon ringatják álomba magukat tizennégy éves 
kislányok már faluhelyen is. Viszont megnyílt a Pompidou Centre, a népszer ű  
Beauborg, amelybe egy átlátszó hurkatölt őn nyomják fel a közönséget, hogy az 
Új világ csodáival megismerkedjék. Ennek az összesrófolt vascsövekb ől álló 
elvaráZsolt kastélynak a tetejér ől szétnézve viszont mintha nem is lenne már 
olyan nagy a különbség a fontainebleau-i meg a boulogne-i erd ő  romantikája 
között, mert hiszen én mégiscsak ezt a romantikát őriztem meg emlékeimben, s 
azokat a fákat, ahol kis id őre leültünk. 

Bizonyos idő  óta minduntalan megszólal bennem egy gyermetegen igény-
telen, édeskés kis dal valahonnan messzir ől, talán még gyerekkorom ellen őrizhe-
tetlen mélységeib ől, de folyton visszatérve makacsul, elnémíthatatlanul. 

Állok ablakod alatt 
Egy holdvilágos éjjelen, 
Aludj, aludj, édesem, 
Senki sincs már ébren, 
Csak szívben a szerelem 
És a Hold az égen. 

Dallama is van, öt hang szelíd váltakozásával, andalítón, mondanám, ha 
nem idegesítene az egésznek biedermeieres hangulatával, s tolakodón. Filológus-
nak kellene lenni, hogy megtaláljam az eredetét. így aztán csak bizonytalanul 
tapogatózom Goethe a Vándor eji dala felé, amelyet fiatalon írt egy vadászház 
falára, s aztán elfelejtett. Ötven évvel kés őbb találkozott vele. A vadászházat 
lebontották, de a kis verset gondosan lemásolva, üveg alatt őrizték, mert a fél 
évszázad alatt Goethe fölébe n őtt a korának, s legalább ennyivel tartozni véltek 
a zsenijének. A versben, amelyet Kosztolányi halhatatlannak mondott, látszólag 
nincsen semmi, illetve futó hangulatnál aligha több. Csak amikor egy halk 
sóhajtás után megismételjük, akkor bontakozik ki ember és természet viszonyá-
ban a világ és a létezés értelme. ,,Über allen Gipfeln / Ist Ruh / In allen Wipfeln 
/ Spürest du / Kaum einen Hauch / Die Vögelein schweigen im Walde / Warte 
nur, balde / Ruhest du auch." A verset a világ minden nyelvére lefordították, még 
héberre is. Ezzel fogadják Jeruzsálemben a Goethe-ház látogatóit, amin megint 
csak elámulhat az ember hatmillió zsidó elpusztítása után a második világhábo-
rúban, s a költő  hazájában. A magyarok meg egész átköltési versenyt rendeztek 
Szász Károlytól kezdve Kosztolányin, s őt Móricz Zsigmondon át Szabó Lőrincig, 
amíg csak rá nem jöttek, hogy a remekm űvek megismételhetetlenek. De Goethe 
után jó ideig a költészetet is áthatotta bizonyos egyszer űsége az igényeknek, $ 
valami olcsó érzelmesség, s innen eredhet a bennem visszatér ően megszólaló 
versike édeskés derűje, úgyhogy nem is tudom másképpen elnémítani, csak a 
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vándor dalával Szabó Lőrinc fordításában, aki annyi átköltés tapasztalatát fel-
használva adta vissza értelmét és zenéjét, meg se közelítve az eredetit persze: 
Csupa béke minden / orom. Sóhajtásnyi szinte! a lombokon / a szél s megáll. 

/ A madár némán üli fészkét. / Várj: a te békéd / sincs messze már." 
De hát a világirodalomnak állítólag nincs határa, ha csak nem a nyelv, s így 

héberül se hangozhat hívebben, mint magyarul. De meglehet, hogy az európai 

zsidók német anyanyelve könnyebben elháríthatja az akadályokat a két nyelv 

között, ha mára történelem legtragikusabb fejezete nem tudta elidegeníteni őket 

Goethétől. 

Mostanában Kelet-Európa felé fordul a világ figyelme, mint Dzsingisz kán 
vagy Attila korában. Olykor azonban nem bosszútól, pusztító haragtól és hódí-
tástól félve, hanem a béke és kölcsönös megbocsátás szellemében. Kis népek és 
nemzetiségek előfutáraival azon a szélesre hagyott gyep űn, amely mindig jó 
felvonulási területnek bizonyult. Mi is megkeressük egymást, szórványainkból 
szétnézve, nyelvre való különbségen túl, a hasonló sors osztályosai, míg jómagam 
kisebb tájain a szétszóródásnak, személy szerint keresem barátaimat és 
ismerőseimet, ahogy a nemrég meghalt Illyés Elemér mondta: ,,Számon tartjuk 
egymást biztatón és vigasztalón a messzeségen át." Kisebbségi költ ők estjén 
találkoztunk néhány év el őtt. Én délről jöttem, ő  nyugatról, ahonnan ötven éven 
át nézett haza, Erdélybe. Addig csak err ől ismertem a nevét, mint a transzilva-
nizmus szakértőjét. Most megöleltük egymást ,,Hát te vagy az?", hajtogattuk 
kölcsönösen örvendezve, s ő  széles mellkasával, elpusztíthatatlannak t űnő  egész-
séggel jegyezte meg: ,,Most már jobbra fordult nálunk is a világ!" Kifinomult 
érzék kellett ehhez a jóslatához, mert a Conducator még zavartalanul eresztette 
rá a hernyótalpas tankokat és földgyalukat a békés nemzetiségi falvakra, a bánáti 
szerbek otthonait éppúgy a földdel téve egyenl ővé, mint a székelyekét amarra 
lejjebb. És tisztességben meg őszült öreg harcosok nevét hurcolták meg egyazon 
türelmetlenségükben keserűen osztozva, mint Balogh Edgárét, aki végigküzdötte 
a szlovenszkói viszonyokat regös társaival a megmaradásért, aztán meg, hogy 
születési helyére, Romániába toloncolták, ott vette szervezetten számba a népet 
Temesvártól a Hargitáig. Váltakozó szerencsével a második világháború után, 
amikor úgy látszott, csakugyan megszületett a béke a népek között, hogy aztán 
majd kétszer is börtönbe kerüljön, s felesége, az egykori bukaresti cselédlány, 
már-már reménytelenül várja haza. Illyés Elemér meg, mint aki mindezt elfelej-
tette, bölcsen megnyugodva mosolygott, mintha egészen közel látta volna jönni 
a béke angyalát a Kárpátok alatt. Pedig nem érte meg a temesvári felkelést, csak 
mintha nagyon biztosan érezte volna a változást, úgyhogy még augusztus elején 
meghalt. Mikor elváltunk egymástól, még messzebbre nézett aggodalmasan, s 
Győry Dezső  versét szavalta, a fiatalság éveit felidézve: 

Nézd csak, bár ráfér száz csillagvilág is, 
tükörképén kész halál a szél, 
s így jár minden nép és minden irány is, 
ha ifjúsága mindig csak beszél, 
s nem kap kapát, ha gátverés szaka van. 
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Olyanok voltak ezek a verssorok, hogy igazolták a reg ősökként járt szlo-
venszkói fiatalokat, akik ekkor már réges-rég megöregedtek, s Gy őry Dezső  sem 
élt. Így kellett néhány ottani fiatalra gondolnuk, akik ugyancsak váltakozó 
szerencsével folytatták a küzdelmet a megmaradásért. Dobos László még mi-
niszter is lett rövid ideig, aztán kizárták a pártból és kocsikísér őként kereste a 
kenyerét, úgyhogy Cz. M. nevetve újította fel kés őbb is aggodalmas szavaimat: 
«Most már csak vigyázz, hogy vissza ne vegyenek!" Azóta ott is nagyot változott 
a világ, s úgy tűnt, elérkezett az egykori kizártnak is a maga ideje. De nem, más 
neveket kellett megtanulni a reg ősök utódainak szerepében, mert ő  közben 
hatvanéves lett, s ez már az öregedés állapotába lökte. Már csaknem Burgenland-
ba kellene mindezek után elmenni, ahol pedig sose jártam. Az Ő rség vidékéről 
csak olvasni nyílt alkalmam, egyre sötétebb beszámolókat, s mind kevesebb 
reménnyel a megmaradásban. És diaszpóráról lévén szó, azt is meg kell érteni. 
Mert kellemetlen állapot a védekezés, a bezárkózás, ha csak egy nyelv börtönébe 
is, így van, aki legszívesebben menekülne t őle, beolvadna a sokaságba, mert minél 
kisebb egy szórvány, annál nehezebben maradhat benne az ember. 

«Kísértet járja be Európát — a kommunizmus kísértete!" Ez a kiáltás 
visszhangzott a világon százötven évvel ezel őtt, amikor Marx és Engels Kommu-
nista Kiáltványa megjelent, amelyben benne volt a nagy társadalmi átalakulás 
forradalmi földindulásának minden ígérete. Mert ígéret volt, csak hetven év 
múlva küzdötték ki az eszme hívei azt a megfelel ő  légkört hozzá, amely lehetővé 
tette, hogy ne csak társadalomtudományi elmélet legyen, de a gyakorlatban 
mutassa meg egy új világ születését. A népességében és földrajzi arányaiban 
hatalmas cári Oroszországban fogtak hozzá egy évtizedeken át tartó véres forra-
dalommal ehhez az egész világot megrázó feladathoz abban a birodalomban és 
azzal a néppel, amelyet Engels a kommunizmus álmának megvalósítására alkal-
matlannak tartott, mivel nem volt szervezett munkásosztálya. Pedig ott már 
elhangzott az anarchista Bakunin dodonai jóslata, s így Lenin zavartalanul 
kiálthatta ki társaival a szovjet állam megszületését. S mindezek után egy hetven 
éven át tartó véres parancsuralmi rendszer s egy gy őztes háborút követ őn, amikor 
Sztálinnak egész Kelet-Európa szinte az ölébe hullt, riadtan néz körül az ember 
a huszonegyedik század el őestéjén, hogy mi történt. Mert nemcsak kormányok 
buktak meg egymás után, de ezzel a bukással megváltozott az egész földrész 
gondolatrendszere! Mivel az elmúlt másfél század alatt ragyogó szellemek álltak 
ki érte világszerte, külön bölcseleti iskolát teremtve, s költ ők hirdették az igazát, 
egészen új célt és értelmet adva az életnek a marxizmussal, szabadság és 
egyenlőség mindent beragyogó fényével, s az ígérettel, hogy ha most még nem is, 
de eljön az idő, amikor maradéktalanul megvalósul az álom. Hiszen csalódtak 
közben sokan, akik pedig korábban megszenvedtek érte, s a sztálini csisztkákban 
a forradalom katonáinak százezrei pusztultak el, most mégse kellett más, csak 
az, hogy az átrendezés, a peresztrojka után felengedett terror megsz űnjék, s 
egymás után omoljon össze, mint a kártyavár, nem egy országban ez a rendszer. 
Hogy a lázadás bosszúálló szelleme is kitombolja magát Berlinben és Bukarestben 
és Szófiában, hogy már-már sírnivalóan tragikomikus fordulatok után vonják 
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felelősségre a tegnapig istenített államférfiakat, akikr ől most kiderült, hogy 
zsarnokok voltak, káprázatos királyi pompában éltek. Számomra nem is annyira 
Ceausescu példája elgondolkoztató, mert őt rövid úton intézték el a feleségével 
együtt, inkább Honeckeré, aki még végigénekelte a párt gy őzelmének negyvene-
dik évfordulóján az Internacionálét, amely már gyászdal volt, mert ugyanakkor 
ezrek előtt kellett utat nyitni a vélt szabadság felé a Falon át, amellyel a 
nagyhatalmak mesterségesen választották el a német népet, egy ennél is vétke-
sebb és véresebb rendszer bukása után. Most felel ősségre vonják azok a bírák, 
akiket ő  ültetett a törvénykezés legmagasabb méltóságaiba, mintha az lenne a 
világ rendje, hogy a bumerángvisszaszáll. De úgy látszik, háborgások korát éljük, 
forradalmak és ellenforradalmak kereszttüzében, amelyekben egy eszme igézetét 
követve igaznak és ragyogónak hitt szellemi élet bontakozott ki, költ őkkel, 

művészekkel és bölcsel őkkel, s eközben saját fiatalságom éveire gondolok, ami-
kor ebben kellett hinni és remélni egy rettenetesen embertelen rendszer dühön-
gése idején, amikor milliókat hurcoltak gázkamrába az egész világ szeme láttára. 
Hogy a forradalmak felfalják a saját gyerekeiket, még a francia forradalom 
tanulsága volt. Ma viszont már azt is tudjuk, hogy a forradalmak és ellenforra-
dalmak után mégiscsak elkövetkezik bizonyos konszolidáció egy id őre a dialek-
tika törvényei szerint, hogy aztán megint elölr ől kezdődjék minden. Mintha ez 
lenne a világ rendje, s ha az ember egy kicsit szerencsés, nem éli át állítás és 
tagadás váltakozóan pusztító permutációit, mint az én nemzedékem, két hábo-
rúval is kibővítve a történelmi műsort. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

NOVEMBERI ÉLETRAJZI KALAUZ 

TÓTH FERENC 

Tóth Ferenc folklorista a hetvenes években az egyetlen jugoszláviai magyar 
tudományos kutató volt, aki hivatásszer űen foglalkozott a néphagyományok 
gyűjtésével és feldolgozásával az újvidéki Hungarológiai Intézet munkatársaként. 
Ő  volt az első  a mi tájunkon, aki ezt a munkát képesítéssel, a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának néprajzi szakán nyert 
diplomával végezte. Hirtelen halála már ezért is érzékeny vesztesége volt a hazai 
magyar tudományosságnak. Emellett még túl gyorsan is távozott: ötven évvel 
ezelőtt született (Bácstopolya, 1940. július 25.), de már tíz éve annak is, hogy nincs 
az élők között (Bács mellett autószerencsétlenség áldozata lett 1980. november 
9-én, Bácstopolyán temették el). 

Tóth Ferenc magyartanárnak, költ őnek indult. Az Újvidéki Egyetem Böl-
csészettudományi Karának magyar nyelvi és irodalmi tanszékén szerzett oklevele 
után szülővárosában tanított 1965 és 1970 között, majd a tanári pályát felváltotta 
a tudományos munkássággal. 

A költészethez mindvégig hű  maradt. A diákévek és a tanárévek során 
egymás után jelentek meg verseskötetei (Ősztől tavaszig, 1961; Vörös madár, 
1966; Halál a síkban, 1970). Ez az alkotói periódusa verses drámájának el őadá-
sával és kiadásával zárult (Jób, 1971). Nemzedéktársaitól eltér ően, magányosan 
és különállóan, a hagyományos versformákkal kísérletezett, kritikusai szerint 
,.nem egy versében rég tudott, már jól ismert (és elhasznált) hangok szólaltak 
meg". Vajda Gábor szerint ,,a humánum torony őrének hitte magát, nagyjából 
olyan áhítattal, mint egy-két évtizeddel korábban Thurzó Lajos". Kés őbb költé-
szetében a népi örökségre építkezett, formai kísérletei a népköltészet irányában 
tolódtak el, verseiben kimutatható a ballada és a ráolvasás hatása (Csontomiglan-
esontodiglan, 1980). Utolsó kötetéért, Tolnai Ottó Világporával megosztottan, 
posztumuszan megkapta a Híd-díjat, a bírálóbizottság na magyar költ ői hagyomá-
nyokat és a mai ember érzésvilágát összekapcsoló szintézist" értékelte munkás-
ságában. 

A tudomány, a néprajz felé hajló Tóth Ferenc sz űkebb kutatási területe a 
jugoszláviai magyar népköltészet volt. A hetvenes évek elején, Katona Imrével 
együtt, felkereste azokat az észak-bánáti falvakat, ahol cukor Kálmány Lajos 
gyűjtött. A főleg Szajánbanés Eg;yházaskéren, továbbá Jázován, Padén, Oroszlá-
moson, Tiszaszen'aniklóson és Csókán lejegyzett 125 ballada Kálmány Lajos 
nyomában címmel, 1975-ben jelent meg, s e jellegzetes epikai-lírai m űfaj utóéle-
tének sajátosságait tükrözi., . Az új stílusú balladák között nem a múlt század-
ban letűnt betyárvilágot megénekl ő  balladák száma a legtömegesebb, hanem a 
jelenhez közelebb álló családi eseményeket, gyilkosságtörténeteket, szerencsét-
lenségeket és baleseteket elmondóké" — írja bevezet őjében. Topolya és környéke 
népballadái című  kötete (1981) már halála után jelent meg, Jung Károly gondo-
zásában. 
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SZEGFI MÓRNÉ KÁNYA EMÍLIA 

Szegfi Mórné Kánya Emília író, az első  lapszerkesztő  ni5 Pesten született 
1828. november 10-én. «Folytonos tanulásból állott boldog fiatalságom" — így 
emlékezett meg önéletírásában induló éveir ől. Első  házassága mégis zátonyra 
futott, s alighanem ez a körülmény is közrejátszott abban, hogy érdekl ődése 
részben az irodalom, részben a közírás, a n ői témák felé fordult. El őször névte-
lenül publikálta beszélyeit, majd Emília néven jelentette meg őket Nagy Ignác 
lapjában, a Hölgyfutárban és más újságokban. Több elbeszéléskötete jelent meg, 
regényt is Írt. 

1860-ban, 31 éves korában ért meg benne a gondolat, hogy maga is lapot 
alapít a hölgyközönség részére. Ötlete, mint maga is írja, •abban az id őben 
valóságos merénylet volt. A rendőrségi önkény akkor még virágzásban uralko-
dott", így aztán kérvényét visszautasították. «Az egész monarchiában nincs 
nőszerkesztő, női lap, minek legyen hát nálunk?" — mondták neki. Kánya Emília 
végül is kijárta az engedélyt és 1860-ban Családi Kör címmel útjára bocsátotta 
szépirodalmi divatlapját. A jól szerkesztett hetilapban Jókaitól kezdve minden 
nevesebb író közreműködött, köztük a kevésbé ismert, radikális nézeteir ől em-
legetett Szegfi Mór is, aki 1861-ben feleségül vette Kánya Emíliát, s ett ől kezdve 
szorgalmas segítője lett. 

Kánya Emília lapja többek között a n ői emancipáció ügyét is zászlajára 
tűzte, ezeket az eszméket el őször képviselte a sajtóban. Cikkeiben, elbeszélései-
ben gyakran az önálló, törekv ő  nő  alakját rajzolta meg, a dolgozó n ő  eszményké-
pét hirdette. Nem volt hangos feminista, de a n ők általános helyzetét nagyon jól 
látta. «Az a társadalmi rendszer — írja egy helyütt —, mely az émberiség leigázá-
sára lőn alapítva, semmibe sem remekelt annyira, mint abban, hogy a n őt azzá 
tette, ami jelenleg." 

Szegfi Mórné Kánya Emília kereken húsz évig szerkesztette lapját, a Családi 
Kört, továbbá az ugyancsak a kiadásában megjelen ő  naptárakat, évkönyveket is. 
1880-ban szüntette meg lapját, s Fiuméba, illetve Rijekába költözött, ahol fia 
lapszerkesztő  volt. Csaknem negyedszázadot töltött a forgalmas tengeri kiköt ő  
egyik csendes utcájában, ezekben az években már ritkán publikált. 1905. decem-
ber 29-én halt meg és a rijekai Campo Santo temet őben helyezték el örök 
nyugalomra. Sírja fölött ma is őrködik Gerenday Béla szoborm űve. 

LOVÁSZ PÁL 

Lovász Pál költő  Bácsföldváron született 1896. május 28-án. Apja hosszú 
éveken át a falu jegyzője volt, artézi kutat fúratott, parkosított, sz őlőt telepített 
a Tisza volt árterületén, bevezette a gázf űtést és világítást. öregkorában Lovász 
Pál egyik nyilatkozatában így határozta meg földrajzilag és etnikailag szül őfalu-
ját: «. Zenta alatt, a Tisza mellett van mindjárt. Alatta fekszik Titel és egész 
közel Újvidék. Háromezer magyar és háromezer szerb lakta a telepplést. Ott 
születtem, és tanultam meg édesanyámtól és édesapámtól, hogy egyformán kell 
szeretni a magyarokat és a szerbeket. Egyformán voltak magyar és szerb bará-
taim. Ha magyar ház előtt mentünk, magyarul, ha szerb ház el őtt, akkor szerbül 
köszöntünk . . ." 
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Weissenbeck József bácsföldvári tanár kutatásaiból tudjuk, hogy els ő  verse 
tizenhat éves korában, 1912. június 5-én jelent meg a Temesvári Újságban. Az 
elkövetkező  évtizedben is zömmel ez a lap közli munkáit, együtt publikál Sza-
bolcska Mihállyal, akinek eszmevilágához is közel áll, a helyi Arany János 
Társaság pedig tagjai sorába iktatja. Néhány erdélyi, elvétve egy-két bánáti és 
bácskai lap is teret adott neki, de pályáját valójában középiskolai tanulmányainak 
színhelyén, Temesváron kezdte. Csak a véletlenen múlt, hogy nem "romániai 
magyar", hanem ',jugoszláviai magyar" író lett. Els ő  kötete ugyanis, a körülmé-
nyek alakulása folytán Becsén jelent meg, 1922-ben, Tisza mentén címmel. 

Ez volt az els ő  ',vajdasági magyar" könyv az új országban, a jugoszláviai 
magyar irodalom kezdetét akár ett ől a kötettől is lehet számítani. 

Nem kirobbanó tehetség, s nem vérb ő  költészet az övé — írja Bori Imre A 
jugoszláviai magyar irodalom rövid történetében —, hanem egy fest ő-lírai hajla-
mé, amely örömét a napfénynek és az őszies bágyadtságnak a verses rajzában leli. 
Szülőföldjét, a Tisza mentének tájképeit álomvilággá alakította át, s énekelte meg 
csiszolt képekben, választékos nyelven." 

Költészetének tájfest ő  jellegét akár verscímeinek felsorolásával (A Tiszánál, 
A csonthalomnál, Az üt, A ftizes, A csárda, A temet ő, A sz őlőpart), vagy egyetlen 
strófájával is érzékeltetni lehet: 

. Oly mélabúsan áll a végtelen pusztán, 
s kinyúlt gémjét magasra tartva 
vigyáz az ég alul jövő  utakra; 
s csikorgó vödre ring lent szüntelen. 

(A kút) 

Lovász Pál még verseskötetének megjelenési évében, 1922-ben, elhagyta 
Jugoszláviát, Magyarországra költözött. 1922-1928 között a Népjóléti Miniszté-
rium tisztviselője, közben, 1923-ban jogi doktorátust szerzett a szegedi egyete-
men. 1928-tól 1951-ig, azaz nyugdíjaztatásáig az Országos Munkásbiztosító 
Pénztár, illetve az OTI (Országos Társadalombiztosító Intézet) pécsi igazgatója. 
A dunántúli város irodalmi életébe a Janus Pannonius Társaság alapító tagjaként, 
majd főtitkáraként, meg folyóratok szerkesztésével kapcsolódott be. Költészete 
szinte változatlan, egy életen át idegenkedett az "izmusoktól", mindent ől, ami 
szerinte nem "költ ői", hanem profán. Ereje továbbra is a tájfestésben nyilvánult 
meg, s csak olykor-olykor engedett teret a Juhász Gyulá-s melankóliáknak, a 
"fáradt hangulatoknak". 

Tizenöt évvel ezel őtt halt meg Pécsett, 1975. november 16-án. 

PESTY FRIGYES 

Pesty Frigyes történész és lapszerkeszt ő  Temesváron született (1823. már-
cius 3.), s Budapesten halt meg (1889. november 23.). Tudományos és közéleti 
szereplése során ehhez a két városhoz köt ődött, de hivatalból és érdekl ődési 
köréből kifolyólag sok kapocs fűzte vidékünkhöz is, különösen Bánát jugoszláviai 
résiéhez, ánnál inkább, mert kutatómunkája főleg azokra a területekre terjedt 
ki, amelyeket az akkori szóhasználat szerint Délvidéknek neveztek. Törté- 
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nészként a polgári pozitivizmus vonalát képviselte, s e szemlélet jegyében írta 
könyveit, tanulmányait, végeredményben ennek köszönhette akadémiai tagsá-
gát is. 

A múlt század ötvenes, hatvanas éveiben a temesvári kereskedelmi és ipari 
kamara titkáraként a közgazdasági jelleg ű  cikkeiben bőven közöl bánáti adato-
kat, ami érthető, hiszen Torontál megye is tagja a temesvári kamarának. Így sok 
hivatkozás van vidékünkre A dohánytermesztés a Bánságban, A selyemtenyésztés 
ügye a Bánságban című  és még jó néhány cikkében. Feldolgozta a torontáli 
történeti földrajz kérdéseit is. 

Külön érdemes felfigyelni arra, hogy a maga korában Pesty Frigyes volt 
szinte az egyedüli szerz ő, aki az iparosítás érdekeivel úgy foglalkozott, hogy a 
mezőgazdasággal szemben is hangoztatta els őbbségét. Sokat foglalkozott az ipari 
növények, a gabona és sok minden más termény feldolgozásával — egyik 1864- 
ben írt cikkének például ez a címe: Papírkészítés  huhoricalevélből —, közben 
állandóan hangoztatta, hogy a feldolgozóipar nem a mez őgazdaság függvénye, a 
nagybirtoké legkevésbé. Ezeket a nézeteket a budapesti Els ő  Magyar Iparbank 
titkáraként is támogatta, de érdekl ődését ekkor már egyre jobban a történelem-
tudomány kötötte le, így 1867-ben már nagy része volt a Magyar Történelmi 
Társulat létrehozásában. 

Még két területet említenénk — a sajtót és a helytörténetet —, amelyen 
működve vidékünkhöz is szorosan kapcsolódott. 

1858 júliusában Temesváron megindította a Delejt ű  című  hetilapot, amely 
az első  magyar nyelvű  újság volt ezen a tájon, azaz, ahogy Pesty Frigyes írja 
szerkesztői előszavában, i.a régi Temesközt képzett megyékben, melyeket most 
a szokás erejével bánságnak halljuk nevezni. . " Ennek folytán ez az enciklopé-
dikusnak mondott újság igen sok hírt, tudósítást közölt a régi Torontálból, 
mintegy pótolva az ottani hiányt. Bácskában sincs ez id ő  tájt magyarlap, úgyhogy 
a Delejtűnek itt is hézagpótló szerepe van. Átveszi az újvidéki szerb újságok 
egyik-másik hírét, vagy más forrásból ad közleményeket szabadkai, moravicai, 
pacséri és martonosi eseményekr ől. A Delejtű  1860-ban szűnt meg, amikor Pesty 
Frigyest bebörtönözték azzal a váddal, hogy kapcsolatokat tart fenn a 48-as 
emigrációval. 

Pesty Frigyes egy életen át dolgozott átfogó Helységnévtárán, amely azon-
ban kéziratban maradt. 1864-t ől, részben a hatósági közegek, főleg a jegyzék 
közreműködésével gyűjtötte a kiküldött kérdőívekre adott, helyileg megírt vála-
szokat a helységek történetér ől, földrajzi neveiről, az ehhez fűződő  népi magya-
rázatokról. Ezek úgyszólván minden vajdasági településr ől is befutottak, fontos 
helytörténeti adatokat tartalmaznak, s részét képezik a csaknem 29 000 válaszle-
vélből álló gyűjteménynek, amelyeket az egykori megyék szerint csoportosítva, 
63 kötetben az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában őriznek. 

FLEISCHMANN RUDOLF 

Fleischmann Rudolf, a híres növénynemesít ő  ifjúkori vágya volt, hogy 
eljusson a neves bécsi Mez őgazdasági Főiskolába. Apja városi ember volt, bécsi 
hivatalnok. Ő  mint kisebbik fiúgyermek — a szokásjog értelmében — földet nem 
Örökölhetett, e helyett kitaníttatták, de apja még az ősi, Szudéta-vidéki birtokon 
gazdálkodott egy jómódú parasztcsalád fejeként, s a kis Rudolf nála, illetve 
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szülőföldjén (Egerben született 1879. november 24-én) szerette meg a földm űve-
lést, a paraszti életformát. 

A sors úgy hozta, hogy a klosterneuburgi kertészeti és sz őlészeti taninté-
zetbe iratkozhatott be, de ezzel az esélyt még megtartotta, hogy esetleg, a 
különvizsgák letétele után, még átiratkozhat a bécsi f őiskolába, de amikor szülei 
korán alhaltak, nyilvánvalóvá vált, hogy kívánsága nem teljesülhet. Az alig 
tizennyolc éves ifjúnak gondoskodnia kellett önmagáról. El őször 1897-ben, Brio-
niban jutott álláshoz. A szigetcsoportot néhány évvel korábban Paul Kupelwiesel 
dúsgazdag gyáriparos vásárolta meg, s óriási befektetéssel, rövid id ő  alatt luxus-
fürdőhellyé varázsoltatta, még a szabad felületeket is gazdagon parkosította 
délszaki növényekkel. 

Fleischmann csak egy évig maradt Brioniban, onnan Kutjevóra, a ciszter-
citák egykori uradalmára került, majd a borgazdaságáról ugyancsak híres Újlakra 
(Ilok). E két helyen nyolC évet töltött, s jól elsajátította a nagyüzemi gazdálkodás 
alapjait. 

Életének nagy fordulata 1906-ban, 27 éves korában következett be. Ekkor, 
intézői állásban, a rumai Pejácsevich-féle birtokon találjuk, amely a magyaror-
szági latifundális viszonyok közepette is nagynak számított. A minden tekintet-
ben rendezett nagygazdaságban a munkafeltételek kiválóak, de a továbbképzés 
lehetőségei is adva voltak, így minden üzemegység megkapta a bécsi mez őgazda-
sági szaklapokat. Fleischmann, életrajzírójának, Bócsa Istvánnak szavai szerint 
egy rendkívüli képességű  autodidakta fanatikus energiájával és vasszorgalmával 

fogott a tanuláshoz. Ebben az id őben éjt nappallá téve tanult, s két-három év alatt 
a főiskolai végzettséget messze túlszárnyaló ismeretekre tett szert az agrártudo-
mányok minden területén". 

Saját kezdeményezésére 1908-ban beállított egy kisebb tenyészkertet és 
hozzáfogott a kukorica nemesítéséhez. Munkájára felfigyeltek a birtok bécsi 
központjában, egyévi felső-ausztriai tanulmányútra küldték, s az ott szerzett 
tapasztalatok alapján, egyedkiválasztásos módszerrel megteremtette a híres “ru-
mai lófogú" kukoricát, amelyért 1914-ben aranyéremmel tüntették ki a birtokot, 
s amely az elkövetkez ő  harminc évben a legjobb kukoricafajták közé tartozott, a 
magkukorica termesztése pedig az uradalom jól jövedelmez ő  ága lett. Ezzel egy 
időben Fleischmann hozzáfogott a búza és a rozs nemesítéséhez is, ehhez az 
alapanyagot Szerémségben, Bácskában és Bánátban gy űjtötte be. Eredményeir ől 
először 1910-ben számolt be a berlini Deutsche Landwirtschaftliche Zeitung c. 
szaklapban, magyarul először a Köztelekben publikált 1913-ban Kukoricaneme-
sítő  eljárások a rumai uradalomban címmel, szerbhorvátul pedig 1916-ban írt az 
újvidéki Gospodarska smotra című  lapban a rumai nemesített búzával végzett 
termesztési kísérleteir ől. ,,Rumai működése alatt Fleischmann az akkori Magyar-
ország, sőt bátran mondhatjuk, hogy egész Délkelet-Európa legképzettebb neme-
sítőjévé fejlődött" — állapította meg életrajzírója, Bócsa István. 

Az első  világháború után Fleischmann az észak-magyarországi Kompolton 
folytatta rendkívül sikeres kísérleteit, így már 1924-ben, új utakon járva, kukori-
cahibrideket hozott létre, de nagy sikerrel nemesítette a lent, a lucernát, a 
baltacimet, a bükkönyt, sót még az akácfa fahozamának és min őségének javítá-
sával is megpróbálkozott. 
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Tudományos tevékenységének elismeréséül 1939-ben a bécsi Mez őgazda-
sági Főiskola tiszteletbeli doktorává avatta, az az iskola tehát, amely ifjúkorának 
elérhetetlen vágyálma volt. 

Fleischmannt 1950. november 14-én, Kompolton érte utol a halál. 

PETRICH ANDRÁS 

HMikor a XIX. század beköszöntött, Magyarországon nagy csönd uralkodott 
a festészetben" — ezzel a mondattal vezette be A modern festészet kialakulása 
című  tanulmányát Petrovics Elek, amely a Domanovszky-féle ötkötetes 
művelődéstörténet egyik fejezeteként jelent meg. Ugyanez a szerz ő  más helyütt 
így fogalmazott: A XIX. század els ő  felének az volt a hivatása, hogy újra megin-
dítsa a szunnyadó művészeti életet." Nos, ennek a képz őművészeti szempontból 
szegényes korszaknak egyik jelent ős művészalakja volt Petrich András. Nem volt 
ugyan hivatásos festő  — katonai pályán érvényesült, a tábornokságig vitte —, de 
képzőművészeti munkássága nem volt ismeretlen kortársai el őtt, a Tudományos 
Gyűjtemények 1820-ban így emlékezett meg róla: F ő  Hadi Strázsamester, 
a Vátzi Katonai Akadémiának igazgatója, Képíró, Rézmetsz ő, Táj-Rajzoló, Hang-
híves, főképpen pedig Földképész (Mappeur) és Fekvés-Rajzoló (Situations-
Zeichner) ." 

Petrich András a szerémségi Mitrovicán született 225 évvel ezel őtt, 1765. 
november 25-én. Egy másik forrás Zimonyt tünteti fel születési helyként, de az 
előbbi adat a pontos. A szegedi piarista gimnáziumba járt, az egyik ottani iskolai 
anyakönyv bejegyzése szerint Croata, Nobilis, azaz horvát nemzetiség ű  és nemesi 
származású, s ez nagyjából minden, amit eredetér ől, ifjúságáról tudunk. Ó maga 
nemegyszer szegedinek vallotta magát, nyilván a diákévek hatására. Kés őbb is 
felkereshette a várost, mert akvarelljei közül egy 1810-ben keletkezett munka is 
fennmaradt, amelyen kilenc n őt és férfit ábrázol szegedi népviseletben. 

Pályájának további állomáshelyeit is rekonstruálni lehet fennmaradt m űvei 
alapján. Mérnökkari tisztként térképeket készített Orsova és Belgrád környékén, 
később Vácott és Budán dolgozott, majd Salzburg környékén háromszöges föld-
méréseket végzett, de eljutott Svájcba és Olaszországba, Dalmáciába és Galíciába 
is. Munka közben és után, főleg saját kedvtelésére, sokat festegetett, rajzolgatott, 
mégpedig vadregényes tájakat, városképeket, alakos városi életképeket, etnográ-
fiai pontosságú falusi jeleneteket. A tájfest ő  hadmérnökök és katonatisztek nem 
ismeretlen figurái a kornak, ilyen volt Karacsay Fedor ezredes is, aki száz színes 
vedutát festett az adriai városkákról. 

Petich egyik legszebb, 1819-ből származó színezett rézkarca Pestet és Budát 
ábrázolja a Gellérthegyről nézve. A két városhoz, különösen Budához módfelett 
ragaszkodott, élvezte élénk színházi életét és általában a reformkor kulturális 
pezsgését. Mára váci Ludovicium vezet őjeként lakást tartott Budán, majd amikor 
altábornagyként nyugalomba vonult, végleg itt telepedett le. Mozgalmas életet 
élt, hol Bécsbe, hol a Balatonra utazott, olykor országos körutakat tett. Kiterjedt 
baráti köréhez tartozott Kisfaludy Sándor, meg öccse, Károly is, továbbá Wesse-
lényi Miklós, Podmaniczky Sándor, s az első  magyar festőnő, Stetter Teréz. 
Barátait gyakran meglepte egy-egy akvarellel, de mivel termékeny volt, lakásá-
nak fala is tele volt aggatva tájképekkel. Juha Pardoe angol írón ő  meglátogatta 
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Őt otthonában és a The City of the Magyars (A magyarok városa) című  könyvében 

feljegyezte, hogy Petrich m űveinek gazdag gyűjteményét több mappában őrzi, 
csak az egyikben 460 képet számolt meg. Ezek közül egy válogatást k őnyomato-
san ki is akart adni, de erre sajnos nem került sor, a gy űjtemény halála után — 
1842. október 2-án, Budán hunyta le szemét — elkallódott. Jelenleg csak mintegy 
60-70 művét tartja számon a m űvészettörténet. De ennek alapján Petrichet már 
régóta nem tartják csak ',kedves m űkedvelőnek" vagy ,,jóképességű  dilettánsnak", 
hanem a XIX. század utolsó harmadában kialakuló nagy képz őművészeti korszak 

egyik fontos úttörőjének, a ',diadalmas nemzedék" el őfutárának. 

VERMES LAJOS 

Szabadka sportéletének nagy úttörője, népszerűsítője és sikeres szervez ője 
volt Vermes Lajos a múlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben. Emellett korának 
országos, s őt európai hírű  versenyzője is. A budapesti Orczy-kertben rendezett 
tornán távolugrásban, magasugrásban és súlyemelésben hármas gy őzelmet ara-
tott. Versenyezett és bajnoki címet szerzett Avignonban, Dijonben, Genfben, 
Breszlauban — mai nevén: Wroclawban —, Prágában, Grazban. Eredményes 
atlétikai pályafutását 16 serleg, 250 érem, 120 oklevél és 140 babérkoszorú 
hirdeti. 

E tömérdek kitüntet ő  elismerés ellenére Vermes Lajos namcsak a füves 
grundok, a földes és salakos pályák h őse, hanem a testnevelés nagy propagátora 
is, aki azt hirdette, hogy a sportolást mindenki számára lehet ővé kell tenni. Sokat 

tett annak érdekében, hogy korát megel őző  szemléletét a gyakorlatban is meg-
valósítsa. 1876-ban Nápolyban eredeti görög szoborról lemásolta a diszkoszt és 
egy vasgyárban kiönttette. 1878-ban a Vermes család kertvárosi telkén más 
tornaszereket, atlétikai eszközöket is elhelyezett. Ezeken mindenki gyakorolha-
tott, az érdekl ődőket személyesen vezette be a kezelés titkaiba, s ugyanitt 
rendezte meg az első  szabadkai atlétikai bemutatót. 1880-ban fivéreivel, Bélával 
és Nándorral létrehozta a Szabadkai Torna Egyletet, a következ ő  év nyarán pedig 
megtartották az elsó palicsi atlétikai játékokat. Mindkét esemény fényes dátuma 
sporttörténelmünknek, különösen az atlétikai játékok, amelyet 15 évvel az újkori 
olimpiai versenyek előtt kezdeményeztek Vermesék. Ezek évr ől évre egyre több 

versenyzőt és közönséget vonzottak. 1888-ban 23 versenyszámban több mint 200 
versenyző  indult, a közönséget különvonatok hozták Szabadkára, a közlekedés 
megkönnyítése végett ekkor helyezték üzembe a villamospályát Szabadka és 
Palics között. Ez id ő  tájt a Vermes alapította Achilles sportegyesület vezet ősége 
vette kézbe a játékok szervezését, a hírverésr ől pedig egy azonos nevű  újság 

gondoskodott, amelynek szerkeszt ője ugyancsak Vermes Lajos volt. 1891-ben 
sporttelepet épített — fedett lelátóval, egy ellipszis alakú, 225 m hosszú aszfaltos 
kerékpárpályával, amely az első  ilyen jellegű  létesítmény az országban. Ezt a 
sportágat, a kerékpározást is Vermes honosította meg nálunk. A Bácskai Ellen őr 

írta 1879-ben, hogy vasparipájával nagy feltűnést keltett a korzón. Ő  rendezte 

meg 1884-ben az els ő  kerékpárversenyt Szabadka és Palics között. 
1895461 Vermes Lajos a kolozsvári egyetem magántanára, s ett ől kezdve az 

ottani sportélet szervez ője lett. 
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A neves sportférfiú Szabadkán született 1860. november 27-én, s ott is halt 
meg 1945. május 22-én, nyolcvanöt éves korában. Szül ővárosa nem feledkezett 
meg érdemes fiáról. A legszebb emléket Petkovics Kálmán állította neki az 
1983-ban kiadott Régi szabadkai játékok című  művelődéstörténeti kötetével, 
amelynek központi h őse éppen ő, Vermes Lajos, az atlétikai bajnok, a sportélet 
nagyérdemű  úttörője és szervez ője. 

GOZSDU ELEK 

Gozsdu Elek ugyan a Dunántúlon született — 1849. november 28-án, 
Ercsiben —, de életét, néhány évi budapesti tartózkodástól eltekintve, a mi 
tájainkon élte le, a Temesvártól Zomborig terjed ő  térségben, azaz Temesközben 
és Bácskában. Családjának volt macedón, román és szerb ága úgyhogy ilyen 
természetű  szálak is kötötték soknemzetiség ű  vidékünkhöz, ő  viszont magyarul 
gondolkodott és írt. 

Bori Imre mutatott rá A jugoszláviai magyar irodalom rövid történetében, 
hogy Bánát sajátságos világa — embereivel, tájaival, eseménytelen eseményeivel, 
erős színeivel" — valójában az ő  munkássága révén vonult be el őször az iroda-

lomba a múlt század végén. Az Aranka völgyében, a delibláti homokpusztán, az 
alibunári mocsarak között, a Fehértemplom-szer ű  kisvárosokban és a kertészfal-
vakban, az egykori határőrvidéki településeken, azaz a mindenütt fellelhet ő  
mállott falú vályogházakban, meg az itt-ott hivalkodó kastélyokban . élnek a 
hangulat és kedély ködében veszett h ősei, az élet Tantaloszai, akiknek az a 
sorsuk, hogy sokan nem érnek célba, mert nem tudnak akarni . . ." 

Ő t is, akárcsak hőseit, a csüggedés és a nihilizmus kerítette hatalmába, az 
akaratszegénység, a megtorpanásra való hajlam jellemezte, amikor egy-két regé-
nyét, egyetlen novelláskötetét közöny fogadta, már-már visszhangtalan maradt. 
Egyébként is keveset írt, ezek után pedig elhallgatott. Úgy is mondhatnánk, hogy 
egy ki nem teljesedett, szinte csonkán maradt életm űvel biztosított magának 
helyet az irodalomtörténetben. 

Polgári pályán keresett magának elégtételt, s gyorsan érvényesült: Fehér-
templomban alügyész, Karánsebesen és Temesváron ügyész, Zomborban pedig 
már királyi főügyész, méltóságos úr. Zomborban 1897 és 1905 között élt, alig írt, 
az egyébként sem bővizű  forrás mintha teljesen elapadt volna. Ekkor már, mint 
ahogy azt egyik híve és kortársa írja, szépm űvészeti tanulmányokkal foglalkozott, 
drága kiadványokat, képeket, műtárgyakat gyűjtött ',előkelő  ízléssel és tudással". 
Bécsbe szecessziós kiállításokra járt, Velencében a reneszánsz emlékek ejtették 
bűvöletbe. Zombor köz-és társasági életében érezhet ően jelen volt. Juhász Árpád 
festői pályáját próbálta egyengetni, egy fényes f őúri lagziról készült fényképen 
Laza Kostić  mellett látjuk. Nevéhez fűződik a zombori Szabad Lyceum elindítása 
és sikeres működése, ő  tartja az első  előadást is Művészi ízlésirányoh címmel. 

. . Valóságos szellemi forradalmat csinált Zomborban" — írja ezzel kapcsolatban 
a Pesti Hírlap 1903-ban. 

Életének vége felé még volt egy emberi és iridalmi fellobbanása. 1907-ben, 
Temesváron megismerkedett Weis Annával, egy gazdag keresked ő  szép feleségé-
vel, aki méltő  és serkentő  szellemi partnernek bizonyult. Leveleztek egymással, 
illetve Gozsdu az, aki szinte naponta tollat ragad, s elmondja múzsájának mind- 
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azt, ami foglalkoztatja, ami eszébe jut múltról és jelenr ől. Diószegi András írja az 
akadémiai irodalomtörténetben, hogy magyar szecesszió ízlésének, világnéze-
tének ez a levelezés talán a legérdekesebb irodalmi öröksége". A levelezésb ől, 

Pongrácz Mária válogatásában, Anna-levelek címmel 1969-ben jelent meg egy 
kötet Romániában. A levelek zöme azonban, ezek között azok is, amelyek 
zombori, fehértemplomi, illetve bánáti emlékeit idézik, még kiadatlanul lappang. 

Temesváron halt meg 1919. május 26-án. 

ÓDRY LEHEL 

Pacséri Ódry Lehel operaénekes 1837. november 30-án született Nemesmi-
liticsen, Zombor közelében. Elszegényedett nemesi család sarja volt, a népes 
família egyik ágából megyei ügyészek, alispánok kerültek ki. Apja kalmár volt, s 
ő  maga is, a bajai gimnázium befejezése után, kereskedelmi pályára lépett, de a 
világot jelentő  deszkák miatt azonban csakhamar faképnél hagyta munkaadóját. 
Kisebb vidéki színtársulatok tagja lett, de 1863-ban, 26 éves korában már a pesti 
Nemzeti Színház karénekese, egy év múlva pedig, miután hangját továbbképezte, 
szólistaként is bemutatkozott. Ettől kezdve pályafutásának úgyszólván minden 
jelentősebb sikerét ennél a társulatnál érte el, jóllehet önszántából vagy kény-
szerb ől többször el is hagyta. Egyik visszatérését Erkel Ferenc szorgalmazta, aki 
Brankovics György című  operájának címszerepét számára írta, Ódry Lehel pedig 
Ormai Ferenccel együtt a dalm ű  szövegének szerz ője volt. 1884-ben az akkor 
megnyíló Operaház szerz ődtette, s ennek vezet ő  tagja volt egészen nyugdíjazá-
sáig, azaz 1896-ig. ,,Ódry Lehelt tartották a legkülönb magyar baritonistának" — 
írja Szász Károly a Várszínházi emlékek című  memoárjában, majd így folytatja: 

. Gyönyörű  búgó, remek színezetű  hangja fülembe cseng ma is. Eszményi 
szépségű  ember volt, magas, karcsú, de "állas, arányos termet ű, férfiasan szép 
arccal, mint játékos színész is a legnagyobbak közül való." 

Kiemelkedő  sikereit a Verdi-operák — az Otello, a Trubadur, a Rigoletto — 
vezető  szerepeiben aratta, de emlékezetes maradt, mint Tonio Leoncavallo 
Bajazzókjában és mint Mephisto Gounod Faustjában. A Carmenben Escamillo 
híres iitorreador-dalát Ódiytól hallani — nagy lutri-nyereményszámba ment" — 
írta a már idézett Szász Károly. A nyolcvanas években többször szerepelt Bécs-
ben", mint balladaénekes hangversenyeken lépett fel, több színpadi m űvet ren-
dezett, szabad idejében pedig festegetett, írogatott. Visszaemlékezéseit 1875-ben 
Az életből és a színpadról címmel, két kötetben tette közzé, Ének- és játékmester 
címmel regényt is írt a színházi életb ől, ebben panaszolja, hogy aki kis vándor-
társulatoknál kísérli meg szerencséjét a színészettel, az sia nyomor fiának vagy 
leányának vallhatja magát". Egy kötetnyi humoreszket írt, s több népszínm űvét 

is bemutatták — a Fehér pávát, a Piros Pannát, a Nemesek kapitányát, a Falu 
nyelvét —, főleg vidéki színpadokon. 

ódry Lehel Aradon halt meg 1920. február 5-én, nyolcvanhárom éves 
korában. Fia, ódry Árpád a XX. század els ő  felének egyik legnagyobb magyar 
színésze volt. 
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PÁLINKÁS JÓZSEF 

A második világháború utáni pedagógus nemzedék egyik legismertebb 
alakja volt Pálinkás József középiskolai tanár, a szabadkai tanítóképz ő  igazgató-
ja, az ugyancsak szabadkai pedagógiai főiskola professzora. Ebben az id őszakban 
bontakozott ki munkássága a tudományos kutatás terén is, több tanulmány és 
három könyv jelzi emiek eredményét. 

Az észak-bánáti Tordán született hetvenöt évvel ezel őtt, 1915. március 
16-án. A régi Jugoszláviában uralkodó tanulási feltételek miatt, egy kis varga-
betűvel, Eszéken fejezte be a tanítóképz őt. Első  kinevezése, 1939-ben, a zentai 
Stevan Nemanja Elemi Iskolába szólt. Ett ől kezdve, tíz éven át, főleg a Tisza 
mentén tanítóskodott: Zenta mellett még a tanyavilágban, Adán, majd Csanta-
véren is. 

1949-ben került Szabadkára, ahol csaknem neuedszázadon át gyakorló 
tanára tanítóképz őben és a gimnáziumban. Történelem szakos tanári képesítését 
a belgrádi euetemen szerezte 1954-ben. Közben történelmi tankönyveket fordít, 
kiegészíti azokat fontos tudnivalókkal a magyar nemzeti történelem köréb ől, 
rendszeres szemináriumi előadásokat tart a történelem szakos tanároknak, az 
Újvidéki Rádióiskola Munkatársa, folyóiratokban publikál. 

Mindenekelőtt azonban kitűnő  előadó volt, diákjait tanulni tanította, gon-
dolkodásra serkentette őket. Tudós tanárként él még ma is emlékezetükben. uNe 
évsztl mokut sorol; nekem, hanem az események közötti összefüggésekr ől beszélj" 
— mondta nem egyszer tanítványainak, Szabó József szabadkai újságíró feljegy-
zése szerint, aki effébként hagyatékának Őrzője is. 

Tanári és életpályájának vége felé a neveléstörténeti kutatás munkahelyi 
feladatává vált. 143ranis 1973-76 között, azaz nyugdíjaztatásáig a Szabadkai 
Levéltár igazgatói tisztét töltötte be. Ezekben az években — persze korábban is, 
meg nyugdíjazása után is —, szorgalmasan bújta a hazai (szabadkai, zrenjanini, 
karlócai) és a külföldi (budapesti, kalocsai, szegedi) levéltárakat. Sz űkebb kuta-
tási területe Szabadka és környékének neveléstörténete volt. Az Életjel kiadásá-
ban jelent meg Szabadka népoktatása 1687-1913 című  munkája. Tervezte 
megírni ennek a folytatását is, azaz Szabadka népoktatásának történetét 1918-tól 
napjainkig, de ez sajnos befejezetlen maradt. Tanulmányai az Üzenetben és a 
szakfolyóiratokban jelentek meg, többek közt ezek is: Koldusdiákok a szabadkai 
gimnáziumban, Diákélet a szabadkai latin gimnáziumban, Százéves a szabadkai 
zeneiskola, A szabadkai tanítóképz ő  története, A vajdasági tanítóképzés 1868-ig. 

1984-ben, az újvidéki Forum kiadásában jelent meg legismertebb műve 
Walter magisztertől a tudományegyetemig  (Iskoláink rövid története) címmel. 
Vajdaságban közel ezer éve állnak már fenn az iskolák. Vidékünk legrégibb 

iskolájának az 1028. év körül megnyitott csanádi iskolát tartjuk" — ezekkel a 
mondatokkal vezeti be összegez ő  jellegű, üttörő  munkáját. Ez a könyv fontos 
forrásmű, de ösztönzésül is szolgál a további neveléstörténeti kutatásokra. 

Pálinkás József 1987. november 19-én halt meg Egerben orvos fiánál, s 
Szabadkán temették el 1987. december 12-én. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

DANYI MAGDOLNA 

KÖLTŐI KIFEJEZÉSFORMÁK JELENTÉSTANI ÉR- • 
TELMEZÉSE PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN 
A JELZŐI MINŐSÍTÉS JELLEMZŐI 2. 

Ebből kiindulva a Piliniszky verseiben el őforduló jelzős szerkezeteket alapvet ően 
két nagy csoportba oszthatjuk: 

1. a világra vonatkozó és nem nyelvi tapasztalattal megegyez ő  jelzői pre-
dikáció (autologikus jelzőhasználat) és 2. a világra vonatkozó nyelvi tapasztalat-
tal, valamint a szövegösszefüggésekb ől rekonstruálható jelz ő i predikáció 
(metalogikus jel zőhasználat). 1°  

Az első  csoportba tartozó jelz ői predikáció lehet: 1. puszta miősítés és 2. 
értelmezői minősítés, míg a második csoportba tartozó jelz ői predWció lehet: 1. 
paradoxális minősítés, 2. ellentétez ő  minősítés (oxymoron), 3. metonímikus 
minősítés és 4. metaforikus min ősítés. 

I. 2. 1. PUSZTA MINŐSÍTÉS-nek azt a jelz ői predikációt nevezem, amely 
a világra vonatkozó nyelvi és nem nyelvi tapasztalattal önmagában értelmezhető . 
A jelző  a jelzett szó által jelölt fogalom valamely tulajdonságjegyét emeli ki. Ez a 
tulajdonságjegy lehet az adott fogalom állandó vagy  potenciális tulajdonsága. 
Abban az esetben, amikor a jelz ő  a jelzett szó jelölte fogalom valamely állandó 
tulajdonságát emeli ki, a fogalom értelme nem sz űkül. Ez a jelzői predikáció 
lényegében megfelel a MMNyR ,kiemel ő  jelző ' felfogásának („szűk ösvény", 
„elítélt fegyencek", „sárga vályogfal", „rakott máglya", „téli hó", tivad ütközet", 
„emberi beszédet", „zörren ő  zajában", „öszsze-vissza z űrzavar", „metsző  élesség-
gel" stb.), míg a potenciális tulajdonság kiemelése a ‚megkülönböztet ő  jelzőnek' 
(„szürke hajjal", „téli ég", „síró szeret ők", ',öreg szülők", „kerti szék", „megnyíló 
karám" stb.). Potenciális tulajdonságjegyeket tartalmazóaknak tekintem a szám-
jelzőket is („egyetlen hajukszála", „sok-sok látomás", „pontosan öt-hat éves" stb.), 
ezekkel azonban külön foglalkozom. 

Pilinszky ritkán (mindössze 24-szer) használ olyan jelz ői predikációt, amely 
a jelzett szó által jelölt fogalomnak valamely állandó tulajdonságjegyét fejezi ki. 
Ez jelzőhasználatának nemcsak választékosságára utal, hanem arra is, hogy 
jelzőhasználata kifejezetten a költ ői értelmezés informatív célját szolgálja. Az 
állandó tulajdonságjegyet hordozó jelz ő  hírértéke kisebb, minthogy a jelzett szó 
által jelölt fogalomnak valamely egészen magától értet ődő  tulajdonságát emeli 
ki, mely természetesen a jelölt fogalom értelemkörének az egészére kiterjed: ,,De 
ekkor szűk ösvényre érsz. . ." (Stigma), ,,Ülünk az ég korlátain, / mint elítélt 
fegyencek." (Trapéz és korlát), uS a hó, a téli hó?" (Veszt őhely télen), uSzavaidat,  az 

1 0 A Világirodalmi lexikon 5. kötetében a jelző  szócikkben Könczöl Csaba beszél 

autologikus és tropikus, illetve metalogikus jelz őkről. 

Király István (Szerk.): Világirodalmi lexikon. Budapest, 1970-1986. 5. kötet, 654. 
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emberi beszédet I én nem beszélem." (Apokrifi Ez a jelzőhasználat Pilinszky 
verseiben nem annyira az adott főnév jelölte fogalomnak a jelz ői predikáció útján 
való értelmezését és konkrétizálását szolgálja, hanem a fogalom tartalmi nyomó-
tékosítását. Az ösvény kifejezés jelentése ',keskeny. gyalogút", a ,,sz űk" jelző  
tehát már-már tautologikusan megismétli a f őnév jelentésvonatkozásait alkotó 
egyik lényegi jelentéskomponenst: miként a fegyenc kifejezés is magában foglalja 
az elítéltség tényét, s így az ,,elítélt" jelző  a főnév jelölte fogalom konkrétizálása 
helyett inkább megerősíti a főnév jelentését. Ugyanez vonatkozik a ,,téli hó" és 
az ',emberi beszédet" jelz ős szerkezetekre is. 

Az állandó tulajdonságjegy kiemelésének egy sajátos esetével találkozunk 
azokban a jelzős szerkezetekben, amelyekben a jelz ő  a jelzett szó jelölte fogalom 
egy állandó, ám nem releváns tulajdonságjegyét nevezi meg, s így a főnév jelölte, 
fogalom konkrétizálására szintén nem kerül sor (''mozdulatlan porcelán", ',néma 
tó", ',néma csillagot"). Ez a jelz ői predikáció oly módon nyomatékosítja a jelzett 
szó jelölte fogalom jelentéskörét, hogy a figyelmet a lényegtelennek tudott 
tulajdonságjegyre irányítja, s ezzel azt meghatározó érvény űnek mutatja fel: ',Tág 
szemmel már csak engemet figyel, /Mint néma tó a néma csillagot. . ." (Könyör-
gés) 

E tautologikusnak is min ősíthető  jelzői predikációk a tartalmi nyomatéko-
sítás, jelentés-meger ősítés révén az adott főnév jelentését teszik hangsúlyossá, 
úgy minősítenek, hogy mintegy felhívják a figyelmet a jelzett szó jelölte fogalom 
valamely lényegi, vagy a költői állításban lényeginek tartott tulajdonságjegyére. 
Bárha ezzel a jelz őhasználattal ritkábban is él a költ ő, olyan jelzői predikációnak 
kell tartanunk, amelynek megvan a maga szerepe Pilinszky költ ői nyelvének a 
megszervezettségében, minthogy összefüggésbe hozható a költ ői nyelvhasználat 
később tárgyalandó jellemzőivel. A jelzett szó jelölte fogalomnak a nyomatékosí-
tása a költői állítások pontosságát és végleges érvényűségét sugalmazó költ ő i 
nyelvi dikciót szolgálja. 

Potenciális tulajdonságnak azokat a tulajdonságjegyeket nevezem, amelyek 
a) a jelzett szó jelölte fogalom lényegi, de nem állandó tulajdonságjegyei közé 
sorolhatók /,,járó kisgyerek", ',csupasz falnak", s'szófogadó szolga", nyers marha-
répa", ',hamuszín egek", ukitéphetetlen szigony" stb./; b) nem tekinthet ők a jelzett 
szó jelölte fogalom lényegi meghatározóinak, ám olyan új információt közölnek 
róla, amelyet az lehetséges tulajdonságaként vállalhat (öreg szül ők", ismeretlen 
stigma", ,,fehér és jólvasalt ingem", ',sárga haját", ',óriás kocsit", ',szigorú tekintet" 
stb.). Pilinszky jelzőinek több mint 30%-a tartozik e két alcsoportba, a költ ő  
pontosításra törekvő  megnevezési módja melletti bizonyságként is. 

Ha a jelző  és a jelzett szó közti kapcsolat jellegét figyeljük, úgy az a) 
alcsoportba sorolt jelzői predikációk mutatják fel a szorosabb összetartozást. 
Amennyiben sikerülne felállítanunk a szemantikai jegyek kategóriarendszerét, 
úgy azt tapasztalnánk, hogy az a) alcoportban a jelz ő  és a jelzett szó szemantikai 
jegyei közt azonosakat is találunk, míg a b) alcsoportban csupán egymásra 
vonatkoztathatjuk őket: 

a) járó 	 kisgyerek 
+ mozgás 	 +élőlény 
+ élőlény 	 +ember 
+ ember, + állat 	 + nagyon fiatal 
cselekvése 
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‚járó kisgyerek" = mozgás + ember + nagyon fiatal 

b) öreg 	 szülők 
+életkor 	 +élőlény 
+ magas, hosszú 	 + ember 
+élőlényre, tárgyra 	 +gyermeke van 
egyaránt vonatkozik 

öreg szülők" = magas életkor -› ember, gyermeke van 

A lényegi, de nem állandó tulajdonságjegy megnevezése tehát azt jelenti, 
hogy a főnévhez egy olyan jelzői predikáció járul, amelynek jelentése beletartozik 
a főnév jelölte fogalom jelentésösszetev ői közé, ám nem mindig, nem feltétlenül 
aktívizált, egy vele ellentétes vagy alternatív jelentés ű  jelző  is felválthatja. Így 
a kisgyerek ( + ember, + nagyon fiatal) fogalomkörébe beletartozik a mozgé-
konyság jelentése (lényegi tulajdonságjegy), ám ez nem jelenti azt, hogy állandóan 
mozgásban kellene lennie (az ',ül ő  kisgyerek", ',fekv ő  kisgyerek" jelzős szerkeze-
tekben azonban a. jelzői predikációt már egy nem lényegi tulajdonságjegy megne-
vezéseként foghatnánk fel); hasonlóképpen értelmezhet ő  például a ',csukott ajtó" 
jelzős szerkezet is, miszerint az ajtó azáltal tölti be funkcióját, hogy nyitni és 
csukni lehet, a ',csukott" jelző  tehát az ',ajtó" főnévvel jelölt fogalomnak egy 
lényegi, s mégsem állandó tulajdonságát jelöli (vs ',nyitott ajtó" — e jelz ői predi-
káció szintén egy lényegi tulajdonságjegy megnevezésének bizonyulna). Sajátos 
ellentmondásnak tűnhet a ',hamuszín egek" jelz ős szerkezetnek ebben az alcso-
portban való tárgyalása; a színt jelöl ő  jelzőket általában nem tartom egy fogalom 
lényegi jelentésösszetev ői közé sorolandó tulajdonságnak, ám az i'ég" főnév 
esetében, a jelölt fogalom jelentésstruktúrájában betöltött szerepe okán (A föld 
felett, a magasban boltozatnak látszó térség." — MÉKSz, a kiemelés tőlem, D. M.) 
a színt (a látszatot!) meghatározónak kell tartanunk, s a ',hamuszín" jelz őt az 
állandó/lényegi tulajdonságjegyet jelent ők kék szín alternatív helyettesít őjeként 
foghatjuk fel. Nem ez a helyzet áll fenn például a haj főnév esetében (sárga 
haját"), amelyhez nemcsak hogy több színjelz ő  társulhat, hanem a tulajdonosra, 
hosszúságra stb. vonatkozó jelzők is, melyeket mind a haj lehetséges tulajdonsá-
gainak a megnevezőiként kell ezért felfognunk. Nem lényegi jelentésösszetev őt 
alkotó tulajdonságjegynek tehát azokat a tulajdonságjegyeket nevezem, amelyek 
a jelzett szó jelölte fogalom lexiko-szemantikai meghatározásában nem vesznek 
részt, de amelyek az adott fogalom valóságvonatkozásai során jelentéshez jutnak. 
Ebből következik, hogy az ilyen—nem lényegi — tulajdonságjegyeket jelöl ő  jelzői 
predikációk a jelzett szó jelölte fogalom értelemkörének fokozottabb sz űkítését, 
körülhatárolását, nagyobb fokú konkretizálását s ugyanakkor jelentésvonatko-
zásainak a gazdagítását valósítják meg. 

Visszaemlékezve a ',távozó sereg" jelzős szerkezet versbeli helyzetére és 
intonáltságára, hangsúlyozni kell, hogy a szövegösszefüggésben a nem lényegi 
tulajdonságjegyet jelölő  jelzői predikáció is olyan szerepet tölthet be, mint a 
lényegi tulajdonságjegyet jelöl ő. Teljes különválasztásukat ezért tartottam cél-
szerűtlennek. A puszta minősítésnek nevezett jelz ői predikációk minden esetben 
a főnévi megnevezés pontosítását, s legtöbbször további konkretizálását szolgál-
ják, s mint ilyenek a költ ői leírás fontos összetevői. 
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KÓRKÉP ÉS HATTYÚDAL 

Egy fehér kar a hófehér tükörr ől, 
. egy vézna szép kar kitartó er ővel, 

hideg spongyával a hideg üvegről 
Öröktől fogva próbál valakit, 
valakit vagy valamit eltüntetni. 

Az Ötsoros vers egyetlen kompozíciós egységet alkot, ám, annak ellenére, 
hogy a vers egyetlen mondatból áll, két els őfokú kompozíciós egységre oszthatjuk 
fel (I. 1-3. verssor, II. 4-5. verssor). A felosztás látszólag önkényes, hiszen nem 
felel meg az alanyi és állítmányi részre való felosztásnak sem, mégis indokolt a 
leíró és állító elemek éles elkülönülése/elkülöníthetősége okán. Az első  három 
verssorban a jelzővel kiegészült főnevek sorakoznak (minden főnévre jut legalább 
egy jelző, egyhez pedig két jelző  is járul), jórészt megbontva a mondat összetev ő  
elemeinek lineáris elrendezettségét, a mondat grammatikai szervez ődésének 
lineáris előrehaladását ( a lexikai és szerkezeti ismétlésekkel: ',egy fehér kar" ',egy 
vézna szép kar", na hófehér tükörr ől" és na hideg üvegről); egy részleteiben 
kirajzolt kép bontkozik ki. A jelzői predikációk jellegük szerint — egy kivételével 
(szép kar"), melyben az értékelés szubjektív mozzanata dominál, s ezért értel-
mezői minősítésnek nevezem, — mind puszta min ősítések, mégpedig potenciális 
tulajdonságjegyeket jelölő  jelzői predikációk, melyek a leírás érzékletességét a 
képi elemek vizualitásának szemléletességével (Egy fehér kar a hófehér tükörről, 
1 egy vézna szép kar. ...") és az érzetek konkrétizálásával (,.. . .kitartó erővel, 1 
hideg spongyával a hideg üvegről. . .") valósítják meg. A leírásban a megválasztott 
és ismétlődő  jelzőknek köszönhető, hogy a tisztaság (fehérség), a gyengeség és az 
erő, s ugyanakkor a hidegség képzetei uralkodnak el. A kép vizualitása nem a 
festmények vizualitására, hanem a kinagyított fényképfelvétel éles, hiperrealista 
faktúrájára emlékeztet. Ezzel szemben a 4. és 5. verssorban az igei részhez járuló 
tárgyi (Acc) kiegészít ők (személyre és dologra vonatkozó határolatlan névmások) 
elemi bizonytalanságot, eldöntetlenséget fejeznek ki az 1-3. verssorban precízen 
kifejtett, vizualitásában megragadott mozdulat/cselekvés célját és értelmét il-
letően. A verskompozíció remeklése ez az egy mondatba s űrített ellentét: a 
plasztikussá tett ',kórkép", benne az er ő  érzékeltetésével, és az elbizonytalanodást 
véglegesnek ,és állandónak mutató iihattyúdal". Ennek az ellentétnek a kisugár-
zásában fordul át a vers költ ői nyelve a nem szó szerinti értelemben vett közlés .. 
tágabb jelentésvonatkozásainak a síkjára. A mikroszkopikusan felnagyított moz-
dulat kiélesített látványa és az uörökt őr tartó végső  bizonytalansága célt illet ően 
— mint a létérzékelés két egymásra vetített, egymást az ellentéten keresztül 
kiegészítő  síkja. Az öt verssorra tagolt versmondat létmin őségeinket, ha úgy 
akarjuk, világban való helyzetünket a maga univerzialitásában e kiélezett, látha-
tóvá tett ellentétben fogalmazza meg. 

A puszta min ősítés harmadik nagy csoportját a számjelz őkkel való jelzői 

predikációk alkotják. A számjelzői predikációk természetszerűen tartoznak -a 

puszta min ősítés körébe, hiszen az állandó tulajdonságjegyet jelöl ő  jelzőkhöz 

hasonlóan a számjelzők sem szűkítik le a jelzett szó értelmét, másrészt, a nem 
állandó tulajdonságjegyet jelöl ő  minőségjelzői predikációkhoz hasonlíthatóan, ők 
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is a jelzett szó jelölte fogalomnak a szövegösszefüggésben való konkretizálására 
szolgálnak, — a megnevezés jellege azonban eltér a tulajdonság-, illetve min őség-
jelzőkkel alkotott jelzői predikációkétól. A számjelző  a jelzett szó jelölte fogalom 
számának a megnevezésére szolgál, Pilinszky költői nyelvhasználatában azonban 
nagyon sokszor, különösen az Hegy", ',egyetlen" számnév és sorszámnevek  (',első",  
uutolső, ',végső") esetében a nyomatékosítás, az abszolút értékű , definitív körül-
határolás eszköze is: . . te változó és mégis egy..  . (Te győzz le), ‚Egyetlen boldog 
pillanat, I a végső  és az első..  ." (Mert áztatok és fáztatok), ',Mint végső  éjjelén a 
rab / magához rántja társát. . ." (Miféle földalatti harc), “. oly egyetlen eg-) 
kezében a kő , / és vele ő  is olyan egyedül lett." (Egy szenvedély margójára) 
',Egyedül vagyok, mire megjössz, / az egyetlen élő  leszek. . ." (Mire megjössz), 
mindenségből ezt az egyet, 1 ezt az egyetlen egy helyet, 1 de ezt azután megszerez-
ted." (Egy KZ-láger falára), ,,. . .egy jó tenyérnyi törmelék 1 akkorra már a teremt-
mények arca. . ." (Apokrif), .Letérdelsz / egy szigorú szózatra és / beleolvadsz a 
figyelembe, mely / mindenünnen az ünnepély / egyetlen csukott ajtajára irányul." 
(Felelet), .fűben, fák alatt megterített asztal, / hol nincs első  és nincs utolsó 
vendég. . ." (Egyenes labirintus), ',mint legelső  1 és legutolsó, 1 egyetlen olvasmá-
nyomat" (Egyetlen olvasmányom), .Nem érdemlem meg ezt az utolsó / mozdula-
tot." (Visszavonom) 

A számjelzővel való definitív körülhatárolásnak ez a szembetűnő  jellege a 
megnevezésben szoros összefüggésbe hozható Pilinszky költői létszemléletével 
és poétikájának egészével. Ha költ ő i létszemléletének egyik kulcsszava a bűnben 
való, bűn általi determináltság, vagy akár a nem erkölcstani értelemben felfogott 
determinizmus lehet, úgy poétikája ebből is következően a tisztánlátás és az 
egzisztenciális érv érvényességű  megnevezés precizitását szolgálja, mint egyetlen 
esélyt a bűnössé vált létben a felülemelkedésre, az embertelenség állapotát 
akaratlan cinkosként megélő  embernek a létformák mélyén tapasztalt igazságok 
szenvedélyes vállalása révén, akkor is, ha ez önmagával szembeni kegyetlenséget 
is jelent. Ez a költ ői program a viviszekció pontosságát követeli meg: innen 
értelmezhetjük Pilinszky nagyszámú minőségjelzőjének nyomatékosító, illetőleg 
tárgyiasan konkretizáló jellegét éppúgy, mint a számnevek viszonylagos nagy 
számát a jelzői minősítésekben. Pilinszky sohasem használ festői jelzőket a szó 
hagyományos értelmében, mondottam, s ez azzal is kiegészfthető,  hogy ő  a 
',hatásos" közlésről sem tud, még ha, mint látni fogjuk, gyakran él kifejezetten 
választékos, sót úgynevezett ',er ős" kifejezésekkel is, sajátosan expresszív kifeje-
zéseinek a szótárát is összeállíthatnánk, ezek azonban mindig világlátásának 
szemléleti tartópilléreiként jelennek meg (például a tifegyencek" kifejezés). A 
szemléletéből következő  felfokozottság sohasem tévesztendő  össze a pátosszal; 
Pilinszky költői iiyelve minden gondolati/indulati szenvedélyessége ellenére is 
mélyen pátosztalan, többek között talán ezért is érezhette költészetét .nem-iro-
dalmiasnak". Pilinszky nagyon is mélyen tudta, hogy a fasizmus embertelenségei 
után (Auschwitz után" — ahogyan Adorno mondta) a hagyományos lírai versnek, 
a hagyományos humanizmusnak sem gondolatilag, sem etikailag nincs létalapja. 
A halállal szemben borzongásnak sincs hát helye e költészetben, sem a tulajdon, 
sem a mások halála fölöttinek, csupán a kemény, a kegyetlenséget is vállaló, 
erőteljes megnevezésnek. (Egy külön tanulmány tárgya lehetne a kegyetlenség 
mozzanatának, költői nyelvi megnyilvánulásának elemzése Pilinszky János köl- 
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tészetében.) Ezért a puszta ,,hírközlésre" szorítkozó sz űkszavúság, tárgyias pon-

tosság ott, ahol egy hagyományos lírai költ ő  nem a tudatunkra, hanem az 

érzelmeinkre kívánna elsősorban hatni: ,,mint végső  ejjelén a rab. . ." (Miféle 
földalatti harc) 

Külön kell foglalkozni az Hegy" számnév használatával, illet őleg az ezt 

nyomatékosító ',egyetlen" számnévvel, mely gyakran kétszeresen is (esetleg az 
ismétlés révén háromszorosan is) nyomatékosító nyelvi alakzatot alkot: ',oly 

egyetlen egy kezében a kő. . ." (Egy szenvedély margójára) Az Hegy" számnév 
Pilinszky verseiben sokszor az egyedüllét, a magánosság, az izoláltság tényének 
a jelölője, máskor azonban a kiemeltségé, az Hegy-ségben" megmutatkozó egye-

diesség értéket jelöli (például az istenre vonatkozóan, de az ő  egyedülvalóságában 
felismert érték-összefüggések által másra is vonatkoztathatóan). Akár negatív, 
akár pozitív el őjelhez jut a kifejezésben, mindig hangsúlyos a jelentése, s ezért 
lesz gyakran helyettesít őjévé, vagy fokozójává a nyomatékosabb ',egyetlen" alak: 
H. . .ezt az egyet, I ezt az egyetlen egy helyet. . ." (Egy KZ-láger falára) 

Az Hegy", ',egyetlen" számnév és a sorszámnevek mellett Hinszky még sok 
más határozott és határozatlan számnevet, illet őleg mennyiségét jelölő  kifejezé-
seket és a számra/mennyiségre utaló kérd őszavakat hassznál. Íme néhány példa: 
',Mert minden élő  egyedül / az elevenre éhes. . ." (Parafrázis),  'testestül veti rád 
magát, / egy falatka kenyérre." (Bűn), ',de  annyi karból hogy merülsz fel egy-
szer. . ." (Mondom neked), ,,a halom párna fölmered. . ."  (Mondom neked), ',Lehet, 
hogy megfojtottalak / a puszta két kezemmel." (Miféle földalatti harc), H. .nem 
válthat ki poklainkból / semmi szenvedés." (Halak a hálóban), .ezer halott 
egyetlen idegen!" (Senkiföldjén), ',Honnét e sok-sok látomás?" (Impromtu), 

. .hányódom én, mint ezer levelével, I és szólok én, mint éjidőn á fa. . ." (Apokrif) 
A mennyiségre utaló változatos kifejezések és a kérd őszók gyakori haszná-

lata mellett külön megjegyzést érdemel az ugyancsak gyakori, s a jelz ői prediká-
ciókban a ',végtelen sok" jelentésében érvényesül ő  ',ezer" számnév, valamint a 
számnévként használt ',tenger" melléknév. 

A számnevek, a számjelz ői predikációk rendkívül tudatos használatára 
bizonyságképp ideírom egy rövid versét: 

AUSCHWITZ 

Schaár Erzsébetnek 

Négy-öt esztendős lehetek, 
s az én koromban a világ, 
vagy — ha úgy tetszik — a valóság, 
egyszóval, minden, ami van, 
két esztendő  vagy nyolcvan év, 
mázsás cipő, több tonnás kiskabát, 
és főként, ami hátra van még, 
pontosan öt-hat éves. 

A számjelzői predikációk halmozását hitelesíti a cím: a haláltábor egyrészt 
puszta számmá fokozta le az embert, végessé, ',kiszámíthatóvá" tette az életet, 
másrészt, ',mindaz, ami van" olyannyira irreálisan súlyossá vált, (»mázsás cip ő, 
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több tonnás kiskabát"), hogy maguk a számok is érvényüket vesztették, az idő  
mérése is (»két esztend ő  vagy nyolcvan év"). A vers azonban korántsem tartozik 
a könnyen értelmezhetőek közé, ha komolyan vesszük, hogy Pilinszky konkrét 
számmegnevezéseiben is nagyfokú tudatosság érvényesül. Az egyetlen összetett 
mondatból álló vers több (legalább két) olvasata lehetséges, épp a logikátlannak 
tetsző  számjelzői predikációk következtében. Az egyik olvasat szerint a beszél ő  
én a látott, átgondolt borzalmak hatására visszahelyezi magát a gyermekkorba 
(«Négy-öt esztendős lehetek. .."), ám gyermeki naivitását elveszítve tudja, hogy 
mindaz, ami van", nemcsak min ősíthetetlen, hanem már számokkal is mérhe-

tetlen, nem ember mértékű, s amennyit még emberként eltölthet, az «pontosan 
öt-hat év", azaz a fiatalkor küszöbéig tartó gyermekkor. Egy másik olvasat szerint 
a beszélő  én a haláltábor gyermeklakója, akivel a borzalmak megértették, hogy 
a «valóság', egyszóval mindaz, ami van, kifejezhetetlen, számokkal se megne-
vezhető,  súlyosságában és értéktelenségében egyként a semmi felé, a megsemmi-
sülés felé tendál. A ',pontosan öt-hat éves" számszer ű  meghatározása a jövőnek 
(«ami hátra van még") így önmaga ellenében fordul, az el őre tudott megsemmi-
siilés idejének számszerű  meghatározhatatlanságát 

I. 2. 2. ÉRTELMEZŐI MINŐSÍTÉS-nek azokat a jelzői predikációkat 
nevezem, amelyek a világra vonatkozó nyelvi és nem nyelvi tapasztalattal értel-
mezhetőek, de amelyek a) egy olyan tulajdonságjegyet rendelnek a jelzett szó 
jelölte fogalomhoz, amellyel az lexiko-szemantikai meghatározottsága és a rávo-
natkozó általános tudásunk alapján nem rendelkezik, de amelynek a jelentése 
nem zárja ki, hogy az adott fogalom minősítőjévé legyen, mintegy a fogalomnak 
a szövegkörnyezetben aktualizált tulajdonságaként («láza hullámaidba", «foszla-
dó világ", elhagyott egek", «árva szörny", «száraz űrt", «maró bánatomból", «ősi 
ünnepen", «forró gyötrelem", «hűtlen értelem", «gazdátlan foltja", «hirtelen sötét-
ben" stb.); és b) a jelzett szó jelölte fogalomra vonatkozó valamilyen (szubjektív) 
értékítéletet tartalmaznak («drága mélyben", «gyenge vállát", «durva dárdák", 
halhatatlan évek", ',tiszta fénnyel", «örök sebet", «konok, kegyetlen szenvedély-

lyel", «embertelen árva", ',gyönyörű  szüzességed", «tökéletes béke", «nágyszerű  
egyszerűség" stb.). 

Az értelmezői minősítések a jelzett szó jelölte fogalom értelemkörét nem 
szűkítik, a jelzői predikációkban rájuk vonatkoztatott «tartalmas jegy" az adott 
fogalmat új, de valóságvonatkozásaival kompatibilis tulajdonságjeggyel b ővíti, 
amelyet a szövegkörnyezet a fogalom lényegi tulajdonságjegyeként aktualizál. 
Pilinszky jelzőhasználatának mintegy 40%-a sorolható e csoportba. 

Az a) csoportba sorolt jelzői predikációk abban különböznek a puszta 
minősítésként értelmezett, nem lényegi tulajdonságjegyeket jelölő  jelzői prediká-
cióktól, hogy míg azok a valóságvonatkozások során,realizálódóak (s ezért bele-
tartoznak a fogalomra vonatkozó általános  isrnereteinkbe), addig az értelmezői 
'minősítések csak a szubjektív költ ői értelmezés eredményeként vonatkozhatnak 
a jelölt fogalomra s lesznek érvényesek a valóságra vonatkozóan is. Az értelmezés 
aktusában a beszélő  a számára szubjektíve fontos tulajdonságjegyet vonatkoztatja 
'á jelölt fogalomra, s ez azt is jelenti, hogy a jelzői predikáció ebben az esetben 
nem egyszerűen a jelzett szó jelölte fogalom konkretizálását szolgálja, hanem a 
hozzárendelt tulajdonságjegybe (melyet a szövegkörnyezet lényegi tulajdonság-
jegyként tételez) 'egy merőben új fogalom emel ődik be, melyet a jelzett szó jelölte 
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fogalom a'valóságvonatkozások szintjén nemcsak hogy nem zár ki, hanem egy 
lehetséges meghatározójaként (állapotaként, körülményeként stb.) vállal, — 
mégpedig anélkül, hogy a jelzős szerkezet mindkét tagja ne szó szerinti értelem-
ben vett kifejezésként jutna jelentéshez. 

«Te győzz le engem, éjszaka! 
Sötéten úszó és laza 
hullámaidba lépek." 

(Te gy őzz le) 

A vers egészében metaforikus értelemhez jutó «éjszaka" kifejezéshez ismét 
csak a metaforikus értelemben vett közlés síkján köt ődő  «hullámaidba" főnévhez 
két jelzői predikáció járul, a «sötéten úsó" összetett jelz ői predikáció, amelyben 
a «sötéten" módhatározó az «éjszakára", az éjszakai körülményekre utal vissza, az 
«úszó" jelző  pedig a «hullámok" állandó és lényegi tulajdonságjegyét jelöli, az 
állandóan mozgásban levő  vízfelület lényegi tulajdonságjegyét emeli ki (puszta 
minősítés), ezzel szemben a «laza" jelz ői predikáció a hullámra, a hullámzó/hul-
lámot alkotó vízre egy olyan tulajdonságjegyet vonatkoztat, amely egyrészt a 
költői látásmód szubjektivitásából következik, azt min ősíti, másrészt a metafori-
kus értelemben is jelentéshez jutó «éjszaka" és «éjszaka hullámai" kifejezések 
jelentését gazdagítja: a rögzítetlenség, a fesztelenség képzetkörét is beemelve e 
metaforikus értelmű  éjszakába, a vers világába. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
hullámok szubjektív minősítése közben egy új fogalom is bekerült a vers világába, 
vagyis hogy az értelmez ői minősítés során a jelz ői predikáció önálló hírértékre 
tesz szert, jelentésköre nem merül ki a jelzett szó min ősítésében. Egy viszonyla-
gos önállóság érzékelhet ő  természetesen már a nem lényegi tulajdonságjegyet 
jelölő  jelzői predikációkban is, például: «És fölzúgnak a hamuszín egek, / hajnal-
fele a ravensbrücki fák." (Harmadnapon), amikor is a jelzett szó jelölte fogalom 
úgy határolódik körül, hogy egy új fogalom járul hozzá, ez azonban els ődlegesen 
a jelzett szó jelölte fogalom konkretizálásának a szolgálatában áll. Az értelmezői 
minősítésben pedig a költői leírás/kép szemléletességét gazdagítja egy új dimen-
zióval. 

	 Csillagok 
rebbennek csak, mint elhagyott 
egek vizébe zárt halak.. ." 

(Éjféli ftirdés) 

A költői képben az «elhagyott egek" jelz ős szerkezet mindkét tagja jelentés-
hez jut a hasonlatban (a «csillagok" és az «egek" főnevek, valamint a «rebbennek" 
ige és az «elhagyott melléknévi igenév között mutatható ki szemantikai összefüg-
gés) vagyis a jelző  szerepe nem merül ki a jelzett szó jelölte fogalom min ősítésé-
ben, hanem a kép egészében önállóan is jelentéshez jut. Ahogyan az «egek vizébe 
zárt halak" jelzős szerkezet jelz ője is egyrészt szubjektív értelmezése a vízben, 
mint számukra egyedül adott élettérben él ő  halaknak, miközben a hasonlatban 
az éjszakai égen «rebben ő  csillagokra" vonatkozóan is jelentéshez, értelmez ői 
szerephez jut. 

Hasonló megfigyelést tehetünk ugyane vers utolsó négy sorában el őforduló, 
értelmezői minősítésnek megfelelő  jelzői predikációkat illetően is: 
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• . .nem is tudom már, hol vagyok? 
Talán egy ősi ünnepen, 
hol ég is, víz is egy velem, 
s mindent elöntve valami 
időtlen sírást hallani!" 

Az ',ősi ünnepen" és az ',időtlen sírást" jelzős szerkezetek jelz ői predikációi 
értelmezői minősítések: a jelzett szó jelölte fogalom jelentésvonatkozásait il-
letően önkényesnek is mondhatóak. A vers szövegvilágának kialakításában oly 
módon jutnak önálló jelentéshez, hogy a két jelz ő  egymással korrelatív viszony-
ban án, s egymás jelentésének a hangsúlyozására képesülnek, miközben a jelz ős 
szerkezetek tagjaiként és önálló jelentésükben is érvényesülve visszautalnak a 
vers korábban kialakult szövegvilágára: az ',éjféli fürdés" komplex költ ői képét 
minősítik, megerősítve annak látomásos jelentésvonatkozásait. 

Az értelmez ői minősítések külön alcsoportját alkotják a valamilyen szubjek-
tív értékítéletet tartalmazó min ősítések. E jelzői predikációk (szép", ',gyönyörű", 
nagyszerű" stb.) lényegében bármilyen fogalomra vonatkoztathatóak, mind a 

konkrét, mind az elvont fogalmakat jelöl ő  főnevekre (pl. ',siralmas egészet"). A 
jelző  és a jelzett szó közötti logikai kapcsolat az eddig tárgyalt jelz ős szerkeze-
tekhez viszonyítva a legkifejtetlenebb, minthogy a jelz ői predikációban jelölt 
értékítélet úgy minősíti a jelzett szó jelölte fogalmat, hogy azt nem egy új 
tulajdonságjeggyel látja el (jelentésb ővítés), hanem egy pozitív vagy negatív 
előjelű  értéktartalmat csatol hozzá, mint egy elvont meghatározó jegyet. A jelzett 
szó jelölte fogalom értelmét ezzel nem sz űkiti. A többi értelmezői minősítésektől 
az értékítéletet tartalmazó jelz ői predikáció abban is különbözik, hogy a jelz ő  
jelölte fogalom egyedül a jelzett szó jelölte fogalom vonatkozásában jut jelentés-
hez, a költői leírás/kép jelentésösszefüggéseinek a kialakításában csak mint a 
jelzős szerkezet tagja vesz részt. Pilinszky költészetében meglehet ősen nagy 
számban találunk ilyen értékítéletet tartalmazó jelz ői predikációt>  mely .a költő i 
nYelvet alakító szemléleti szubjektívitásra vet fényt, s ezen belül egyrészt arra a 
gondolati/indulati felfokozottságra, amely Pilinszky több versének (különösen 
fiatalkori költészetében) a strukturálásában meghatározó jegyként vesz részt, 
másrészt a legtöbbször nem a képi leírást választó képalkotásnak a jellemz őire, 
amikor is a jelzős szerkezet nem a leírás szolgálatában án, hanem a költ ői állítások 
definitorikus pontosítottságánakés véglegesség érvény űségének a szolgálatában: 
'légy hát, akár az állatok, / oly nyersen szép és tiszta, 1 bátran figyelj, mint ők 
figyelnek / kegyetlen titkaikra. // S egy éjjel, magad sem tudod, / mint égig ér ő  
ének, / feljönnek benned napjaid, / a halhatatlan évek. . ." (Magamhoz), vagy az 
1970 december 22 vers, melyben egy sor értékítéletet tartalmazó melléknévi 
állítmány fogalmazza meg á teljességérzet adott léthelyzetét: 

Rühes ebek, vérzünk a párnán. 
Gyönyörűek vagyunk. 
Azután csak ügyetlenek 
és halhatatlanok. 

(Folytatjuk) 
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BARTLTC GABRIELLA 

A FÖLÖSLEGESSÉG SZOMORÚSÁGA 
ANGYALSZÁRNYAK ÉS ÁZOTT TOLL A 24. BELGRÁDI NEMZETKÖZI 
SZÍNHÁZI FESZTIVÁLON 

Nem megy az írás. Ha az okokat keresem, miért készül el nehezen ez az 
Összefoglaló a szeptember végén megtartott Belgrádi Nemzetközi Színházi Fesz-
tiválról, akkor a legtolakodóbb az a határozott érzés, hogy az embereket ez id ő  
tájt, ebben a zűrzavaros, századvégi Európában egyáltalán nem érdekli a színház. 
Mögöttünk az elmaradt világvége (David Bowie 1984-re jósolta) és az elmaradt 
harmadik világháború. Éljük az élet szürrealisztikus dramaturgiáját, karnyújtás-
nyira tőlünk a polgárháború és akkor kezdjek el én most színházról fecsegni. 
Amúgy is sok a szó és hiányzik az eredeti gondolat. (Ez sem az.) Az eredetiségen 
túl hiányzik a korszakot meghatározó irányzat — nemcsak a színházban. Ezzel 
bevezetőm sínre is került, mert feltehetem a kérdést: akkor mi van? Irányzatok 
sokasága van, melyek a művelődéstörténet legkülönböz őbb koraiba nyúlnak 
vissza: barbár törzsek rituáléihoz, a húszas évek orosz avantgárdjához, a barokk-
hoz és a metafizikához, a hatvanas évek happeningjeihez stb. Én azonban most 
nem aszerint kategorizálom a látottakat, ki honnan merít. A magam élménye 
felől közelítek az el őadásokhoz, önzőn. 

Akolmeleg. Eugenio Barba Talabot című  előadásában találtam meg Pilinsz-
ky szavával az akolmeleget, a népművészet szépségét és áhítatát. Többféle nép-
szokást gyű rt egybe Barba ebben az ezredvégi, furcsa, ütött-kopott, de nagyon 
szép produkcióba. Szép, mint a kínai negyed nyomora, mint az egykori hippita-
nyák káosza. Legalább ezer kis apró részletb ől csipeszelik egybe a végül is 
tökéletes struktúrát: száraz falevélb ől, Che Guevara és Antonin Artaud arcké-
péből, kagylókból, vörös zsinórból, madárfészekb ől, tollból, Petit Beurre 
kekszből, énekekből, égő  papírlampionból, amelynek drótjai óhatatlan a kiégett 
Földet, a katasztrófa utáni Földet idézik fel bennünk. A Talabot kiindulópontja 
egy dán antropológusn ő  látomása. E tudomány doktorai és akadémikusai nyilván 
az antropológia bolondjának tartják. (Lásd falu bolondja.) A szóban forgó Kirsten 
Hastrup órákig állt az izlandi hegyekben egy birkalegel őn, ködben, egymaga. 
Aztán elmesélte, amit látott: érte jött a huldumadur, a legendák rejt őzködő  hegyi 
embere. Az ő  élménye a kulcsa ennek az irrealitásból kiinduló realitásnak, mert 
a valóságról legfeljebb legendáink vannak — mondja Barba, aki lényegében azt 
teszi, amit a hallucináló antropológusn ő: a dolgok szövete alá ás. Az érzéseket, 
az élményt, a fájdalmat, az örömöt keresi az adatok mögött. Az ösztönök és a 
reflexek nyelvén szól, ezért van az, hogy els ősorban a néző  érzéseivel kommuni-
kál és nem az értelmével. Az el őadásban lényeges néz ők és színészek fizikai 
közelsége. Az 0 din Theatret keleti színházi hagyományokra támaszkodva sajátos 
eszközrendszert dolgozott ki. Ezen a szuggesztív testnyelven elevenedik meg 
minden, ami fikció, ami túl van a naturalista tükrön. Ezzel a technikával szemben 
európai előadásmóddal vázolják Kirsten Hastrup antropológusn ő  civil életét: 
küzdelem a szigorú atyai elvekkel, férjhezmenés, szülés (négy gyermek), dokto- 
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rálás, válás . . . Sajátos figurája a darabnak a történelem angyala, akit Walter 
Benjamin leírásából jól ismerünk, szeme tágra nyílik, szárnyai kifeszülnek: ',Arcát 
a múlt felé fordítja. Ahol mi események láncolatát látjuk, ott ő  egyetlen katasztró-
fát lát, mely szüntelen romot romra halmoz, s mindet a lába elé sodorja. Id őzne 
még, hogy feltámassza a holtakat és összeillessze, ami széttörött. De vihar kél a 
paradicsom felől, belekap az angyal szárnyaiba és oly er ővel, hogy nem tudja 
többé összezárni őket. E vihar feltartóztathatatlanul űzi a jövő  felé, amelynek 
hátat fordít, miközben az égig n ő  előtte a romhalmaz. Ezt a vihart nevezzük 
haladásnak." Ennek a Walter Benjamin-i gondolatnak a beépítésével tovább 
tágulnak az előadás asszociációs körei. Az el őadás testén támadt rés nyomán 
érezni, Barbáék hogyan vélekednek a múlt id őről, mindarról, ami megtörtént 
vagy megtörténhetett volna: megváltoztathatatlan, megoldhatatlan, jóvátehe-
tetlen. 

A történelem angyalát kínai álarcban, fekete kezeslábasban, karjára er ősí-
tett óriási fehér szárnyakkal Iben' Nagel Rasmussen játssza, az Odin Theatret 
egyik alapító tagja. Külsőre olyan, mint egy kínai clochard, a mítoszok csavargója. 

Kaland. A színházi kalandot az idén egy moszkvai el őadás szolgáltatta. Jean 
Genet A cselédek című  drámáját három n őszereplő  helyett négy férfi játssza. 
Roman Viktyuknak két évvel ezel őtt a Szatíra Színházában realizált rendezése 
szellemes lázadás a bolsevista agitatív m űvészeti tradíció ellen, ugyanakkor 
elszánt menekülés az akadémista színház ürességét ől. Visszacsatolja az orosz 
színjátszást a húszas évek Moszkvájának m űvészetéhez, anarchikus figyelmezte-
tésképp, hogy ha valamib ől fel fog támadni az orosz színjátszás, akkor a századel ő  
avantgárdja lesz az. Ott kell folytatni, ahol Sztálinék er őszakosan eltépték a 
szálat. Látványban a szecesszión alapszik Roman Viktyuk rendezése, bels ő  struk-
túrájában viszont ésszerű  és logikus, mint egy konstruktivista festmény. A 
többszörös nyitással és zárással megsemmisíti a struktúra zártságát. Fontos 
szerepet kap nála tér és ritmus viszonya. Teljes lélektani tehermentesítést végez, 
nem törődik holmiféle pszichológiai mélységekkel. Színészeit ől nem őszintesé-
get, hanem dinamikus feszültséget követel. Az alakok megformálásában és a 
jelenteképzésben- felhasználja a konstruktivistáknak a disszonanciára vonatkozó 
elméletét, mely szerint a disszonancia a dolgokban rejl ő  két ellentétes forma 
találkozásából fakad. Ez a találkozás hatalmas energiákat szabadít fel. Színészei 
úgy férfiak, hogy n ők, vagy fordítva is mondhatnánk. Arcuk vastagon fehérre 
púderezett és erősen sminkelt, csaknem bábszerű. A Madame-ot alakító Szergej 
Vinogradov olyan, mint Greta Garbo: tökéletes arcvonások mögött hátborzon-
gató üresség. Fantasztikus, fenséges és humorral teli, ahogy ezek a férfiak 
félmeztelenre vetkőzve, fekete tüllfüggöny mögött életre-halálra küzdenek egy-
mással a természetestől teljesen eltérő  teatrális mozgással. Ez A cselédek, hála 
annak a nagy adag negatív energiának, amelyet a színészek kifejtenek benne 
(Konsztantin Rajkin, Alekszandr Korzsenkov, Szergej Vinogradov és Szergej 
Zarubin) valóságos dada-hadjárat lehet a Szovjetúnióban, azaz m űvelődéstörté-
neti hivatást tölt be. Helyénvaló tehát, hogy Jovan éirilov, a BITEF m űvészeti 
igazgatója meghívta a fesztiválra, annak ellenére, hogy másfél évvel ezel őtt már 
szerepelt Jugoszláviában a zágrábi Eurokaz műsorán. 

Megrökönyödést váltott ki hazájában a Brémai Táncszinház Ulrike Meinhof 
koreodrámája, amely provokatív lehet az egyesülést ünnepl ő  Németországban, 
már csak azért is, mert most, amikor minden oldalról vereséget szenved a nyugati 
baloldal, Johann Kresnik koreográfus nem tagadja meg nemzedékének politikai 
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meggyőződését, a 68-as diákmozgalmakat, baloldali szellemben csinálja továbbra 
Is színházi előadásait, szétzilálja a klasszikus balettet. Az eltompult, üres jóléti 
társadalom ellen emeli fel szavát az Ulrike Meinhoffal. Az erkölcsi indíttatás 
jellemző  volt koi.ábbi műveire, a nálunk is bemutatott Silvya Plathra, illettve a 
Macbethre. Azonban főleg a Silvya Plathnál még nem volt ennyire egyértelm ű , 
hogy Kresnik már-már felcseréli a színházat az ideológiával. Azért csinál színhá-
zat, hogy ítélkezhessen a polgári világ fölött, nem pedig azért, hogy esztétikai 
síkon újrateremtse a világot. Ennek ellenére, mármint hogy az üzenet túlságosan 
is ránehezedik a megformálásra, az Ulrike Meinhof egyes jeleneteiben nagy 
produkció. Kresnik tánctechnikája, stílusa csak rá jellemz ő : a természetes moz-
gást, dokumentarista beállításokat montázsolja hajszolt, kicsavarodott, megme-
revedett, béna mozdulatokkal, groteszk táncelemekkel. Élesen szembeállított 
képekkel dolgozik. A környezet dühös, agresszív, ideges ritmusát szembeállítja 
főhősnője emberi reagálásával, mozdulatlanságával. Ezzel éri el azt a hatást a 
nézőnél, hogy annak tudatában nem a terrorista n ő  bűnössége rögződik, hanem 
a másképpen gondolkodó ember abszolút védtelensége, kitaszítottsága, szégyene, 
szenvedése és kétségbeesése- az emberiség sorsának alakulása miatt. Három 
kitűnő  balett-táncosn ő  táncolja három személyiségre bontva Ulrike Meinhofot: 
Margaret Hüggenberger, Amy Coleman és Regin Fritschi. 

Dráma. Kresnik keményen politizáló kompozíciójával szemben Toma.'2" 
Pandur Faust-rendezése egészen elvont, esztétikai központú. Tökéletes bizton-
sággal fölépített világ, ötórás nagy el őadás. Egy évig dolgozott rajta a maribori 
Népszínház társulata és minden el őadás alkalmával újra megküzd érte. Teljes 
betekintése az egész, összetett mechanizmusba csak a rendez őnek van. A színész 
dolga szuggesztív jelenléttel, kemény fizikai er őfeszítéssel, az akrobácia határát 
súroló játékkal szolgálni a ráeső  részt. Tomaž Pandur totális, vagy ha úgy tetszik 
szintézisre törekv ő  színháza közelít ugyan a mozgásművészethez, továbbá a kép-
zőművészethez és a zenéhez, de nem vonja kétségbe a szavak létjogosultságát 
sem. Goethe verses drámájának nemcsak els ő, de második részét is, dramaturgiai 
húzásokkal ugyan, ám szöveghűen adják elő. A szereplők tisztán artikulálnak — 
ami meglepő  ami hazai avantgárdhoz szokott fülüknek. Olykor német eredetiben 
mondják a szavakat ott, ahol Goethe nyelvének ritmusa a kifejez őbb, például a 
tragédia első  képében a Szellem tökéletes németséggel szólal meg: Wo bist du 
Faust? — kérdezi Ivan Rupnik, miközben embrióként felhúzott térddel a színfal 
gótikus rózsájában forog. A színészek teatrálisan beszélnek ugyan, de nem 
szavainak, hanem a gondolatot keresik. 

Egyébiránt a rendezésr ől is elmondható, hogy bár látványos, mégsem 
önkényesen halmoz képet képre. A legkülönfélébb irányzatokból emel be megol-
dásokat, stílusjegyeket az el őadás testébe, és ott ntomažpandurizálja" őket, azaz 
átgyúrja. Az egymás mellé helyezett képek kapocsként szorítják egymást, el őre 
és vissza értelmezik önmagukat — és egymást is. Ezért küszködök a látottak le-
írásával. Ami a színpadon történik, csak szavakkal nehezen elmondható. A 
színpadképet (Marko Japelj munkája) barokk és metafizikus ikonográfia hatá-
rozza meg. A függönyre, amíg szét nem nyílik, felh ők vonulását vetítik az el őadás 
kezdetén. Amikor felmegy a függöny, Faustot látjuk földbe ásott lábakkal, 
körülötte víz van, háta mögött sivár gótikus utcarészlet, vagy ha akarjuk azt 
mondjuk: egy napon szürke fal. Faust (Janez kof) krisztusi jelekkel van felru-
házva, azaz lemeztelenítve. Testét felhólyagzott sebek borítják, mint rágógumiból 
fújt buborékok. Két kezében vasgolyó. Ezeket a golyókat veri össze ütemesen, 
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miközben 45 fokos szögben elhajolva a saját tengelye körül forog és els ő  mono-
lógját mondja. Színpadon plasztikusabban megfogalmazva nem láttam még fausti 
vágyat: az ember határait Isten határtalanságára tágítani. 

Mint Ridley Scott alapfilmjében, a Szárnyas fejvadászokban, a maribori 
Faustban is állandóan esik az es ő. Faustot víz veszi körül az els ő  jelenetben, 
Nárciszként nézi tükrében önnön kínjait. A városkapu jelenetben Faust még 
mindig bokáig földbe ásva áll. Besétál hozzá egy fekete bulldog, él ő  kutya, és 
szájon nyalja Faustot. Esni kezd az es ő. A kutya eltűnik. Jön Mefisztó (Brane 
Šturbelj), aki egészen feminin jelenség. Az érzéki kapcsolat kettejük között nem 
önkényes, hiszen a vágy köti őket egybe, a mindent megismerni akarásnak a 
vágya. Margit (Ksenija Miši ć) és Faust viszonya ezzel szemben az imához hason-
lítható. Margit Faust számára a megtalált, majd a tragédia végén ismét elveszített 
hit. A tömlöc jelenetben Margit hínáros vízben egy döglött kacsát ölel magához, 
tépi a mocskos, ázott tollat. Fölötte hatalmas, ágaskodó falovakon elvágtat Faust 
és Mefisztó. Ezután már csak a fölöslegesség történetét gazdagítja Faust minden 
cselekedete. A rendezés pesszimista látvánnyal zárja a tragédiát. A második 
részben minden mozgás megmerevedik, Faust elpusztul, mintha sosem lett 
volna. Betemetik egy k őoszlopba. Az ember fölöslegességének a szomorúságával 
ér véget az el őadás. Tomaž Pandur rendezése ebben a felismerésben is összegezni 
látszik a modern művészet történetét, azaz érzésvilágát, hiszen a modern m űvé-
szet története nem más, mint a fölöslegesség tudatosításának a története. 

Parateátrum. A BITEF szalagcímében az idén a parateátrum megjelölés is 
szerepel a teátrum mellett. Azonban ez a nemzetközi fesztivál nemcsak most, 
mindig is a legkorszerűbb irányzatoknak igyekezett helyt adni, tehát a határese-
teknek is. Szerintem ostobaság most kiírni a parateátrumot a zászlóra, amikor 
már teljesen elmosódtak a határok a két fogalom között, azaz a határesetek 
bevonultak a klasszikus színházba. Ezt látszik igazolni az is, hogy Meredith 
Monk, az amerikai avantgárd nagyasszonya muzeális hatást keltett a m űsorban. 
Ennek ellenére jó, hogy meghívták, tisztelgés volt ez a m űvésznő  előtt, aki 
avantgárd törekvéseivel a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején forra-
dalmi újításokat vitt véghez a művészetben. Amit csinált, mára artikulálódott és 
bevonult a fő  áramlatba. 

Félúton van parateátrum és táncszínház között az Ikarosz bukása című  
mozgásszínházi produkció, a belga Frederic Flamand szerz ői projektuma. Félú-
ton lenni nem szerencsés helyzet. Bár szakmailag semmi kifogás nem érheti a 
produkciót, a táncosok wilsoni tiszta mozdulatai perfektek, a képz őművészeti 
megoldások, a fehér szárnyak erdeje tökéletes, de hiányzik az egészb ől valami, 
amit a legegyszerűbben a titkos erej ű  koncentrációnak nevezhetnénk. Breughel 
azonos című  festményét analizálja Frederic Flamand, matematikus konst-
ruktőrként szedi szét részeire és rakja egybe a részeket az ezredvég szellemiségé-
nek stigmájával ellátva. Egy biztos: ezeknek a belga angyaloknak a 
szárnycsattogása álmainkban nem kísért. 

A 24. BITEF díjai: A Mira Trailović  Nagydíjon egyenrangúan osztozik a Faust 
(maribori Slovensko narodno gledalig če, rendező  TomEd Pandur) és az Ikarosz bukása 
(brüsszeli Plan K, rendez ő  Frederic Flamand). Különdíjat kapott a moszkvai Szatíra 
Színház A cselédek című  produkciója Roman Viktyuk rendezésében. A közönség díját is ez 
az előadás érdemelte ki. A Politika kiadóház díját a legjobb rendezésért az idén szervezési 
okok miatt nem osztották ki. 
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GAJDOS TIBOR 

A FOLYTONOSSÁG JEGYÉBEN 
A SZABADKAI ŐSZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZEZON KEZDETÉN 

Mint már az előbbi beszámolónkból kitűnhetett, Szabadkán a képz őművészeti 
kiállítások szervezése szempontjából a nyár folyamán nem is állt be igazi pangás, 
így az őszi idény kezdete tulajdonképpen csupán a kevésbé látványos rendezvé-
nyek folytatásának tekinthető . 

A Képzőművészeti Találkozó Miloš Baji ć  belgrádi festőművészt tisztelte 
meg a szezonnyitó rendezvénnyel, amikor 1990. szeptember 14-én összes termét 
rendelkezésére bocsátotta, hogy egy retrospektív kiállítás keretében mutassa be 
gazdag életművének legjavát a szabadkai közönségnek. Az újvidéki Rajko Ma-
mužić  emlékképtárral együttműködve a Találkozó ezúttal egy jelent ős jugoszláv 
alkotó jól átgondoltan rendezett anyagát prezentálta mindazoknak, akik tiszte-
lettel hódolnak a képzőművészet kiválóságainak munkássága előtt, tekintet 
nélkül arra, hogy milyen stílus, irányzat, m űvészi hitvallás képvisel ői, elkötele-
zettjei. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert Baji ć, akit már több együttes és önálló 
kiállításon ismerhetett meg a szabadkai közönség, azoknak a kísérletez ő  művé-
szeknek a sorába tartozik, akik az országban az els ők között törték át a konven-
cionális alkotó stílusok korlátait és az absztrakt festészet elkötelezettjei lettek. 
De ezen a nem időrendi sorrendben elrendezett tárlaton a kezdeti korszak 
realista művei, valamint az átmeneti évek termését képvisel ő  stilizált figurális 
kompozíciók is jelen vannak. Különös érdekessége és értéke a tárlatnak a fest ő  
minden korszakába beékel ődő, mathauseni rémlátomásokat idéz ő  képek — a 
művész személyes élményei —, melyek őszinteségükkel és megrázó ábrázolás-
módjukkal megtörik a néhány változatban megjelen ő  elvont anyag tömegének 
esetleges egyhangúságát. 

Mindenképpen megállapítható, hogy a Képz őművészeti Találkozó az 1990- 
es őszi idényt egy nagyszabású rendezvénnyel nyitotta meg. 

Szeptember folyamán a városban más képz őművészeti esemény nem tör-
tént. Október 9-én a Városi Múzeum els ő  emeleti kiállítási termében megnyílt a 
zombori és sztapári üvegre festett ikonok kiállítása. A zombori Városi Múzeum 
együttműködésével szervezett tárlat, mely az intézmény tulajdonát képez ő  mint-
egy ötven egyházi jellegű  műtárgyat ölelt fel, az észak-bácskai ikonfestészet 
sajátosságait demonstrálja; egyben leszögezhet ő, hogy nem annyira képz őművé-
szeti, inkább etnográfiai jelent ősége alapján számíthat komolyabb érdekl ődésre. 
Ez az érdekes kollekció egyben azt a tényt is bizonyítja, hogy a naiv m űvészek 
által annyira közkedvelt üvegfestészeti technika éppen az ikonfest ő  műhelyekből 
meríti gyökerét. A tárlat legértékesebb darabjait kétségtelenül a XVIII. század 
első  felében működő  és műhelyalapító Mojsej Popović  munkái képezik. Ezek az 
ikonok a kijevi iskola legjobb hagyományait tükrözik és a barokk festészet kiváló 
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vajdasági alkotásaihoz mérhetők. Fia, Andrej, jó tanítványként dolgozott, de 
ikonjai eredetiségük szempontjából elmaradnak az apa alkotásai mögött. A 
kiállításon látható anyag zöme, mintegy harmincöt ikon, az ugyancsak zombori 
Protić  család műhelyéből került ki. Sajátossága, hogy színekben gazdagabb, 
alakzatai körülhatároltabbak és dekoratívabbak az el őbbieknél, és ezt a, benyo-
mást még a táj népművészetének hatására festett virágos hátterek is fokozottan 
kiemelik. Ugyanakkor ez a XIX. századtól a XX. század elejéig terjed ő  műhely-
munka termékei egyre inkább sablonos ipari készítményekké degradálódtak. 
Nem csak az alapító stílusától, de annak művészi értékrendjétől is elszakadtak. 
A tárlat egészében mégis élményt nyújtó, nem szokványos anyaga a kiállítási 
tevékenység sajátságos színfoltjának tekinthet ő . 

A fenti tárlat megnyitását követ ő  napon, október 10-én a városháza el őcsar-
nokában a felszabadulás napjának tiszteletére a Bunjeva čko kolo képzőművészeti 
alosztálya nyitotta meg amatőr festőinek kiállítását. Az újabban legaktívabban 
munkálkodó nem hivatásos művészcsoport tizennégy alkotójának munkái ismét 
betöltötték a vestibule falait, bizonyítandó azt a lendületes tevékenységet, ame-
lyet ebben az évben végeztek. Két kiállító alkotó, az ismét új oldaláról bemutat-
kozó Karlo Šegec, aki három nagyméret ű  enformel festménnyel szerepel, és 
Stipan Šabić, aki kiforrott, lírai hangulatú pasztell tájképeit hozta el erre az 
alkalomra, művészi színvonalával messze túlszárnyalja az amat őrök színvonalát. 
Valószínű, hogy inkább segítő  szándékukat és szolidaritásukat kívánják meger ősí-
teni részvételükkel a mögöttük fölsorakozó alkotókkal, akik közül különösen 
Cecilija Milanković, Laura Peić, a bájosan naiv Cilika Dulié Kotroba és Šime Pei č  
munkái mutatnak figyelemre méltó értékeket. A többi résztvev ő  változatos 
színvonalat képvisel ő  festményei egy szép és nemes törekvést szimbolizálnak. 

Október 14-én a városháza tanácstermének el őterében megnyílt Polgár 
Weil Erzsébet szabadkai szobrászn ő  és Szilágyi László fest ő  együttes tárlata. A 
szobrászn ő  elsó kiállításának az szolgált indítékul, hogy a városnak ajándékozta 
Danilo Kišnek, az egy éve elhunyt, szabadkai születés ű  hírneves írónak a mell-
szobrát, amely bronzba öntve került a kiállítási tér központjába. Ez az esemény 
egyben része volt annak az írói Karavánnak, amelyet Kiš halálának évfordulója 
alkalmával a Vajdasági íróegyesület Szabadkán rendezett meg. Danilo Kiš mell-
szobra egyébként legsikerültebb azon elhunyt és él ő  szabadkai személyiségeket 
ábrázoló munkák között, akik születésük vagy működésük alapján a városhoz 
kötődnek. Mind hasonlatosság, mind művészi-mesterségbeli szempontból méltó 
a kiváló író emlékéhez. A tárlaton látható mellszobrok között van még néhány 
jól karakterizált és meglep ő  hasonlatosságot felmutató alkotás (pl. Basch Márton, 
Petrik Pál, dr. Licht Antal portréja), min őségileg azonban nem kiegyensúlyozot-
tak, mert feltűnik a szobrászművészetben megkövetelt bátor plasztikai megoldá-
sok hiánya. A szobrászn ő  nem fejezte be a Kamocsai István budapesti szobrász 
műtermében elkezdett tanulmányait, kés őbbi működéséből pedig hiányzik a 
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folyamatosság és az egészséges ambíció. Ezek a körülmények korlátozták Polgár 
Weil Erzsébet teljes művészi kibontakozását. 

Szilágyi Lászlónak, minden idők egyik legtehetségesebb szabadkai amat őr 
festőjének a város régi utcáit és a környék veszend ő  tanyáit megörökítő  olaj-
festményei jó hátteret nyújtanak a kiállított szobroknak, hiszen ezeken a m űvészi 
eszközökkel megfestett utcákon jártak, éltek, vagy még ma is elhaladnak a 

• szoborportrék modelljei. 
Utólagos megjegyzés: Szabadka művészéti köreiben a Kiš-szobor ügye 

kisebb vihart kavart. Ocsúdnak az alkotók? 

Október utolsó napjaiban összetorlódtak a képz őművészeti események. 
25-én a Francer Galéria els ő  vendége Szajkó István volt, aki a Kék váza és más 
szabadkai motívumok által ihletett pasztellképeinek kiállítását nyitotta meg. 
Szajkó, akinek fest ői kvalitásai már jól ismertek, a kissé sz űknek bizonyult 
magángalériában tíz nagyobb formátumú festményével nem okozott meglepetést 
a megnyitón nagy számban megjelent m űpártolóknak, de a művek nyújtotta 
élmény ezúttal sem maradt el. A kamaratárlaton szerzett benyomásokat a követ-
kezőkben lehetne összegezni: 

Szajkó elkötelezte magát a pasztell mellett és minden más fest őanyagot 
mellőzve most már évek óta ezt a technikát igyekszik a legmagasabb fokra 
emelni. 

Témakörét leszűkítette. Az előbbi fázisok kísérő  szimbólumait (kerékpár, 
bozót stb.) mellőzi, csupán a kallódó levél és az árulkodó galambtollak kísérik 
hűségesen alapmotivumainak zömét. 

Szajkó a régi szabadkai és palicsi építészet. b űvkörében, varázslatában él. 
Hiszen a kiállított munkák közül csak két nagyvonalúan megoldott Női akt képez 
kivételt. Igaz viszont, hogy ézek a régi szabadkai építészeti remekek Szajkó 
felfogásában átértékel ődnek; új, légies, ég és föld között elhelyezked ő  formában 
jelennek meg. A művész kései társszerz ője lesz Raichlének, Komornak, Jakabnak 
és a többieknek. Lírai neoromantika? Mesterkélt inek tűnhető  besorolás . . . de 
mindenképpen szajkói és egyéni. Amihez Francer mester keretei is méltóak. 

Október 26-án a Képzőművészeti Találkozó egyszerre két kiállítás megnyi-
tásával lepte meg a közönséget. Az intézmény emeletének összes termében az 
ország illusztrátorainak 108 blokkban elhelyezett rajzait és grafikai munkáit 
mutatta be. A rangos kiállításnak régi hagyományai még az 1959. évre nyúlnak 
vissza, amikor első  rendezvényén Pjer Križaniénak és az illusztrációs alkotás más 
kiválóságainak munkáit prezentálták a nyilvánosságnak. Szabadkára most 
először hozták át ezt a gazdag anyagot, de a szervez ők ígérik, hogy a jövőben 
rendszeresíteni fogják Belgrád Aranytollának szabadkai reprízét. 

A zsűrinek valóban nagy anyagot kellett átnéznie, nem csoda tehát, ha az 
oldaítélt díjak száma oly b őséges, hogy felsorolásukat mellőzni kell. Mégis meg 
kell állapítani, hogy ebb ől a sokaságból néhány alkotó munkája külön figyelmet 
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érdemel. Milan Jovanović  színes, szugesztív könyvborítói, Bogdan Krži ć  erőteljes 
rajzai, Zdravko Mićunović  'és Darko Perović  stripjei, 2eljko Pahek színes fan-
tasztikuma, Miroslav R. Todorovié és Todor Šiljak szürrealista figurációi, vala-
mint Aleksandar Pribi ćević  és Zlata Bilić  bájos meseillusztrációi kelthetik fel 
különösen az érdekl ődők figyelmét. Ugyanakkor a szabadkai Szabo Erika mun-
káiról sem feledkezhetünk meg. Illusztrációi letisztultak, fokozódó érlel ődésről 
tanúskodnak és jól beilleszkednek a gazdag kiállítási anyagba. 

A Találkozó Szalonja egy mer őben más jellegű  tárlatnak adott helyet. A 
három város: Szabadka, Zombor és Eszék együttm űködésének keretében Nedelj-
ko Cubek eszéki festőművész önálló kiállítását nyitotta meg. A viszonylag fiatal 
festő, aki 1980-ban a szarajevói Képzőművészeti Akadémián szerzett diplomát, 
huszonhat nagyméretű  vásznával mutatkozott be a város m űpártoló közönségé-
nek — sikerrel. Mert már az els ő  benyomások is nyilvánvalóvá teszik, hogy érett, 
céltudatosan alkotó fest ői egyéniséggel állunk szemben. Cubek dús koloritású, 
bővérű  vásznainak festésekor az emberi figura sajátságos, szürrealisztikus meg-
fogalmazásából meríti az ihletet. A test, illetve annak egyes részei, els ősorban a 
végtagok kiindulási pontként szolgálnak, hogy aztán azokat komoly játékosság-
gal elvontabb, tiszta fest ői motívumokba torkollja. Ezt az eljárást azonban 
fordított irányban is szemlélhetjük. 

A Képzőművészeti Találkozó ezzel e két tárlatával joggal tarthat számot 
szélesebb körű  érdeklődésre. 



OLVASÓNAPLÓ 

GOMBOS HITVILÁGA 

JUNG KÁROLY: Hiedelemmondák és hiedelmek. Adatok Gombos népi hiedelem-
világához. 
Forum, Újvidék, 1990. 

Páter Kiss István (1733-1798) ferences barát 1766-ban a kecskeméti rendházból elindult 
a Szentföldre. Egy évet töltött ott, s mintegy harminc év múlva, 1792 és 1795 közt naplólja 
alapján megírta Jeruzsálemi utazását, a magyar kés ő  barokk prózának Mikes, Faludi, 
Bethlen Kata művei mellett kiváló alkotását. Kéziratból csak 1958-ban adta ki Rómában 
Pásztor Lajos. Amikor a barát arról ír, hogy fölkereste a barlangot, amelyben Heródes 
üdözése ellen a szent család menedéket keresett, elmondja: éhes lett a kis Jézus: “síra a 
csöcsömös kisded". “Meg kellelteté [kínálta] a Sz. Anya sz űz tejével, azomban mind az 
félelem, mind az barlangnak sötétsége az okozta, hogy a kisded Jézus elhibázván a sz űz 
emlőt, és így a Sz. Anyának sz űz teje a köves barlangba lecsordula: azonnal egészlen 
megvilágosíttatott a sötét barlang, és a sz űz tej tellyességgel megfejérítette, meg is 
lágyította az egész kemény k ősziklás barlangot; csudálatos és hasznos erőt adott annak az 
Úr Jésus, úgymint ezen barlangban való fejér lágy k ősziklának. Úgyhogy az hideglel ősöket 
meggyógyíttya, a kisded gyermeknek erejét meghozza, a szoptatós anyáknak nevel ő  tejeket 
[tejüket] eml őjökben bővségessé tészi, akik ezen Szűz Anya tejétül megfejéríttetett lágy 
követskéjéből ájtatossan és bizodalmas reménséggel bévésznek. Én magam is hoztam 
belőle; akiknek adtam, csalhatatlanul tapasztalták foganatos hasznát. Most él ő  személyek 
vannak többen Ketskemét mez ő  várossában, akik sok hálaadással köszönték" (216). 

Kálmány Lajos jegyezte föl sz őregi káplánkodása idején, és írta meg Boldogasszony, 
ősvallásunk istenasszonya című  értekezésében, 1885-ben, hogy Boldogasszony tejének, 
Mária tejének tartják a gyermekágyas n ő  kifejt, lefölözött tejét, és gyógyító er őt tulajdoní-
tanak neki. 

A ráimádkozó jobb kezének nevetlen (a hiedelmekben kiemelt szerepet játszó gy űrűs) 
ujjával keresztet vetett a fájós szemre, és ezt mondta: 

Az Atyánk nevibe (újra keresztet vet) 

Fijúnak szerelmibe (ismét keresztet vet) 

Szent János áldása terjeggyön réjá! 
Boldogságos sz űz Mária teje (a föld felé viszi a kezét) 

Mozs' W,  mosogassa lë ezt a bajokat! 
A szőregi gyerek, ha szemébe esett valami, szempilláját rázva így kiabált: 

Isten nyila beleesött, 

Boldogasszony teje 
Mossa ki belöle! 
Vagy: 
Gaz esött a szömömbe, 
Isten atta, 
Boldogasszony kivötte. 
Gomboson 1977-ben az erd ődi születésű  Bodrik Katalin (1919—) ezt a bajelhárító 

imádságot mondta el Jung Károlynak: 
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Öt  ujjamma körösztöt vetek, / Ötvenöt urangyalávó, / Mária tejive, Jézus Krisztus 
szent vérive; / Ime az Ur keresztje, / Távozzatok t őlem gonosz szellemek, / Mer gy őzelmetetet 
Így! tett / A Juda nemzetibü való oroszlány, / Dávidnak törzse, aleluja, aleluja, 

Hogyan függ össze a Boldogasszony teje általában az anyatej mágikus szerepével, 
amelyről azóta az Üzenet Ortutay-számában (1990/7-9) Jung Károly külön tanulmányt 
írt? Melyik keletkezett a másikból? Ennek aligha tudunk a végére járni; de hogy kölcsön-
hatás van közöttük, az árnyalatnyi különbségek ellenére nyilvánvaló. S a több mint kétszáz 
éves hiedelem mai survival-je mutatja a hagyomány szívós erejét. 

Ahogyan az egész kötet, amely a Duna menti Gombos (Bogojevo, Bogoja) népének 
múlóban levő, mégis meglepően eleven hiedelemvilágát rögzíti – noha szerz ője szerényen 
csak „adatokat" ígér a község népi hitvilágához. 

Jung Károly a vajdasági magyarságtudomány kiváló kutatója. Alapos képzettség, 
sokoldalú tájékozottság mind a magyar, mind a szerbhorvát, s őt a nemzetközi szakiroda-
lomban, fáradhatatlan szorgalom, kit űnő  problémaérzék jellemzi. Költ ői munkásságát 
(jóllehet ezt is ihleti a népköltészet) most nem tekintve, már eddig is sokat tett szül őfalu-
jának, Gombosnak tudományos hírnevéért, egyszersmind a vajdasági néprajz gazdagításá-
ért. Szerkesztette Gombos kismonográfiáját (1978), monografikusan földolgozta az 
emberélet három nagy fordulójához, a születéshez, a házassághoz és a halálhoz f űződő  
népszokásokat (1978); a Forum Kiskönyvtár tudomány-népszer űsítő  sorozatában összefo-
glalta a vajdasági magyar néphitre vonatkozó ismereteinket (1985), és most számos 
részelettanulmányát is összefoglalva képet ad a nyugat-bácskai falu hiedelemvilágáról. 

Most is, mint korábbi dolgozataiban, nem ragad bele a helyi anyagba, hanem minden 
jelenséget összehasonlító módszerrel általánosít, az etnológiai összefüggésekbe állít be. 
Elsősorban a magyar, utána a délszláv, de sokszor a nemzetközi párhuzamokat mutatja 
föl. Ezért válik könyve helytörténeti értékén túl egyetemes folklorisztikai jelent őségűvé. 
Az összehasonlító vizsgálat hasznos eredménye például a búti (böjti) boszorkány új értel-
mezése. Ezt eddig a magyar kutatók a nagyböjthöz kötötték; Jung Károly a török—szerb 
párhuzam, a karakoncfficla nyomán meggyőzően valószínűsíti, hogy a karácsony el őtti böjt 
világának hiedelemlénye (202). 

Három részre tagolta munkáját. El őször a hiedelmek kutatásának elvi kérdéseit 
tárgyalja, a szakszókincs értelmezését teszi mérlegre. Leginkább itt sajnáljuk, hogy az 1976 
és 1982 között gyűjtött anyag 1983 ban befejezett földolgozása óta hét esztend ő  telt el, mire 
munkája megjelenhetett. Pedig nagy szükség lett volna az id őközben napvilágot látott 
idevágó művek tanulságainak figyelembevételére. Így elsősorban Szendrey Ákosnak A 
Snagyar néphit boszorkánya (1986) és Polner Zoltán több gyűjteménye (A Tekny őkaparó, 
1980; Ördöngösök, 1984; Jegykendő  a forgószélben, 1987) nyújthatott volna termékeny 
összevetésekre alkalmat. Hiányolom a fölhasznált irodalomból Sz űcs Sándor műveit, 
valamint azt a kis közleményemet, amelyben Tömörkény István néprajzi hitelesség ű  
szépirodalmi műveiből szedtem ki aMagyar hiedelemonda-katalógushoz– részben hiányzó 
típusokat tartalmazó – pótlásokat (Ethn. 1971, 269). Tanulságos, hogy ezt a forrást azóta 
mások is hasznosan aknázzák ki (pl. Czövek Judit: Halottlátók a magyar néphagyomány-
ban, 1987, 51). 

Az elvi kérdések tisztázásában Jung Károly most is friss olvasottságról, elméleti 
fölfegyverzettségér ől tesz tanúbizonyságot. Ellenvetésem éppen ezért inkább csak fogal-
mazásbeli árnyalást hozhat fejtegetéseibe. A hiedelem szöveges megformáltságát a szak-
irodalom alapján rangsorolva képzeli el. Hierarchikusan, ahogyan ő  mondja. Általában: a 
szerző, a vajdasági hungarológusok rossz szokása szerint, fölöslegesen sok idegen szóval 
él. Pedig stílusát éppen eléggé megterheli a szakszókincs valóban nélkülözhetetlen idegen 
része, nem volna szabad ezt könnyen pótolható, közérthet ő  magyar szavak kiszorításával 
szaporítania. Nem attól lesz tudományosabb a m űve, ha «szerkezetében modifikatíve 
kontinuus hiedelemvilágról" ír ahelyett, hogy „szerkezeti módosulása ellenére folyamatos 
hiedelemvilágról" beszélne (42). 
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Jung Károly szerint tehát a dite-szer ű  hiedelemközlés (Déli harangszókor az ereszet 
alatt gyülekeznek a szépasszonyok) alacsonyabb rend ű  volna, mint a fict típusú (Ha csurig 
Vince — tele lesz a pince). Hasonlóképpen a memorát, vagyis az egyszer ű  prózai élmény-
történet a fabulátnál, az esztétikailag megformált szöveg ű  élménynél. Ahogy írja: „A 
mondaalakulás harmadik és legmagasabb foka, a fabulát. . ."(41). 

Min alapszik .ez a fejl ődéskép? A fict a dite-tel szemben, a fabulát a memoráttal 
szemben esztétikai megformáltságával részesülne el őnyben, jelentene „magasabb fokot", 
«grádust" (42). Csakhogy a szerz ő  is hangsúlyozza a folklorisztika tapasztalatát, amely 
szerint a fabulátnak az esztétikai értéke fordítva aránylik hiedelemértékéhez, azaz foklo-
risztikai értékéhez. Ám a folklorisztika önelv ű  tudomány, nem az esztétika függeléke, 
tehát törvényei sem kölcsönözhet ők tőle. A folklorisztika leszakadása az irodalomtudo-
mány köldökzsinórjáról mintegy száz éve vívmány volt; egyik eredménye — f őként éppen 
Kálmány munkásságával—a szöveghűség elvének fölismerése: a korábban esztétikai céllal 
kozmetikázott meseszövegek helyett azóta követelmény a szövegek hiteles hangtani 
lejegyzésű , változatlan (az élőbeszéd pongyolaságát sem szépít ő) stílusú közzététele, mert 
csak így alkalmasak az önálló folklorisztikai tanulmányozásra. Most sem léphetünk 
vissza. Tehát ha e memorát hiedelemértéke nagyobb a fabulátnál, a folklorisztika számára 
ez az értékesebb, ez a „magasabb fokú"! Nem beszélve arról, hogy— mint Jung Károly maga 
Írja — a hiedelemmondák leggyakoribb megjelenési formája a memorát; rendkívül ritka, 
hogy a hiedelemmonda fabulát fajtáját (nem „fabulát fokon", ahogy ő  írja, mert ez érték-
ítéletet tükröz) az él ő  szájhagyományból gyűjteni lehessen (68). 

S még egy szempont. Ha ezt a négy fajtát rangsorba állítjuk, ez azt is jelentené, 
mintha egyikből volna átmenet ą  másikba. Ha elvétve előfordulhat is, hogy egyazon 
hiedelem több típusban is formát ölt, ez nem fejl ődést (diakróniát), csupán (szinkron) 
alakváltozatot tükröz. Ezért magam a hiedelmek formai ostályozását így képzelem el: 

 

[ dite 

fict 

  

memorá t 

Egyszerű  

(egymondatos) 

Összetett 

  

(szöveges) 

  

   

fabulát 

A könyv második része Gombos hiedelemvilágát mutatja be a szövegek tükrében. 
Logikusabb lett volna, ha a most harmadik részként közölt szövegek volnának el őbb, 
hiszen rájuk alapozódik az értelmezés. Ez az elemzés különben most is szakszer ű , alapos, 
körültekintő. Kiindul a szómágiából, a ráolvasásból, imádságból; bemutatja a halálhoz 
fűződő  hiedelmeket, főként a halál előjeleit; a hazajáró lelkeket; az ún, váltott (kicserélt) 
gyerekkel kapcsolatos hiteket és praktikákat; az ördögr ől és a betegségdémonokról való 
képzeteket. A fejetlen barát mondájához (70) érdemesnek tartom megemlíteni, hogy 
Szegeden is csak nyoma maradt. „Az alsóvárosi Gvárdián közben pedig többször fejetlen 
barátot láttak mászkálni" —jegyezte föl 1906-ban Bek Pista (Segedi emlékek, 1985, 187). 

Korább Jung Károly önálló tanulmányban tárgyalta, most is bemutatja a küls ő  
lélekre vonatkozó hiedelemkört, az ún. Guntram-mondát. A Magyar hiedelemmonda-ka- 
talógus, amelyet a gombosi hitvilág tárgyalásában is vezérfonalul használt, nem ismeri ezt 
a típust. Ez azért furcsa, mert Szendrey ÁkosA magyar népi hitvilág (Ethnographia, 1946) 
című  tanulmányában (amely hiányzik Jung Károly forrásjegyzékéb ől) bőségesen tárgyalta, 
mégpedig — ez szintén elkerülte a szerz ő  figyelmét — négy példája közül az egyik az 
egyházaskéri Borbély Mihálytól való, Kálmány Lajos lejegyzésében (Hagyományok, 1914, 
2: 150). Szendrey négy magyar adata azt az egyetemes primitív lélekszemlétet érzékelteti, 
amely szerint a lélek —nyilván a nyitott szájjal alvó ember lélegzésének, párájának látványa 
nyomán — időnként elhagyja a testet. A négyb ől kettő  csak ennyit mond, kettő  viszont a 

testből így kiszálló lelket valamiféle él őlénynek tartja. Az 1584. évi kolozsvári boszorkány- 
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pör tanúvallomása — akár Jung Károly gombosi adatközl ője — dongó képében vélte a lelket 
kiröpülni, Borbély Mihály szabadságos katonájából viszont kis fehér egérként távozott. 
Bajtársa agyon is ütötte, nem sejtve, hogy ezzel barátját ölte meg . . . 

Szendrey Ákos összeállításából tudjuk, hogy Baranyában méh alakjában önállósul a 
lélek; az altaji népek mondáiban rendesen valami kis állatként; a burjátok méh, a vogulok 
szarka, bagoly, a votyákok lepke, az osztyákok és az észtek légy, a lappok darázs, a szlovákok 
madár képében képzelik el. Uno Harva szerint Közép-Európában a lélek általában egér 
alakját ölti magára. A nyugati szlávok képzetkörében ugyancsak a légy,a madár (fecske) és 
a galamb tölti be ezt a szerepet. Ez utóbbi alighanem a Szentlélek ábrázolásának is 
magyarázata (vö. Jelképtár, 1990, 73, 140). 

Jung Károly ezt a motívumot két szövegében is megtalálta. Ámde mindkett őt 
ugyanaz az adatközl ő , a sokác születés ű , Gomboson csak két évtizede lakó Csizmár Lenka 
(1904-1987) mondta el neki. A félreértések elkerülésére jobban kellett volna ezt hangsú-
lyozni, hiszen ez azt jelenti, hogy a gombosi magyar hagyomány szempontjából ez inva-
riáns, nem közösségi népi tudás. Abban azonban a szerz őnek igaza van, hogy ez az egyedi 
előfordulás e mondatípus pannon—balkáni—dalmát valtozatainak magyar nyelv ű  lecsapó-
dása, és arra int, hogy tovább vizsgálódjunk már közölt és ezután gy űjtendő  adatok után, 
hátha lappanganak még további tanulságokat nyújtó változatok. Mint amilyen a szintén 
magában álló Borbély Mihályé. 

Ez a példa arra is int, hogy a mesekutatásban bevált egyéniségvizsgálat a hiedelmek 
gyűjtésében is magyarázó szempont lehet. Jung Károly legid ősebb adatszolgáltatója már 
százéves volna (Rohácsek Lázár, 1890-1980), a legifjabb Búzási Borbála (1924—) pedig még 
ötven sincs. Érdemes lenne ennek a nemzedéki elvnek a hiedelemanyag természetében 
Megmutatkozó sajátságaira is figyelmet fordítani. Csakúgy, mint arra, hogy valaki évekig 
Amerikában élt, vau Szabadkán született, bunyevác családban. Egyáltalán arra, hogy a 
hitvilág keveredésének népesedéstörténeti okai is vannak. Sokác, bunyevác származás 
mellett a vezetéknevek más, főként szlovák eredetre is utalnak. Csodálkozom, hogy 
egyetlen Cselenák sem szerepel adatközl őként, pedig a gombosi monográfiában többen is 
előfordulnak. Ez a név (amely veprődi születésű  édesanyám, tehát anyai ági fölmen őim 
családneve is) föltehet ően csehből előbb szlovákká, majd magyarrá lett törzset jelenthet. 
(Az -biz tudvalevően népnévképző, mint bosnyák, tirpák, csehák, cselák stb.). Gombos e 
tekintetben is érdekes kísérleti terep lehet. 

A szövegközlések önmagukban is értékesek mind további foklorisztikai vizsgálódás, 
mind nyelvjárástanl. szempontból. Gombos mai lakosságának ősei zömükben 1753-ban a 
Dunántúlról települtek ide. Szintén a hagyomány szívosságát mutatja, hogy nyelvük ma is 
őrzi eredetüket. Ennek jellemz ője nem a rövid zárt ë ahogyan Jung Károly jellemzi (10), 
hiszen ez a hang csaknem az egész Bácskában használatos; ami viszont sajátosan eltér 
nemcsak a szűkebb környezet nyelvétől, hanem a Dunától keletre es ő  egész magyar 
nyelvterületétől: a Magánhangók föltűnő  rövidsége. A nyelvjárást az említett községmo-
nográfiában Penavin Olga leírta. Már tőle is tudjuk: ez a rövidít ő  hagyomány oly erős, hogy 
még a kieső  mássalhangzó sem nyújtja meg az el őtte levő  magánhangzót, holott ez az ún. 
pótlónyújtás a magyar népnyelvben általános. 

Egyazon szövegben is találunk ellentmondást. Itt van mindjárt a Mária teje motívu-
mot tartalmazó 50. szöveg verses ráolvasása: els ő  sorában körösztöt, negyedik sorában 
keresztje (a szerző  tanulmányában idézve kérésztje) alakot találunk. Ez utóbbi lehet a 
helyes, amott feledékenységb ől maradhattak le a pontok az e betükr ől. A 77. történetben 
egymás mellett fordul el ő  ément és elmentünk: éjje és éjjel; idegekbe és ezek; ű  és üket; 
dolgozott és eltaláni. Gyanús az amerre forma is, hiszen ez szinte minden tájnyelvben 
amerre: az utójjára is furcsa, mivel vagy utojjára vagy utójára alakot várnánk. Hasonlóan 
a 196. szövegben az elárújjá: inkább elárúja vagy eláruja volna a helyi nyelvszokás szerint 
helyesnek látszó forma. Ha nem a lejegyzés következetlensége mindez, akkor az él ű  nyelvé, 
s ez nagyon tanulságos. 

Jung Károly kitűnő  munkájával nemcsak a jugoszláviai néprajz, hanem az egyete-
mes etnológia is értékes m űvel lett gazdagabb. 

PÉTER LÁSZLÓ 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TABLÓ 

KALAPIS ZOLTÁN: Festők nyomában. 
Forum, Újvidék, 1990. 

Egy fontos könyv látott nálunk nemrég napvilágot, Kalapis Zoltáné, s a címe: Festők 
nyomában. Olyan bácskai és bánáti festőművészeknek eredt ugyanis a nyomába, akiket 
egyrészt elfelejtettünk, másrészt még mindig nem mondtunk el mindent róluk, mint 
Sáfrány Imréről s Pechánról például. Nekem még olyanokról is, bevallom, akikr ől most 
hallok először, legalábbis a származásukat illet őleg, a verseci Thámárról s a vedutafest ő  
Karacsay Fedorról. 

A szerző  szerényen riportoknak nevezi ezeket az oknyomozó igyekezettel írt, kort 
és társadalmi viszonyokat feltáró írásokat, amelyek így összeállva, sz űkebb hazánk művé-
szettörténeti tablóját alkotják. Közben, csak úgy mellékesen arról is szót ejtve, hogy mi 
minden volt ebben a gabonában gazdag déli Provence-ban, amelyr ől főleg lókupecek és 
disznókeresked ők vittek hírt a világba. 

Micsoda kor volt ez, csapom össze a kezemet, a különböz ő  nyelvű  és nemzetiségű , 
Európa különböző  népeiből betelepült lakossággal, lassan mára polgáriasodás  állapotában! 
A tizenkilencedik század forradalmaktól vemhes kora, ahol ezek a népek, id őnként véres 
leszámolásokra egymásnak ugrasztva, mégis egy egészen különös szellemiséget tudtak 
kialakítani. Csalóka visszfény volna? Csak a szerz ő  szélesen átfutó szer;alélete kelti bennem 
azt a benyomást, hogy ez egy egészen sajátos világ volt? De nem, valóban az volt! A nyelvi 
és vallási különbségek ellenére egységes Bábel! 

Kalapis könyvének legfőbb értéke, hogy nem elvont esztetizálás modorában íródott, 
hanem életrajzi adatokat sorjázva ad áttekintést egy-egy fest őről, ha éppen csak átvonult 
is ezen a vidéken, mint a fiatal Munkácsy. S minthogy eközben n ćm marad meg az 
adatoknál, nem száraz faktográfiát ír, hanem kor- és környezetrajz színes és hangulatos 
elemeivel építi be azokat a szövegébe, él ővé tudja tenni a tárgyát. Így lesz romantikus 
intermezzo Sáfrány életrajzában a Kobalthajú asszony, Madame D. váratlan megjelenése, 
s megannyi apró epizód összefüggéseivel a kötetnek talán legszebb darabja, a sorsüldözött 
Farkas Béláról szóló biográfia. 

Jómagam koronatanúként szólhatnék Juhász Árpád megidézett alakjának hiteles-
ségéről, a kötetnek talán legszebb és legalaposabb tanulmányáról a magyar preraffaelitákra 
is kitérve, és Schmitt Jen őt ugyancsak felvonultatva ebben a gödöll ői kavalkádban, úgyhogy 
bennem a lelkiismeret is megszólal, mer érdekl ődésem meglehetősen hanyag volt, ha nagy 
földijeimről elnagyolt formában szóltam. Pedig annyit hallottam anekdotázva mesélni 
szegény Juhász Árpádról! Vagy talán éppen ezért. Veljko Petrovi ć  még a hangját is 
elvékonyította a róla szóló attrakcióban, tenyerét a hunyorító szeme fölé emelve, Husvéth 
Lajos meg gyengéd tiszteletlenséggel csak „Juhi"-ként emlegette bizalmasan, pedig amit 
tudott, tőle tanulta, vagy éppen ezért. 

Schmitt Jenőről pedig még többet kellett volna mondanon, hiszen egész fiatalon 
eljárogattam Pesten tanítványainak, a magyar gnosztikusoknak körébe egy Rottenbiller 
utcai harmadrendű  kávéház különtermébe, a «véges" és «végtelen" kérdéseit feszegetve, s őt 
itthoni híveivel sem szakadt meg egy ideig a kapcsolatom: Diósy Gáborral, Brenner 
Dezsővel, Fischer Marcellel és Duro Mitrovi ćtyal, aki mikor kommunista lett, engem is 
kirántott álmatag b űvkörükből, hogy végül sehol se tudjak tartósan megmaradni. 

De nemcsak ezzel van személyesen is közöm Kalapis könyvéhez. «Bauhaus-korsza-
komat" nem kevésbé érinti a származásában oly rejtélyes Moholi-Nagyról szóló, alapos 
utánjárással kihordott írása, aki ugyan a mi vidékünkön semmi nyomot, sem hagyott maga 
után, de itt volt gyerekkorában, mintegy átutazóban", s ez is valami. Ilyen széles látókör- 
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ben senki sem próbálta még összefogni nálunk a vidékünkhöz kapcsolódó képz őművészeti 
vonatkozásokat. 

Ami legfőbb erénye a könyvének, az az, hogy tényeket sorol. Nem feltevés vau 
következtetés kétes érték ű  anyagával dolgozik. Csak az igazat írja. S talán ebben mutat-
kozik meg bizonyos riporteri készség. Mindennek utánajárni, bizonyítékot szerezni, mert 
csak így lehet hiteles és megbízható. És ha tovább megy ennél, akkor is a nyomokat követi, 
mint például a helyi színek varázslatában, amikor Vasarely munkáiban a szül őföld, a 
baranyai hímzések mély színeit vélik felfedezni", hogy hivatkozásaiban is korrekt marad-

jon. 
Néhány év előtt Vándorok és letelepülők című  szociográfiai rajzainak gyűjteményével 

vonta magára Kalapis a figyelmet. Ott érzelmes együttérzése voltjellemz ő. Itt az anyagával 
fölényesen bánni tudó européer járt a témák után, tárgyilagosságával meggy őzővé tenni, 
amit írt. 

HERCEG JÁNOS 

A FILM METAMORFÓZISA 

LÁDI ISTVÁN: Mozi hétköznapok. 
Forum, Újvidék, 1990. 

Két nagyobb egységre tagolható a Mozihétköznapok. Az első  részben a fesztiválok alkalmat 
kínálnak arra, hogy egy-egy év filmtermését bemutassa a szerz ő, kiemelve a fontosabb 
irányzatokat és eredményeket, ugyanakkor a fogyatékosságokra is rámutasson. A kötet 
második felében — és nyilvánvalóan szerkezetileg is ez kerül el őtérbe — az egyes filmalko-
tások állnak a kritikus figyelmének középpontjában. A kritikák megjelenésének ütemét a 
filmforgalmazás határozta meg, vagyis az aktuális mozim űsortól függött, hogy miről mond 
véleményt a napilap filmkritikusa. Képytelen volt vállalni, hogy els ősorban közönségfil-
mekről írjon. «Nincs abszolút mérce. Ha gyatrább a mozim űsor, akkor az abszolút mérce 
alapján az egész repertoárt le lehetne szidni, ami viszont egy napilapban éppen ellenkez ő  
hatást váltana ki" — nyilatkozta egy alkalommal, majd hozzátette: «Ha egy film tisztán 
szórakoztató szándékkal készült, akkor nem lehet elvont esztétikai-m űvészeti értékeket 
számon kérni rajta. Tehát a m űvészet nevében nem lehet eleve elmarasztalni a szórakoz-
tató filmet. Ha jó, akkor értékesebb lehet, mint egy m űvészi melléfogás. A két tendencia 
ritkán találkozik, a szórakoztatás és az esztétikai élmény együtt csak olyan ritka csúcsok-
ban valósulhat meg, mint Forman Amadeusa." Idézhetnék még hosszan mindabból, amit 
szóban elmondott vagy a kötetben leírt, mindegyik csak a következetességr ől és a hozzá-
értésról tesz tanúbizonyságot. 

A pergő  képek folyamatos metamorfózisa arra kényszeríti a szakembert, hogy 
állandóan tájékozódjék és képezze magát, új ismereteket szerezzen. A hetedik m űvészet 
szakirodalma hamarabb évül el, mint a másik haté együttvéve. Tapasztalhatjuk, hogy 
egy-egy filmlexikon vagy -enciklopédia szinte megjelenése pillanatában kiegészítésre, 
módosításra szorul. Ebben a műfajban talán a legnehezebb olyan kritikát írni, amely 
holnapután is érvényes marad. Egy napilap rövid lélegzetvétel ű  bírálatára különösen 
jellemző  a film alapvető  tulajdonsága: hogy minden a változás állapotában van. A Mozihét-
köznapok elsősorban a kritikusra koncentrál, mit, hogyan látott az els ő  vetítésekkor. A 
legmeglepőbb az, hogy a megállapításokat és ítéleteket nem kezdte ki az id ő. Az írások 
nyomán pedig komplex kis filmtörténetet kapunk, hiszen egy korszak legnagyobb filmjei 
valamilyen vonatkozásban — akár a fesztiválok, akár az egyéni megmérettetés kapcsán — 
mind jelen vannak a válogatásban. 
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Az írások keletkezésük sorrendjében következnek egymás után, külön fejezetben 
csoportosítva a hazai és a világfilmeket. A tartalom jól tükrözi filmforgalmazásunk 
egyoldalúságát, amely els ősorban az amerikai szórakoztató filmeket favorizálja. 

Ládi István képzőművészeti képesítése megmutatkozik a filmekhez való viszonyu-
lásában is. Az operat őri munka megítélésénél szemléletes párhuzamokat von a festészet 
és a fényképezett világ között. Vizuális beállítottsága a filmes megjelenítés apró szakmai 
részleteit is nyomon követi. Az írások funkciójából adódik a lényegre tör ő  tömörség és 
közérthetőség. Tapasztalatból tudjuk, hogy a filmesztétika sokszor riasztó tud lenni, csak 
hogy tudományosabbnak tűnjön, barokkosan indázó mondatokba rejti tehetetlenségét a 
múló idővel szemben. Ládi István ezzel szemben a sz űkre szabott parcellán arra törekszik, 
hogya lényegre koncentráljon. Valóságos bravúr kell ahlioz, hou két flekkben benne legyen 
az is, hogy miről szól a film, ugyanakkor a kritikus véleménye, esetleges irodalmi vagy 
egyéb művészeti vonatkozásai is. Egyébként lényegesen több filmr ől kapunk információ-
kat, mint ahányról a szerz ő  önálló bírálatot írt, mert véleményét mindig szélesebb kontex-
tusba helyezi. 

Az írásokból kiderül, hogy az esetek többségében a rendezés a legmaradandóbb érték. 
Ritkább az a film, melyet a zenéje, az operat őri munkája vagy éppen a szerepl ők alakítása 
tesz feledhetetlenné. Az öltözékek és a használati tárgyak pedig már egy évtized múltával 
komikusan hatnak a vásznon. Abban rejlik a rendez ő  és a forgatókönyv értéke, ha sok év 
után sem az ellenkez ő  hatást váltja ki. A jól megálmodott film nagyon friss és élményszer ű  
marad. A kritika mindig a látott alkotásból indul ki, sohasem kívülr ől jövő  szempontokból. 

A jugoszláviai magyar könyvkiadás els ő  igazi filmes könyve került az olvasó kezébe, 
amely igényes képanyagával is állja a versenyt a világ más részein kiadott, hasonló 
tematikájú munkákkal. Habár a Mozihétköznapok nem didaktikai célzattal készült, bízvást 
ajánlható a filmesztétika-órákhoz szakirodalomként, I .ivén, hogy ilyen jellegű  tankönyv 
sem készült még vidékünkön. Egy filmtörténeti korszak adattáraként is figyelemre méltó 
Ládi István kritikáinak gyűjteménye. 

A fentiek kapcsán talán arról is szólnunk kellene, hogy milyen esetleges nálunk 
mindaz, ami a filmművészettel kapcsolatban elhangzik vau megjelenik. Sokan kezdenek 
el filmekről írni vagy beszélni, aztán a lelkesedésük csakhamar alábbhagy, másfajta 
aktualitások felé terel ődik a figyelmük. Sokan ügy vélik, olyasmir ől van szó, amihez bárki 
érthet, kompetens lehet az értékítélet kimondására. Folyamatos tájékozódás és biztos 
alaptudás nélkül azonban aligha lehet eredményes a filmkritika. Megint más kérdés, hogy 
milyen rapszodikusan jelennek meg filmes írások lapjainkban. Gyakran úgy t űnik, hogy 
inkább megtűrik, mint szorgalmazzák a közlésüket. 

Ládi István kötetbe válogatott írásai zömmel a Magyar Szóban, valamint a Hídban 
és az Új Symposionban jelentek meg. A kritikus a mindenkori értékek mellett állt ki, és 
ez a kiállás áldozatokkal is járt. Ma, amikor a rehabilitációk korát éljük, és már a televízió 
is bumutatja a nfel>ete hullám" jeles alkotásait, ne heujuk említés nélkül, hogy Ládi Istvánt 
annak idején azért ítélték el, mert a W. R.-r ől pozitívan merészelt nyilatkozni. Ha valaki 
másról lenne szó, most nyilván t őkét kovácsolna hősiességéből, de Ládi Istvánra a sze-
rénységjellemző, a bölcs mértéktartás. Önmagával éppúgy következetes, mint választott 
tárgyával szemben. A filmes világ véresen komoly karneválja sohasem tévesztette meg, 
ezért könyve etikai tartást is tükröz. 

Befejezésül ne hagyjuk említés nélkül, hogy a jubileumi 25. pulai játékfilmszemlén 
Ládi Istvánt oklevéllel tüntették ki, «mert hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt két és fél 
évtized alatt a fesztivál filmm űvészetünk tükrévé és krónikásává váljon". 

KONTRA FERENC 
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A FELSZABADULT GONDOLKODÁS CSODAKERES Ő  
KALANDJA 

SZERB ANTAL: Az angol irodalom kis tükre. 
Biblioteka Könyvkiadó, Budapest, 1990. 

Ma már egészen bizonyos, hogy Európa megújuló társadalmainak a klasszikus értékekhez 
visszatérő  gondolati-bölcseleti reneszánsz segíthet csak igazi, nagy törvényeik újrafogal-
mazásában. Történelmi tanulság, hogy a doktrinér ideológiák elvetése csak a náluk 
hatalmasabb, átfogóbb és egyetemesebb gondolati rendszerek segítségével történhet, ami 
nemegyszer szellemi „visszatérést" jelent, olykor biztos ítéletekre épített, régi hitek, 
törvények és tanítások újbóli végiggondolásával, újbóli megélésével jár együtt. Nem vélet-
lenül hirdette a magát konzervatívnak valló Babits Mihály — Bergson nyomán — a teremt ő  
emlékezés legyőzhetetlen hatalmát. Ő  tudta, hogy a megélt jelen csak az emlékezetben 
megőrzött múltbéli értékekkel lesz teljes, erkölcsi és m űvészi tekintetben egyaránt. Az 
antikvitás teljes világképe, annak minden békéjével, a reneszánsz határtalan reménye, 
annak teljes boldogsághitével, a felvilágosodás teremt ő  biztonsága, annak minden szellemi 
gazdagságával ma is utat mutathat mindazoknak, akik egy erkölcsében morcos ideológia 
alkonyán (újra és újból) a legátfogóbb kérdések közül a legemberibbre keresik a választ, 
arra, hogyan kell az emberi létezést értelmessé tenni. A kérdésnek létbölcseleti tartalmán 
túl egész sor egyéb — művészeti, művészettörténeti és hitbéli — vonatkozásai is lehetnek, s 
nem meglepő, ha felszabadulva a kizárólagosság kényszere alól, a történelmi jelent őségű  
gondolatrendszerek újjászületésekor a tudományos élet visszatér a maradandónak bizo-
nyult nagy művekhez. Sokan szeretnék hinni, hogy az elkövetkez ő  évek a szellemi rene-
szánsz évei lesznek, s ez teret biztosít az egyén szellemi képességeinek teljes kibontásához 
is, feltéve, ha az individuum megleli a számára távlatokat nyitó szabadságeszméket. Ebben 
nagymértékben a klasszikus tanítás segíthet. 

Mindezek végiggondolására Szerb Antal m űveinek újbóli — immár teljes — kiadása 
adott alkalmat. Mert amíg a szerz ő  szépirodalmi művei — talán a versei kivételével — 
jószerével hozzáférhet ők voltak, addig irodalmi és m űvészettörténeti munkái csak szigo-
rúan cenzúrázva, megcsonkítva kerülhettek az olvasók kezébe. Utólag könny ű  lenne 
bebizonyítani, hogy Szerb Antal m űveiből — mint ahogyan Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső, Németh László s szinte valamennyi kortársuk könyveib ől — azok a részletek 
maradtak ki, amelyek a legteljesebb emberi titkokat faggatták, s amelyek a szellemi 
önrendelkezés és a teremt ő  ember autonómiájának kérdéseit érintették. A marxizmus 
tévedéseire nem csak „filozófiai" állításai, sokkal inkább a tiltásai mutatnak rá. Szerb Antal 
méltán híressé vált m űvéből, A világirodalom történetéből fél évszázadon át elhagyták a 
zocialista realizmust bíráló fejezetet, mint ahogyan Magyar irodalomtörténetéből is ki-

húzták a magyar kisebbségek irodalmát értékel ő  részeket, jelezve ítéletének és véleményé-
nek nemkívánatos jellegét. 

A Biblioteka Könyvkiadó hasonmás kiadásban jelentette meg Szerb Antal Az angol 
irodalom kis tükre című  művét. A mindössze néhány íves könyvecske a szerz ő  első  
köteteként a Magyar Szemle Kincsestára sorozatban látott napvilágot a távoli 1929-es 
esztendőben, lezárásaként az életmű  egy jelentős korszakának. A tanulmányt Poszler 
György a szerz ő-ről írt monográfiájában jelentéktelennek min ősíti, elmarasztaló vélemé-
nyével azonban érdemes vitába szállni, hiszen Az angol irodalom kis tükre korántsem 
tekinthető  a szellemtörténeti indíttatású, történetírói kísérleteit végz ő  Szerb Antal „leg-
jellegtelenebb" művének, még akkor sem, ha teljesítményének objektív korlátokat maga az 
adott terjedelem szabott, hiszen a Műben már jelen van az a szellemi frissesség, az a 
'Messzire tekintő  gondolkodói igényesség, mely a kés őbbi nagy művekre olyannyira jellemz ő  
lesz. 

A szerző  a húszas évek második felében „járta ki" a szellemtörténeti gondolkodás 
magasiskoláját, ekkor lett Thienemann Tivadar és a Minerva-kör tanításainak követ ője. 

908 



Ekkortájt keletkezett tanulmányaiból - a Kölcsey, a Babitsról írt Az intellektuális költ ő, 
az Ibsen, a William Blake című  portréiból, valamintAz udvari ember, A magyar preroman-
lika című, széles horizontú tablóiból - egyértelm űen kiderül, hogy Szerb Antal az egyén és 
a közösség szellemi világa mögött már világosan látja a szellemi felépítményt megteremt ő  
szociális (társadalmi) valóságot, világosan látja, hogy a szellem törvényein túl az alkotó-te-
remtő  szándék mozgatói között határozottan felismerhet ők a történelmi ered ők is. A 
tanulmányaiban kikísérletezett szellemtörténeti módszer segíti őt abban, hogy az 1943-ben 
megjelent Magyar irodalomtörténetében a művészettörténeti teljesség igényével szociális 
meghatározottságában mutassa be irodalmunk sok évszázados múltját. A történetírói 
magatartás legfontosabb elemei azonbán már Az angol irodalom kis tükrében is meglel-
hetők. Könyvek és ifiúság elégiája című  vallomásában maga a szerz ő  hangsúlyozta ezzel a 
korszakával kapcsolatban: „Az irodalomtudonány révén megint egy szektába kerültem 
bele, a magyar szellemtörténészek, Thienemann, Zolnai társaságába. Ez már nem csak 
szekta volt, hanem kívülr ől is elismert, félt és támadott tudományos elit. Így folyt az 
életem szektából szektába gazdagodva." Szellemtörténeti korszakáról - amely Szerb Antal 
számára kétségtelenül felszabadító hatásúnak bizonyult - Poszler György idézett könyvé-
ben megállapítja: „Szerb életm űvének, olvasmányainak, bels ő  fejlődésének teljes feltérké-
pezése világosan dokumentálja, hogy a szellemtudomány minden variációjának bölcseleti 
alapvetését és módszertanát ismeri, de azokból egyértelm űen csak a művészi szintű  
tudományos szabadság csábító lehet őségét hallja ki, és a szellemtörténet kategóriáit az 
esszéista önkényével saját képére és hasonlatosságára formálja." Szerb Antal életm űve 
elsősorban azért bizonyult maradandónak, mert az európai kultúra szellemi örököseként 
a legmesszebbmen őkig vállalni tudta a tudományos szabadság kínálkozó lehet őségeinek 
valamennyi kalandját. 

A meglelt csodák megkísért ő  izgalma olvasható ki Az angol irodalom kis tükre című  
művéből is, érezni a boldog belefeledkezést a történelmi angol nemzet szellemi világának 
fürkészésébe. Mert Szerb Antal most is úgy ír irodalomtörténetet, hogy mögötte megfesti 
a szellem történetének széles horizontját. Írókról szól, m űveket elemez, és a kitapintott 
gondolatok mögött világosan felismerhet ő  bölcseleti rendszerek - és velük együtt a törté-
nelmi erők - húzódnak meg. Az angol irodalom bemutatását az óangol ősmondák elemzé-
sével kezdi, a biztos hangot azonban a középkor, még inkább a humanizmus és a reneszánsz 
eseményeinek a részletezésekor leli meg. Az angol humanizmus lényegének tekinti, hogy 
egyszerre jelent meg a társadalom életében a könyvnyomtatás és a színház, mint intéz-
mény. „Mindkettő  - írja Szerb - kezdett ől fogva a humanizmus szolgálatában áll és nekik 
köszönhető, hogy a renaissance szelleme oly nagy arányban, a nemzet egész életét áthatva, 
elterjedt Angliában." Így kerülhetett sor a reneszánsz stúdiumok felvirágzására, s olyan 
életművek megalkotására, mint amilyen Rotterdami Erazmusé és Morus Tamásé, .a 
humanisztikus kultúr- és állam-ideál tisztahit ű  magrajzoló"-jáé volt. 

Anglia XVII. századára a forradalommá terebélyesed ő  puritán mozgalom volt a 
jellemző, s Cromwellék 1649-es győzelme alapjaiban módosította az angol godolkodást, új 
korszakot nyitva a nemzet történetében. A kor irodalomtörténetét elemezve Szerb Antal 
kitekint a társadalmi mozgalomra, melynek lényegér ől megállapítja: a puritánok harcias 
nevelő  szándéka csődöt vallott ugyan, győzelmét maga az emberi természet tette lehetet-
lenné, „de a puritanizmus az angol lélekben eltörölhetetlen nyomot hagyott, a polgárság 
lelki alkatában mindmáig a puritán erkölcsi szigorúság, szárazság, melankólia és álszen-
teskedő  hajlam a legjelentékenyebb emelet", majd hozzáteszi: puritáni viharokban az 
angol nemzet jellege megváltozott: józanná, hideggé, racionálissá lett". E lelki habitusok 
elemzésétől viszont már egyenes út vezet az angol protestantizmus lényegének felismeré-
séhez. S ha a Hrenaissance szellemiség"-ének elemzése Shakespeare életm űvének megér-
tését, a puritanizmus Milton világának ihletett átélését teszi a szerz ő  számára lehetővé. 
Szerb Antal kés őbbi könyveinek szellemességét előlegezi meg, amikor Miltonról elmondja: 
«azok közé tartozik, akik, mint Szent Ágoston vagy Rousseau, be vannak zárva önnön 
lelkük óriási birodalmába. Nem tudja visszatükröztetni a világ ezer színét, minden üdít ő  
realizmus hiányzik költeményeib ől", mindent elnyom a grandiozitás élménye. Tömörebb, 
pontosabb minősítését aligha lehet adni az angol költ ő  életművének. 
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Nem kevésbé találó angol irodalomtörténetében a felvilágosodás és irracionalizmus 
minősítése sem. S amíg a racionalista költészet törvényeinek a világosságot és az egyér-
telmű séget tekinti, nyomatékkal hangsúlyozza: ',A józanság szelleme a szó szoros értelmé-
ben vett költészet számára nem volt el őnyös". Nem kell csodálkozni azon, hogy 
ellenhatásként az érzelemkultuszra építkez ő  szentimentalizmus jött létre. A racionaliz-
mus a társadalom életének egészében hozta meg a maga eredményeit. “A racionalizmus — 
írja ismét pontosan fogalmazva a szerz ő  —, mint formaalkotó elv megteremtette az angol 
klasszicizmust, mint gondolatalkotó elv az angol filozófia legjelentékenyebb m űveit, mint 
politikai elv az Egyesült-Államok alkotmányát." Mindebb ől megint az angol szellem 
nyitottságára utal, hogy megteremtse az irodalom és a m űvek elemzési lehetőségeit. És 
mert az angol szellemet — melyre a bels ő  nyugalom és a sztoikus bizonyosság erényei a 
jellemzők — ilyen határozottan alakította a racionalizmus, annak ellenhatása, a szentimen-
talizmus nem tudott akkora területet meghódítani, mint ezzel egy id őben a francia vagy a 
német szellemi életben és a művészetekben. Nem úu a romantika, mely az angol irodalom 
legszebb korszakát jelenti, ',Angliában tulajdonképen a romantikusok az igazi tradiciona-
listák, az Erzsébet-kori és a miltoni irodalom folytatói (. . .)". Érthet ő, hogy Szerb Antal az 
angol irodalmat eredend ően romantikusnak tartja. 

Az angol XIX. század ezen túlmen ően két jelentős szellemi mozgalmat hozott létre: 
az evolucionizmust, amely megfogalmazta a fejl ődésbe vetett hit kizárólagos filozófiáját — 
ennek XX. századi hajtását a marxizmus materialista tanításában éltük meg —, s a 
preraffaeliták szépségkultuszát, a kés őbbi esztétizáló mozgalmak forrását. Az evolucionis-
ta hittételek legfájdalmasabb b űne, hogy kimondták: nincs szabad akarat, hiszen az életet 
nörök természeti erők kormányozzák", s az ember ',környezetének törvényszer űségei egész 
életét megszabják". "Iu kísér el bennünket a darwinizmusra épített determinizmus — és a 
marxizmus materializmusa — a XX. századba, tevékeny szerepet vállalva szellemi szabad-
ságunk történelmi méretű  vereségében. Maga Szerb Antal következtetéseiben nem jut 
ilyen messzire: kis irodalomtörténetében a XX. század kérdéseit alig érinti. Említi ugyan 
James Joyce nevét, de a Hétköznapok és csodák későbbi nagy élményének ekkor még alig 
mutatkozik nyoma. 

Az angol irodalom kis tükre fontos állomása Szerb Antal életm űvének, hiszen 
kétirányú kísérletet valósított meg eredményesen. Egyrészt portréfest ői módszerét — 
néhány, már idézett tanulmánya után — itt szélesítette társadalmi tablóvá, megnyitva 
egyszersmind a tágabb horizontokat is, mésrészt — élve a szellemtörténeti tanítás gyakor-
lati tapasztalataival—az irodalomtörténetet a szellemtörténeti mozgalmak folyamatainak 
teljességében, kauzális rendszerében helyezte el, biztos támpontot és határozott argumen-
tumokat teremtve ezzel a m űértelmezéshez is. Műve, későbbi nagy alkotásainak a fényében 
a szellemi kaland máig utolérhetetlen szépségét jelenti a mai olvasó számára, aki éppen 
ma tesz hatalmas er őfeszítéseket szellemi és erkölcsi autonómiája visszaszerzésére. Szerb 
Antal egyike volt azoknak, akik tanításba foglalták a szabad szellem világteremt ő  jogának 
sérthetetlenségét. 
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kinthette közösségi viszonyaink legátfogóbb törvényszer űségeit. A személyes élmény és az 
egzakt elmélet egymásba fonódva halmozhatta fel tehát benne az íráshoz szükséges 
társadalmi tapasztalatok összességét. Az életpálya szerencsés körülményei ráadásul a 
művészi hivatásra való tudatos felkészüléssel is párosultak: Konrád nagy alapossággal és 
elvi igényességgel nézett körül a klasszikus és a kortársi világirodalomban, s így utólag 
megállapíthatjuk néhány emlékezetes tanulmányáról (f őként a nouveau romant tárgyaló 
esszéről), hogy mintegy a felhasználható eszközök arzenálját tette mérlegre bennük, 
kritikailag elválasztva a továbbfejleszthet őt a zsákutcát ígér ő  megoldástól. Az igényességet 
önmagával szemben is érvényesítette: zsengéit, kiérleletlen alkotásait nem adta ki kezéb ő l, 
s így első  könyvével a szokásos el őzmények nélkül, s mai fogalmaink szerint viszonylag 
későn jelentkezett harminchét éves korában. 

Ez a mű , A látogató című  kisregény (1967, megjelent: 1970) nem véletlenül keltett 
feltűnést, s került szenvedélyes viták középpontjába. Különös alkotás, mely a modern 
irodalom különböző  irányzataiból épít magába ,elemeket, s így sok mindenre hasonlít 
anélkül, hogy egyediségét föladná. Kritikusai értelmezték Filozófiai parabolának és szub-
jektivizált szociográfiának, találunk benne „tárgykatalógust" az „új regény" fegyvertárából, 
de kosztolányis aforizmákat és krúdys hangulat-lebegést is. Mindezek azonban csak 
építőkockák a mű  egészében. 

A kisregény műfajából következik, hogy a színhely, a m.iliő, a bemutatott életanyag 
erősen körülhatárolt, szűk körű . Konrád ezt a műfaji sajátosságot igen kiélezetten alkal-
mazza: történetét a társadalom felszíne alatti rétegbe viszi le, a nyomor, a végs ő  elesettség, 
a patologikus tengődés környezetébe. Ez a nyomasztó mili ő  azonban nem több, mint 
szerkezeti szükséglet. Konrádot nem vezeti szociografikus igény, a valóságnak eme ábrá-
zolt metszetével nem kíván egy társadalmunkra általában jellemz ő  szociológiai törvény-
szerűséget bemutatni, ez a „rész" nem tükre az „egész"-nek. Az író az emberi létezés egyik 
határhelyzetét állítja elénk, mely egyedül arra alkalmas, hogy benne egy szuverén írói világ 
szabadon felépülhessen. Bármennyire természet-, s őt biológiaközelinek látszik is az alko-
tás, a mű  nem lép fel az életanyag formális valószer űségének igényével, az író s űrítő  
módszere nem a tipikusság igényének tesz eleget. 

Mert bármennyire esetlegesnek, véletlenszer űnek látszik is a felhalmozott való-
ságelemek együttese, a s űrítésnek van alapelve, s ez az alapelv nem azonos a tipizálással. 
A féllétezés egymásra zsúfolt esetei (ha külön-külön dokumentálhatóak is) együttesükkel 
az adatszerűségtől való elválás, a tényszer űség fölötti irrealitás közegét teremtik meg. S 
ez a sajátos, valóságfeletti közeg végs ő  értelmét, releváns jelentését a m űvet teljes egészé-
ben átható életérzés kialakításában nyeri el. A m ű  célja -egy.  életérzés megvalósítása egy 
olyan virtuális, irodalmi világ létrehozása által, amely eme hangulati princípium alakító 
ereje szerint szervez ődik egésszé. 

Épp emiatt parabolának sem tekinthetjük a regényt. A parabolához elengedhetetle-
nül szükséges, hogy az író bizonyos distanciát tartson saját szemlélete és a m űben 
bemutatott cselekmény, s őt hős között, nélkülözhetetlen a „V-effekt", az elidegenít ő  
technika. A példázatosság viszont kizárja az életérzés központi jelent őségének lehetőségét, 
lehetetlenné teszi a szerz ő  és az olvasó közvetlen hangulati összekapcsolódását. Termé-
szetesen — mint minden irodalmi m űből — Konrád regényéb ől is levezethető  bizonyos 
filozófiái végkövetkeztetés—de maga az írott szöveg nem kíván filozófiai értelmezést, anél-
kül is kompakt egész. Az alkotói szándék nem elvont tételekben, hanem szuggesztív 
ábrázolás formájában ölt testet. 

A regényben két vegetáció burjánzik, egymással összefolyva és egymással küzdve. A 
rend, a „szabályozás" vegetációja, egy egyénfeletti, elidegenedett szféra, és a spontán 
felfakadó nyomorúság tenyészete, egyemberalatti, majdnem a puszta biologikumba züllött 
világ. A kérdés: melyik jogosult arra, hogy a másikat a saját képére formálja? 

Konrád korláttalanul dinamikusnak, s őt valósággal cseppfolyósnak ábrázolja ezt a 
kettős vegetációt: a „fels őbb" szervezettség állandóan terjeszkedik, potenciáját folytonosan 
szélesbíti, de a «meghódított" terület nem maradéktalanul övé, hiszen a biológiai szféra 
állandóan fel-felszakítja a már megteremtett „rend"-et. Emberi „lények" vándorolnak 
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ide-oda e két világ között, az illegális nyomorúságból a szabályozott nyomorúságba, majd 
vissza, ellenőrizhetetlenül és kiszámíthatatlanul. A miliő, a hangulati alapozás tehát 
cseppfolyós, labilis. 

E két vegetáció tehát nemcsak egymással küzd, hanem elnyeléssel fenyegeti a regény 
hősét, a hivatalnokot, a látogatót. Az életérzés voltaképpen ennek a szerepl őnek a belső  
monológjaiban tárgyiasul: benne csapódik ki, ölt szilárd formát a labilis mili ő  alaktalan 
hangulat-háttere. A kett ős tenyészet kavargása a hivatalnok választási kényszerében 
objektiválódik — ez a kényszer azonban — éppen szuggesztív hangulat-háttere miatt — nem 
spekulatív tézisekben nyer formát, mint az egzistencialista parabolákban, hanem önkény-
telenül, a határhelyzet spontán nyomása váltja ki. A választás aktusa nem a szabadság, 
hanem a determináltság eredménye. 

A „választás" fogalma nem is tükrözi híven a regény cselekményalkotó folyamatát. 
A látogató nem semleges állapotból, a lehet őségek valamiféle limeséről mérlegeli a két 
lehetőséget, maga is bele van bonyolódva mindkett őbe. Hivatali tevékenysége, amely 
egyben társadalmi létezésének egyetlen formája, s mint ilyen, legbels ő, legszemélyesebb 
ügye, nos, ez a tevékenység nem más, mint állandó megalkuvások, kiegyezések sorozata: 
a hivatalnok mindkét vegetáció mechanizmusának része, mindkett ő  sajátos szempontjait 
magáének tudja, holott valójában egyiknek sem képvisel ője. 

A létezés két ellentétes szférája persze nem egyenrangú. A realitás szintjén a 
biológiai vegetáció a valóságos, a szabályozás világa pusztán egy élett ől elszakadt, volunta-
risztikus és elidegenedett konstrukció. Az „egyénfeletti" világ társadalmi ugyan, de hamis 
és embertelen, az emberalatti világ természeti ugyan, de individuális és csupán biológiai. 
A regény azonban nem pusztán a realitás szintjén játszódik. Van egy képszer űleg, cselek-
ménybelileg nem, de hangulatban, életérzésben érzékletesen ábrázolt szintje: a követelmé-
nyek világa. A követelmények szintjén már sem egyik, sem másik vegetáció nem valóságos, 
nem képvisel választási lehet őséget. S a látogató voltaképpen ennek a harmadik szintnek 
a képviselője, annak a világnak, amely egyaránt humánus és társadalmi, természetes és 
harmonikusan rendezett. 

Hangsúlyozom: mindez a regény szövetében nem valóság, hanem csak követelmény. 
A cselekmény-szinten bemutatott határhelyzet nem kínál harmadik, magasabb rend ű  
választási lehetőséget. Egy nosztalgia jelentkezik csupán, az aknászkori emlék, amikor az 
élet telítve volt szelemi küzdelemmel, kockázattal, amikor az esélyek az egyént ől függtek, 
amikor ki lehetett szakadni a tehetetlenség állapotából. De ha jól átgondoljuk, kiderül, hogy 
ez a nostalgikus ábránd hamis: hiszen ez a kockázat, ez a küzdelem fölösleges volt — a 
pozitív esélyt pusztán az életben maradás jelenthette. A gy őztes csak a csupasz életet, nem 
pedig a létezés értelmét lelhette meg. 

A hivatalnok tapasztalata, alapvet ő  élménye az, hogy az élet értelmetlen. „Hosszú 
menet kanyarog a halotthamvasztó felé. Aki kilép a sorból, tarkón lövik. Mondhatom rá: 
bolond?" Szuggesztívan éli át, hogyminden életút egyfelé visz: a tönkremenéshez. Mindenki 
egyformán nyomorult — vallja. 

És mégis, a látogatót valami megóvja a zülléstől, valami tartást fedezhetünk fel 
benne. Valami különbözést, amely miatt mégsem adja oda magát a pusztító, emberellenes 
vegetációknak. Mintha eleve választott volna, mintha kezdett ől fogva a magasabb, a 
társadalmi-humánus szint, a követelmények világának képvisel ője lenne. Mint már emlí-
tettem: az életérzés képezi le ezt a követelményt, az a nyomasztó, fulladásos hangulat 
ábrázolja, amely áthatja a cselekmény és a közvetlen képi megfogalmazás szféráit. A 
hivatalnok nem töri át a két vegetáció képtelenségét, folytatja komporomisszumati: de az 
elviselhetetlen nyomás, a tenyészet által keltett elemi rossz érzés tudatja velünk, hogy ez 
csak átmeneti állapot, a „megváltás" a jövend ő  feladata. 

Itt válik különösen fontossá, szerkezeti ható tényez ővé a nyelvi megformálás, a 
stílus. A kitérőkkel és gubancokkal tarkított mondatszerkesztés, a bels ő  monológ laza 
összefogása, a dekoncentrált, csapongó motívumvezetés a hangulat egyik legfontosabb 
forrása. Az író ennek segítségével tudja ábrázolni, miként önti el feltartóztathatatlanul a 
hős tudatát a külvilág, a két vegetáció, hogy jut el a látogató az ellenállás nélküli feloldódás 
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határáig. Voltaképp a tárgyi világ bels ő, tudati térhódítását érzékelteti ez az eszköz, 
felkeltve a szorongás, a kiszolgáltatottság nyomasztó érzését, azt a végs ő  benyomást, amely 
voltaképpen célja és mozgósító tényez ője a regénynek. 

(1971) 

KELEMEN PÉTER 

KOMPLIKÁLÓ EGYSZERŰSÍTÉS 

«Szeretnék végre, mint eulázálomból, felébredni kortársaim becsvágyából: mást se csinál-
nak, csak szabadulni igyekeznek a dolgok kalodájából, de egyre bonyolultabb és szétfeszít-
hetetlenebb alakban építik újjá maguk körül" — vallja Konrád György regényének h őse, a 
gyámhatósági előadó. Ahelyett azonban, hogy „felébredne", még azoknál is mélyebbre 
süllyed, akik képtelenek hozzá hasonlóan átlátni a helyzetüket. Az író pesszimista ember-
szemléletének ad kifejezést, amikor az el őadó ‚alászállását" felesleges és értelmetlen 
kalanddal egyenlíti ki. Nem érdemes túlbuzgónak lenni, sugallja, az emberben él ő  állat 
befolyásolhatatlan. 

E tanulsága naturalizmus óta nem idegen az íróktól. Kérdés azonban, hogyan jutnak 
el hozzá. Konrád György h ősét nam túltengő  emberbaráti szándék, leküzdhetetlen megvál-
tó hajlandóság készteti arra, hogy néhány hónapra elhagyja családját, polgári életkörülmé-
nyeit és egy szellemileg visszamaradott, árva kisfiú gondozójának csapjon fel. A rossz 
közérzet, az egzisztencialista írók által hangsúlyozott csömör határozza meg kezdetben a 
gondolkodásmódját, kés őbb a tetteit is. Egyáltalán nem vigasztalja meg a tény, hogy a 
civilizáció szocialista változatában adatott élnie. A napok ugyanolyan gépiesen és tartal-
matlanul ismétlődnek, a szerencsétlenek megsegítésének munkája ugyanúgy nem jár 
tartós eredménnyel, mintha a politikusok polgári elveket képviselnének beszédeikben. A 
körülmények okozta rossz közérzetben elmosódik a háború és a béke közötti határ: 
„Tisztább munka volt a mocsaras erd őben hasalni, kezükben a csipogóval, köztünk s a 
csontig megtisztult németek között az alkotói túlél ő  mű  öldöklő  és kibetűzhetetlen 
hieroglifáival, mint fehér kézel ővel évek hosszán elizzó és váratlan m űhibáktól durranó 
aknákat kioldani— emlékben, ágyban, szóban és ökölben megbúvó civil aknákat —, figyelmed 
elsiklik rajtuk, de késleltetett hatásuk valakit kiterít Holnap? Tíz év múlva?" A Szabályo-
zások című  (első) fejezet a vívódó gondolatok szintjén szuggerálja a humanista cselekvés 
reménytelenségét. Az ez után következ ő  Öngyilkosok ugyanezzel a céllal példákat sorakoz-
tat fel. Ezek az egészen széls őséges esetek azt tanúsítják, hogy a véletlennek és a szeretet 
hiányának van döntő  szerepe az emberi sorsok alakulásában. Közöttük a Banduláéké a 
legriasztóbb, talán azért, mert egyik fő  motívumként húzódik végig a regényen, úgyhogy  

részleteiben is megismerhetjük. Mivel a társadalmi rendszer alapjaival függ össze, való-
színűleg elsősorban ezért volt kedvez őtlen e műnek a hivatalos fogadtatása az els ő  kiadás 
idején (1969-ben). A két háború között viszonylag ártatlanul virágzó Bandula család lassú 
degenerálódásának ugyanis a sztálinista módszerekkel történ ő  kisajátítás az oka. Konrád-
nak esze ágában sincs, hogy vádaskodjon, vagy hogy tendenciózusan ábrázoljon. Tényeket, 
eseményeket sorakoztat, amelyek közül nem mindegyik terheli az adminisztratív politikát, 
inkább magát az embert, mert hiszen egyrészt a „min őségi új" -nak az er őszakos képvisel ői 
is emberek voltak, másrészt pedig a Banduláékkal szemben értetlen szomszédok, a felje-
lentgetők sem vadállatok, hanem olyan személyek, akikhez hasonlóakkal napról napra 
találkozhatunk. 

Amellett, hogy Konrád nem tagadja, hanem inkább aláhúzza az állatinak az ember-
ben való jelentétét, a visszahúzó történelmet megtestesít ő  környezetre, a méltóbb élet 
kifejlődését gátló feltételekre is ügyel. Így születhetett meg regényének Tereptan cím ű  
következő  fejezete, amelynek leltározó naturalizmusa a nyomorúság megismerésének 
teljességét, az alkalmatlan tárgyak uralmának határtalanságát domborítja ki. Itt olvashat-
juk ugyanis a következőket: „A járdán lépkedve olykor hajlamos vagyok azt hinni: mehetek, 
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amerre kedvem tartja, itt átvághatok, amott befordulhatok, páratlan görbéket hurkolha-
tok a háztömbök köré, igyekszem azonban kötetlenségem paranoiás sejtelmét elhárítani, 
s alávetem magam a nekem szóló, de a többiekével szigorúan összehangolt menetvázlat 
előírásainak. Az út parancsol a gyalognak, a kapu a belép őnek, a lépcső  a fölfelé baktatónak, 
az asztal meg az ágy, a pohár meg a kés a hazaérkez őnek." Ebből is látszik: nem szenti-
mentalizmus s nem is csupán emberbaráti kötelesség az, ami a kis Bandulánál marasztalja 
az előadót (Megszállás), hanem saját egzisztenciális válsága, élete leegyszer űsítésének 
vágya. A koldussorsba jutott s végül öngyilkossá lett Bandula a maga sajátos problémátlan-
ságával irigységet vált ki a hivatásáVal meghasonlottban. Ezért a Tanuljunk a hülyékt ől 
fejezetcím jelszavává is válik. Eltökélten vállalja ugyanis a regresszióját, meg van gy őződve 
róla: az ember gondolkodási er őfeszítésének megszüntetése elfogadhatóan súlytalanítja a 
létezést. A Beznosakodás az idomulási kísérlet, kocsmai párbeszédek leírása. Élmény 
szerint ugyanaz, mint amit főleg az Öngyilkosok című  fejezet tárt fel, ám most az 
italozásnak s a hangulat bizonyos fokú oldottságának jóvoltából változik valamennyit a 
perspektíva. A főhős életrajza is teljesebbé válik: viszolygásai el őző  állásainak említésével 
is indoklást nyernek. A „fűrészfogú kéhyszerképzetek" el őkészítésében ugyanis rövid ideig 
tartó ügyészi ténykedésnek, s őt a betanított húsipari munkás tapasztalatának is volt 
szerepe. 

A Műlesiklás az elhunyt Bandula házaspár helyének elfoglalásával,a szellemileg 
elmaradott gyermek nevelésének er őfeszítéseivel egyenl ő. Az előadó rövidesen olyan 
durván kezd bánni a kisfiúval, mint annak apja. A gyermek uuanis képtelen elsajátítani 
a civilizált élet alapszokásait. Ennek következtében ahelyett, hogy a kis Bandula kezdene 
hasonlítani az el őadóra, az utóbbi jut közel védencének szintjéhez — miként az Ált űnés 
mutatja. Az előadó nem együttszenvedés céljából, lelkiismeret-furdalásból tart ki a b űzben 
és piszokban, hanem mert ez az életmód kevesebb feleslegesnek érzett er őkifejtést igényel, 
mert kihúzódni mindabból, ami eddig körülvett, és csak figyelni a napok járását, 
reggeltől délig, ebédtől vacsoráig, a gyerekek mellett, nem gondolva, hogy ez az élet butább 
vagy fölöslegesebb lenne annál, ami mögöttem van". Ez azonban még mindig nem elég, 
nem teljesen megnyugtató, ezért a Minden olyan egyszer ű  című  fejezetben olyan személlyel 
kell azonosulni, aki nem hülye s a rossz körülményekt ől sem engedi magát leigázni. F. 
Anna pincérn ő  (prostituált) lép színre, ő  mutatja meg, hogyan élhet valaki a lehet őségek-
hez képes szabadon, tiszta szívvel. Konrád logikája szerint nem, véletlenül lesz egy, a 
társadalom aljához tartozó n őszemély az, aki az el őadó helyett legalább egy ideig elvállalja 
a kis Bandula gondozását. F. Anna (nem véletlenül van hozzá az eladónak egyszerre igen 
sok és igen kevés köze) a regény legrokonszenvesebb alakja. Az ő  önkritikájára (»Kurva 
vagyok") hangzik a narrátor lakonikus válasza: „Ugyan, ennek semmi értelme, más is az." 
Ezzel a kiegyenlítéssel van összefüggésben az Anonim társulásnak a látomása is. Először 
a mindennapi ismétlődés expresszíven kollektív képei sorakoznak, hogy végül a narrátor 
egy ismeretlen átutazóban önmagát is megtalálja: „. . . voltaképp a b őrömben is lehet-
ne. . ." — gondolja róla. Ez az esetlegesség ad magyarázatott arra is: miért változtat most 
az író azon a képen, amelyet az el őző  fejezetekben alakított ki bennünk. A feleségével 
folytatott telefonbeszélgetésben ugyanis nyoma sincs annak az id őnek, átmeneti átminősü-
lésnek, amiről a regény szólt. E párbeszéd a történetek álomjellegét húzza alá, nem 
véletlenül, hiszen pl. a Tereptanban is túl gyakoriak a vágások s nyomatékosak az átt űnések 
ahhoz, hogy akár az els ő  olvasásnál zavartalan legyen a valóságillúziónk. Ehhez hasonló 
hatást tett ránk a Tanuljunk a hülyékt ől c. fejezet is, amely (a maga feltételes módjában) 
játék a jobb híján való lehetőségekkel, a kisfiúnak a neki megfelel ő  intézetbe való beszállá-
solásával. 

A befejezés (Meghívó( egzaltált látomásossága a maga ostorozó túlzásában is erkölcsi 
realizmust takar: „Kiiktatom magamból a magánüdvösség intézményesített szentjeit, az 
érdek feletti erkölcs szívpostásait, akik a részleges és közönséges felel ősségét fölcserélik 
a világtörténelmi bűntudat formás elragadtatottságával vagy éppen az egyetemes szeretet 
szorgalmi feladatával." Konrád h őse legvégül olyan „hitetlen bürokrata" akar lenni, aki 
„nyitott szemmel élne". Meghívása mindenkinek szól (minthogy a megjelenítettek szelle-
mében maga az emberiség szorul gyámságra), s ha nem is segíthet, „legalább együtt 
vagyunk". Vajon lehet-e korlátolt bürokrata az, aki „mindenki"-t meginvitál? Aligha, 
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minthogy egy korlátolt hivatalnok tudatában legkevésbé egy szellemileg elmaradott kisfiú 
érdekében merülne fel kényelmének, elfogadható társadalmi helyének feláldozása. 

Az avantgárd groteszk humora érz ődik ki Konrád György regényéb ől, amely nem 
más, mint reménytelen játék, nem a jó, hanem a kevésbé rossz lehet őségekkel. A kultúra 
és civilizáció indulatos s egyúttal önmagán mesolygó kritikája ez a könyv, amelynek értékei 
különösen napjainkban szembet űnőek. Amikor ugyanis íródott, aligha érezhettek rá 
sokan, hogy a próféta beszél az íróból, vagyis hogy a valóságban létez ő  és erősödő  tenden-
ciákat nagyít ki látomássá; tehát: a megbotránkoztatás nem csupán joga, hanem köteles-
sége is. Annál is inkább, mert a víziója mögötti életérzés nagymértékben tudatosult, vagyis 
az írástudó felel őssége áll mögötte. Erre a többi között a lényegkeresés görcseire utaló 
szintagma-bokrainak hosszú sora is bizonyság. A józanodást szolgálnák; ezért nyomatéko-
san etikus jellegűek. Az állásfoglalások fölülvizsgálatára ösztönöznek. 

VAJDA GÁBOR 

JÚDÁS SIET 

MILOVAN MIKOVIú: Ispitivanje izdaje. 
Osvit, Subotica, 1989. 

Mára kötet címe, Az árulás kivizsgálása jelöli Miković  költészetének alaptémáját és szoros 
összefüggést mutat a könyv tartalmával. Ő  ugyanis nem alkalmazza a modernisták által 
annyira kedvelt meghökkentési, án: sokkeljárást, amelyben a cím és a megverselt témája 
és tárgya között .csak kínkeservvel vagy éppen sehogy sem lehet kapcsolatot fölfedezni. 
Miković  lírája egy belső  rendre épül, olyanra, amely közelebb áll a vers diszkurzív, metoní-
mikus alapozásához, mintsem a metaforikushoz. Azáltal azonban, hogy a költ ő  kijelöli 
témavilágát és a szövegforrás befolyásolja az olvasatot, a probléma közel sincs megoldva. 
Ellenkezőleg, gondolati összetettséget és bukfenceket eredményez: leírja a megoldást, de 
a problémát magunknak kell föltárnunk, vagy legalább részleteiben megsejtenünk. A 
szöveg azáltal, hogy különösebb szellemi er őfeszítés nélkül közérthet ő, valójában nem 
okvetlenül jelenti azt, hogy viszonyulásunk a műhöz helyes és igaz. A műalkotást végs ő  
soron esztétikailag a megközelítés, nem pedig a téma, a tartalom vagy a forma határozza 
meg. Ha minden kapcsolat a m űvel szükségszerűen viszonyulást föltételez, lehet-e az 
önkényes és véletlen? Kiutat ebb ől az ellentmondásból, még ha nem is tartós és kielégít ő  
megoldásként, abban találhatunk, ha kontaktus helyett a m űvel való találkozásról beszé-
lünk, amelyet vonatkozó viszonyként határozhatunk meg. Ily módon kizárjuk az önkényes-
ség lehetőségét, a véletlen pedig dialektikus bonckésként m űködik - szétrombolja az 
alkotást -, s a tartalom és forma összetett interakciójában a viszonyt a viszonyon belül, 
engem pedig Énként szubjektivizál. Az Én-Te determinált szembesülést valósít meg a 
művel abból a célból, hogy a tudat elkendőzze a világban a való létezés értelmét. 

Ez az emlélkedés Mikovié költészetér ől bevezetési kísérlet, és a könyvben megéne-
kelt dolgok és jelenségek olyan másolása, amely abba a kérdésbe torkollik: honnan az 
értelem a világ és ember relációjában? Mikovié szerint (és talán nem csak őszerinte) az 
ember előtt a világ önmagáról árulás útján tesz hitet. A filozófus szerint a világa látszatban 
és a fogalomban tetéz ődik, a költőnek pedig a nyelven keresztül szolgáltatja ki magát, 
amelyben a teljes valóság születés é; halál között feszül meg, alapjában fölfoghatatlanul. 
Az élet így a valóságosság, nem pedig a valóság nyelvi artikulációjaként jelenik meg. A va-
lóságosság magát abban az igazságban mutatja meg, hogy itt vagyunk, itt, ahol az Én már 
nyelvileg eleve a Te-hez láncolódik, a metszeten keresztül az egység tarkaságát adva, a 
konkréttal gazdagítja az életet, és a verset magát, ha nem is lényegünk alapjaként éljük 
meg, de legalább akként föltételezük. Az árulás Mikoviénál a tettek világában beálló 

915 



viszonyaink metaforája, trópusa, amelyben lényekre találhatunk, ám teljességükben nem 
ismerhetjük meg őket. Az árulás kiegyenlítődik istenkeresésünk útjával, pontosabban Isten 
létének a megalapozásával a versben, illetve a világban. Mikovi ć  ezt írja: 

A kilencvenkilencedik inkarnációban 
Nagypénteken született. 

A kilencvenkilences szám a bizonyosság, a teljesség, az érettség szimbólumaként is 
fölfogható, örök körforgásként. Ám a könyvben funkcionális jegyet visel magán és össze-
függést mutat a kötet verseinek számával, a harminchárommal, ami viszont a jézusi 
életkort jelenti. A hármas a tökéletes szám, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége; 
meKszorozva harminchárommal Júdás kilencvenkilenc színeváltolsát adja. Ha a har-
mincháromat elosztjuk hárommal, tizenegyet kapunk, ami az okkultizmusban a kihágás, 
a pártütés jele, míg a XX. században Marx a feuerbachi tézisekben (XI.) használta föl, ahol 
— még mindig szoros kapcsolatban a háromassal — bizonytalanságot és változást jelöl. A 
fönti idézet els ő  sorában a számok Jézus életét konntálják (33), ugyanakkor utalnak az 
Istenre (3), Júdásra (99) és az Emberre is (Marx XI. tézise Feuerbachról). A második sor 
Jézus halálát idézi, amelyről nagypénteken emlékezünk meg. Még ha valaki azt állítaná is, 
hou a számok elemzettjátékában nincs igazság—ám van logika, és az idézett sorok születés 
és elmúlás, élet és halál harcának színterébe vonnak bennünket. Noha a halál szót nem 
mondja ki a vers és a költő  a születésről beszél, az mégis jelen van. Akárcsak a véletlen az 
életben, úgy a halál is azt föltételezi, hogy titkába sem empirikus, sem reflexív úton nem 
tudunk behatolni, ám annál jobban el tudjuk képzelni. Hisz minden percben annak 
fragmentumait éljük meg, miközben éle kicsorbul. Az egész kötet is a születés feszültsé-
geire épül, afféle baudelaire-i átokkal: “a haldokló rabban / habzó szájjal / anyja átkozta 
el", és a halálra, de annak a szónak a haláláig, amelyb ől és amely mögül a Nevető  Júdás 
győztesen integet felénk. A halálig, mint a megpihenésig és a szabadság megalapozásáig, 
amely nem kötelez el, nem árul el, de nem is ígér semmit. E szinten nemcsak lehetséges 
volt, hanem meg is történt annak módjaként, amely eljut a végs őig, és Miković  látomásai-
ban megmutatkozik az embernek a technikába való teljes begyökerezettségének vonalán. 
Miković  a mitománia és a technológia összeolvasztásával mindennapi létezésünk árnyait 
bontja ki, amely a megalopoliszban és a nekropoliszban ragadható meg. Felismerhetjük a 
városok toponímiáját, melyeket Júdás 1985 tavaszán fölkeresett. Mindez tényanyagként 
hat, s ha a föntiek szellemében megkérdezzük: vajon igaz-e, nemleges válaszunk még nem 
zárja ki azt, hogy mindez értelmes, hatásos, érvényes és jó. Hogy ez az ellentmondás 
reálisan lehetséges-e, döntsük el: egyedül ez a lehetséges. S nem ellentmondás, amely 
mindig is csak az agy és a logika terméke, hanem maga a realitás, amely mégis javarészt 
az érzékek és a fantázia szülötte jóval inkább, mintsem azt hinnénk. 

Költészetében Miković  egy kialakult, adott és jól megformált világból indul a konkrét 
emberi felé, afelé, aki egyre kevésbé kérdez rá önnön lényegére, s aki ezért egyre kevésbé 
élheti meg önmagát autentikusan, saját lényének gazdagságában. Egyre kevésbé árulja el 
és ismeri meg önmagát. Tehát Mikovi ć  olyan ember képét vetíti elénk, aki a civilizáció 
beteges általános funkcionálásában csak technikailag igazolja magát. Nem valósít meg 
viszonyokat, hisz nem attól fél, hogy elárul, hanem attól, hogy elárulják. 

Mikovič  könyve párbeszédre késztet bennünket önmagunkkal, leleplezte azt az 
embert, aki az ipari, tudományos, technikai, társadalmi és minden más forradalom után 
teljes sikerrel szolgáltatta ki az emberit, végérvényesen és maradéktalanul. Az árulásnak 
ez a kivizsgálása költői kísérlet az emberhez való visszatérésre, az emberhez, aki átélheti 
önmagát, és ez a megtérési út (az ember élménye az emberrel) vagy csak az Istenen, vagy 
csak a versen keresztül lehetséges. Harmadik út nincs. 

VOJISLAV SEKELJ 
(JÓSVAI Lídia fordítása) 
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RÓNAY ISTVÁN 

Késő  álmok 
(versek) 

Ftónay István prigrevica-szentiváni papkölt ő  Zombor és környéke 
közművelődésének jeles alakja volt a múlt század második felében. 
Német és magyar nyelvű  költeményeivel, melyek jobbára budapesti 
lapokban jelentek meg, az akkori korban vidékünk jelent ősebb költői 
közé tartozott. Verseinek különös értéke, hogy a papkölt ő  anti-
klerikális művekkel bátorkodott a klérus zárt és misztikus világába 
nyújtani betekintést. Egy ismeretlen világba, amelyr ől a hívő  földi 
halandónak nemigen illett tudomást szereznie. A versel ő  pap érzelmi 
világa is feltárul az olvasó el őtt a könyvben közölt összes magyar nyel-
ven írt vers olvastán, a szerelemszomj gyötrelmeinek bátor megének-
lésével. Rónay Istvántól, a szép egyházi karrrier el őtt álló fiatal paptól 
rossz néven vették felettesei az ilyen témájú költemények közreadását, 
és a prigrevica-szentiváni plébánia vezetésével megbízva teljesen 
száműzték a pezsgő  és ingerdús városi életb ől. A magány sorstársaként 
Rónay költői vénája csakhamar elapadt. Az asztalfióknak néha még 
verselő  költő  német nyelven írt költeményei n ővére gondozásában 
kötetben posztumusz jelentek meg. 

Silling István nyelvjárás- és néprajzkutató eddigi publikációiban a 
kupuszinai népélet leírásával foglalkozott. Néhány éve azonban, amióta 
a zombori Történelmi Levéltár munkatársa lett, m űvelődéstörténeti 
közleményeivel is jelen van a vajdasági magyar sajtóban. Az el őttünk 
élők tevékenységét, alkotásait, eredményeit ismertet ő  tanulmányaival 
több új mozzanattal gazdagította e táj örökségér ől eddig kialakított 
képünket. Silling a prigrevica-szentiváni papkölt ő, R,ónay István összes 
magyar nyelven megjelent versének felkutatását még egyetemi évei 
alatt kezdte tanárainak buzdítására. Értékes múltfeltáró munkájának 
gyümölcse most e könyv, melyben végre közreadja a méltatlanul elfelej-
tett Rónay István költeményeit a róluk szóló, jó kritikai érzékkel megírt 
tanulmány kiséretében. 

Az itt élő  emberek emlékezetében rejl ő  népköltészeti műfajok mel-
lett, íme, lappangó művészeti örökségünk felkutatásának is szép 
eredménye Rónay István verseskönyve, mely Silling István ügybuz-
galmát és az értékmentés melletti nemes elkötelezettségét dicséri. 

A négyíves kötet 30 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahovi ć  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy 
pedig 50 dinárért megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint 
a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



Galériánk 

MILKÓ IZIDOR író, újságíró 

Jámbor Pál (Hiador) mellett országos viszonylatban is a legismertebb volt 
azok közül az írók közül, akik a múlt század végén és századunk elején 
városunkban éltek. Szabadkán született 1855. február 1-én, s itt is halt meg 
1932. április 21-én (s nem 6-án, ahogyan az a Magyar Irodalmi Lexikon 1965- 
ben megjelent második és a Jugoszláv Irodalmi Lexikon 1984-ben kiadott 
kötetében olvasható). Miután elvégezte a budapesti jogi egyetemet, visszajött 
szülővárosába, s a művelődési élet egyik szervez ője lett. Így  —  egyebek között  — 

szerkesztette a Bácskai Közlönyt és sokoldalú tevékenységet fejtett ki a Szabad 
Lyceumban. Elbeszéléseken, karcolatokon és humoreszkeken kívül sok útiraj-
zott is írt, többnyire Baedeker álnéven. Tagja volt a Pet őfi Társaságnak és egyik 
alapítója a Dugonics Társaságnak. Művei: Mindenütt és Sehol (rajzok, tárcák, 
1880), Divatok (elbeszélések, 1883), Egy kritikus albumából (aforizmák, 1887), 
Római mozaik (Emlékek és jegyzetek az Örök Városból, 1895), Egy earriére 
története és egyéb elbeszélések (1896), Mosoly (Húsz vidám történet, 1897), Úri 
emberek (Jegyzetek a társaságból, 1899), 1924-ben Budapesten és Szabadkán hat 
darabból álló sorozat jelent meg m űveiből: Írók és könyvek (Novellák és tárcák), 
Firenzei eset és egyéb elbeszélések, Spekuláné és társai (Régi és új figurák),A mi-
niszter barátja (Mosolygó történetek), Asszonyok (Novellák és más írások), 
Baedeker írásaiból (Novellisztikus dolgok és cikkek). Utolsó könyve, a Ketten 
(1928), képeket és jeleneteket tartalmaz. Hátrahagyott munkáit a Forum adta 
közre két kötetben 1966-ban: Gesztenyefám (Irodalmi emlékezések) és Harun 
al Rasid (és egyéb írások) címmel. 


