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KOPECZKY LÁSZLÓ 

KÉREK EGY HALOTTAT! 
TRAMÉDIA 2. 

II. FELVONÁS 

Ugyanott, ugyanazok, két másodperc múlva. 

FERKE: Finom galambleves lesz bel őle! 
NŐVÉRKE: (gúnyosan) Meg akarja enni Fehér urat? 
MARI NÉNI: (megtántorodik) 
IGAZGATÓ: (elkapja) Vigyázat! Mindjárt lesz egy kézzelfogható halottunk. 
FŐORVOS: (megtapintja Mari néni érverését) Buzog .. . 
MARI NÉNI: (kinyitja a szemét) Elszédültem .. . 
FERKE: Kér egy korty pálinkát? 
MARI NÉNI: Nem! Ereszd el a galambot! 
FERKE: Van eszemben! 
IGAZGATÓ: Azt én sem ajánlom. Letojja a látogatókat. 
MARI NÉNI: Egy lélek nem tesz ilyet. 

FŐORVOS: (elveszti a türelmét) Mondja, maga tényleg hisz ebben a mar-
haságban? 

MARI NÉNI: (élesen) És maga tán azt hiszi, végig úgy lesz, hogy egyesek 
hófehér ropogósra vasalt köpenyben lófráznak stetoskopot lóbálva caplatnak a 
nővérek után? 

FŐORVOS: (élesen) Ki? Én? 
FERKE: (fütyürészik) 
FŐORVOS: Tessék? 
FERKE: Mondom, szép időnk van . 
NŐVÉRKE: (veresedve) Hülye! 
FŐORVOS: Fegyelmire idéztetem! 

IGAZGATÓ: (sértődötten) Csak nyugodtan ... Mintha itt sem volnék .. . 
Mintha én volnék az igazgatója ennek az intézménynek. 

MARI NÉNI: Maga csak azt hiszi, hogy vezet. Magát vezetik! (Indul a 
vödörrel.) 

FERKE: (lelkesen) Bravó, öreglány! Hozok magának is a Fehér úrból. 

MARI NÉNI: (nagy lélegzetet vesz, ebb ől borzasztó ricsaj lesz, de ebben a 
pillanatban belép a Kíváncsi.) 

KÍVÁNCSI: (zavartan) Elnézést .. . 
IGAZGATÓ: (erőltetett udvariassággal) Mit óhajt? 
KÍVÁNCSI: Meg szerettem volna nézni a halottat. 
FŐORVOS: (ellenséges) Miért? 
KÍVÁNCSI: Mert ... úgy rémlett nekem, hogy ... megmozdult. 
FŐORVOS: (dühösen) Igen, mozgó halottaink vannak. 

183 



KÍVÁNCSI: Ne értsen félre kérem ... Én nem egy szaglász vagyok, aki a 
kórház belső  életébe akarom beleütni az orrom, de .. . 

IGAZGATÓ:... máris üti! 
KÍVÁNCSI: Meg fogják bocsátani, ha elmondom önöknek, mi foglalkoztat. 
FERKE: A foglalkoztatási érdekközösség. 
IGAZGATÚ: Ferke! 
FERKE: Elnézést, hogy élek. 
FŐORVOS: (nyomatékhal) Visszaél!A türelmünkkel. (A Kíváncsihoz) Nos? 
KÍVÁNCSI: Az élettel az élet után. 
FERKE: Mari néni, itt az embere! 
MARI NÉNI: (megvet ően) Nem veszed észre, hogy unnak? 
FERKE: (fanyarul) Ez van otthon is. 
FŐORVOS: (dobbant) Nem halljuk magától, Mr. Mistico és Companyt. 
KÍVÁNCSI: (sértődötten) Mistico?! (Két könyvet vesz el ő  a táskájából. Mu-

tatja.) Ezeket ismeri? 
FŐORVOS: (megnézi) Dr. Moody ... Dr. Salmon ... Egy bolond százat 

csinál. 
KÍVÁNCSI: Nem lehet valakit hallomás után bolondnak nyilvánítani. 
MARI NÉNI: (elhúzza a száját) Ezek az urak és hölgyek mindenkit bolond-

nak tartanak magukon kívül. 
FŐORVOS: Csak azokat, akik magukon kívül vannak. 
KÍVÁNCSI: Ezek itt t u d o m á n y o s megfigyelések! Dr. Salmon még 

kategorizálta is őket, mivel dr. Moody szisztéma nélkül látott neki a kutatásnak. 
FŐORVOS: Nézze, engem a gyógyszeres kábulatból ered ő  hanta hidegen 

hagy. 
KÍVÁNCSI: Gyógyszeres kábulat? Kolléga úr! Ön aztán jobban tudja bár-

kinél, hogy a reanimáció a megállt szívnél egy hatalmas ökölcsapással kezd ődik 
a mellkason. 

FŐORVOS: Stimmel .. . 
KÍVÁNCSI: A gyógyszeres kábulat már a feltámadás után van. 
NŐVÉRKE: Ne mondjon kérem ilyet, hogy feltámadás, mert a Mari néni 

menten eldobja a felmosórongyot. 
FŐORVOS: Lelkileg megbillent személyek pszichedelikus látomásai .. . 
KÍVÁNCSI .: Az ilyeneket gondosan eliminálták. Csak stabil pszichék jöhet-

nek számításba. 
FŐORVOS: Na, olvasson fel nekem egy ilyen stabilt. 
IGAZGATÓ: (megköszörüli a torkát) Ez most, gondolom, nem a legalkal-

masabb pillanat. 
KÍVÁNCSI: Miért? 
IGAZGATÓ: Mert éppen egy ... (gyorsan elnyeli) Na jó ... olvassa .. . 
KÍVÁNCSI: (keresgél a kicetlizett könyvben) Ez jó lesz .. . 

(Halk muzsika, liláskékké tompuló fény.) 

I..,ONNANJÖTT": (révült, kissé fantomszer ű  hang) Láttam, hogy ott fek-
szik halott testem ... Lassan emelkedtem, mintha egy sötét, árnyas folyosón 
repülnék ... Az orvosok vadul sürögtek tiodalent" körülöttem ... Bennem csak 
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ezek a kérdések viszhangzottak: uMi ez az egész? Mi történik velem?" És aztán 
mégfeljebblebbentem... Beléptem egy másik világba ... 

(A lassan kivilágosodó színen a szereplők mozdulatlanul állnak és a hallottak 
hatására szótlanul.) 

FERKE: (felocsúdik) Röpül a kismadár .. . 

(Komoran néznek rá.) 

FŐORVOS: (legyint) Ez a kicsi halál: a klinikai. 
FERKE: Nevezetesen? 
KÍVÁNCSI: (a Főorvos helyett) Amikor az öntudat, a reflexek, a légzés és a 

szívműködés megszűnt ... Amennyiben nem sikerül, bekövetkezik a klinikai 
halál. A metabolizmus működési foka: zéró. Ez, ha minden jelz őt elhagyunk, a 
halál. 

FŐORVOS: Visszafordíthatatlan. 
KÍVÁNCSI: (némán bólint) 
FŐORVOS: (gúnyosan a könyvre bök) S itt esett a fene seggre! A biológiailag 

halottak nem nyilatkoznak! 
KÍVÁNCSI: (állót simogatja, hümmögve) Igen, kolléga úr. Rátapintott arra, 

ami engem is izgat. A klinikai halál öt-hat perc. Mi v a n u t á n a? 
FŐORVOS: Mari nénit kérdezze, ő  a specialista. 
MARI NÉNI: Tán azt hiszik, ha valaki elájul, máris látta az istent? 
KÍVÁNCSI: Pedig ahogy mondja, asszonyom — az egyik ájultabb ájult azt 

mondja ... (Megkeresi az intézete.) 

(Az iménti fény-zene varázslat.) 

II. .ONNANJÖTT": A sötét alagút végén szikrázó fény ... narancs-
színű  ... Csodálatos béke töltött el: az érzés, hogy mindegy, mi lesz velem .. . 
Hangokat is hallottam ... Azt hiszem, Krisztus szólt hozzám ... Akkor meglát-
tam a... nos hát... a paradicsom kapuját! Megindultam a lépcs őn... 

(Teljes fényben. Csend.) 

NŐVÉRKE: (halkan) Nem örülhetett nagyon, hogy felébresztették. 
KÍVÁNCSI: Igen, a többi vallomásból is az derül ki, hogy csodálatosan 

érezték magukat, mert megszabadultak a testükt ől ... Egyedüli bánatuk az volt, 
hogy látták maguk körül a síró-rívó szeretteiket. 

FERKE: (ijedten) Látták?! 
KIVÁNCSI: A hangjukat is hallották tisztán. 
FERKE: (fejéhez kap) Júúj! 
IGAZGATÓ: Mi van? 
FERKE: Mikor apósomnak fenn akadt a szeme, megtapintottam az érveré-

sét, és azt mondtam: “Megpattant a vín pocok!" (Megcsóválja a fejét.) Mit mondhat 
most rólam odalent? (Bizonytalanul.) Fent .. . 
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(Nevetnek.) 

IGAZGATÓ: Hallhatta az imént, hogy még csak öt-hat percig mondhatta 
azt magáról, hogy aljas, utolsó gazember, csirkefogó, naplopó, kétszín ű, hitvány, 
alkoholista szörnyeteg, egy valóságos .. . 

FERKE: (megköszörüli a torkát) 
MARI NÉNI: De belejött! 
IGAZGATÓ: Ezt nem én mondom. (Elvigyorodik.) A vín pocok. 
FERKE: (nem tud magához térni) Ki hitte volna, hogy még fülel. 
KÍVÁNCSI: Az már bizonyosnak látszik, hogy a hallás a legutolsó érzékelési 

forma az öntudat elvesztése el őtt ... A közúti baleset egyik sebesültje traumás 
állapotban ezt hallja, mikor negyedmagával felhelyezik a reanimációs platóra: 

(Kikeresi az idézetet.) 

(Fény-zene.) 

III. ,,ONNANJÖTT": Az orvos fölém hajolt, majd fölegyenesedett legyintve: 
,.Na ez kész! Nézzük a többieket." Úgy éreztem, reszketek a düht ől. Szó sem lehet 
róla, hogy halottnak engedem tekinteni magamat! Hangtalanul kiáltoztam: 
.,Hülyék! Nem haltam még meg!" Úgy tűnt: mit sem hallanak az egészb ől .. . 

(Teljes fényben.) 

(Némán állnak.) 

FERKE: (felnyög) 
FŐORVOS: (türelmetlenül) Na!? 
FERKE: Az öregúr befizetett a hamvasztásra ... Képzelem, milyen melege 

lett egyszerre! (Az öreg reszket ős hangját utánozva.)',Ez a túlvilág is jól kezdődik!" 
S akkor még ott a pokol is! 

MARI NÉNI: Persze, szerinted csak oda mehetett! 
FERKE: Naná! Akárhová dugtam a targyit, mindig megtalálta. S ha egyszer 

átölelte?! (Bosszúsan.) Öntapadós volt az öreg ... De mégis ... Hogy pirítós 
legyen belőle ...? 

KÍVÁNCSI: Ne aggódjék. Locsolhatták volna akár kénsavval is. A vallomá-
sokból kitűnik, hogy a test ilyenkor már teljesen érzéktelen. Az egyik reanimált 
azt mondja, akkora volt az ökölcsapás, amelyet a mellére mértek, hogy két 
bordája betört. A másik meg a plafonról szemlélte, hogyan hasít a kés a mellé-
be ... Az elektrosokktól majd negyven centit ugrik a levegőbe a halott. 

IGAZGATÓ: Fenemuris lehet a helyzet egy tudathasadásos esetében. Egyik 
ugrik, a másik nem. 

KÍVÁNCSI: (tiltakozni akar) 
IGAZGATÓ: (elébe vág) Tudom, nem jegyezték le. 
NŐVÉRKE: Egyik lelke a mennyország kapuján kaparászik, a másik visz-

szafelé húzza a könnyez ő  özvegyhez. 
MARI NÉNI: Magával ilyesmi nem történhet meg, mert egy lelke sincs. 
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NŐVÉRKE: Kár. Szerettem volna a plafonon sétálni. 
KÍVÁNCSI: (felfortyan) Úgy látom, nem veszi nagyon komolyan ezt a .. . 
NŐVÉRKE: Nem. 
KÍVÁNCSI: Mert még nem találkozott olyasmivel, ami meghaladja a reali-

tás határait. 
NŐVÉRKE: Nem találkoztam? Fél órája keresünk egy ... (Ajkába harap.) 
KÍVÁNCSI: Egy? 
NŐVÉRKE: (az Igazgatóra néz segélykér ően) 
IGAZGATÓ: Nézze, kolléga úr. Végtére is brancsbéli. Magának megmond-

hatjuk. Elhiszem, hogy nem spionkodni jött . . 

MARI NÉNI: De mi a fenét keresett a sepr őtérben? 
KÍVÁNCSI: (zavartan) A vécét kerestem .. . 
MARI NÉNI: (felsóhajt) Még egy! 
IGAZGATÓ: Még egy mi? 
MARI NÉNI: Kaki! 
KÍVÁNCSI: (pirul) De esküszöm, nem! Megtaláltam végül. 
IGAZGATÓ: (szigorúan) Befejezte? 
MARI NÉNI: (morogva elhallgat) 
IGAZGATÓ: (A Kíváncsihoz) Szóval ... (Nehezen nyögi ki.) Elvesztettük a 

halottat. 
KÍVÁNCSI: Azt, amelyik megmozdult? 
IGAZGATÓ: Nem. Az a Ferke volt. 
KÍVÁNCSI: (érthetetlenül néz) Ő  is halott volt? 
IGAZGATÓ: Á, dehogy! Befektettük a helyére, arra az id őre, amíg a 

szakcsoport itt lődörög. Közben körülloholtuk a kórházat és . 
KÍVÁNCSI: És? 
IGAZGATÓ: (széttárja a karját) Föld nyelte! 
KÍVÁNCSI: (Ferkéhez) Maga galambász? 
FERKE: Ezt honnan veszi? 
KÍVÁNCSI: (a galambra mutat) 
FERKE: Ja ez? Ezt itt fogtam a szekrényben. 
KÍVÁNCSI: Hogy került a szekrénybe? 
FERKE: Ki? Én? 
KÍVÁNCSI: A galamb. 
FERKE: Ja, ő? (odatartja a Kíváncsinak) Mutatkozz be szépen. (Elváltozott 

hangon.) Fehér vagyok. 
MARI NÉNI: (ráhúz a seprővel) 
FERKE: (felüvölt) Na! Ez mért volt? 
MARI NÉNI: Tudod te jól! 
KÍVÁNCSI: Mondja meg nekem is: mivel érdemelte ki ezt a',megkülönböz-

tetett" bánásmódot? 
FERKE: Mari néni túlvilági ügyekben nem ismer tréfát ... Mikor a szek-

rényben kerestem Fehér úr hul ... hul ... holttestét, akkor repült ez a galamb 
a pofámba. A nenőke most azt hiszi, a boldogult elszállni készül ő  lelke. 

MARI NÉNI: (harciasan) Akkor te mondd meg: hogy került o d a? 
FERKE: Ezen is én törjem a fejem? Vannak itt nálam szebbek és okosab- 

bak. 
FŐORVOS: (elgondolkozva) Mondja csak, Ferke .. . 
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FERKE: Ő  az egyik okos. 
IGAZGATÓ: Miféle hang ez?! 
FERKE: (bajsza alá) Ez a másik! 
NŐVÉRKE: Együtt kellene kirepíteni a galambjával. 
FERKE: (gúnyosan) Ő  a szép. 
MARI NÉNI: Savanya a sz őlő, hen? 
FERKE: Maga is szép, öreganyám. 
MARI NÉNI: (emeli a söprű t) 
FERKE: (ájtatos vigyorral) Ó Mária .. . 
MARI NÉNI: (rávag) 
FŐORVOS: (félretolja Mari nénit, Ferkéhez) Körülnézett maga ebben a 

megalóbútorban? 
FERKE: Mi az, hogy megaló! Ne sértegesse a szekrényemet! 
FŐORVOS: (fenyeget ően) Azt mondja meg: szétnézett vagy sem? 
FERKE: Észnél legyünk! Olyan sötét van odabent, mint a kályhacs őben. 

Ez a dög meg majd kicsapta a szemem ... (Várja, hogy a ,dög" miatt tiltakoznak, 
de ebben a pillanatban minden tekintet a szekrényre irányul. Körüljárják, és 
,bámulják mereven. A feszült csendben mindegyik azt várja, hogy a másik mozdul-
jon.) 

PORTÁS: (berobban) Megvan az emberük! 
IGAZGATÓ: Hol? 
PORTÁS: Mutatom! (El.) 

(Utánatódulnak.) 

FERKE: (Mari néni kezébe nyomja a galambot) Fogja! (Elszalad.) 

(Távolodó hangok: ',Ott találtuk a ...") 

KÍVÁNCSI: (a nyitott ajtóból néz utánuk) 
MARI NÉNI: (megbabonázva bámul a kezében lev ő  galambra, rekedten) 

Eln ... (megköszörüli a torkát) elnézést .. . 
KÍVÁNCSI: (megütődve kapja hátra a fejét) 
MARI NÉNI: (a galambhoz) Én ... nem tartozom ezekhez a szánalmas 

lelkekhez ... Énbennem még él a tiszta hit .. . 

(A galamb szabadulni próbál.) 

MARI NÉNI: (könyörögve) hinned kell! (Gyorsan helyesbít.) Hinnie kell! (A 
galamb fiilébe súg.) Mutatok valamit. (Ingébe nyúl, és egy aranyláncon lógó jókora 
keresztet húz ki. Diadalmasan mutatja.) 

KÍVÁNCSI: (megköszörüli a torkát) 
MARI NÉNI: (gyorsan elsüllyeszti a keresztet) 
KÍVÁNCSI: (kényszeredetten) Ne tegye magát nevetségessé, asszonyom. 
MARI NÉNI: (gúnyosan) Asszonyom? 
KÍVÁNCSI: (gyengédebb) Mama .. . 
MARI NÉNI: (keserűen) Így igaz. Nyanya. 
KÍVÁNCSI: (feszeng) Nem akartam megbántani, de .. . 
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MARI NÉNI: (sóhajt) Azt hittem: végre egy megvilágosodott elmét sodor 
közénk a Sors ... Hogy hiszi is, amit mond .. . 

KÍVÁNCSI: Ahhoz, amit én hiszek, ahhoz ennek a galambnak semmi köze 
nincs. 

MARI NÉNI: (csalódottan) Nincs? 
KÍVÁNCSI: Nincs. 
MARI NÉNI: Akkor maga is abban hisz, amiben a többiek. 
KÍVÁNCSI: Kicsivel többen. 
MARI NÉNI: És mi az a nkicsivel több"? 
KÍVÁNCSI: Az, hogy a tudat — bizonyos feltételek között — megválik a 

testől. 
MARI NÉNI: Tudat? Mért nem nevezi annak, ami: léleknek. 
KÍVÁNCSI: Nevezhetem én fehér galambnak is, ha akarja. 
MARI NÉNI: (felháborodva) Hallja! (Átmenet nélkül, sírásra görbült szájjal.) 

Mindenki azt akarja eltiporni bennem, ami a legszebb .. . 
KÍVÁNCSI: Igen, az a legszebb, ha az ember önfeledten ámítja magát. 
MARI NÉNI: (szólni akar) 
KÍVÁNCSI: (elvágja) Milyen volt az élete? 
MARI NÉNI: (dobbant) Vacak! 
KÍVÁNCSI: Na látja... És utána mégis kér még. 
MARI NÉNI: De az nem olyan lesz .. . 
KÍVÁNCSI: Mire alapozza ezt az elképzelését? Hallott már bizonyosat is? 
MARI NÉNI: Hallottam! Épp az imént! 
KÍVÁNCSI: (csodálkozva) Kitől? 
MARI NÉNI: A maga Núdlija és a Salabummja. 
KÍVÁNCSI: Moody és Sabom! 	• 
MARI NÉNI: (behunyja a szemét, idéz) ',Hangokat is hallottam ... Azt 

hiszem, Krisztus volt ..." 
KÍVÁNCSI: Jól megjegyezte. 
MARI NÉNI: Csak ezt hallottam az egészb ől. 
KÍVÁNCSI: Na, akkor figyeljen ide, kedves .. . 
MARI NÉNI: Eleget hallgattam a halottakat! 
KÍVÁNCSI: Most egy táblázatot ismertetek. 
MARI NÉNI: Süsse meg a táblázatát! 
KÍVÁNCSI: (sejtelmesen) És ezentúl nem a halottak beszélnek. 
MARI NÉNI: (riadtan néz fel a magasba) Ő?! 
KÍVÁNCSI: Csitt! 

(A pszichedelikus fényben széles, változó szín ű  fénysávok, éteri muzsika.) 

HANG: (tért betöltő) ',Térj vissza. A mű  még nincs befejezve!" (A fénynyaláb 
színe változik.) ,,VISSZA! Maradj a lánytestvéred mellett. Minden jóra fordul!" 
(Fényváltozás.) ,'Jó lélek — sikerülni fog! Még nem döntöttem sorsodról!" (Fény-
változás.) ',Még nem jöhetsz!" 

(Világos lesz) 

KÍVÁNCSI: (összehajtogatja a táblázatot) 
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MARI NÉNI: (halkan, letörten) „Még nem jöhetsz." (Szánakozva megsimo-
gatja a galambot.) 

(Be az Ismeretlen Beteg, Igazgató, Főorvos, Nővérke, Ferke.) 

KÍVÁNCSI: (elfogódottan nyújtja a kezét) Jó napot, Fehér úr! 
ISMERETLEN BETEG: (szárazon) A nevem: Takács. 
KÍVÁNCSI: (kérdőn néz a többiekre) 
FERKE: A mosodában találtuk a szennyes alatt. 
FŐORVOS: A kartotéka szerint nincs is ilyen betegünk. 
MARI NÉNI: Jézus! (Picit megbátorodik.)) 
FERKE: (bosszúsan) Ha még egyszer ájulni akar, én nem kapom el. Nyek-

kenjen oda! 
MARI NÉNI: Nem ájulok. (Megborzong.) Máma itt csupa olyan dolog 

történik, amitől jéggé dermed a lelkem. 
FŐORVOS: Ó ez nem olyan nagy minisztérium, amilyennek látszik. (Az 

Ismeretlen Beteghez.) Takács úr majd lesz olyan kedves és megmondja — ha már 
pizsamában defellírozik —, hogy mért nem a leped őn van, mért alatta. 

ISMERETLEN BETEG: Megmondom, de ígérjen meg valamit. 
FŐORVOS: (ridegen) Nem ígérek semmit. 
ISMERETLEN BETEG: Akkor találja ki! (Hátat fordít.) 
FŐORVOS: (türelmetlenül) Mit tudom én! Talán kiújult a gyomorfeké- 

lye 
ISMERETLEN BETEG: (meglepődve fordul vissza) Látszik? 
FŐORVOS: Ezt csak úgy kapásból mondtam. 
ISMERETLEN BETEG: Nem, főorvos úr! Ez nem lehet véletlen! (Diadal-

masan.) Tudtam én, hová jövök. Itt csak ránéznek az emberre, s már mondják 
is, mi a baja. (Térdre esik.) Doktor úr, mentsen m e g! 

FŐORVOS: Nézze, Takács úr, nekünk most más dolgunk van .. . 
ISMERETLEN BETEG: (elkeseredetten) És én nem tartozom a dolgukhoz? 

Én dögöljek meg? 
FŐORVOS: Ahogy gondolja. Most kérem, hagyjon magunkra bennünket. 
FERKE: (az Ismeretlen Beteg hóna alá nyúl, talpra rántja) Gyerünk, apóca! 

(Tuszkolja kifelé.) 
ISMERETLEN BETEG: (lesöpri magáról Ferke kezét, a Főorvoshoz) A 

nyelvem is lepedékes ... Megnézi? (Kinycíjtja a nyelvét.) 
FŐORVOS: Igen, igen, nagyon szép, de most feküdjék kérem vissza az 

ágyába! 
ISMERETLEN BETEG: Nem! (Megtörten.) Nem tehetem . . 
FŐORVOS: Miért? 
ISMERETLEN BETEG: Mert nincs ágyam .. . 
FŐORVOS: Hogyhogy? 
ISMERETLEN BETEG: Nem kaptam beutalót. 

(Általános felhördülés.) 

ISMERETLEN BETEG: Úgy lopództam be az alagsoron át, s mikor az 
éjjeliőr jött, bebújtam a leped ők alá. 
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IGAZGATÓ: Na most már aztán kifelé! 
ISMERETLEN BETEG: (panaszosan) A doktor Nikicki nem akar kiírni. 

Én kérem a borítékba csak két fürd őjegyet tettem. Kabinos vagyok a g őzben. 
FERKE: (elkapja a karját) Na gyerünk, Jean Cabin! 
ISMERETLEN BETEG: (kitépi magát, a Nővérkéhez fut, lehajol megcsókol-

ja a kezét) Szóljon az érdekemben, drága n ővérkém. Magának olyan jóságos arca 
van! 

MARI NÉNI: Festi. 
NŐVÉRKE: Kuruttyol a szenteltvíztartó békája! 
MARI NÉNI: (felhördül) 
NŐVÉRKE: (tehetetlenül az Ismeretlen Beteghez) Nézze, kedves .. . 
ISMERETLEN BETEG: (kérdőn ingatja a fejét) 
NŐVÉRKE: (nemet int) 
ISMERETLEN BETEG: (visszalopódzkodik a F őorvos elé. Kétoldalt be-

nyomja a hasába az ujját) Ha itt megnyomom — fáj. 
FŐORVOS: (némán felemeli a kezét, és az ajtóra mutat) 
ISMERETLEN BETEG: (dühösen dobbant) Nem! Én addig innen nem 

mozdulok, míg meg nem gyógyítanak! (Az ágyhoz szalad, belehuppan, s a leped őt 
a fejére húzza.) 

FERKE: Jaj dehogynem! (Odamegy, kinyitja az ajtót, majd felgy űri az inge 
ujját. Szétárja a karját.) Ölembe, babám! 

FEHÉRNÉ: (besétál a nyitott ajtón) 

(Dermedt csend.) 

FEHÉRNÉ: (gyanakodva tekint körül. Akire ránéz, lesüti a szemét. Pillan-
tása végül is az ágyon állapodik meg.) Most már vihetem? (Indul az ágy felé.) 

KÍVÁNCSI: (elállja až útját) Attól tartok asszonyom, hogy .. . 
FEHÉRNÉ: (eltolja az útból, az ágyhoz lép, lekapja a lepedőt) 
ISMERETLEN BETEG: (felül) Tiszteletem. 
FEHÉRNÉ: (felsikolt) 
MARI NÉNI: (sandán) Ezt odaadhatjuk. 
IGAZGATÓ: (gyilkos tekintettel) Pattanjon a söprűjére és sipirc! 
FEHÉRNÉ: Mi ez az egész? Ki ez az ember? 
ISMERETLEN BETEG: (udvarias biccentés) Takács. 
FEHÉRKE: A gőzös. 
FEHÉRNÉ: Azt hittem ... halott .. . 
NŐVÉRKE: Itt ma mindenki feltámad. 
MARI NÉNI: (felszisszen) 
FEHÉRNÉ: (ingerült) Én nem tudom, mi folyik itt ... Nem is akarom tud-

ni ... Azt mondják meg, hol a férjem! (Kínos csend. Ugyanaz a szemlesütés 
körben-körben, mint az imént, mid őn végigtekint rajtuk. Odafut az Igazgatóhoz 
és megrázza a vállát.) Követelem a férjem! 

FERKE: (kikapja a galambot Mari néni kezéből, és Fehérné kezébe nyomja) 
Tessék! 

(Függöny) 

(Folytatjuk) 
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GUELMINO SÁNDOR 

RÓMAI KÁNIKULA 

Délre harangoztak, s megállt a Tiberis: 
hínárhoszorí ján zöldre váltott az ég, 
dagadt bokáját épp áztatta egy cédrus 
hátrányos, veszteglő  uszály árnyékában, 
mikor a betonra gutaütött veréb, 
mint telibe talált, lebukó vadászgép, 

lábam elé zuhant; 
Röpülni nem láttam; holtával üzente, 
hogy cikázott egykor, szárnyalt a fák között; 
egy perccel előbb még lihegett a napban, 
ott volt és létezett e parányi élet. 

Róma jelképe most itt fekszik a járdán; 
bárhova lépek is, a múltban taposok: 
szemét, dög, enyészet, lelkek régiója; 
égő  birodalom üszkös, vad romjain 
tógát öltenek az elporladt istenek. 

Fülemben hőség zsong, mint zúgó darazsak, 
gyullad a szembogár s fehéren világol, 
akár az ókori szobrok tekintete, 
olyan üres, merev, s vakon visszanéz ő . 

Mintha az idő  is állna a folyónál, 
együtt sütkéreznek tikkadt ellenfelek, 
templomok üreges csontvázát erny őként 
borítja fölébük sok megbékélt század 

vérbe mártott keze. 

LÁTOGATÓBAN 

Egy kisváros jött be hozzám, 
ismeretlen, 

kikericsek, búzavirág, 
szeppent fodraival bágyadt nosztalgia —, 
s áradt felém messzi, bús-nagy sárga fátyol, 

viaszos csontokkal 
zenélt mélyen a föld —; 

egyre süppedő  csönd —, 
távol: megroskadt lombozat, 

kerítésen kid űlt árnyék —, 
lebegő  pocsolya —, 
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és liheg a nyári hőség, 
kuvasz, amint mells ő  

lábára a fejét 
tunyán elejti és 

kialvó szemében felgy űrt hullámokkal 
simogat meg az ég —; 

mi zavarná most a léleknek vizeit? — 
por szitál a fákról, 

hatalmas hálókat tereget a közöny —, 
tunya, fáradt falak, 

elmúló délután, 
méla, lassú menet, 

sápadó ösztönök, elhaló ringatás —, 
megtöppedt, zajtalan 

úszik a langyos múlt —; 
itthon volnék talán? — a kapu bezárva, 

eltévedt kulcs, hamis, 
nem illenék bele 

nappali világgal 
fényl ő  éjszakába —; 

függönyös házszemek, szenderg ő  téglafal, 
néma álomtudó 

kert a végtelenbe, 
ösvény, mely lugastól le a folyóig ér, 
vitorlás szerelem, mályvák árbocai, 

felparázsló bólyák 
és a szilva gömböly, kékes derengése —, 
fut a gyermekhajó, 

fehér habot dobál, 
szürke, zagyva ének rongyai lengenek —; 

dúdolnék magamban —, 

sugárzó virágok koszorúja száll el, 
s valahol a gyomor káváján egyszerre 
lila propellerrel zuhogni kezd, sikolt 

egy könnyed iszalag — 

1990. 

193 



TOMÁN LÁSZLÓ 

A BÍBOROS KASTÉLYA 

A társaság ujjongva fogadta a hírt, hogy orvos barátjuk csónakkirándulásra hívta 
meg őket. Motorcsónak! Száguldás! Micsoda élvezet! Milyen örömök! 

A megbeszélt időben a meghívottak ott sétáltak a kiköt őben, a doktorra 
várva. Amikor megérkezett, a csónakjához vezette őket. A parthoz húzta a 
csónakot, a társaság beleugrált, a doktor eloldotta a kötelet, megindította a 
motort, gyönyörűség! Kattogott, ropogott a motor, a csónakázók néhány percig 
szinte megbabonázva ültek, egy szót sem szólt senki, a tengerre szállás, a 
szárazföldtől való elszakadás pillanatai voltak ezek, amikor még nem érzi magát 
biztonságban az ember a nekilendülő  csónakban. 

Alattuk a kikötő  piszkos vize, olajfoltok úszkálnak rajta, hulladék, szemét 
lebeg a felszínén. A doktor a nyílt tenger felé irányította a csónakot, mind 
gyorsabban haladtak, habzó fehér csík maradt mögöttük. 

Amikor elhagyták a városka utolsó házát is, tiszta, áttetsz ő  lett körülöttük 
a víz. Sziklák a parton, fölöttük fasorok, a távolban pedig, kissé ködösen, a 
hegyek. Néhány magányos hal szédelgett alattuk a tengerben, s a mélyb ől vízi 
növények integettek fel nekik. Egy s űrű  erdő  tűnt fel, valami fehér virított bel őle, 
mint egy játékkocka. A doktor a vendégeihez fordult: 

— A bíboros kastélya! — mutatott a part felé. 
De a kastélyt senki sem látta. Néhány perc múlva kiderült, hogy a fehérl ő  

folt nem más, mint a kastély kiemelkedő  része. A parton megritkultak a fák, s 
mind kivehetőbbé vált egy fehér épület, melynek toronyszer ű  része az erdő  fölé 
magasodott. A kastély emeletes volt, sok erkéllyel, nagy terasszal, karcsú oszlop-
sorral, fehér zsalugáteres ablakokkal, körülötte park, nyúlánk ciprusokkal, vi-
harverte feny őkkel, illatos babérfákkal, kavicsos ösvényekkel. Ebben a 
nyugalmat árasztó épületben töltötte valaha a nyarakat a bíboros, mondta a 
doktor. 

Kis öböl mélyén állt a kastély, a magas partról lépcs ők vezettek le a vízhez. 
Rövid móló, a végén egypár csónak ringott a hullámokon. 

Itt nyaralt tehát egykoron a bíboros. Gyógyító vagy talán őrjítő  csendben, 
mert akkor, évtizedekkel ezel őtt, nem volt autó ezen a tájon, a bíboros is 
lovaskocsin tette meg az utat a városkából idáig, mesélte az orvos. Valóban 
pihenni, elmélkedni lehetett a nyaralóban, ájtatosságra, áhítatra alkalmas hely 
volt, hosszú, magányos napokat, heteket tölthetett itt a f őpap, látogató ritkán 
vetődött ide. A bíboros breviáriummal a kezében sétálgatott a kastélyt körülvev ő  
park utain. Csak az Isten meg ő  voltak jelen. A bűnös emberek sorsán töprengett 
a bíboros, lelke mélyén fájt a tehetetlensége, hogy nyáját nem tudja jó útra terelni. 
Ez a gond emésztette árnyas parkjának sétányain a rég halott bíborost, miközben 
a motorcsónak a jókedvű  társasággal lassan maga mögött hagyta a kastélyt. 

Lakatlan, sivár terület következett a parton, eléggé kopár részek, fa csak 
itt-ott zavarta meg a vidék egyhangúságát, mely már-már azt a benyomást 
keltette a szemlél őben, hogy ez a táj teljesen kihalt. A víz is elhagyatott volt, nem 
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cikáztak benne halak, vízi növények helyett valami szürke réteg borította a 
tenger fenekét. Mintha láva ömlött volna a vízbe, s leülepedett. 

A motor úgy kattogott, mintha üvegbura alatt járna, kétségbeesetten és 
hiábavalóón. A csónak körül rezzenetlen volta tenger, csak a felszínét tarkították 
szivárványszínű  foltok. A csónak szinte nem is haladt ebben a mozdulatlanság-
ban. Párhuzamosan állt a parttal, orrával valahol a végtelenbe meredt, motorja 
járt, forgott a csavarja, de mintha nem is a vízben volna, hanem a leveg őben 
pörögne, nem kavarta fel a tengert, nem csapott hullámokat, a csónak orra nem 
szelte a vizet. A sűrű  anyag fogva tartotta őket. S valahol a láthatatlan messze-
ségben, kastélyának csendes parkjában, ott állt a halott bíboros, mellén keresztbe 
font karokkal, míg a kabócák önfeledt zizegése egybemosódott a főpap mormo-
lásával, ahogy fohászát rebegte, s összefonódott egy távoli templomból áradó 
zsolozsma hangjával, amibe bele-belekattogott a céltalanul, elkeseredetten, fö-
löslegesen járó csónakmotor. 

(1972-1991) 

BALOGH ISTVÁN 

TOROKSZORÍTVA 

A gyökerek mélyek. Ősök lelke 
virágzik tavasszal a Tisza-parton. 
Gesztenyék piros-fehér szerelme. 
Lassan tipeg átról nyárelő  alkony. 

Kakukk szól. Hányszor még? Számlálom én is. 
Vonatfiitty. Híd dübörög. Borzong a víz. 
Esti fészkér ől madárka sír. Fél is, 
vak is. Remegve őrzi tojásait. 

Elszorul torkom. Súlyos, hirtelen csend. 
Kakukk nem hakukkol, hiába is várom. 
Béke szelíd vízben fürdik odalent. 

Tétován indulnék hazafelé úton. 
Haza. Itthon vagyok. Így érzem. Ezt tudom. 
S házfalról rám ordít hamari halálom. 
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KÉZFOGÁSOK 

LAZA KOSTI Ć  

MINADIR 

Nincs oly hatalmas király, mint 
Ramszesz, Egyiptom királya; 
Nílus-parttól Indiáig 
Országának nincs határa. 

És a kincse mily temérdek 
Ramszesz Úrnak! Szem káprázik! 
Mi mérhetné, nincsen mérleg 
Nílus-parttól Indiáig. 

És a lánya minő  szépség, 
Mint virág nyit, mint nádszál ring 
Valladilla, nála szebb nincs 
Nílus-parttól Indiáig. 

S hogy szereti édesatyja! 
Szeme-szája amit áhít, 
Nincs, mit néki meg nem adna 
Nílus-parttól Indiáig. 

Nílus-parttól Indiáig 
Vetélkednek mind az ifjak 
A kezéért, de párja nincs 
Kőfaragó Minadirnah. 

Kőfaragó Minadirnak, 
Ki pompás sírboltot épít, 
Hol a király s a leánya 
Nyugszik majd az öröklétig. 

Szorgoskodik hát Minadir, 
Nincs nappala, éjszakája. 
Éjjel-nappal ott jár nála 
Ramszesz, Egyiptom királya. 

Éjjel-nappal ott jár nála, 
S véle a szép Valladilla, 
Odajár, hogy ő  is lássa, 
Hol lesz egykor csendes sírja. 

Minadir meg csak néz, úgy néz, 
Szemébe néz a szép lánynak, 
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És a keze egyre fi.irgébb, 
És az arca egyre sápad. 

Magába száll, se hall, se lát, 
Haja kócos, rongy ruhája, 
Bolond szíve indulatát 
A sírbolt kövébe vájja. 

Fájdalmának vad vésője 
Arcokat farag a kőbe — 
Mindegyik arc Valladilla, 
Azt mintázza többszörözve. 

Kőfaragó Minadirnak 
Szerelme még többre vágyik. 
Nincs is még szerelem ily nagy 
Nílus-parttól Indiáig. 

Sápadt arca mind sápadtabb, 
Éjjele kín, napja átok; 
Fogynak, s lassan elmaradnak 
A h őn várt látogatások. 

,Miért hervad az én kincsem?" 
Király kérdi, szinte sírva. 
A kérdésre válasz nincsen — 
Büszkén hallgat Valladilla. 

Háza előtt kérősereg, 
Bíbor, bársony, selyem, jáspis, 
Ami híres, ami nemes 
Nílus-parttól Indiáig. 

Bárhogy ég a bíbor pírja, 
Minél tarkábbak a selymek, 
Annál búsabb Valladilla, 
Halványabb a drága gyermek. 

‚Elég, atyám, elég, elég! 
Szívemnek nincs sehol írja; 
Csak egy emberre várna még: 
Kőfaragó Minadirra." " 

Elkomorult a nagy király, 
Homlokát bús gond redőzte, 
Végül — tudván, kinek mi jár — 
Így szólt: ,Hozzátok el őmbe!" 

S jött Minadir, halvány árnyék, 
Papirusz-arca fehérlett, 
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De a szemében szent láng ég: 
Örökmécse szerelmének. 

Ramszesz király arca derül, 
Gondot űz a mosolygása; 
Tűnik, mint felh ő  nap elől, 
Homlokáról a barázda. 

,Kedves fiam, Minadirom, 
Téged szeret ez a gyermek, 
Én már soká úgysem bírom, 
Íme hát királlyá teszlek!" 

Minadir sóhajt, még szólna, 
És a lelke már elillant. 
Testéért kap csak a szolga 
Kőfaragó Minadirnak. 

Fehér galamb röppen felé, 
Röppen hozzá Valladilla, 
Ahogy vágya röppentené, 
Olyan gyorsan mégsem bírja. 

Ahogy vágya röppentené, 
Lelke röppen ki repesve; 
Eldől, és ami földet ér: 
Élettelen, fehér teste. 

Mélységes bánatba roskadt 
Ramszesz, Egyiptom királya — 
Az öröm öl, hogyha túl nagy, 
S most se fia, se leánya. 

Merítették a két holtat 
Drága balzsamba, mirhába, 
S közben csendben utánuk halt 
Ramszesz, Egyiptom királya. 

Fehér papirusz burkolja 
Fehér testük lábtól állig; 
Felírva a papiruszra, 
A szerelem mivé válik. 

Történetét szerelmüknek 
A papirusz őrzi máig — 
Ilyen történet nincs még egy 
Nílus parttól Indiáig! 

ÁCS Károly fordítása 
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ÖRÖKSÉG  

SZ. SZIGETHY VILMOS 

PÁLYÁM EMLÉKEZETE 

Elmúlott negyven éve, amikor — 1947-ben — mint ifjú hírlapíró a Szegedi Friss 
Újság hasábjain nyelvhelyességi vitába bonyolódtam a Szegedi Napló öreg ripor-
terével, Sz. Szigethy Vilmossal. Sebeket osztottam s kaptam. De pár év múltán 
— 1954-ben — a szegedi egyetemi könyvtár munkatársaként meleg kapcsolatba 
kerültünk. Egyetlen szóval sem emlegette föl korábbi vitánkat. Megvettem t őle 
Kelemen Bélának a szegedi ellenforradalom krónikájáról szóló hatalmas, ma már 
könyvészeti ritkaságnak számító, neki dedikált példányát. Ő rzöm leveleit, a Móra 
betűihez hasonlatos, nehezen olvasható apró rúnáit, a halál el őtt kevéssel írotta-
kat is. ',Semmi öröm, kikoptam az életb ől, rám már nem vár semmi, de én se 
várok, úgyis hasztalan. Jön az alkony. Rossz id őben születtem." 

Meghalt 1956. február 18-án. A rövid — méltatlanul rövid — búcsúztatóm 
is csak késve, a Tiszatáj októberi számában jelenhetett meg. 

Ebből idézek néhány sort. 
''Adyval született egy esztend őben. Látta a »forradalom viharmadarát«, 

együtt volt vele 1917-ben a szegedi újságírók Tömörkény-matinéján. Látta Jókait, 
beszélt Mikszáthtal, barátja Móra Ferencnek, Juhász Gyulának. Békefi Antal 
után ő  fedezte föl másodszor Juhász Gyulát, s els őként a később Balázs Béla néven 
költővé, majd harcos forradalmárrá érlel ődött szintén szegedi Bauer Herbertet, 
amidőn a Szegedi Napló 1900. karácsonyi számában »Két diákpoéta« címmel 
bemutatta őket és verseiket a szegedi olvasóknak s egyszersmind a pár nap múlva 
színre lép ő  20. század magyar irodalmi köztudatának. Egy másik diákkölt őnek, 
a fiatal József Attilának verseit is ő  közölte az elsők között a Szegedi Híradó 1922. 
őszi számaiban." 

Kérésemre írta meg 1954. november 8-án gépelt, de saját kezével aláírt 
önéletrajzát, majd 11-én kézírásával kiegészítését. Az eredeti példányokat őrzöm, 
gépelt másolatát az egyetemi könyvtárban helyeztem cl, s alább — nevelt fiának, 
a pótlás legvégén emlegetett Dettre Andrásnak beleegyezésével — közlöm. 

Érdemesnek tartom ide idézni Juhász Gyula két kis cikkét, mivel össze-
gyűjtött prózai írásainak kritikai kiadásából — terjedelmi okokból — mindkett őt 
ki kellett hagynunk. A Tűz című  szegedi forradalmi hetilapban közölt Juhász 
Gyula Szegedi portrék címmel sorozatot. Ennek harmadik darabja 1918. decem-
ber 28-án Sz. Szigethy Vilmosról szólt. Impresszionista arcképet festett benne a 
nála hat évvel idősebb barátjáról, egykori fölfedez őjéről. Jellemzőnek vélte meg-
bocsátó szeretettel vegyes malíciáját. ',Csak a komiszságot nem kedveli és nem 
tűri. Soha és sehol a komiszságot, amely butaság vagy gonoszság formájában 
jelentkezik. Ez ellen tollat fog mindig, és ilyenkor az eltemetett költ ő  és a kedves 
humorista Cyrano lesz, Bayard lovag, bátor és becsületes vívó, aki megdöfi a verse 
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vagy prózája végén, ó, nem, nem a szegény földi férget, hanem a butaságot és a 
komiszságot." 

Amikor a Dugonics Társaság a szegedi újságírókat jutalmazó Mikszáth-díjjal 
Szigethy Vilmost tüntette ki, Juhász a T űz 1919. február 6-i számában ismét 
méltatta barátját...A nap lovagja, az újság robotosa kora ifjúságától kezdve az 
örökifjú Bob, akinek hiányos portréját a múltkor már megpróbáltuk fölvázolni" 
— írta. Azután így folytatta: 

..Ha összegyűjtenék mindazt, ami jellemz őt, az apróságaiban is jelent őset ő  
évtizedeken keresztül napról napra beletűzött, mint színes és mosolygó virágot, 
az újság szürke ólomerdejébe, ebb ől a dekameronból a tegnapi és mai Szeged 
művészi fotográfiája alakulna ki, egy darab vidéki élet, szegedi poézis, amelyen a 
szelíd humor napfénye és a csöndes elmúlás aranyos köde ölelkeznének." A költ ő  
így fejezte be jellemzését: 

',Valami egészen egyéni hangja van Sz. Szigethy Vilmos költ ői prózájának, 
magyar és vidéki kedvesség és báj, igénytelenségében is szeretetre és becsülésre 
méltó. Mikszáth Kálmán méltó íródeákja ő, aki névtelenül vagy bohó álnévvel 
jelzett cikkekbe tékozolt el regényekre és színm űvekre futó anyagot." 

Magam pedig születésének centenáriumán rá emlékez ő  méltatásomat azzal 
az óhajjal fejeztem be, hogy emlékének legméltóbb ápolása lenne java írásainak 
gyűjteményes kötetbe mentése. Most azzal toldom meg: egy kötettel Szeged 
tartozik neki, egy másikkal pedig szűkebb hazája, a Vajdaság. 

PÉTER LÁSZLÓ 

Curriculum vitae 

Születtem az Arad megyei Gyorokon, ahol az apám községi jegyz ő  volt, 
1877. március 9-én. Négyéves koromban kerültünk át Torontálba, s ott éltem 23 
éves koromig Nagybecskereken. Ott végeztem középiskolai tanulmányaimat is, 
apámnak 1895-ben bekövetkezett halála után kenyérkeres ői szempontokból 
magánúton, de csak a szegedi piaristáknál értem meg — papiroson. 

A Délvidék, az úgynevezett Bánát után való elmúlhatatlan nosztalgiám 
következőleg abban a lent eltöltött 17 esztend őben keresendő. 

Az ólomméreg korán átitatta a véremet, és diákkoromban többet üldögél-
tem a Torontál napilap szerkeszt őségében, mint az' iskolában. Olyan el ődeim 
voltak a lapnál, mint Lauka Gusztáv, Jurkovics Aladár, Scossa Dezs ő, Törös 
Tivadar, Gáspár Imre (a nyolcvanas évek ismert lirikusa), Hoitsy Jen ő, Kabos 
Bertalan — ma már elfeledett nevek, de értékelt márkák a maguk korában. 

Szinte minden átmenet nélkül lettem 1895-ben a Torontál munkatársa, 
majd segédszerkesztője, ami azt jelentette, hogy a munka java része az én 
nyakamba szakadt, s magamnak kellett önmagamat nevelnem. Érhettem vala-
mit, mert Békefi Antal állandó figyelemmel kísért, s 1900 szeptemberében a 
Szegedi Naplóhoz hozott át, és tökéletes újságíróvá nevelt. Az ő  aprólékos, 
pepecselő, gondos és lelkiismeretes jóságának köszönhetek mindent. Nem be-
szélve Kulinyi Zsigmond páratlan nívójáról, megbecsülésér ől és arról a hallatlan 
boldogságról, hogy Tömörkénnyel dolgozhattam egy szerkeszt őségben. 
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1902-ben megszereztem a levéltárnoki oklevelet, s 1903 júniusában Kállay 
Albert főispán mint egyetlen min ősítéssel rendelkez ő  pályázót kinevezett Szeged 
levéltárnokává. (F őlevéltáros csak az 1912. évi törvény alapján lettem.) 

Azután ebben az állásban vesztegettem el 46 esztend őt,' azért egy pillanatig 
sem szakítva az újságírói pályával. Maradtam a Napló munkatársa, majd a Szeged 
és Vidékéé; 1919-ben a Napló felel ős szerkesztője, átmenetileg a Szegedi Híradóé 
annak megszünteíg, azután megint az újjászervezett Szegedi Naplóé. Kés őbb 
hosszabb időn át a Délmagyarország munkatársa lettem, s itt fejtettem ki nagy-
arányú belletrisztikai működést, írva a riporttól kezdve a kimondott szépiroda-
lomig mindent, javarészt a nevem alájegyzése nélkül, amire csakis a bet ű  fanati-
kusa képes. 

Epizódjai az életemnek: A Dugonics Társaság korán a tagjai közé válasz-
tott. 2  (Megszüntekor én voltam az egyik alelnöke.) 1902-ben a Vidéki Hírlap-
írók Országos Szövetsége nekem ítélte az 500 koronás külföldi tanulmányútra 
irányuló ösztöndíjat. (Olaszországba mentem vele.) 1919-ben megkaptam a leg-
jobb újságírót megillető  Mikszáth-díjat; a Dugonics Társaság szépirodalmi pályá-
zatán 1908-ban én kaptam meg az ezerkoronás pályadíjat; több ízben voltam a 
szegedi újságírói egyesület elnöke, — egyszóval szakadatlan munkában telt el az 
életem, önmagam előtt is érthetetlen sokszor a munkabírásom. (Most érzem csak 
a fáradtságot, mikor túl vagyok a 77. életévemen, és még mindig nem tudok 
meglenni munka nélkül.) 

Már a századfordulón hívtak munkatársnak fővárosi lapok; 1910-ben a 
Pesti Hírlap az éjszakai segédszerkeszt ői állás felajánlásával tisztelt meg, de 
Szegeden maradtam, talán nyárspolgáriasságból, a hivatali állásom ',biztonsága" 
okából, főleg családi okokból. Verekedtem Szeged érdekeiért bennszülötteknél 
harciasabban; a hivatalos Szeged hallatlan sok munkámat, szívességemet, kiál-
lásomat igénybe vette, szinte megkövetelte, azonban soha egyetlen könyvemet 
sem vásárolta meg egyetlen példányban sem. Inkább kölcsönkérte, ha valaminek 
utána akart nézni. Ellenben idegen haszonles ők, hízelkedő  jelentéktelenek annyi 
példányt tudtak rásózni a városra, amennyit akartak. Nem rekriminálok, abban 
érzem az erőmet, hogy sohasem kértem, csak adtam, és nem maradtam senkinek 
adósa. Hogy a kenyerem javát nem én ettem meg, hanem mások, — az nem számít. 

Könyveim 

Nebántsvirág. Versek. Nagybecskerek, 1896 őszén, 1897 évjelzéssel. 
Pleitz Fer. Pál kiadása. 16-odrét, 106 lap. 

A trubadúr a királykisasszonynak. Versek. Nagybecskerek, 1900. 
Pleitz Fer. Pál kiadása. 7 ív, 112 lap. 

Mesék nagy gyerekeknek. Szeged, 1902, a szerz ő  kiadása, 8 ív, 128 lap. 
A közigazgatási majom. Tarka kalandozások az egész városon ke-

resztül. Juvenál álnéven. 1906, a szerz ő  kiadása, 8 ív, 127 lap. 
A vármegyéb ől. A Dugonics Társaság 1000 koronájával díjazva. Buda-

pest, 1908. Légrády testvérek, 15 ív, 236 lap. 
Bőrszobor. Szegedi kabarés könyv. Szeged, 1918, a szerz ő  kiadása, 7 ív, 

112 lap. 
A régi Szegedb ől az ríjba. Szeged, 1932, a szerző  kiadása, 20 ív, 318 lap. 
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A vármegyeház kapujából. A Jugoszláviai Magyar Könyvtár kiadása, 
Subotica, 1933. 10 ív, 158 lap. 

Torontáli fametszetek. Szeged, 1937. A szerz ő  kiadása, 15 ív, 240 lap. 
Őszi szántás. Novellák. Szeged, 1942, a Városi Nyomda kiadása, 14 ív, 

220 lap. 
A szegedi kormányok pénzügyei. Szeged, a Városi Nyomda kiadása, 

1942.4 ív, 64 lap. 

Rólam, könyveimr ől 

Írtak rólam, illetve a könyveimről, az alábbi lapok, megjegyezve, hogy csak 
egy része van a közleményekb ől a birtokomban. 

1. Nebántsvirág. Torontál (napilap, Nagybecskerek, 1896. dec. 1. Dr. Braj-
jer Lajos. - Magyar Szemle (Budapest), 1896. dec. 27. (r. e.) ez Gáspár Imre, 
Reviczkyék kortársa. - Fels őmagyarország c. kassai napilapban kb. ugyanebben 
az időben B. M. (Bartóky Mariska, Bartóky József író, volt államtitkár n ővére). 

Óbecse és vidéke, G-b B-a (Grob Béla). 
2. A vármegyéb ől. A Szegedés Vidéke napilap 1908. febr. 9-i számában közli 

a pályadíjnyertes könyv bírálati jelentését Móra Ferenc, a Dugonics Társaság 
osztálytitkára szövegezésében. (Bírálók: Tömörkény, Kovács János, Móra). - 
Szegedi Híradó, 1908. máj. 3. Damó Oszkár. - Budapest (napilap), 1908. máj. 20. 

Budapesti Hírlap, 1908. máj. 24. - Pesti Hírlap, 1908. máj. 31, majd 1910. szept. 
30. - Szeged és Vidéke, 1908. máj. 31. (d.) 3  - Szegedi Napló, 1908. jún. 6. Szitári 
Tamás írói álnéven Móra Ferenc. - Aradi Közlöny, 1908. jún. 11. - A Jövend ő  
(hódmezővásárhelyi folyóirat), 1911. okt. 1. (Delila). 

A régi Szegedb ől az íjba. A Pesti Napló 1932. ápr. 29-i számában 
Tápay-Szabó László csillagos cikke. - Szegedi Új Nemzedék, 1932. máj. 5. - 
Magyarság, 1932. máj. 8. - Budapesti Hírlap, 1932. máj. 15. - Délmagyarország, 
1932. máj. 1. Móra Ferenc levele a szerz őhöz. - Szegedi Napló, 1932. máj. 22. - 
Pesti Hírlap, 1932. jún. 14. - Nemzeti Újság, 1933. febr. 26. - (Budapesti) Új 
Nemzedék, 1934. febr. 7. - Szabadság (fővárosi hetilap), 1943. nov. 12. (s. g.) 
Serényi Gusztáv, szerkeszt ő. 

A vármegyeház kapujából. Reggeli Újság (Újvidék), 1933. márc. 12. 
Tápay-Szabó László. - Bácsmegyei Napló, 1933. márc. 11. Kende Ferenc. - 
Kalangya (délvidéki folyóirat, Subotica), 1933. ápr. Szenteleky Kornél. - Híradó 
(a régi Torontál), 1933. márc. 2. - A Bácsmegyei Napló 1933-ban kb. ugyanebben 
az időben közli egy vázlatos önéletrajzfélémet a könyv megjelenése alkalmából. 
- Pesti Hírlap, 1933. ápr. 20. - Magyar Hírlap, 1933. máj. 14. 

Torontáli fametszetek. 1937. szept. 14-én Tápay-Szabó László csillagos 
cikke a Pesti Naplóban. - Szegedi Napló, 1937. aug. 29. - Magyar hírlap, 1937. 
okt. 3. Pásztor Mihály. - Magyarság, 1937. dec. 12. K. Holler Erzsébet. - 
Kalangya, 1938. októberi számában - Városkultúra (szegedi folyóirat), 1937. 
szept. 3. (g. d.) 4  

Őszi szántás. Délvidéki Magyarság [újvidéki (helyesen: szabadkai) napi-
lap], 1942. nov. 21. - Délmagyarország, 1942. nov. 22. - Pesti Hírlap, 1942. nov. 
28. - Esti Kurir, 1942. nov. 26. Magyar László. - Újság (f ővárosi napilap) 1942. 
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dec. 13. — Kalangya, 1942. dec. 15. — (Budapesti) Új Nemzedék, 1942. dec. 30. — 
Magyar Nemzet, 1943. jan. 16. (T. K) Tábori Kornél. 

7. A szegedi kormányok pénzügyei. Délmagyarország, 1942. okt. 23. Csányi 
Piroska. — Magyar Nemzet, 1942. okt. 31. — Nemzeti Újság, 1942. dec. 13. — 
Újság, 1942. okt. ? — Szabadság, 1942. okt. 30. Szerényi Gusztáv. 

Az Idő  című  szegedi folyóirat sorozatot közölt szegedi írókról. Ennek során 
az 1907. decemberi számban Sik Iván álnéven Móra Ferenc írt rólam méltatást. 

A Tűz című  szegedi hetilapban, amelyet Bibó Lajos szerkesztett, a szer-
kesztő  méltat 1919. febr. 6-án 5  abból az alkalomból, hogy megkaptam a Dugonics 
Társaság Mikszáth-díját, amelyet mint a legjobb szegedi újságírónak ítéltek oda. 

1914-ben a Szent István Társulat pályázatot hirdetett népies kisregényre, 
erre én is elküldtem a Veronka című  kisregényemet. A munka nem felelt meg a 
pályázati feltételeknek, amelyek határozottan népies munkát kívántak, azonban 
a bírálat kiemeli, hogy irodalmi értékénél fogva pályázaton kívül 150 koronával 
jutalmazza. Ez a munkám még abban az évben a Magyar Lányok cím ű  szépiro-
dalmi hetilapban megjelent. 

Itt említem meg, hogy a Délvidéken már az új impérium alatt alakult 
Szenteleky Kornél irodalmi társaság 1943. márs. 14-én rendes tagjává választott; 
egyébként is oda számítottak mindig a délvidéki írók közé, s őt megtettek toron-
táli származásúnak, ami ellen én viszont soha nem tiltakoztam, mert úgy érez-
tem, hogy az az igazi szül őföldem, ahol felnőttem az első  hangulatok, színek, 
érzések magamba szívásával. Így említik fel több helyen a bírálóim, hogy csodá-
latosképpen nem szívott magába évtizedek alatt sem a szegedi talaj. Ez ellen 
ugyan tiltakoznom kell, mert kiváló el ődök nyomán itt tanultam meg írni, és itt 
szerettem meg az ősi várost sók értékéért, erényéért. 

Milyen lapokba írtam? 

Nagyon nehéz kérdés, sokkal hamarább végeznék vele, ha arról lenne a szó, 
hogy melyikekbe nem írtam? 

Mint aktív gimnazista kezdtem, mégpedig szinte természetellenes módon 
a humorral és a szatírával, ahová pedig egy hosszú élet keser űsége árán jut el az 
ember. Az első  humoreszkem, amit illusztráltak is, 1893-ban jelent meg az 
Urambátyámban, ugyanott több versem is. 1894-ben és az utána való években 
valósággal elárasztottam a Mátyás Diákot humoros versekkel. Az Üstökös, a 
Bolond Istók, a Herkó Péter, kés őbb Sipulusz idej ében a Kakas Márton, a Magyar 
Figaró (Heltai Jenő  idejében), a Fidibusz mind az én tevékenységemnek adtak 
helyet. Ömlött bel őlem a vers százával, apró aktualitások kés őbb is, azokban a 
lapokban, amelyeknek a munkatársa voltam. Majdnem valamennyi név vagy 
jelzés nélkül. 

Első  szerelmes verseim a Torontálban jelentek meg 1893 nyarán Szentir-
may Endre álnéven; teljes névvel hamarost utána a Képes Családi Lapokban. 
Mint gimnazista írtam már színireferádákat is, kitéve magam annak, hogy a 
primadonnák megnaperny őznek, mert a prűdségem nem tűrte el, hogy a Szép 
Helénát trikó nélkül lehessen játszani. 

Gyenge kísérletek után novellákat csak Szegeden kezdtem írni kitisztultabb 
szférában a következő  lapokban: Új Idők, Magyar Szalon, Fővárosi Lapok, Pesti 
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Hírlap, Budapesti Hírlap, Egyetértés, Budapest, Az Ország, Élet, Magyar Hírlap, 
Világ, Újság, Népszava, Ország—Világ, Független Magyarország, Szövetkezés, 
Magyar Földműves, Magyarság, Magyar Nemzet. 

Java része magamnak is hiányzik, nem tudom mindet felsorolni. Jelent ős 
a gyermekirodalomban végzett munkásságom. Nagyon sok mesém jelent meg Az 
Én Újságomban, a Kis Pajtásban, a Zászlónkban. A Magyar Lányok három kis 
regényemet közölte. 1910-ben A Turzó-cég története, 1913-ban A jánosházi csil-
lagok és 1914-ben a Veronka címűt. De a Singer és Wolfner cég egyiket sem adta 
ki könyv alakban is. A Magyar Lányokban egész kötetre men ő  novellám is 
megjelent. Az Új Időkbe főleg torontáli és szegedi krónikákat írtam. 

Gyermekekről írtam A Gyermek című  pedagógiai folyóiratban, de nem 
maradtam ki a dr. Révay József által szerkesztett Tükörb ől éppúgy, mint Bródy 
Sándor Esztendőjéből. 

Az imperiumváltozás a húszas évek elején egyszerre megeresztette az 
emlékezéseim zsilipjét, óriási áradatként tolult fel bennem minden gyerekkori 
emlék, s kötetekre men ő  megemlékezést írtam a Bácsmegyei Naplóban régi 
torontáli dolgokról, emberekr ől, történésekről. Eltartott ez évekig, de úgy érzem, 
hogy máig sem dolgoztam fel mindent, ami bennem él a múltból. A java része 
majd a hagyatékomból kerül el ő, ott él a válogatott anyaga készen, simán, 
megtisztulva minden emberi elfogultságtól; már nem zavar az esetleges utódok 
érzékenysége, úgy mondok el mindent, ahogy igazában láttam és átéreztem. Ezek 
a legkedvesebb írásaim, az egész életem, a lelkem van beléjük temetve. Ne 
csodálja hát senki, ha elérzékenyedve rovom ezeket a sorokat, hiszen egy elt űnt 
nagy életet ölelek át velük, bennük, a magam tavaszát akácvirágaival, tüskéivel, 
illatukat soha el nem veszthet ő  rózsákat. 

A század első  évtizedeibén tele van a tárcáimmal az egész magyar vidéki 
sajtó, az vette át őket, aki akarta. De megtalálható a nevem alkalmi lapokban, 
naptárakban, főleg a Szegedi Napló és a Délmagyarország húszas-harmincas évei 
során. 

A Szegedi Naplóban 1902-ben két kis regényem jelent meg. Az egyik A 
begalaki park-klub, a másik A vármegye mulat címen. Ugyanott jelent meg 
1903-ban a Két szív története. Ezeket nem vettem fel semmiféle gyűjteményembe, 
stílusgyakorlatnak tartom, készül ődésnek komolyabb feladatokra. Ugyanilyen-
nek tartom a Foltok a szivárványon című  regényemet, amely a Szeged cím ű  
napilapban jelent meg 1925-ben, s a Délmagyarországban fejez ődött be; 1926-ban 
pedig a Bácsmegyei Napló közölte Balázs Árpád illusztrációival. Az újságok 
történetéb ől megállapítható, hogy a Szeged és Délmagyarország voltaképpen 
egyet jelentett, csak politikai okokból történt a címváltoztatás. Ennek a regé-
nyemnek az a története, hogy régen meg volt kezdve, s éppen csak be akartam 
fejezni, szinte erőszakkal. 

1934-1935-ben Ablaka György nyomdász kísérletezett Kovács Árpád kol-
légám szerkesztésében egy Tüske című, pompás rajzú heti vicclappal. Elfogultság 
nélkül állítom, hogy nem volt utolsó dolog, csakhogy nem Szegednek való, amely 
nem szívesen viselte el az őszinte kritikát, főleg a csípős szatírát. Itt, ahol 
mindenki a legokosabbnak tartotta magát, és hódolatot követelt a legbárgyúbb 
hólyag is. Ennek a kis lapnak legalább négyötöd részét én írtam. Kovács Árpád 
csak azokat a mindenünnen való régi kis párbeszédes vicceket szedte össze, amik 
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hézagkitöltésre kellettek. Ellenben Kovács nagy tehetség ű  rajzoló volt, s ebben 
a lapban brillírozott, főleg a címlapokkal. 

Irodalmi hagyatékom 

Ha már benne vagyok, nem hagyhatom ki ezt sem, hiszen soha senki 
számára nem írtam komolyan magamról, s őt szokra a felszólításokra sem reagál-
tam, amelyek adatokat kértek t őlem az írói munkásságomat illetően. Így marad-
tam ki a dagadt Pintérb ől,6  de azt hiszem, Szinnyeib ől7  is. Ez az első  részletes 
adatszolgáltatásom magamról, mondhatnám azt is, hogy életem alkonyán az 
önnekrológom. 

Rengeteget írtam az életem folyamán, szó se róla. Az utolsó pár évben aztán, 
felszabadulva a hivatali élet egyre nyomasztóbb ny űge alól, ahol soha nem 
méltányolták a levéltár lényegét, és valósággal iratkezel ői foglalkozásra kárhoz-
tattak, összeállítottam azokat a köteteket, amiket többre tartok annál, hogy csak 
futólag örökítsék meg — ha egyáltalában érdemes rá — a nevemet. 

Az írásaimnak talán hatod-heted része ez. Nyomda alá rendezve, átdolgozva 
nagyrészt torontáli és szegedi anyag, mondhatnám azt is, hogy lelkiismeretes 
forrásmunka eljövendő  idők számára. Nemcsak megjelent dolgaim vannak ben-
ne, hanem újonnan írt anyag, amint felmerültek rendezés közben az emlékeze-
tem kútjából. 

Szegedi anyag: 
A ködbe vesz ő  múlt. (Szeged régi élete, krónikái, legendái.) 
A Tisza a régi medrébe tér. (A rekonstrukció utáni és körüli élet, azok 

emberei, jellemzésükkel, sokszor fotografikusan.) 
Egy király, egy cigány. (Emlékeim azokról, akiket személyesen ismer-

tem Ferenc Ferdinándtól kezdve végig írókon, m űvészeken, közéleti szerepl őkön, 
kereskedelmen, iparon, színészeken, bohémeken.) 

Tulipános láda. (Voltaképpen folytatása az el őbbinek, riportok, króni-
kák, miniatűrök érdekes szegedi alakokról. Kiegészít ő  része a Szeged madártáv-
latból című  [munkának], ahol szinte csak jellegzetes vonásaikkal emlékezem meg 
arról a sok szegedi emberr ől, akiknek mindegyike önálló megemlékezést érde-
melt volna. De így is tartottam t őle, hogy túlságosan sok az anyag.) 

Szegedi notesz. (Régi szegedi kocsmák, 8  Felsővároson való utazásom, 
beszélgetés a százéveseknél öregebb fákról, iparosok, keresked ők, hordárok, 
kézművesek, a hajdani ',parádés" kocsisok és hasonlók.) 

Véreim, magyarok. (A szegedi nyelvjárás klasszikus példái, ragyogóan 
eredeti kifejezései, sokszor apró történetek keretében.) 

Torontáli anyag: 
A hazajáró múlt. Dum amnes defluant. 9  (Az eddig megjelent torontáli 

könyveim folytatása, b őven kitérva mindenre, ami eddig nem kapott helyet. Jó 
része megjelent írás, de nagyon sok benne az id őközben írott anyag, tisztult 
meglátás, feledhetetlen alakok, jóbarátok.) 

Bánáti délibábon. (A legkedvesebb könyvem, minden benne van, amit 
csak el tudtam álmodni. Kiss Ern ő  aradi vártanú sok intim életrészlete a Toron-
tálban letelepedett és uralomra jutott örmények történetével. Sok új adat Revicz-
ky Gyula szerelméről, Bakálovics Emmáról, levelezésük, Reviczky több 
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kéziratának fotográfiája. A kalandor élet ű  Harnoncourt francia származású 
bánáti gróf rémregénye egykorú hiteles hivatalos adatok alapján. De itt gy űjtöt-
tem össze azokat a sehol meg nem jelent, reprezentáns novelláimat — némelyike 
kisebb regény—, amikben benne van a Bánát lelke, színe, zamata, hangulata, 
jellemző  levegője. Semmit sem írtam meg annyi gonddal, finom pepecseléssel, 
mint ezeket. Főleg a pravoszláv szerzetesi élet volt rám nagy hatással.) 

Egyéb dolgok: 
Az élet mozija. (Kisebb novellisztikus írások, igazán meglátott dolgok, 

furcsaságok, amint a címe is elárulja.) 
Meséskönyv. (Sok száz novellám legjobbjai közül való írások, a legfiny-

nyásabb módon kiválogatva. Jelentékeny része nem jelent meg sehol.) 
Érettségi. (Kisregény a pubertás keserveir ől. Kéziratban.) 
Az első  magyar zsidó vezérkari tiszt élete a saját naplója alapján. Ez is 

kéziratban. 
Van egy kis kötetre való írásom a románok történeteir ől az új impé-

riumban. Ezek álnéven jelentek meg annak idején el őkelő  fővárosi lapban. 
Családi album címet viselheti az a gyűjteményem, amit anyámról, 

véreimről írtam. 
Fiatal, nem mai lányoknak való kötet négy kisregénnyel, amik a 

Magyar Lányokban jelentek meg, amint azt más helyen megírtam. 
Szeged szebb volt ... (Egészen különleges könyv, ami ha egyszer nap-

világot lát, csakis zárt példányban mint ',kézirat helyett" jelenhetik meg. Amolyan 
Lőwy Árpád-os, de tisztára szegedi etnográfia a malackodásnak szándéka nélkül. 
De hozzátartozik Szeged életéhez, a múltjához, hogyan éltek eleink, akiknek sok 
pajzán történetét örökítem meg. Fel vannak benne sorolva a hajdani olcsó éjjeli 
mulatók fantasztikus elnevezésükkel. Anekdoták közéleti emberekr ől szó sze-
rint, ahogy azokat csakis így lehet elmondani. A magyar nép szókimondása, 
ragaszkodva betű  szerint az eredetihez. Klasszikusan eredeti és érdekes holmi, 
halálos kár lenne az elkallódásukért. Hosszú éveken át gy űjtöttem bírósági 
tárgyalásokon, a közéletben, kifaggatva nálam sokkal id ősebb embereket. Nem 
egy történetét még az öreg Pálfy Ferenc polgármester mesélte el nekem, aki 
1824-ben született, és egyik-másik dolgot még az édesapjától hallott. Ebben 
gyűjtöttem össze a legendás Pillich-t örténeteket, 10  híres kiszólásokat. A magyar 
szókincs sok értékét öleli fel. Ismétlem, nem vezetett a pikantéria, szándékom a 
legtisztességesebb, amint azt a tanulmányszer ű  előszavában ki is fejtem. Hozzá-
tartozik Szegedhez.) 

Száz és száz versem közül kiválasztottam egy kis könyvre valót. A 
túlnyomó része ott alussza örök álmát a bekötött újságévfolyamok kriptájában, 
magam sem rendelkezem velük, de van néhány, amit szeretettel őrzök. Ha már 
annyi mindent elmondtam magamról, elárulom azt is, hogy azokat szeretem a 
legjobban, amiket életem 76. évének betöltése után írtam, tavaly és az idén. Az 
öregkor melankóliája süt bennük vissza, mint leáldozásakor a búcsúzó nap. Már 
nincs rímbeli hazugság. Tiszta egyéni líra, közbe-közbe pár pajzán rigmussal. 
Talán úgy is nevezhetném, hogy játék pár rímmel néhány öreg barátom, Heltai 
Jenő  és Balassa Imre tiszteletére, tisztára intim használatra. 

Van azonkívül néhány írásom, de ezek egészen bizalmasak, még bántanák 
a leszármazottak érzékenységét. Nem a legutolsó köztük egy kis csokor, aminek 
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valamikor irodalomtörténeti jelent ősége lesz, s ezt a címet viseli: Szerelmi regény 
szerkeszt ői üzenetekben. Megírtam a Szeged-Csongrádi Takarék 100 éves törté-
netét is. (Az egyetemi könyvtár birtokában van.) 

Végül segíteni akarok azokon, akiket esetleg izgatni fog, hogy mit jelent a 
nevem előtt az Sz. 11  betű; kielégítem őket is. Ha úgy tetszik, lehet predikátum, 
de nem az. Hanem volt Szegeden egy művelt kereskedő, az úgynevezett nagy-
kendős Schlesinger, aki szeretett írni a lapokba, és hozzá Szigeti Vilmos néven. 
Azonkívül Így hívták, de már a saját nevén, Szigethy Vilmosnak, a szegedi 
pénzügyigazgatót, aki számtalanszor hozta vagy küldte el a tévedésb ől hozzá 
juttatott szerelmes leveleimet. Hát kellett valami megkülönböztetés, ezt pedig az 
Sz. betűvel értem el. Volt még Szegeden egy Szigeti Sándor nev ű  ügyvéd, akit 
leánypajtásaim az Esztelen Szigethynek hívtak. 

Hát egyelőre többet nem tudok. 

Ha már lúd, legyen kövér. Pótlólag hosszas fecsegésemhez el kell monda-
nom az alábbiakat is, ami kimaradt a gyors munkában. 

Soha nem politizáltam, és semmiféle pártnak tagja nem voltam (Hnem 
vagyok hozzá elég tehetségtelen" — vallom Anatole France szavaival), — politi-
kám a feltétlen becsület, lelkiismeretesség volt, s annak a fantomszer ű  valaminek 
a hajszolása, amit Igazságnak neveznek. Kerestem az embert mindenben, s 
boldoggá tett, ha felfedeztem egy atomját. A szegények, az ártatlanul bántalma-
zottak pártján álltam hat évtizeden át, anélkül, hogy a hatalomnak behódoltam 
volna. Talán az is ide tartozik, hogy egész pályámon csak két — meglehet ősen 
komplikált — sajtópöröm volt, mind a kettő  fényes rehabilitásommal. Tudniillik 
megesett velem az a csoda, hogy megengedték az állításaim bizonyítását, pedig 
ez nagy szó volt valamikor Zsitvay Leó korszakában, s kés őbb a híres Magyary 
koronafőügyész idejében. 

Segítettem érvényesülni a fiatal tehetségeket abban a szent felfogásban, 
hogy van az olyan becsületes kötelesség, mint maga az alkotás. Hogy rendes — 
nem éppen utolsó — újságírót formáltak bel őlem Szegeden, azt azzal háláltam 
meg, hogy jó néhány kiváló újságírót neveltem a pályán. Hol maradtak ezek 
mögött a fővárosi aszfalt- és kávéházi zsurnaliszták! 

Mindig abból éltem, amit a becsületes munkámmal kerestem, pedig volt 
idő, hogy súlyos ezreseket kínáltak, ha néma maradok. Önmagától vállalt foga-
dalmam így jegyezett el örökre a szegénységgel. 

Jobban éreztem magam utcai virágárusok, hordárok, kisemberek társasá-
gában, mint úgynevezett el őkelőségek közt. Az ezekkel való érintkezés éppúgy 
nem tett nagyképűvé, mint ahogy nem mocskolt be a szenny, ha a legnyomorul-
tabb népréteg, a b űn, a fertő  vidékére vitt a mesterségem. (Volt söröz ő  koldus 
asztaltársam is.) Átéreztem az újságíró legnagyobb szenvedését, mikor ítélnem 
kellett elfogulatlanul, a rendelkezésemre álló tények, adatok alapján. Jaj, de 
nehéz jó bírónak lenni! 

Nem hagyhatom ki, hogy az els ő  házasságomból származik a lányom, 
Korányi Jenőné dr. Szigethy Vilma, a Radnóti Gimnázium tanára, s az unokám, 
Korányi Ádám gimnáziumi okleveles tanár, a matematikai szak nagy ígérete. 
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Második házasságomban felneveltem két árvát. A nagyobbik műtősebész, egye- 
temi tanársegéd, a kisebbik — Dettre András — Sydneyben angol újságíró belle- 
trista, távol minden politikától. Ezt sem érte még el Ausztráliában magyar fiú. 
Még csak huszonnyolc éves, az én nevelésem három hónapos kora óta. 
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KROMBHOLZ KÁROLY (1905-1991) SÍRJÁRA 

Szálfa dőlt ki közülünk, az egyik utolsó a nagy szálfák között, utolsó óriása annak 
a nemzedéknek, amely századunk második felében megváltoztatta nemcsak 
tartományunk, de országunk zenei arculatát is. Krombholz Károly életm űve 
lezárult, de művének élete folytatódik. Kibontakoztatásán, beteljesítésén a 
jugoszláv zeneművészet, zenetudomány és pedagógia, egész kulturális életünk 
minden munkásának kell majd fáradoznia. A reá való emlékezés egyetlen méltó 
módja, ha sohasem feledjük, mivel ajándékozott meg bennünket és azon mun-
kálkodunk, hogy az általa oly magasra t űzött célokat elérjük. Nem feledhetjük el 
fáradozásait, amelyeket a felszabadulás utáni évekt ől kezdődően halála utolsó 
percéig, a szabadkai, belgrádi és az újvidéki zeneiskolákban önfeledt módon 
fejtett ki. 

Amit vállalt, nem kevesebb volt, mint országunk újjáépítése zenében. 
Mérhetetlen a munka, melyet elvégzett és reánk hagyott; ha csak szerzeményeire 
gondolunk, már azok is többek, mint puszta zenem űvek. Nemzedékek munkáját 
végezte el egymaga; nemzedékek tudatát formálta újjá, nemzedékeknek adott 
hitet, bizalmat és távlatot, életcélt és meggy őződést. Bár a közhit szerint a tudós 
és művész nem fér meg egy személyben, Krombholz Károly életm űve ezt egyene-
sen cáfolja. Az ő  életműve bizonyíték, hogy a tudomány nem csupán a racionális 
ész, a gondolkodó elme terméke, s a művészet feladata sem csupán az érzelmek 
kifejezése. Mint ő  maga azt az egyik előadásán meghatározta: ',Nemcsak a 
tudomány különféle ágai tartoznak össze és mindegyik megsínyli, ha túlságosan 
bezárkózik szakmája szűk körébe, hanem a tudomány és a művészet sem lehet 
el egymás nélkül. A tudós annál különb, minél több van benne a m űvészetből és 
viszont. Intufció, fantázia nélkül a tudós legfeljebb téglahordója lehet tudomá-
nyának. A művész pedig szoros belső  rend, szerkesztő  logika nélkül megreked a 
művészet peremén." 

Sajnos ritka és egyre ritkább már a hozzá hasonló ember, a hozzá hasonló 
atmoszférájú, egyöntésű  személyiség, akinek művészi munkája, a róla való érett 
gondolkozás annyira egy közös magatartásból és világszemléletb ől fakadna, mint 
amilyen az övé volt. 

Krombholz Károly mindig messzire tekintett. Bizonyos vagyok afel ől, hogy 
egy-egy feladatának els ő  üteménél már a befejezés is kirajzolódott el őtte, csak 
közben végig kellett járnia az odavezet ő  utat. Félek, hogy ez a maga életére is 
érvényes. Csak határtalan önfegyelemmel nem hozta el őre a ..záróakkord" árnyé-
kát.Ezzel sem magát féltette, ha környezetét akarta kímélni. El őször szinte nem 
hozzá tartozó idegenként bánt az őt emésztő  kórral. Nem engedte azt közel 
magához. Természettudományos precizitással távolította el magától a rátolakodó 
idegent. Mi meg csak néztük, egyre tehetetlenebbül az egyenl őtlen küzdelmet. 
Ahogy reményeink zsugorodtak, úgy nőtt szemünkben emberi nagysága. 

Amikor tanárunk, kollégánk halálhíre jött, Babits Meditációjánák sorai 
jutottak eszembe: ',Lehet-e halála annak, aki egyszer élt? A hang, ha elmúlt, még 
nem veszett el: a hang halhatatlan, él és repül tovább ..." Ez a hang melegített 
mindnyájunkat a vele végzett munka minden pillanatában, ezt vesszük át t őle 
legdrágább örökségképpen, és ebb ől igyekszünk a jövőben is új ',dalok" szókincsét 
szerkeszteni új idők számára. 

CVITKÓ FERENC 
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,A HOLDRÓL NÉZVE A FÖLD IS 
GYÖNYÖRŰEN RAGYOG .. . 
SZŰCS IMRE (1935-1991) HALÁLÁRA 

Akár folytathatom is a Kölyökkerül őben című  kötetének nyitó versét: «onnan 
letekintve / tán én is / fényes pont / vagyok". 1988-ban, amikor ez a könyve 
megjelent, bizonyára még senki sem gondolt arra, hogy pár éven belül micsoda 
rezonanciát kapnak ezek a sorok. 

A Holdról, a semmi tányérjáról letekintő  Szűcs Imrét mennyire nehéz 
elképzelni. Emlékszem, Fehér Ferenccel jött Szabadkára, s az ő  szerzői estjéről, 
amelyet az Életjel rendezett meg, írt kés őbb a Magyar Szóban. Majd a Csáth 
Körrel való együttműködés következett: gyermekverseit mondta a tagság Vajda-
ság-szerte. Az Üzenetnek kezdett ől fogva munkatársa volt. A folyóirat főleg 
versfordításait és kritikáit közölte. Az utóbbiak közül különösen az elhanyagolt 
műfajjal, a rádiódrámával foglalkozott el őszeretettel. Láttam nem egyszer a 
magyartanárok őszi tanácskozásán s tavaly ősszel Szivácon. Változott? Nem. 
Élénk tekintet, lendületes beszéd. Megdöbbent ő  és elképzelhetetlen, hogy nincs 
többé az élők sorában, hogy ez a militáns, látszólag sebezhetetlen ember enged-
hetett a halálba sodródás szédületének. Üll őt repesztő  pörölycsapások és lavina-
zuhogás képzete. 

Gyermekverseit ismerem és szeretem, különösen azokat, amelyek a falusi, 
tanyasi élet mozzanatait hozzák elénk: a szürkület hangulatát a kemence körül, 
a teásbögrén melegedő  kéz jó érzését, a feketerigóról, a lovakról, a szánokról, 
csengőről, iskolába bicikliző  gyerekekről szóló verseket. Mintha ezeken a távolba 
vesző  nyomokon a mai gyerekeket is végig akarta volna vezetni abba a tündérvi-
lágba, amellyé Szűcs Imre emlékei szépültek. 

A lexikon hideg-röviden, tényszerüen közli: hírlapíró, költö, m űfordító. 
Mindhárom műfaj területén hasznos munkát végzett. Nem érezte volna, hogy — 
mint minden alkotómunkát végz ő  ember — ő  is pótolhatatlan? Önkéntelenül 
adódik a kérdés: hogyan, mivel és mikor állíthattuk volna meg, téríthettük volna 
vissza? Hisz csak a kiúttalanság kútjába tekint ő  feledkezhet meg az egyszeri lét 
minden megtartó erejér ől. Hol a híd a szakadék felett? Hágcsó a meredélyen? 

Pedig ő  mutatott, milyen furcsa, gyermekeknek és nekünk fogódzókat. 
Pergessük csak vissza verssorait: 

Egyen, igyon, éljen vígan, 
holtomiglan, holtodiglan 
minden ember, minden asszony 
s örömében dalt fapasszon, 

Mindenek ellenére nádszálparipái és parazsat ev ő  táltosai a sörényes csend 
országába ragadták. Hinnünk kell, hogy madárként, virágként, tiszta forrásvíz-
ként, ahogy szerette volna, tovább él közöttünk. 

VIRÁG ÁGNES 
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ÉGTÁJ 

Szabadka 600 éves 

DUDÁS ÖDÖN 

SZABADKA VÁROS TÖRTÉNETE (3.) 

Pongrácz János halála után annak egyetlen figyermeke, Pongrácz Mátyás 
vette át atyjának terjedelmes birtokait, ki 1492-ben és 1498-ban a zászlós (ban-
deriatus) urak közé számított. 12  

Ezen Pongrácz egyike volt azon országnagyoknak, kik Budán 1492. mart. 
7-én egy nevezetes egyezményt írtak alá, mely szerint II. Ulászló netáni magva-
szakadta esetére Magyarország koronáját Miksa romai királynak lehöttöték. 3  

Úgy látszik, hogyPongráczMátyás mindjárt atyja elhunytával (:1476:) vette 
birtokába Szabadhát is. 

Hogy a helységnek tényleges birtokosa volt, kit űnik abból, mert 1496. és 
1497. években a szabadkai plébánosok a lahosoktól járó tized illetményének 
meghatározása és beszedése körül tényleges befolyást gyakorolt. 

Az erre vonatkozó okmány rendkívül érdekes reánk nézve, mert ebből 
ismerjük  meg az els ő  szabadkai plebánost: Lukácsot. 

Várady Péter bács-kalocsai érsek ugyanis Bácsban 1497. évben (die Domi-
nico, octavo die feste beati Joannis Apostoli et Evangelistae) kelt s Lukács 
szabadkai plébánoshoz intézett levelében írja: 

HA te szabatkai parochiádban az isteni tiszteletek tartása betiltva volt a 
miatt, mert a tizedek rendesen nem fizettettek. Biztosítva lévén azonban afel ől, 
hogy azt György napon bel ől köztünk és Pongrácz Mátyás úr között a tizedek 
megvizsgáltatni s megállapíttatni fognak, az interdictumot addig is feloldom, oly 
feltétellel azonban, hogy a mondott napig a lakosok tizedtartozásaikat lefizessék; 
másként visszavonhatlanul ismét egyháztilalom alá fognak vettetni." 14  

Helyén van itt az igazság érdekében megjegyeznünk, hogy azon állítás, 
mintha e levél nem a szabadkai plébánoshoz, hanem a szegedi kanonokhoz (?) 
intéztetett volna, a közölt okmányunk szerint teljesen alaptalan. 15  

12 Nagy Iván: M. o. Cs. 9. k. 447. 1. Idézi az 1498. 22. t. cikket. 
13 Szalay László: Adalékók. 63. L 
14 Okmánytár 4. sz. Ezen okmány eredetije Antunovics József úr értesítése szerint 

a kalocsai érsekmegyei levéltárban létezett volna. Onnan vett biztos értesülés szerint 
azonban a kalocsai érsekhatósági, uradalmi és a főkáptalani hármas levéltárban a mohácsi 
vész előtti időből mi adat sem maradt meg. Katona ugyan kivonatilag érinti (: Hist. Metr. 
Colocensis Ecclesiae, P. I. pag. 499.) egyik munkájában és idézi ott c. alatta saját nagyobb 
terjedelmű  •Historia Criticájának" T. XVIII. pag. 79-ét; e helyen aztán Várday Péter 
fentebbi levelét egész terjedelmében adja is; de azt nem a kalocsai levéltárakban talált, ott 
nem is létező  eredeti példányról, hanem Wagner Károly munkája után közli, ki Várday 
Péter leveleit kiadta. (: Petri'de Warda Ecclesiarum Colocensis et Bachiensis Canonice 
unitarum Archiepiscopi Epistolae. Praefatus est el Judicem Chronologicum subjecit Caro-
lus Wagner stb. Posonii et Cassoviae MDCCLXXYl. Pag. 95.:) 

15 Bácskai Híradó, 1872. Fridrik Tam. Bácsm. leírás. 
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Katona István megjegyzi továbbá, hogy e levél inkább vonatkozhatik az 
előző  (1496.) évre, mert szt. János ünnepének octávája ez évben csakugyan 
vasárnaprra esik. 

Pongrácz Mátyás korán elhalhatott, mert javai mint magvaszakadottnak 
II. Ulászló által az oppeli hercegségért kárpótlásul Corvin János hercegnek ado-
mányoztattak 1501-ben. 16  

Ugyanekkor Szabadka és társközségei is Corvin János kezére kerültek. 
Az egykori történetíró: Szerémy György érdekes tájékozást nyújt a szép 

reményű, de a nemzete többsége által mell őzött királyfiról. 17  

HKincseinek megmaradt részét magához vévén Corvinus János, átment 
azzal Zegnia várába, Horvátországba 1492-ik évben. És ott volt vele egy igen 
szolgálatkész magyar embere, név szerint: szigetvári Török Imre. Azután vett 
magának a grófi főrangú házból (:azaz: Frangepán; értetik Frangepán Beatrix:) 
feleségül egy igen szép leányt, kit ől két fiúgyermeke született: Kristóf vezér és a 
kisebb János. Azután született még egy igen szép leánygyermeke is. És az Isten 
megáldotta Corvinus Jánost minden jókkal és boldogsággal. A törököket gyakran 
megverte. Gyermekeiben volt minden öröme, bízva azoknak jöv őbeli szerencsés 
sorsában." 

A magyar rendek sem feledkeztek meg róla s reményöket helyezték gyer-
mekeiben s nagy reménynyel voltak azok fel ől. És gyermekei részére adományoz-
ták neki Kőrösközi Gyula várát jobbágytelkeivel; Világos várát jövedelmeivel; 
átengedték neki Szabadka várát Bácsmegyében hozzátartozó földbirtokokkal 
együtt, és negyedik helyen a Duna melletti Szerémi szigeten Cserogh (a mai 
Cserevicz) várát minden hozzá tartozandóságával. És így boldogan élt Corvinus 
János, gyermekeiben találván legszebb đrömét." 18  

János herceg még atyja életében liptói f őispán, majd dalmát, horvát és 
tótországi bán és oppelni herceg l őn. Biancha mailandi hercegnőt, mint nem 
király, nőül meg nem kaphatván, Frangepán Beatrixot vevé nőül, kitől fent is 
említett gyermekei születtek. De ezek is korán elhaltak. Igy János 1504. október 
12-én meghalván, családját sírba vitte. 

Egyik forrásunk, 19  melyet alább idézünk, azt állítja, hogy János gyermekei 
csak később haltak el. 

Szabadka vára 1504. év után enyingi (szigetvári) Török Imrére, Corvin 
János kedves emberére szállott. A kir. adományozást csak a krónikák után tudjuk. 

Ugyanő  kapta Jánostól a Szerémmegyei Cherent, a Zágrábmegyei Krupát 
és a Bácsmegyei Futakot is adományban. 

Szerémi György érdekesen leírja, miként kapta Török Imre Szabadkát és 
más három várát II. Ulászló özvegyét ől. Idézzük előadásából a következ őket: 

•Ezután Lőrincz vezér (.•Ujlaky L őrincz:) mint leggazdagabb herczeg vá-
lasztatott meg arra, hogy hozná el a nápolyi Beatrixet László (II. Ulászló:) király 

16  Szalay: M. O. t. III. 436 1. 
17  Szerémy György: Magyarország romlósáról. 28. 1. és okmánytár 3. sz. 
18  E javadalmazások természetesen kir. meger ősítés mellett történhettek. 
16 Szerémi: Magy. orsz. romi. 29.1. 
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feleségeül, azért el is ment érte nagy és fényes sereggel. E királyn őtől született 
Lajos és még egy leánygyermeke. A magyarok (Ulászló elhaltával) figyelmeztet-
ték a királynét, hogy vigyázna Lajos fiára, nehogy az erőszakos halállal megöles-
sék, minthogy a korona rá nézett." 

„Török Imre mindenese, javainak igazgatója volt Corvinus Jánosnak, 
midőn ez meghalt." 

..A hátramaradt özvegynek gyermekei már annyira felcseperedtek, hogy 
lovagolni is kezdettek; s a magyar népség gyakran hangoztatta, hogy Kristóf 
vezért, az idősb fiút kell Magyarország királyává megválasztani. Ez a hír és 
közvélemény nagyon is elterjedt a magyar lakosság között." 

„Az özvegy vezérn ő  pedig gyakran szokta bizonyos ügyeiben Török Imre 
mindenesét Budára küldeni. Egykor magához hivatta a királyné Török Imrét s 
kérdezősködött tőle Corvinus János özvegyéről és gyermekeiről: hogy mikép 
vannak, hogy élnek, az ifjú hogy nevekedik, egészséges-e?" 

„Török Imre elmondta a királynőnek, hogy ha Isten élteti őket, a leghatal-
masabb emberekké fognak válni; különösen az ifjú Kristóf, M már vezérnek 
neveztetik, a magyar nép által már jövendőbeli királynak van kijelölve. És akkor 
a királyné kérdé: hát az én Lajos fiammal mi czéljuk van a magyaroknak? Erre 
felelte Török Imre: olyan formán fognak vele bánni a magyarok, mint az én 
Corvinus János urammal cselekedtek, míg élt. Mondta a királyné: mindent 
megértettem, hanem kérlek, ne siess még el innen Budáról; jöjj el holnap ebédre 
s majd azonfelül meg is ajándékozlak." A mint Török Imre távozott, a királyné 
azonnal hivatta István kincstárnokot és az esztergomi Báthory Istvánt, és ezek 
néki értésére adták, hogy valóban óhajtják a magyarok Kristóf vezért; hanem az 
ő  tisztjével, Török Imrével egyezzen meg." 

,,A királyné gondolkozott s azonnal mérget szerzett az udvari gyógyszertár-
ból; és tanácsolták neki, különösen István kincstartó és társai, hogy nyerje meg 
fiúról-fiúra szálló adományozások által magának Török Imrét." 

„És midőn az ebédre eljött Török Imre, ennek végeztével különösen kérte a 
királyné, mondván: ha teheted, kedves Uram, azokat a gyermekeket elveszteni, 
veszítsd el, mert ha azok fólnevekednek, nagy háborgások lesznek a magyarok 
között, — tehát Imre uram kerülje el ezt. Imre úr azt felelte, hogy mikép lehetne 
azt elkerülni?" 

„Aztán a királyné mondta: fogadd meg a te hitedre és emberségedre az én 
titkos tanácsomat, nagyobb embernek teszlek Magyarországon, mint eddig vol-
tál. Ha felfogadod és követed tanácsomat, várakat adományozok neked függ ő  
pecséttel megerősített bullák által. És ezt hallván Török Imre, igen megörült, 
midőn a királyné őtet könyörögve kérte ... " 

„És akkor a királyné elővette az íróeszközöket s maga Török Imre felírta 
először a Kőrösközi Gyula vár birtokát, másodiknak a Duna melletti Szerémi 
Cherwgh várat hozzátartozandó birtokokkal, harmadikat Zabadka várát Bács-
megyében jobbágytelkeivel együtt és negyediket Világos várát minden jövedelmei-
vel együtt, — és ezt a jegyzéket azonnal átadta a királyné , kezeibe." 

,,A királyné pedig az ő  tanácsosaival, Corvinus János ellenségeivel mindjárt 
elhatározták a gyermekek elvesztésének módját. Azután hivatta a királyné Török 
Imrét s átadta neki az adományozási okmányokat, s azon felül ajándékozott neki 

213 



drágaságokat, négy lovat és 2000 márkát; ki is magát lekötelezvén a királyn őnek, 
átvette attól a gyilkoló mérget ... " 

És csakugyan forrásunk hűségesen elbeszéli, mi módon 'veszté el" Török 
Imre a gyermekeket. Mi szükségesnek tartottuk munkánknál ez érdekes adato-
kat el nem mellőzni, bár azt némely történetíróink mell őzni jónak látták. 

Enyingi Török Imre mint belgrádi bán Belgrád várát hősiesen védelmezé a 
török ellen, elestéig, mely 1521-ben történt. 

Ez ideig volt tehát Szabadka birtokosa. Halála után fia, Török Bálint, a 
bánságban is utóda, vevé át nagyszer ű  birtokait. 

Az 1526. évi augusztus 29-ik napján vívott mohácsi csatában az ország dísze, 
virága elveszett. Az ifjú Lajos király menekülésében a Csele patakban találta 
halálát. Perényi szavai szerint húszezer martyrral többet tisztelhetett e naptól 
fogva a rabigába hajtott magyar nép! 

Vészterhes idők következnek ezután. 
A mohácsi csata után Szulejman hadserege tönkretette az egész Duna—Ti-

szaközi tájat és így Szabadka környékét is. 
Az ellenséges hadsereg Budának vette útját, hova szeptember 11-én maga 

a nagyúr is megérkezett. Itt a Dunán keresztül hidat veretett, melyen 19-én a 
hadsereg megkezdé öt napig tartott átköltözködését. 

Lefelé vonulva Szulejman elpusztított mindent, mit útjában talált. Mint 
mondó: nem hódítani jött, hanem bosszút állani. S mint a történetíró mondja: a 
bosszú valóban iszonyú volt. 

Idevonatkozólag a szultán naplójából közöljük ezeket: ',Csütörtökön, Szep-
tember 27-én a nagyvezér (Ibrahim) négy mért földet haladt, bár szép mez őkön, 
de mindenütt folyótlan síkságon, melyet itt-ott néhány tavak és gyakori es őzések 
nedvesítettek. Táborában az ivóvíz s élelem hiánya,miatt nemcsak tömérdek ló 
elveszett, de oly drágaság is támadt, hogy az árpa kilója 120-130, a liszté 200 
oszporára szökkent. Ibrahim pénteken az ozman déli imádság idejét ől az az 10 
órától napszálltáig öt mérföldet hagyva hátra a Tiszához, Szegedre jutott." Ennek 
lakosai ..jó eleve értesülvén a közelgő  veszélyről, egész családostól, minden 
vagyonostól a Tiszán át, a túlsó partra költöztek s lakhelyöket üresen hagyták; 
de a körülfekv ő  faluk lakosai részint vigyázatlanság, részint gondatlanság s 
keleties mozdulatlanságból a rémítő  éhhadat magokra várva, ettől véletlenül 
megrohantattak s mindenökb ől kifosztattak s vagy leölettek vagy rabszíjrazet-
tek. 20  

Verancsics Antal egri püspök, azután esztergomi érsek és királyi helytartó 
egykorú följegyzéseiben 21  krónikai rövidséggel említi a mohácsi szerencsétlen 
csatát s megemlíti annak utóhatását, meg azt is, hogy Szulejman szultán merre 
és hányfelé bocsátotta ki rabló hadait, nevezetesen hogy a Vértes hegységben 
Heregynél s Maróthnál az összegy űlt menekvő  magyar nép két elsáncolt táborát 

2° Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. I. k. Pest. 1846. 29. 

30. 1. 
21  Verancsics: II. k. 24-25.  1. 
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ezek megostromolták s a népet levágták; ilyen harmadik sánc volt a Mátra 
hegységben, melyet szintén kiostromoltak; a negyedik sáncnál eképen ír: 

Szabatkánál az község egy tábort járt vala hit az tereheh igin vívánah, de 
semmiképen meg nem vehetik, bíkivel megmaradának. 

Szalay László jeles történetírónk Verancsics ezen állításait tévesen a bácsi 
szekértábor lemészároltatására alkalmazza. 22  Tudván azonban azt, hogy Szulej-
man naplója szerint a bácsi tábor bevétetett és elpusztíttatott, semi esetre sem 
hihetjük el, hogy az egykorú emlékíró által szó szerint említett Szabatka meg-
semmisült volna, mert hisz még ezen évben, illet őleg 1527-ben Török Bálint 
fényes kastélya épen állott, mid őn abban, mint később látandjuk, Cerni Jován 
udvarát elhelyezé. 

Szabadka szerencsés megmaradása els ő  sorban azon körülményeknek tu-
lajdonítható, hogy a török hadsereg kétfelé osztva inkább a Tisza és Duna folyását 
követve vonultak lefelé; Ibrahim Szegednek, maga a szultán a Duna mellett 
Bácsnak vette útját. Kétségtelen, hogy összeköttetéseiket útközben is megtartot-
ták; — kétségtelen az is, hogy egyes száguldó csapatok Szabadka vidékét el-
árasztották. Minden valószín űség oda mutat tehát, hogy Szabadkát egyik f ősereg 
sem támadta meg; de megtámadta azt egy kisebb had, melynek aztán a helység és 
a környék népe vitézül ellentállhatott. 

És e hőstény mutatja, hogy Szabadka már a 16-ik század elején népes és 
mondhatni nagyközségnek. Mert bizonyára egy néhány száz lakóval bíró helység, 
lett legyén az bármi jól megerősítve, nem lett volna képes ellenátállni egy 
győzelemittas, ölni-rabolni vágyó hadoszlop támadásának. 

Ezen állítás nem zárja ki azon véleményt, hogy a vitéz őrséget a szomszéd 
helységek, pl. Tavankút, Csantavér, Nagyfény s többiek idemenekült lakosai is 
támogatták a védelemben. 

A Duna—Tisza közötti táj elpusztult; a virágzó f đldmíveléssel, iparral di-
csekvő  vidék falvait romhalmazok jelölték; ekkor pusztultak el Bajmok, Tavan-
kút, Csantavér, Nagyfény stbi környékbeli helységek is. Sok vér folyt akkor 
tájainkon. 

Szulejman 1526. Október 9-én kelt át romboló seregével a péterváradi 
réven, hátrahagyva pusztításának iszonyú emlékeit. 

Ekkor jutott hírre a fekete ember! 
Zápolya János, miután az országot pusztító török sereg területünkr ől 

kitakarodott, s azon főurak is, kik a mohácsi csatából menekülve Bécsbe futottak, 
visszaszállingózni kezdettek, Tokajban időzött, midőn a fekete ember hírét hallá. 

Ez a fekete ember egy alacsony sorsú családból származott szerb egyén volt, 
ki Zápolya Jánosnál még mint vajdánál lovászkodott. Neve János, akkori szólás 
szerint Fekete János = Cerni (Cserni) Jován. Testbőrén fejét ől lefelé egy ujjnyi 
szélességű  vérvonal húzodott végig. Innen vette nevét. 

Mária özvegy királyné testvéréhez, Ferdinándhoz írt leveleiben ,de noir" 
névvel említi. 

22 Szalay: Magyarország története. 9-10. 1. IV. k. 
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Ekülönös testi tulajdonság, továbba a nagyravágyás s azon álhírek terjeszté-
se, mintha ő  a szerb cárok utódja lenne, végre kalandos tervei: a zavaros id őben 
mindent maga részére hódítani, szerb sorsosainál bizonyos vakhitet támasztot-
tak irányában. 

A szerbek csodatetteket beszéltek róla s prófétájoknak tartották. 23  És 
midőn — írja Szerémi — János vajda hallotta, hogy a fekete ember mint egy új 
szent körül mily tömérdek ember csoportosul össze Erdélyben és az alvidéken, 
kívánta, jelenne meg el őtte Tokajban. 

Jován el is jött, s midőn Zápolya előtt megjelent, annak kegyelmébe 
ajánlotta magát, hűségesküjét le is tette. „Úgy ragszkodott János vajdához, mint 
egy szolga.'24  

A hűség felajánlása után János király megajándékozta őt lovakkal, költsé-
gekkel és más tárgyakkal, s megparancsolta neki, hogy vonuljon a Tiszához, az 
elpusztított Bácsmegyébe, „mert ott a majorban igen sok élelmiszerek vannak 
összehalmozva, elhagyott marhanyájak az Isten gondjára bízva". 

Jován a parancshoz tartva magát nagyszámú szerbjeivel sebesen levonula 
a Tiszához, hol temérdek, többnyire Szerbiából átjött nép sereglett hozzá. 

A lakosok Bácsmegye téreiről elmenekülvén vagy a török által foglyul 
vitetvén, többnyire gazdátlanul maradtak telkeik, asztagjaik, barmaik. 

Mindjárt az 1526-ik év őszén ezeket iparkodott elfoglalni a fekete ember, s 
midőn törökké lett szerb földr ől sok kivándorló csatlakozott hozzá, úgy, hogy 
később serege 10-12 ezerre felszaporodott, az egész Duna—Tisza közét a legiszo-
nyatosabban pusztítani kezdé. 25  

Nemsokára azonban az elmenekült magyar birtokosok visszajöttek régi 
lakhelyeikre s javaikat követelték Jovántól. 

De ez — mint Salamon mondja 26  — már kiosztotta volt emberei közt a 
Bácsmegyei birtokokat, János király felhatalmazására hivatkozván. Ellentállott 
a régi birtokosoknak, s midőn ezek panaszkodtak, azt mondta: Én ezen földet 
elpusztulva és minden népt ől elhagyatva találtam s már népemmel egészen elfog-
laltam." A magyarok azt felelték: „nem hagytuk volna el ezt a földet, ha az 
erőhatalom nem jött volna ránk." Jován azt veté ellen, hogy a magyar nemesek 
különben sem bírnák magukat ezeken a kitett széleken megvédeni a török ellen, 
ettől a hatalomtól pedig ő  foglalta el. 

És csakugyan eleinte János király kedvében igyekezett járni, de alattomban 
arra törekedett, hogy a függés béklyóitól megszabadulva magának és övéinek 
független országot alapítson. Ez okból magát cárnak neveztette, Zubota nev ű  
vajdája, külön palatinusa és kincstartója volt. Külön nemesi rendet alapított, 
ennek adományokat, kiváltságokat osztogatott. Egyik legrészletesebb forrásunk: 
Szerémi György a további eseményeket ekként beszéli el: 

23 Salamon F:. Magyarország a török hódfiás korában. 328. 1. 
24 Szerémi György. 38. fej. 125 és köv. 1. 
25 VerancsicsAntal. II. 26. lapon írja: „Cár Jovan oláh fi, kit fekete embernek hívnak 

vala, ugyan ez időben támada, ki az rácokkal nagy sokan támada, és az Tiszán általa kelvén, 
Bács megyére jűve és minden feli sok dúlást, emberölíst títete az rácokkal." 

26 Magyarország a török hód. kor. 328-329. 1. 
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„Ekkor megkereste a magyarság János királyt mondván: „Felséges király! 
Ez a fekete ember az ő  népségével el űzi birtokáról a keresztény magyarságot és 
alattomban sok gonoszságot és bujálkodást követ el.” Nem lett sikeresendménye 
azonban e panaszoknak, mert Jován cár is gyakran felkeresé János királyt 
követeivel, kérvén őt, fogadná el szolgálatát s ígérvén: hogy rendeléseinek min-
denkor engedelmeskedik, mert népével egyenként és összesen kész érte életét is 
áldozni. 27  

király azt mondta a követeknek: Jován czár, a ti herczegeteket már 
háromszor letette nekem a h űségesküt, és abban elfogadta, hogy értem akar élni 
és halni; azért ő  az én emberem!" Mire a követség felelte: „Hidje el, Felséged, hogy 
a mi urunk, Jován czár is épen ágy nyilatkozott el őttünk, a hogy Felséged 
elmondta." És azután elbocsájtá a követeket, megparancsolván nekik, hogyha 
szüksége lesz reájok, ókkor készen legyenek. És akkor a Jován cár alatt levő  
idegen had 12 ezer főből állott; mely erővel a király megvehette volna Pozsonyt, 
Prágát és az egész Csehországot. Sürgette is Radich Bositt a királyt, hogy vízen, 
szárazon menne egészen Bécsnek, melyet Isten segítségével leigázhat és meghó-
díthat. János király azonban röstségénél fogva elhanyagolta azt. Mint vajda 
rettenthetetlen, merész és villámgyors volt hadserege élén; királysága alatt 
azonban bátortalan és félénk volt." 

„EZ alatt Jován czár keményen harczolt a magyarokkal. Gyakran jártak 
küldöttségei János királyhoz, panaszokkal telve a nemesség ellen; ellenben a 
magyar nemeség is keserűen panaszkodott Jován cár ellen, hogy Bács megyében 
iszonyú mészárlást és pusztítást visz véghez. És ekkor lakott az ő  székhelyén Török 
Bálintnak zabattkai várában.'28  

„Készületeket tett azonban Török Bálint a fekete ember ellen, kit népe 
tisztelt és rettegett s kihez Törökországból sokan sereglettek, mint az istent ől 
választott csodatevő  prófétához; kit azonban Török Bálint semmire sem becsült, 
hanem erőt gyűjtött ellene, és pedig 67 válogatott lovas vitézt Bánffy Jakab 
seregéből és saját várából, Szigetvárból megindult Pécsen át s a bátai révnél átkelt 
a Dunán a győzelem teljes reményével." 

És csakugyan Török Bálint egyrészt azért, mert Jován őt szabadkai uradal-
mától megfosztotta, másrészt mint Ferdinánd király híve bosszúságtól eltelve 
rohant Bácsmegyére, hogy a János partján lev ő  kalandort megfékezze. 

Mint fentebb említők, Szabadkát ez időtájt attya után bírta Török. A 
történelmi hagományok szerint itt er ős kastélya volt neki. Valószín ű, hogy e kastély 
védhető  állapotba helyeztetvén, képezte a Verancsics által említett .szabadkai 
tábort", vagy is a tulajdonképeni palánk erődöt, mely a török támadásának 1526 
nyarán vitézül és sikeresen ellenállott. 29  Sok okom van hinni, s erre kés őbb 
visszatérek, hogy e szabadkai er ődítmény a török hódoltság alatt is mind végig 

27 Szerémi György 142. és köv. lapokon írja: Akkor én írnok voltam az udvarnál s 

minthogy nyelvöket nagyon jól értettem, a követek én hozzám szoktak fordulni s én 
szoktam megírni kérelmezéseiket a királyhoz; a miért aztán nagy tisztelettel viseltettek 
irántam, sót meg is ajándékoztak. 

28 Szerémi: 54. 1. ,in arce Zabattka Valentini Therek" 
29  lásd e munkát: 36. lapon. 
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az alföldön akkor nagyszámban található palánk erődök" egyikét képezte,utóbbi 
időkben természetesen török fenhatóság alatt. 

De kövessük a krónikást előadásában: 
',Midőn pedig a király ő  felsége (János) arról értesült volna, hogy Török 

Bálint Jován czár ellen tartana, küldöttei által azonnal értesítette, hogy Török 
Bálint ellene tör és hogy vigyázó legyen. De saját emberei is értesítették Jován 
czárt Török Bálint jövetelér ől és figyelmeztették, hogy a csatára készen legyen. 
Midőn pedig Török Bálint látta volna, mily csekély az ő  ereje Jován czár ellen, 
megfélemlett; de meg is lepetett általa, és kegyetlenül megveretett, úgy hogy 
kevesed magával menekülhetett át a Dunán. Ekkor győződött meg Török Bálint 
arról, hogy mily kevés az ő  ereje Jován czár ellen." 

',Már előbb történt, hogy midőn ez a fekete ember János vajdától Tokajból 
lemenne Temesvár felé a Maroson túl, elfoglalta Choma mezővárost, 30  Csáhy 
László várát; Csáky László pedig ki akarván őt űzni, 300 lovas magyarral ellene 
ment. Ezt megértve Jován elhagyta a várat és Temesvár felé ment. Csáky László 
pedig, mint h ős szittya magyar az apátfalvi réven át üldözé őt a Maroson. Csanád 
mellett szemtől szembe állott a két sereg, hol borzasztó ütközet fejl ődött ki 
közöttük. Mind a két részr ől számosan elestek; de Isten Jován czárt segítette meg, 
mert ő  kettőjük között kifejlett párbajban a nagy magyar Csáky Lászlónak fejét 
vette. És ebben a harczban a magyar nemességnek nagyobb része elesett." 

Úgy látszik, hogy a történetíró által említett eme harc ugyanazon id őre esik, 
mikor János király megtudván Jován cár hűtlenségét, ellene Perényi Péter erdélyi 
vajdát küldötte, de a kit fekete ember seregével tönkrevert. Erre vonatkozólag 
Verancsics írja•31  .,Cár Jován sok gonoszságot mívele, mert Szegedet megdúlá. Az 
Tiszán által bele, Sz őlűsnél Perényi Pétert megveré és néhány ezer embert levága. 
Onnatt Erdélybe siete, mind Szászcárosig dúlattatá." 

Szerémi írja tovább: ',Mindezekr ől az ország rendei és nemesei értesülvén 
János királyhoz jöttek Budára kérelmezend ők: hogy miután gyermekeik és 
leányaik a török által elhurczoltattak és saját sorsukra hagyattak, tehát miért 
szolgái ők a királynak, ha nem azért, hogy kegyeskedjék őket a Jován czár uralma 
alól felszabadítani és ellene megvédelmezni. Ekkor János király mondó nekik: 
„Ha én nem uralkodhatom felettetek, mert ellenem pártütők vagytok, hát uralkod-

jon ő  (: t. i. Jován czár); mert ő  neki temérdek saját nemzetiség ű  népsége van. Én 
gyenge vagyok, mert kiragadtátok a királyi hatalmat kezeimb ől; gyengévé tettetek 
lázadástok és engedetlenségtek által, én nem tehetek semmit Jován czár ellen." 
Azok pedig kérték: „Engedelmesen leszünk felséged iránt és megfizetjük az adót 
úgy, mint a keresztes hadak idejében." Mert a nemesek meg voltak törve, igázva; 
mert jobban tartották, féltek a fekete embert ől, mint félték a királyt. János király 
mégis biztatta az ország nemeseit és báróit: „legyetek nyugodtan, míg én megidé-
zem és parancsolni fogok neki." 

„Ez alatt pedig Török Bálint 300 lovassal ismét a fekete ember ellen jött s 
nyílsebesen bevette Zabattka várát, mivelhogy a fekete ember nem volt otthon, 
Zabattkán. A kiket pedig embereiből ott talált, azokat elűzte és a lakosok által 
hadi szerekkel elláttatván, magát biztonságba helyezte." 

3o Talán Gyoma? 
31 Verancsics munkái. II k. 26. 1. 
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,Ferdinánd király és a magyar országnagyok Törökországból származott 
Bakith Pál ráczembert Bécsb ől követségbe küldötték a fekete emberhez tetemes 
somma pénzzel, hogy azt Ferdinánd részére hódítsa, ígérvén neki várakat java-
dalmaikkal együtt, nem úgy, mint János király, a ki semmit sem gondolt vele. E 
levél mellett küldöttek a fekete embernek, a ki Jován czárnak neveztetik, 5000 
ftot, a szolgáinak 500 r őf posztót, 5 darab török lovat és egyébb drágaságokat; 
melyeket Bakith Pál átvevén, előbb Pécsre vitte. Itt ezen drágaságokat átadta 
Botus Márton kereskedőnek azon megbízással, hogy azt Ferdinánd király nevében 
vinné el és adná át a fekete embernek." 

„És Botus Márton elvitte azokat Jován czárnak Szegedre, mert ez már akkor 
is ott lakott, miután Török Bálint magát Zabattka várában meger ősítette." 32  

'Jován czár kezébe vevén a levelet és az ajándékokat és megértvén Ferdi-
nánd kívánságát: hogy szolgálatát kéri, azonnal kiosztota szolgái között a kapott 
ajándékokat; osztott bel őle a Szubota vajdának, a palatinusának és a kincstartó-
jának. Nagyon örült a fekete ember Ferdinánd király felhívásának és azonnal 
hozzá állott. Mert Ferdinánd azt írta neki, hogy semmit se féljen Zápolyától, mert 
őtet legközelebb haddal fogja megtámadni s levervén, megteszi a fekete embert 
magyarországi despotának. Neki adja mind azon birtokokat, melyeket még 
Zsigmond király adott a despotáknak." 

.,És utoljára a kereskedő  átadta neki az erről szóló függő  pecséttel meger ősí-
tett bullát. Botus Márton sietvén vissza Pécsre, még csak annyit mondott Jován 
czárnak, hogy most már ne háborgassa Török Bálintot, minthogy mind a ketten 
Ferdinánd királynak szolgái. Mire azt felelte neki a fekete ember: „ha utzol vissza, 
ejtsd utadba és mond meg neki, hogy szolgái vagyunk Ferdinánd királynak és így 
testvérek, barátok vagyunk." 

,,És midőn Botus Márton visszautaztában betért volna Török Bálinthoz 
Zabattkára és ezt az üzenetet megmondta volna néki, Török Bálint azt felelte: jól 
van, de azért az én kezem által hal meg." 

,Török Bálint ezután meghívta a keresked őt, hogy étkeznének együtt, de 
ez a János király embereitől való félelmében szabadkozott és mentegette magát. 
Akkor Török Bálint azt mondta neki: ne félj semmit, én elhísérleh tégedet a dunai 
révig. Igy megbátorodván, ott maradt ebéden és azután mindjárt el is kísérte őt 
a kalocsai dunai révig, s így lovagolt haza minden baj nélkül Botus Márton Pécsre. 
Hanem itt már Bakith Pál János királytoli félelmében nem mert többé ez ellen 
működni." 

'Mikor megértette János király Budán, hogy elöl és hátul ellenség közé van 
szorítva, a szegény sírni kezdett." 

„Akkor a király levél által megparancsolta Jován czárnak, hogy csak is tíz 
szolga kísérete mellett azonnal jelenjék meg el őtte Budán. És ezen parancsolatot 
futár által küldötte el Jován czárnak, ki midőn annak tartalmát megértette, azt 
felelte: „Már négy hónapja, hogy seregemmel ezen az elpusztult földön vagyok; ő  
felsége érdekemben semmit sem tett és nekem semmit sem adott. Ő  felsége csak 
ül Budán, mint egy néma. Ellenben Ferdinánd legkegyelmesebb uram nekem 
annyi segedelmet adott és azon kívül függ ő  pecséttel megerősített okmányok 
mellett birtokokat adományozott; én tehát nem szolgálhatok ő  felségének többé. 

32 U. o. 57 és köv. lap. 
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Hittel vagyok kötelezve Ferdinánd szolgáratára, tehát hagyjon nekem békét! Ha 
neki nincsen pénze, van nekem elég." És 1000 forintot adott át a futárnak, hogy 
vigye el János királynak, mit el is vitt neki aranyban." 

',Midőn a futár ezen dolgokat elbeszélte volna a királynak az urak el őtt, 
mindnyájan csodálkoztak Jován czár feleletén. A fösfény négyszer fizet. Szegény 
János király pedig nagyon fösfény és rest volt; nem vigyázott. Ki is nevették 
nyilvánosan János királyt ezen küldemény miatt." 

',Az elűzött Bácsmegyei nemesség folytonosan panaszra járt a királyhoz, 
sérelmeik orvoslását sürgetend ők; elpanaszolták, hogy a török császár birtokai-
kat elpusztította, a népséget leölette. Most meg mid őn Jován czártól visszakérték 
birtokaikat, az nekik azt mondta, hogy: 'szegény magyarok, már többé nem 
szabad nektek ezt a földet bírni, mert a fegyverjognál fogva egy éjszakán könnyen 
össze fűzetlek benneteket és Nádor-Fehérvárra hurczoltatlak. Azért nem is tudjá-
tok, hogy mit kértek." 

Zápoly János végre elhatározta, hogy a h űtlen kalandort megfenyíti; ez 
okból, mint már említđk, előbb Perényi Pétert, majd mid őn ez Szőllősnél megve-
retett, Czibak Imre nagyváradi püspököt küldé ellene seregeivel. 

Az elhatározó ütközet a Maros mellett, Szögyfalvánál történt meg, melyben 
Czerni Jován serege Cibak által tönkreveretett. Maga a cár kevés övéivel Szegedre 
futott. ,,A szegény király — írja forrásunk —, mid őn meghallotta, hogy Jován czár 
megvan semmisítve, TeDeum laudamust tartatott. Török Bálint pedig csendesen 
megvonta magát Szabadkán és új készületeket tett, hogy megrohanja Szegedet." 

Szegeden a megrémült népség a fekete ember megérkeztével házaiba zárkó-
zott; így volt bezárhozva a Szilágyi-féle k őházba is a népség apraja-nagyja.33  

',Ekkor Jován czár ezen bezárt ház el őtt kint sétált az utczán. Egy szegény 
embernek34  puskája volt, de nem volt tölténye; és így sóhajtott fel: óh Istenem, 
ha most volna golyóbisom, nem menne innen többé ez a lator!" 

',Ekkor egy másik ember adott neki egy golyót, mit ő  — hozzá illesztvén a 
szükséges puskaport — fegyverébe eresztett s mint gyakorlott löv ő  a fekete embert 
szíve táján lőtte. S a mint látták emberei, hogy halálosan meg van sebesítve, 
azonnal elvitték Szegedr ől a tornyosi majorságba. Ez a major tíz mértföldre van 
Szegedt ől és három mértföldre Szabadkától. Amint szolgái megérkeztek vele még 
élve Tornyosra, ott egy házban elhelyezték. F őbb emberei egyenkint és csopor-
tosan javaikkal elszéledtek onnan; némelyek meg sem állottak Törökországig, 
mások szétszóratok a szerb gyarmatokban vonták meg magukat, és csak kevesen 
maradtak vele." 

Szerémi előadásához hozzáadhatjuk, hogy Jován a szőgyfalvi végzetes csa-
tából menekülve némely források szerint kétezred magával csapott Szegedre, 35  s 
ott éjnek idején bizonyos Zákány István nev ű  dúsgazdag kereskedő  házát kirabolni 
törekedett. De pórul járt, mert a hirtelen fegyverre kelt lakosság által körülfogat- 

33  yerancsics: II. k. 26. L Cár Jován onnatt (:a szőgyfalvi mezőről:) megfutamék, 
ismeg Nagyszegedre mene, kit puskával Vid Sebestyén meglüve a Szilágyi László palotájá- 
ból. 

34 Vid Sebestyén. L. f. 
35 varga: Szeged tört. I. 911. 
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van, ágyékba lövetett s így vitetett övéi által az éj leple alatt Diód, mások szerint 
Hattornyos helységbe 3 

A haldokló Jován czár a mely házban feküdt (Tornyoson), annak a gazdája 
magyar volt; hosszas gondolkodás után még azon éjjel befogott a négyesbe és az ő  
urához, Török Bálinthoz mentjelentést tenni. És ott röviden elmondta, hogy Jován 
czár Szegeden egy ember által puskagolyóval megsebesíttetett. A mint ezt Török 
Bálint meghallotta, még azon étjel 300 lovas emberével Tornyoson termett és azt 
megrohanta." 

,Amint bement a szobába, Jáván czár az ágyban feküdt és háromszor 
megkérdezte, hogy életben van-e? de az a kérdésekre nem felelt semmit. Mid őn 
látta Török Bálint, hogy a fekete ember már holdoklik, azonnal ott az ágyban 
levágta a fejét s azt egy zászlóval elvitte Szabadkára, innen pedig a fejét és a zászlót 
felküldötte János királyhoz Budára. "37  

Eddig tart Szerémi érdekes el őadása. 
János király Budán időzött vala, midőn a ‚fekete ember" megöletésér ől szóló 

hírt vette. Az efölötti öröm kifejezéséül az egész városban harangoztatott, s 
ágyúszó mellett hirdette ki az eseményt. 

Rincon Antal, a francia udvar követe Krakkóban szintén zajosan ülte meg 
a győzelmet. 1527. Aug. 12-én Ferdinánd követe azt írja: ,hogy Rincon olyan 
lármát üt a fekete ember halála miatt, mintha a törökön vett gy őzelemről volna 
szó. Háromszáz viaszgyertyát és szüvétneket gyríjtott a házak ablakaiban, trombi-
táltatott, doboltatott, Te Deumot énekeltetett, az utczákon pénzt szóratot; rég nem 
hallatszott hasonló örömzaj Krakkóban. "38  

Ferdinánd aug. 1-én értesült a Jován elestéről. A kalandor vezér halála 
idejét tehát bátran tehetjük 1527. évi július hóra. 

A Jován cár elleni harcokban Szabadka környékén esett el Zápolya sere-
géből a derék lovas hadnagy, Bakics Kelemen. E vitéz Török Bálint hadnagya 
volt s Nagy Iván szerint Fekete János által öletett meg. 39  

36 Bárány Ágoston. Torontál megye hajdana. Hattornyosnak. Horváth Mihály Tor-
nyost, Verancsics Nyíregyházát említ. Szerémi határozottan körülírja e hely távolságát 
Szegedt ől Úgy, mint Szabadkától. A helység tehát, melyben a kalandor megöletett, a mai 
napon Zenta határában, Szabadka szomszédságában fekv ő  Tornyos puszta helyén volt. 

37  Szerémi: 167. 1. Verancsics 1. h. írja: 'Cár Jovan onnén sebben elmene, Terek 
Bálint Nyíregyházatt reája találtatik, ki igen beteg avagy ímár megholt vala, fejét neki veví, 
János királynak Budára köldé." 

38  Bucholtz: Geschichte der Regierung Ferd. I. Bécs. III: 219. 1. "Der französische 
Bott allhier von wegen des schwarzen Mannes Todt ein solchen Triumph gemacht, als 
hđ tte man den Türkh auffs Haupt erlegt ... Hat pey drei hundert Waxenkertzen und 
Tackeln im Haus und Fenstern lassen anzünden, lassen Trometten Pauken pfeiffen, und 
Te Deum Laudamus singen, Gelder unter das Volk geworfen; allda ist ein solch Inbeliren 
und Geschrey gevest, dass man zu Krakau lange nich gehört." 

39  Nagy Iván: L 98. 1. Bakics Kelemen azon családból származott, melynek hat tagja 
II. Lajos király alatt, 1522-ben a Rácországban táborozó Tomory seregéhez jött át s nálunk 
honfiúsítást kapott. A Bakits család többi tagjai is Zápolya pártján szerepeltek a tokaji 
ütközetig (:1528:) ekkor azonban Ferdinándnak hódoltak meg. Szalay László: ..11 magyar-
országi szerb telepek" 11. lapján írja: ,Zápolya hadai nehéz tusák után megverték és 
megölték (Jovánt), de diadalukat ellensúlyozta a körülmény, hogy a Bakicsok s velök más 
szerb kapitányok, kik eddig János királyt szolgálták, most Ferdinándhoz álltak át. 
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A vidék s vele együtt Szabadka tehát megszabadult a veszélyes rabló 
csapatoktól; Török Bálint a mennyire az országos zavarok engedték, bizonyára 
kiterjeszté gondját Szabadpára; lehet talán, hogy némely id őben itt tartózkodott, 
s egy pillanatra felt űnt még régi háztartásának fénye, de csak azért, hogy a 
kíméletlen sors a derült napokat borongós id őkkel váltsa föl. 

Ugyan ő  még ez évben (1527) érdemei elismeréséül I. Ferdinándtól ado-
mányt nyert a borogi és soproncai várra; de azután egyik királyhoz sem állván, a 
hazát pusztítá, míg János királytól 1536-ban Hunyad várát és Debrecen városát 
kapta; ez időtől mind végig János híve s egyik hadvezére volt, és főleg 1541-ben 
Buda védelmében tüntette ki magát. Szulejman nemsokára elfogatta őt, Konstan-
tinápolyba vitette, hol a héttoronyban végezte viszontagságos életét. 4o  

Sok vagyont s két figyermeket hagyott hátra; az utóbbiak közül Török 
Ferenc a magyarországi birtokok közt Szabadkát is birtokába vette; másik fiának, 
Jánosnak az erdélyi javak jutottak. 

Bár 1526-ban Szulejman romboló hadserege az egész Tisza—Duna közti 
vidéket iszonyúan elpusztító, még is azon körülmény, hogy Szabadka lakosai a 
törökök támadását visszaverték, továbbá hogy Czerni Jovan Szabadkán Török 
Bálint kastélyát még épen találta, azt elfoglalta és lakta, mutatja, hogy az iszonyú 
csapás első  pillanatra nem érte Szabadkát teljes súlyával. 

Budavára 1541-ben török kézrejutván, a sors keze nagy mértékben nehezült 
a Szabadka helységéhez közel es ő  Szeged városára is. 

Történetíróink följegyezték, hogy Szegedet és környékét 1542. évig ellen-
séges seregek nem látogatták. Ekkor történt Szeged eleste. A török megtámadván 
a várost, ennek polgárai vitézül védték magukat, de a sürgetett temesvári segély-
seregek későn érkeztek a Tisza mellé. Szeged már ekkor lángokban állt s el volt 
veszve! 

Buda, Szeged, később pedig 1552-ben Csanád és Szolnok elestével az egész 
Duna—Tiszaköz meghódolt a töröknek. 

Szabadka és környéke ekkor került a török hatalom alá. Enyingi Török 
Ferenc és utódai a helységet nem is vehették többé birtokukba. 

(Folytatjuk) 

40 Nagy Iván: XI. 291. 1. 

Kovács Dénes, Fazekas István, Koszta Gabriella és 
Németh János 
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GAJDOS TIBOR 

MOZAIKKOCKÁK SZABADKA 
KÉPZŐMŰVÉSZETÉBŐL* 

..Ebben a korszakban, amikor az ember el őkészületeket tesz, hogy elhagyja 
planétánkat és kilépjen a világűr végtelenségébe, jó lenne, ha a történelem 
rábírná, hogy elgondolkozzon az elmúlt évszázadokban megtett saját pályájáról." 

Ezeket a gondolatokat René Maken, az UNESCO vezérigazgatója írta le 
Párizsban 1962-ben, a History ofManhind — Cultural and Scientific development 
— The Anciend World című  kötet bevezetőjében. 

Hiszem, hogy ez a mondat lényegében egy szűkebb közösség jelenére és 
múltjára — sőt, ez esetben egy város történetének csupán egy ágazatára, a 
képzőművészeti múlt objektív föltárására — is vonatkoztatható. Egy viszonylag 
elmaradt környezet önbecsülése és távlatának víziója sem képzelhet ő  el a múlt 
objektív föltárása nélkül. 

Szabadka fennálásának 600 éves évfordulója természetesen külön kihívást 
jelent mindazok számára, akik a város múltjával foglalkoznak, még akkor is, ha 
nem minden szempontból mutatható fel a folyamatosság a település létezésével 
kapcsolatos els ő  írásos dokumentumtól napjainkig. Képzőművészeti jellegű  alko-
tásokkal ugyan a régészeti ásatások eredményeként már évezredek el őtti időkből, 
pontosabban az újabb k őkorszakból is rendelkezünk, de a legnagyobb fehér 
foltot éppen a település fennállásának kezdetét ől, tehát a XIV. század végét ől 
számítható több mint három évszázad képezi, amikor is a török uralom idején és 
az ország belharcai során feldúlták és elpusztították az el őzetesen feltétlenül 
megteremtett értékeket. Azt a keveset pedig, ami mégis megmaradt, a lakosság 
hordta szét. Ez a sajnálatos folyamat bizonyíthatóan csaknem napjainkig tartott; 
mindaddig, míg 1947-ben nem kezd ődött el a múzeumalapítással kapcsolatos 
munka és a régészeti tárgyak rendszeres begy űjtése. Hogy az egyre terebélyesed ő  
anyagból mi az igazán művészi érték, annak meghatározása nem egyszer ű  fel-
adat; mert meg kell érezni, melyik tárgy kivitelezésénél állapítható meg a kreatív, 
művészi hozzáállás, hogy ugyanazon darabon mikor kezd ődik az ihletett, 
hasznossági szempontot mell őző  alkotómunka. 

A lábjegyzetben tett terjedelmes munkámban részletesebben is foglalko-
zom ezekkel a szempontokkal és a tárgyak néhány reprezentásával, ezúttal 
azonban más jellegű, későbbi korokban keletkezett m űvekből és jelenségekből 
kívánok összeállítani egy mozaikszerű  kivonatot. 

AZ EGYHÁZI MŰVÉSZET NÉHÁNY ALKOTÁSA 

Mint már előzőleg megállapítottuk, Szabadka keletkezését ől, tehát való-
színűleg a XIV. századtól kezdve, a környéken léteztek olyan építmények, melyek 
díszítéséhez, kultikus jellegéhez m űvészi alkotások is tartoztak. Ezeknek a kö- 

* Szemelvények a szerz ő  Szabadka képz őművészete c. készülő  könyvéből. 
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zépkori templomocskáknak és kápolnáknak a nyomai azonban annyira elmosód-
tak, hogy csak mint régészeti leleteket regisztrálhatták a kutatók. Az egyházi 
művészet feldolgozása szempontjából nem jöhetnek számításba. 

Az udvarházak és kastélyok után a XVI. század elején meger ősített várkas-
tély sem maradt meg eredeti formájában. El őször a törökök építették át saját 
céljaiknak megfelel ő  erőddé és dzsámivá, majd kiűzésük után kápolnává és 
klastrommá alakították át az ide telepített Ferenc-rendi szerzetesek. 1736-ban 
felépült a templom, 1776-ban magasabb tornyot kapott és csak az 1909-1910-es 
újjáépítés folyamán kapta meg a mai, pszeudoromán stílusát és két tornyát. Már 
a régi mezővárosban is létezett egy pravoszláv templom, de azt is háromszor 
építették át, míg mai, barokkos formáját felöltötte. 

Hogy az egykori várkastély urai, a Pongrácz és Török családok díszítették-e 
lakó- és ügyintéző  termeiket képz őművészeti tárgyakkal, arra nincsen semmi-
lyen bizonyíték. Föltételezhet ő, hogy mindkét családnak voltak ilyen igényei; 
szakrális célokat szolgáló képeket és szobrokat valószín űleg tartottak házukban 
és kápolnáikban. A török hódoltság után az ilyen m űveknek nyoma veszett, mint 
ahogy a környék templomai is ledőltek. 

Megállapodott és folyamatos élet Szabadkán csak a törökök kiűzése után, 
a XVII. század végén, illetve a kuruc szabadságharcok befejezése után, a XVIII. 
század elején alakulhatott ki, amikor is a mocsarakban meghúzódó lakosság 
visszatérhetett otthonába. Az egykori várkastélyt Ferenc-rendi szerzetesek ve-
szik birtokukba, a dzámi helyén ismét templomot alakítanak ki, a vár többi részét 
pedig kolostorrá építik át. 

Templomukban, illetve a hozzá tartozó kápolnába került az a festészeti 
alkotás, melyet Szabadkán mint a legrégibbet és a legérdekesebbet tartanak 
számon. Az úgynevezett Fekete Mária (Crna Gospa) keletkezésének ideje a mai 
napig sem tisztázódott. 

Így Andrašec Dionez Ferenc-rendi szerzetes, a kolostor egykori házf őnöke 
szerint a csodatev ő  tulajdonságokkal felruházott festmény, mely máig is fennma-
radt, már az 1692-es összefrásban is szerepelt, és az els ő  bunyevác telepesek 
hozták magukkal a városba a XVII. század közepén. 

Ezt az állítást Paškal Cvekan szerzetes Suboti čhi franjevački samostan i 
crkva című  könyvében igyekszik megcáfolni, azt állítva, hogy a szabadkai kolostor 
a török idők után mindig a magyar egyházmegyéhez tartozott és Boszniával 
semmiféle kapcsolata nem volt. Andrašec viszont több szerz ővel is bizonyítja, 
hogy ez a kapcsolat igenis létezett. Megbízható adat azonban az, hogy Jakov Suši ć  
szabadkai kapitány 1736 és 1744 között 22 rajnai forintot adományozott a 
szentkép aranyozására, vagyis restaurálására, ami a kép régebbi eredetére utal. 

Ezt a sötét tónusban, bizánci stílusban festett képet egyébként a Csenszto-
hovi Madonna másának tekintik, jóllehet csupán hasonlatosságot mutat vele. A 
kolostor naplója mint B. V. M. Saracenát, vagyis mint Fekete Sz űz Máriát említi. 
Festésének modora velencei mesterre vall, aki valószínűleg az egykori rendel ő  
kívánságára festette az akkoriban már let űnt festészet stílusában, de Velencében 
egyébként is sokáig fennmaradt a bizánci iskolák hatása. 

1955-ben a festményt Ivan Lon čarić  zágrábi festő  restaurálta; az ő  vélemé-
nye szerint is a kép legalább 300 éve készült és velencei alkotás. A festmény körüli 
legendákkal átszőtt vita tehát nem fejez ődött be. Az egyetlen bizonyított tény, 
hogy valóban a városban fellelhet ő  egyik legrégibb képzőművészeti alkotás. 

224 



Különös módon eddig egyetlen szerz ő  sem említi a Ferenc-rendi kolostor 
refektóriumát, mely egészében egy barokk m űemléknek tekinthető . 

Bútorzatának egy része patinás, eredeti munka, mennyezetét és falait régi 
olajfestmények borítják. A legnagyobb mennyezetkép a Sz űz Mária megkoroná-
zását ábrázoló sokfigurás kompozíció, mely komoly károsodást szenvedett, de így 
is igen érdekes, figyelemre méltó, visszafojtott tónusokban festett alkotás. Külö-
nösen a koronás Szűzanya arcának szépsége szembet űnő. Ennek az arcnak élő  
modellje lehetett, mert a körülötte lév ő  mellékfigurák szinte egyformák és 
kifejezéstelenek, ellentétben a nagyon is hús-vér Mária életességével. 

Egy kisebb mennyezetkép, a Szepl őtlen Szűz Máriát ábrázolja anggyallal, 
már kevésbé mozgalmas, egyszerű  alkotás. Ilyen minőségűek a déli és északi falak 
bordáira festett figurák is: László király egy katonával és a népet jelképez ő  anya 
és három gyermeke, Szent Katalin pálmával és a kereszttel — a vértanúság és a 
kínzás jelképével. 

Velük szemben áll Szent Ferenc, utána az imádkozó Szent Antal, majd 
boronci Károly bíborba öltözött alakja látható, amint megjelenik fölötte Sz űz 
Mária lebegő  figurája. Érdekes, hogy a két fal nyugati végében álló bordaképek 
el vannak vágva, mert egy átépítés alkalmával a refektóriumból egy darabot 
befalaztak. 

A falfestmények szerz ője ismeretlen, egyetlen forrásmunkában sem emlí-
tik, de stílusában és színvonala tekintetében az emleleti folyosókon lev ő  szente-
ket megörökítő, XVIII. században működő  szerzetes festő  munkái lehetnek. 

A nyugati falon két díszes rámába fogott vászonra festett olajkép függ. Az 
egyik Szent Cecíliát ábrázolja harmónium mellett, a másik Szent Katalint pálmá-
val és angyallal. A 90 cm magas ovális képek képzett mester munkái: kompozí-
ciójuk, rajzuk és már kissé megfakult koloritásuk jó barokk mester munkáját 
dicséri. Paškal Cvekan könyvében a kolostor levéltári anyagára hivatkozva 
megjegyzi, hogy a templom régi, 1740-1741-ben befejezett, de kés őbb lebontott 
nagy oltárának szárnyképei között volt Schtetner Sebestyén tabáni fest ő  10-10 
forintért festett, Szent Cecíliát és Szent Katalint ábrázoló oltárképe. Habár az 
említett képek nincsenek szignálva, más művekkel való összehasonlításuk való-
ban Schtetner munkájára utal. 

A sándori ikonosztáz sok vitára ösztönözte a szakembereket. A Szabadka 
külvárosaként ismert, egykor önálló község pravoszláv temploma 1818-ban épült 
fel és az 1766-ban festett ikonosztáz egy téves műbírálat következtében került — 
kissé megcsonkítva — birtokába. Ugyanis, amikor 1909-ben átépítették a szabad-
kai Voznesenje templomot, a hitközség vezetősége által kinevezett delegáció 
bemutatta a régi, ismeretlen fest ő  által alkotott ikonosztáz festményeit Paja 
Jovanovićnak, a Bécsben élő  hírneves festőnek, s az értéktelennek nyilvánította 
a művet. Jóllehet Vajdaság egy másik tekintélye, Uroš Predi ć  ellenkező  vélemé-
nyen volt, az elöljáróság eltávolította a barokk mesterm űsorozatot és a sándori 
templomnak ajándékozta. 

Lévén a templom szerény méret ű  és alacsony, az ikonosztáz két, Péter és 
Pál apostolokat ábrázoló képét lefűrészelték, és ezek a darabok a Matica srpska 
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újvidéki képtárába kerültek. Ez az ikonosztáz egyébként a polgári barokk vajda-
sági térhódításának jegyében keletkezett. Szerz őjének kilétéről sok a találgatás, 
de bizonyosat senki sem tud. Nagyon érdekes lenne, ha kiderülne, hogy szerz ője 
helybeli festő  volt, de ilyen Szabadkán a XVIII. században nem élt. Pavle Vasić  
egy XVIII. századbeli vajdasági festészettel foglalkozó írásában a 40 vértanút 
ábrázoló martonosi ikonosztázon ',Fle ... Péter, Szabadkán" meg nem fejtett, 
magyarul írt szignót talált, és a Szabadkán szót hiányos nyelvtudása miatt 
Subotičaninnak, vagyis szabadkainak fordította. Ám ez tévedés, mert csak azt 
bizonyítja, hogy a képek Szabadkán készültek. Hogy ki is volt ez a Fle ... Péter, 
erre sehol sem találunk utalást, mégis az alkotók egyikeként tarthatjuk számon. 

Dušan Nonin restaurátor és fest ő, aki 1958-ban dolgozott a képcsoport 
fejújításán, a Građa za proučavanje spomenika hultureAPV 1959. évi 3. számában 
összegezi tapasztalatait. Közli, hogy Zorica Simi ć  Milovanović  szerint az iko-
nosztáz festője Dimitrije és Georgije Popovi ć  lehet, amit ugyan nem bizonyít, de 
Nonin szerint hihető, mert különösen Dimitrije tehetséges fest ő  volt, aki való-
színűleg külföldön nyerte képesítését. 

Léteznek egyéb feltételezések is, de a m ű  értékét ma már senki sem vonja 
kétségbe. Az ünnepi ikonok sorában különösen a föltámadás (Vaskrsenje) és a 
mennybemenetel jelenete emelkedik ki. Ez a két kiválóan megkomponált, életes 
színezetű  munka a főkapu (Carske dveri) déli oldalán helyezkedik el. Az északi 
kapun Mihály arkangyal figurája látható, és a két el őbbivel együtt a képsor 
legszebb darabjait képezik. 

Az ikonosztáz alsó peremén (a szoklin) négy vászonra festett kép némileg 
elüt a többitől és azt a feltevést szuggerálja, hogy ez a m ű  nem is egy, hanem 
legalább két mester m űve. A legkülönösebb a bálványimádást (három gyermek 
Babilonban) ábrázoló, 80x62 cm nagyságú festmény, melyen Nebukodonozor 
babiloni császár lovon ülve, kíséretében három ifjúval, bal kezével a bálvány 
figurája felé mutat; a bálványt körülveszik imádói, négy fáklyából pedig kísérte-
ties füst gomolyog az ég felé. Az egész jelenet rendkívül korszer űen hat, a 
gombaszerű  füstgomolyag atomrobbantásra emlékeztet, a kompozíció, a színek 
és a rajz egy jelenkori szürrealista alkotás benyomását kelti. 

Az utóbbi években megn őtt a szakembereknek a titokzatos ikonosztáz 
iránti érdeklődése és valószínű, hogy a kutatások eredményeként megfejtik 
alkotójának vagy alkotóinak kilétét. 

Ennek jegyében írta meg Dinko Davidov műtörténész 1975-ben a Matica 
srpska kiadásában megjelent Zbornik za likovnu umetnost 11. id őszaki 
képzőművészeti tárgyú évkönyvben A szabadhai-sándori barokk ikonosztáz 1766 
című  tanulmányát. Ez az alapos elemzésekre támaszkodó írás új irányba terelte 
az ismeretlen fest ő  kilétének azonosítására irányuló kutatást. 

Milorad Kolarićra támaszkodva Davidov megállapítja, hogy a képegyüttes 
szerzője igen képzett művész volt, aki — kortársait túlszárnyalva — nem a 
dekorativitásra, hanem a fest ői elemekre, sőt, a mai szaknyelv szerint a val őr-
festészetre helyezte a hangsúlyt. A nyugati barokk Vajdaságban nem közvetlenül, 
hanem az ukrán-kijevi iskola közvetítésével honosodott meg. Abban különbözött 
a nyugatitól, hogy bizonyos hagyományos ikonográfiai elemeket is megtartott és 
beolvasztott iskolájának stílusába. A szabadkai-sándori ikonosztáz fest ője tehát 
a kijevi iskola tanítványa volt. 
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Ennek az iskolának a tanítványa volt többek között Jovan Popovi ć, aki a 
szegedi Nikolajevszki-templom ikonosztázát festette 1761-ben, amit aláírásával 
szignált. A képeket ugyan a XIX. században ügyetlen restaurálás folytán (úgy, 
mint a szabadkaiak) alaposan átfestették, de néhányat megtisztítottak ett ől a 
rétegtől és azok visszakapták eredeti értéküket. Ez a szegedi alkotássorozat 
hasonló a Sándorihoz, de nem annak ismétlése. Popovi ć  ebben a munkájában is 
megelőzte kortársait: ízesebb színekkel és a régi ikonosztáz merevségét ől és 
szabályaitól megszabadulva alkotta meg művét. Davidov írásának utolsó el őtti 
bekezdésében Jovan Popovi ćot már a szegedi és szabadkai-sándori ikonosztáz 
festőjeként említi egészen határozott formában. 

Lehetséges, hogy Davidov valóban megtalálta a több mint kétszáz éves titok 
kulcsát. 

E könyv szerzője, bizonyos összehasonlítások alapján, Davidov föltételezé-
sét támasztja alá. Egyébként Jovan Popovi ć  mint festő  is felfedezésnek is tekint-
hető, mert a zágrábi kiadású képz őművészeti enciklopédia meg sem említi nevét. 

A POLGÁRI MŰVÉSZET KORAI JEGYEI 

Amikor a polgári művészet polgári jelenségeire kell rámutatni Szabadkán, 
akkor a nem vallásos, az egyház szolgálatán kívül álló m űvekre és alkotóira kell 
gondolnunk. Ahhoz viszont, hogy ilyen jellegű  művészet csíráját is fel lehessen 
fedezni, egy olyan városi-polgári réteg létezése szükséges, mely ilyen tevékenysé-
get igényel és kezdeményez. 

Márpedig Szabadkának civil városi lakossága egészen a XVIII. század kez-
detéig nem is volt, de a település jellegénél fogva nem is lehetett; csak a törökök 
kiűzése után szivárgott vissza csekély számú lakos, hogy azok, újabb jövevények-
kel gyarapodva, egy, a városi polgárságra emlékeztet ő  réteget alakítsanak ki. A 
zömmel katonákból, földművesekből és Ferenc-rendi szerzetesekb ől álló városla-
kóknak egyéb gondjaik voltak, mint hogy saját részükre festményeket vagy 
szobrokat készíttessenek. Csak a templom és kolostor környéke vonzotta az 
idegenből idetévedt mestereket. Más irányból megbízatásokat nem várhattak. 
Még 1746, a katonai hatóság megszűnése után is több évtizednek kellett eltelnie, 
hogy a városban egy vékony, de állandósult polgári (földbirtokos, iparos és 
kereskedő) réteg kezdjen kialakulni. Szabadka lakosságának lélekszáma is ala-
csony volt, és csak a XVIII. század második felében közelíti meg a tízezret, de a 
lakosok iskolai képzettsége is minimális lehetett. Ha módjában volt, a polgár 
legfeljebb az egyháznak adományozott m űvészi értékű  tárgyat. Ilyen körülmé-
nyek között nem is maradhatott hátra a polgári m űvészet valamilyen nyoma, 
egyénisége vagy alkotása. Ami megmaradt, az néhány korabeli, máig is a szabad-
kai Történelmi Levéltárban őrzött térkép és Bécsb ől származó másolat, illetve 
ezek díszítéséül szolgáló ügyes, e korra jellemz ő  rajz. 

A legrégibb közülük Savoyai Jen ő  térképrajzolójának az 1697-ben elkészí-
tett színezett rajza, mely a gy őzelmes zentai csata után visszatér ő  seregek Palics 
melletti táborozását ábrázolja. A rajz a tavat, a tóparti tábor pontos elhelyezését 
és a messzebb fekvő  Szabadka várát és környékét rögzítette madártávlatból. 

Érdekes és korhű  az a rajz, mely egy magas kucsmát visel ő  parasztot örökít 
meg keshedt kutyával és Kovács Leopold mérnök 1776-ban elkészült kelebiai 
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térképét díszíti. A mérnök szándéka világos volt: meg akarta örökíteni azt az 
embertípust, aki több mint két évszázaddal ezel őtt a feltérképezett területen 
lakott. Ez a szándéka sikerült. 

A leghatározottabb és szinte önmagáért készített rajz Vlasics Gábor Sza-
badkát a környező  pusztákkal bemutató térképét ékesíti. A barokk féktelen-
ségből ízelítőt adó rajz a térkép jobb alsó sarkában elhelyezett feliratot keretezi 
be, egy talpazaton álló túldíszített, valóban rámaszer ű  rajzzal a központjában. 

Ettől balra Minerva istenn őre emlékeztető  női figura áll, kalpaggal a fején, jobb 
kezében lándzsát tart. Jobboldalt két állványon álló oszlop tartja a kép egyensú-
lyát. Ez a rajz 1789-b ől származik. 

Nem lényeges kérdés, hogy ezeket a rajzokat maguk a mérnökök vagy 
megbízott művészek készítették. A lényeg, hogy a XVIII. századból csak ezek a 
nem szakrális jellegű  művek maradtak fenn. 

A XIX. század elején Szabadkának 20 000 lakosa van. Ez a szám az állandó 
hullámzások ellenére 25 év alatt 32 000-re emelkedik, s már elég tekintélyes szám 
ahhoz, hogy egy szabad királyi város címmel büszkélked ő  település lakóinak 
kulturális és társadalmi igényei is támadhassanak. Hiszen maga a városi hatóság 
is sok írástudó, értelmes embernek ad kenyeret; ehhez járul az új gimnázium 
tanári kara és a tanintézetb ől kikerült fiatal, helyi értelmiség, valamint a kato-
natisztek sora. A kultúra mégis háttérbe szorul. Iványi szerint a XIX. század elején 
a biliárd és a tánc dominál a város társadalmi életében. 

Ilyen körülmények között képz őművészek nem vethetik meg lábukat a 
városban. Ennek ellenére a század els ő  felében jelent ős festőegyéniségek működ-
tek Szabadkán, de ebben a fejletlen környezetben mindössze néhány gazdag 
földbirtokos család és a városi hatóság igényelte ezeknek a kulturális központok-
ban élő  művészeknek a szolgálatát. 

A legtekintélyesebb szabadkai katonai és polgári szervekben vezet ő  szere-
pet játszó, nemesi rangra és báróságra emelt bajsai Vojnits földbirtokos család 
egymagában több munkát adott a városba, illetve a környék birtokaira meghívott 
festőművészeknek, mint az egész polgárság együttvéve. A két világháború közötti 
időszakban, 1929-ben és 1930-ban már hanyatlóban lév ő  egyik sarja meglep ően 
pontos leltárát készített a még meglév ő  családi portrékról. Az ábrázolt személyek 
adatai mellett, ha a kép szignálva volt, az összeírás szerz ője feltüntette a fest ő  
nevét és az arckép keletkezésének évét. A 42 képet tartalmazó jegyzékben csupán 
egyetlen van mint fotográfia feltüntetve, mely a lóháton ül ő  Vojnits Oszkárt, a 
hírneves világutazót ábrázolja. A többi vászonra festett olajkép. 

Az azonosított képek közül a legrégibb 1812-ben keletkezett és Doré (vagy 
Deré) neve van feltüntetve rajta. A kép egy ismeretlen lányt ábrázol profilból, 
fehér ruhában, piros sállal. A 30. és 31. szám alatt feljegyzett, 1816-ból származó 
képek Vojnits Lőrincet és feleségét, Temesváry Erzsébetet örökítették meg. 
Mindkettőn ott van a festő  aláírása és a dátum: Pinx. Jos. Schmidt 1816. Schmidt 
József egyébként bánáti származású fest ő, aki az 1968-ban Budapesten kiadott 

Művészeti Lexikon adatai szerint a XVIII. század utolsó és a XIX. század els ő  
negyede között működött. Oltárképeket és kiválóságok arcképeit készítette el 
Magyarország-szerte. Képzettségér ől és tehetségéről a szabadkai Városi Mú-

zeumban és magántulajdonban lév ő  képei tanúskodnak. 
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Az összeírás 27. számú képe Vojnits Lázárt ábrázolja kisfiúkorában, a 29. 
szám alatt bejegyzett kép pedig Vojnits Barnabást örökítette meg fehér mellény-
ben. A két arcképet Paul Gyurkovics szignálta 1822-ben. Nem kétséges, hogy e 
képek szerzője Pavel Đurković  ismert szerb portré- és ikonfest ő, aki 1772-ben 
született Baján és 1830-ban Odesszában halt meg. Đurković  a korai klasszicizmus 
egyik legkiválóbb szerb fest ője volt. Többek között megfestette Vuk Karadži ć-
nak, valamint Miloš fejedelemnek és családjának arcképeit. 

Ebben a hagyatékban a 23. számú képen id. báró Rudich Józsefnét (Jozefát) 
legyezővel örökítette meg Jos. Aug. Schöfft 1830-ban. Ett ől a festőtől származik 
még két Budapesten lévő  családi portré. Az egyik Vojnits Györgyöt, a másik 
Vojnits Antalt ábrázolja. A szabadkai Történelmi Levéltár )(XXIV. 2053 sz. alatt 
őrzi a két arckép másolatát. Ezekb ől az adatokból kitűnik, hogy Schöfft Ágost, 
az új Szent Teréz-templom oltárképeinek fest ője a nagy munka elvégzése után 
egyéb megbízatásokat is vállalt Szabadkán. 

A 4. szám alatt regisztrált Vojnits Lukácsné Szemz ő  Jozefa arcképét Anton 
Eisle 1841-ben festette. Eisle Bécsben született, tanulmányait is szül ővárosában 
vígezte és mint arcképfest ő  alapozta meg hírnevét. 1832-ben már József nádor 
udvari festője lett, és sokat dolgozott Budán. A Vojnits család már hírneve 
tetőfokán hívta meg Eislét Szabadkára. Az azonosított fest ők névsorában egy két 
évtizeddel később működő  festő  követi őt. A 25. szám alatt bejegyzett Vojnits 
Mihály képmását 1860-ban és a 24. számú Vojnits Károlyné Lénárd Borbála 
arcképét 1862-ben egy Rasztik nev ű  festő  szignálta, aki a felkutatott dokumen-
tumok szerint 1853-ban került Szabadkára, 1854-1857 között pedig a szabadkai 
rajziskola tanáraként m űködött. 

Az ismert nevű  festők névsorát a hozzánk legközelebb álló Aksentije 
Marodić  zárja, aki a 14. szám alatt található Vojnits L őrinc-Lenci vállképét 
1867-ben festette. Személyér ől részletesebben más helyen szólunk. 

Mint az előbbiekből kitűnik, a báró Vojnits István-hagyaték 40 festmé-
nyéből mindössze kilenc szerzője ismert, de feltételezhet ő, hogy ezek a művészek 
más műveket is alkottak, melyeket nem szignáltak. Ezenkívül bizonyítható, hogy 
a rámázások és átrámázások alkalmával a képek egy része megcsonkult, ezáltal 
az alkotó szignója elveszett. Így is világosan látható, hogy a Vojnitsok els ősorban 
ismert és kiváló festőknek adtak megbízatásokat. Mindezek koruk festészetét 
képviselték a kései barokktól, a klasszicizmuson és biedermeieren át a romanti-
káig. 

A másik katalógust ugyanaz a személy készítette, mint az el őbbit, de ezen, 
az elsővel ellentétben, fel van tüntetve a gyűjtemény helye is: “Rokoni és családi 
képek katalógusa Jakabszálláson, az ebédl őben". Mfg az 1929-es összegezésben 
85 kép van feltüntetve, addig az 1930-as összeírásban már csak 81 kép szerepel. 
Ez azt bizonyítja, hogy a hagyaték szétszóródása már azokban az években 
megkezdődött. A második katalógus hét kép szerz őjét azonosítja, de mindegyik 
festőjeként Schmidt József szerepel. 

Érdemes megemlíteni, hogy a XIX század civil festészetéb ől kizárólag 
családi arcképek maradtak hátra, beleértve a báró Almási Rudics család hagya-
tékát, melyről itt nem szólunk b ővebben. De magántulajdonban található Gyel-
mis Miklós városi szószóló Schmidt József által 1827-ben festett, kiválóan 
sikerült, életes portréja, alkotójának talán legérettebb ilyen jelleg ű  alkotása is. 
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RAJZISKOLA SZABADKÁN 

Szabadka művészeti hagyományok tekintetében nem olyan gazdag, hogy 
indokolttá tenné az egykori rajziskola létezésének elhallgatását. Pedig a várostör-
ténetünk megjelenését ől eltelt csaknem egy évszázad óta éppen ez történt. Iványi 
idevágó közlései nem találtak visszhangra szakmai körökben, jóllehet ő  sem 
dolgozott fel minden erre vonatkozó dokumentumot. 

Egy 1795. évi rendeletre hivatkozva a helytartótanács 1815. január 3-án 
kelt újabb rendeletével ráparancsolt a városokra, hogy ,taz iparos- és m űvészina-
sok és legények által látogatandó rajziskola szerveztessék". A rendeletb ől kitűnik, 
hogy ezeknek az iskoláknak kett ős feladatuk volt: egyrészt fejleszteni az iparos-
és kézművestanulók formaérzékét és tervez őkészségét, másrészt biztosítani 
azoknak a művésznövendékeknek alapozását, akik fels őiskolai intézmények 
hiányában művészmestereknél inaskodtak. 

A város a fenti rendelettel nem kívánt foglalkozni; az ilyen irányú tevé-
kenység megszervezését a céhekre hárította, azok meg a városhoz utalták vissza 
az ügyet, melynek végrehajtása egy egész évtizeden át elhúzódott. 

A rajztanári posztra a fels őbb hatóságok 1823-ban egy Oberto Anastasio 
nevű  szerzetest jelöltek ki, akit a ferences rendf őnök rendkívül jeles fest őnek 
tart, de a város alkalmatlannak találja az állás betöltésére. Mégis ezt a szerzetest 
tartják számon az egyedüli jelöltként, csupán szakmai tökéletesítésre utalják 
Pestre. A Királyi Helytartótanács Budáról 1-A-6 acc 1825 sz. rendeletével 1825. 
február 18-án Oberto szerzetest Szabadkára helyezi rajztanítónak, miután az 
illető  sikeresen vizsgázott a Királyi Építészeti Igazgatóság el őtt. 

Három évvel a rajziskola megnyitása el őtt, 1822. január 29-én a városi 
tanács kézhez kapta azokat az okmányokat, melyek pontosan és szakszer űen 
meghatározták az intézmény feladatait: mit kell el őadni, illetve rajzoltatni a 8 
csoportra osztott, 13 szakmát képvisel ő  tanulóknak és mesterlegényeknek. 
Rendkívül érdekes, hogy felsorolták azt a 218 rajzmintát, amellyel az iskolának 
rendelkeznie kellett. Jellemz ő, hogy voltak közöttük klasszikus oszlopf ők, ko-
vácsüllők és fújtatók, tanyák és tanyai istállók, templomok, tornyok stb. Ezenfe-
lül a rajziskola megkapta még a fővárosi rajziskola törzskönyvének mintáját is. 
A rajziskola alapításától kezdve önálló intézet volt és sajátos pecséttel rendelke-
zett. Látogatása nem csak a um űvészinasok" számára volt kötelez ő, hanem 
minden szakmát tanuló inas számára. Rajzvizsga nélkül tanoncot nem lehetett 
fölszabadítani! 

Az első  tanévben 17 tanuló látogathatta az iskolát, ugyanakkor 37 tanulni 
vágyó egyén nem kapott helyet. Az iskola tahót folyamatosan m űködött, de a 
tanító Oberto működésével a hatóságok nem voltak megelégedve, mivel tanítvá-
nyaival főleg virágokat és más képeket rajzoltatott. 1829-ben leváltották és 
helyébe a rendfőnök Szerencsés Jónást nevezték ki, akit köteleztek, hogy a 
mechanikai és építészeti rajzot nem hanyagolhatja el. Ez az incidens, de a kés őbbi 
jelek is arra mutatnak, hogy az iskola els ősorban a képzőművészetet ápolta. 

A tanítványok állandó gyarapodása miatt a városi tanács 1835-ben Szeren-
csés mellé Pollák Móritzot nevezi ki rajztanárnak, amit az 1839. április 19-én 
1050 polg. sz. alatt iktatott levél is igazol. E levél szerint Pollák már három és fél 
éve oktatja az ifjakat rajzra és szépírásra, de a többi alapvet ő  tudományra is. 
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Miután azonban ',valamennyit kitanította', többé itt nem talál kenyérre és 
távozásra kényszerül. A tanítónak más oka lehetett a lemondásra, hiszen a 
tanulók nem hogy elfogytak volna, hanem gyarapodtak, és az iskola tovább 
működött. 

1842. január 30-án Szárits József polgármester és Gyelmis Miklós szószóló 
alázatosan jelenti a tanácsnak, hogy a Páter Jónás iskolájába járó szegényebb 
sorsú gyerekek számára különböz ő  rajzeszközöket vásároltak Farkas József 
idevaló fűszerkereskedőtől 19 forint 40 kr. pengő  pénzért. Két évvel kés őbb, 1844. 
április 3-án Pozsár József h. polgármester értesíti a tanácsot a rajzszerek vásár-
lásáról. A jegyzékben rajzpapír, hajecset, Hardmuth No 5 rajzón, tus és Carmin 
festék szerepel! 

Egy 1846-ban József Nádornak küldött terjedelmes levélb ől kitűnik, hogy 
a városban 326 diák tanul a szerzetesek tanodájában, az elemi iskolákat pedig 
már 1914 diák látogatja. A jelentés megemlíti, hogy a városban m űködik egy 
rajziskola, «melyben különbféle tanulóiíjak, továbbá mesterinasok és -legények 
rajzolást tanulnak". 

Az iskola legérdemesebb tanítója és vezet ője kétségtelenül Szerencsés Jó-
nás volt, aki negyed évszázadon át, 1829-t ől 1854-ben bekövetkezett haláláig 
végezte feladatát. Halála után, 1854. május 1-t ől ideiglenesen Rasztik István fest ő  
lépett a helyébe, aki 1856-ban lemondott állásáról. Helyébe Glembai Károlyt 
nevezték ki, de a következ ő  évben az is lemond. Ekkor ismét Rasztikot nevezték 
ki, aki mellé még Polyákovics Alajost is munkába állították, valószín űleg a 
műszaki és építészeti oktatás el őmozdítása érdekében. Ekkor a tanulók száma 
már 260, de a rajz már a gimnáziumban is kötelez ő  tantárgy lett. Polyákovics 
mérnököt 1869-ben a gimnáziumba helyezték át, helyébe Somogyi Ágostot 
nevezték ki. Rasztikról ekkor már nem szólnak az okmányok. Id őközben minden 
iskolában bevezetik a rajzoktatást, és a rajziskola 45 évi m űködés után felesle-
gessé válik. 

MESTERHÁZY SZABADKÁN 

Az 1881. évben jó alkalom kínálkozott, hogy Szabadka kulturális életében 
fordulópont történjen a képzőművészet iránti viszonyulásban. Hogy az egyház és 
a városi hatóság határokat is túllépve, a már módosodó, épül ő  és szépülő  város 
polgárságának legalább sz űkebb rétegei is a képz őművészet pártfogóinak sorába 
lépjenek. Igaz, a 62 000 lelket számláló város lakóinak jó része — csaknem 28 000 

a környező  pusztákon él, de a belterületen él ő  mintegy 34 000 polgárnak 
vannak kulturális igényei. Ezeket az igényeket azonban f őleg kaszinókban és 
egyletekben igyekszik kielégíteni. Csupán a színház a kivétel. Ha a korabeli sajtó 
kulturális rovatát kutatjuk, úgy tűnik, hogy a szabadkai értelmiségi réteg a 
művelődést a színház látogatásával azonosította. 

Miután az első  szabadkai születésű  festőművész, Aksentije Marodić 'szülővá-
rosához fűződő, egykor szoros kötelékei végleg elszakadtak, egy olyan, eddig 
ismeretlen művész neve tűnt fel a sajtó hasábjain, aki ugyancsak Szabadka 
szülöttjének mondhatta magát. Mesterházy Kálmán ismertebb nev ű  fiatal 
festőnk, akinek a Képzőművészeti Képtárban most 5 képe van kiállítva, jelenleg 
városunkban — szülővárosában időz — olvasható s Szabadkai Közlöny 1881. 
április 11-i számában. — ... Üdvözöljük körünkben és kívánjuk, hogy akadjon 
szülővárosában műpártoló mecénása." Mesterházy ebben az évben 24 éves és 
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képeit elfogadta a Műcsarnok zsűrije. A fiatal fest ő  itthoni tartózkodása hosszúra 
nyúlhatott, mert a Szabadkai Közlöny április 24-i számában arról tudósítja 
olvasóit, hogy a festő  meglátogatta az Ifjúsági Kört. Ezenfelül ugyanebben a 
számban dr. Presz József a tárcarovatban méltatja Mesterházy eddigi sikerét. 
Ebből az írásból kitűnik, hogy a Műcsarnok kiállításán többek között a Titkos 
látogatás, az Őszi tájkép, a Mocsaras táj és a Parasztfiú című  képével szerepelt. 
Ezekről a művekről a fővárosi lapok is elismeréssel írtak. ',Kívánatos volna, hogy 
Mesterházy Kálmán e képeit szül ővárosában állítsa ki. 

A lapok több ellentétes híre után, melyek közül néhány igen tamáskodó 
hangnemben íródott, a Szabadkai Közlöny határozottan megfogalmazott értesü-
lést közöl: uMesterházy Kálmán kit űnő  fiatal művészünk körünkbe érkezett, több 
darab eredeti festményével... kiállítás rendeztetik a Pest városhoz címzett 
szálloda egyik termében, mely termet Vizner József vendégl ősünk szíves volt díj 
nélkül engedni át." A közlemény szerint a fest ő  magával hozza Blaha Lujza 
életnagyságú arcképét. 

1881. augusztus 14-én, a kiállítás megnyitását megel őző  napon (L.) aláírás-
sal hosszabb cikk jelenik meg a Szabadkai Közlöny hasábjain. Az írás bevezet őjé-
ben a szerző  arról értesíti az olvasót, hogy Mesterházy 18 m űvével érkezett a 
városba és ezek a festmények már a kiállítóteremben vannak elhelyezve. Ezen-
kívül a festőnek az Európa című  lapból átvett rövid életrajzát is közli, amelyb ől 
többek között kit űnik, hogy — az eddigi téves adatokkal ellentétben — Mester-
házy nem volt autodidakta. Igaz, eredetileg zenei pályára készült, de kéztörése 
megakadályozta ebben a tevékenységben. Így 1871461 1873-ig a pesti főrajztano-
da növendéke, 1874-t ől pedig három éven át a magyarországi akadémiát helyet-
tesítő  mintarajziskola és rajztanárképezde tanítványa volt. 

Az írásból megtudjuk, hogy a kiállítás mégsem a Pest Szállodában, hanem 
a polgári leányiskola egyik termében nyílik meg. 

A hosszan előkészített tárlat — Szabadka els ő  művészi szintű  kiállítása —
1881. augusztus 15-én nyílt meg, és a sajtó legtöbbet megint a Titkos látogatás 
című  romantikus kompozícióval foglalkozik, melynek központi figurája egy sze-
retője sírját éjnek idején meglátogató hajszolt betyár. ,,Minél tovább nézzük a 
művet — írja Julius a Szabadkai Közlöny augusztus 20-i számában —, annál jobban 
meghat, s látjuk hogy a m űvész geniális eszméjét egész a legapróbb részletekig 
geniálisan érzékítette meg." Szembetűnőnek tekinti még az Őszi tájképet, amelyet 
Szalay László helybeli ügyvéd vásárolt meg. Julius a többi munkáról is igen 
kedvezően nyilatkozik. 

A kiállítással kapcsolatban említésre méltó még, hogy a Szabadkai Közlöny 
szeptember 4-én szomorkásan intonált jegyzetben vonja meg a tárlat mérlegét: 
,,Mesterházy Kálmán kiállítása még ma lesz nyitva csupán, a holnaptól kezdve a 
képek átvándorolnak — nem a vev őkhöz, mert ilyen nincs, hanem a fest ő  az ún. 
Gomkötő  utcában lévő  szerény műtermébe. Netáni megrendeléseket a m űvész 
naponként elfogad lakásán, a postahivatallal szemben." A város polgársága tehát 
megbukott az els ő  vizsgán. Mesterházy kiállítása anyagi kudarccal zárult, és hogy 
a fiatal művész milyen eredménnyel működött a Gombkötő  utcában, arról már 
nincsenek adatok. 

(Folytatjuk) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 102. 

Egy időben divat volt Mozart muzsikájában az olasz hatást hangsúlyozni. Máso-
dik József, a ,kalapkirály" is nyilván ezért várta el t őle a német zenéhez való 
ragaszkodást, amelyben el ődei, Bach és Haydn csakugyan ilyesvalamit éreztet-
tek, hogy kés őbb majd hármuk nevéhez fűződjék a bécsi zenei klasszicizmus 
fénykora. Haydnnál még a burgenlandi szláv népi motívumokkal hitelessé is téve 
a genius loci hatását. De az egykori birodalom népi összetétele olyan színes volt, 
hogy szláv árnyalataiban nem lehetett nehéz cseh és lengyel jegyeket is megkü-
lönböztetni. 

Az idén, Mozart halálának kétszázadik évében err ől is bizonyára szó esik 
megint, s várhatóan megnő  majd Salzburg jelent ősege is. Nemcsak a hagyomá-
nyos zenei hetek nemzetközi jelent őségével, ahogy a szül ővárosa idézi meg 
minden évben ennek a zenei zseninek az emlékét. De háborúk és itt is meg ott 
is fellángoló politikai tüzek ellenére az egész m űvelt világ figyelme a romantikus 
város felé fordul majd egy id őre, mintha a muzsika szárnyain mindenhova eljutna 
a hegedűk zengése és a fuvolák hol lelkendez ő, hol panaszos sikolya. 

Mert a város nem kevésbé eredeti ott a várhegy alatt kanyargós kis utcáival 
és parkosított tereivel a habosan vágtató Salzach partján, úgyhogy talán nem 
túlzás ott is érezni Mozart élénk szellemének lobogását. A Getreidegasse házai 
között, ahol született, amely ma világvárosi forgalmával elképzelni sem igen 
hagyja, mi minden volt itt kétszáz év el őtt, amikor a környék jobbágyai itt 
sorakoztak fel a gabonával megrakott szekerek sokaságával vev őkre várva. Mit 
hozhatott innen egy muzsikus? — kérdeztem magamtól nem egyszer, amikor 
először jártam Salzburgban, hiányos zenei műveltségemen a heteken át tartó 
vidám dallamok és ünnepélyesen zengő  kantilénák elbűvölt hallgatásával talán 
javítva valamit. A korszellemet? A francia forradalom el őestéjén? Fiatalosan 
bátor ellentmondást a hercegérsek szigorával szemben, akit kétszer kellett 
otthagynia koncertmesteri mivoltában, hogy aztán esztend őkön át, ha szerényen 
is, de szabadon zengesse magából a hol vidám, hol bánatosan elégikus hangokat? 
A Don Giovanni szertelenségével birkózva s a Varázsfuvola ujjongásával körül-
csipkézve azt a felismerést, hogy az élet szép, s a muzsikában a Cosi fan tutte 
játékos csapongásában szorosan összetartozik forma és tartalom tökélye. Egyben 
Mozart egyéniségéb ől is sok mindent elárulva. 

Mert a magánéletben sem volt egyszer ű  és szokványos lelkialkatú. Már 
azzal sem, hogy beleszeretett egy lányba, aztán mégsem azt vette el, hanem annak 
húgát. És hát csodagyerek volt, elkényeztették korai sikerei. Igaz, hogy kés őbb, 
amikor már látszólag mindent megért, egyszer a bukást is meg kellett érnie. Mert 
amikor az uralkodó kívánságára úgynevezett német operákat írt, el őször már a 
címben is vidám ellentmondásként: a Szöktetés a szerályból-t, aztán meg a Figaro 
lakodalmát, amelyet azonban az olasz zenekar oly botrányosan adott el ő, hogy a 
közönség kifütyülte. Annál nagyobb sikere volt ugyanezzel a m űvével Prágában, 
ahol senkinek sem jutott eszébe az olasz muzsika hatását számon kérni t őle. 
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Ezt írta meg aztán ragyogó elbeszélésben Mozart prágai útja címmel Möri-
ke, az álmatag költ ő, hősének alakját a halhatatlanság fényébe állítva. De már 
olyan balsejtelmekkel is, hogy nem fog sokáig élni. Mozart ekkor harminckét 
éves volt, s aztán harmincöt évesen meghalt. 

',Boldog ember! — sóhajtotta Goethe vigasztalón. — Mert ennyi is elég volt 
neki, hogy mindent kihordjon magából!" 

S azóta, az elmúlt kétszáz év alatt még egyre nagyobb fényben ragyogott 
Mozart szelleme a zene világában. 

Vannak másodvirágzású művek, amelyeket újra felfedeznek, miután már 
elszállt fölöttük az idő. Valamennyire Proust remekművével is ilyesmi történt. 
Mert amikor 1913-ban az elt űnt idő  keresését megszólaltató regényfolyam els ő  
kötete megjelent, zavart csend fogadta. Az irodalmi kávéházakban mindenki 
ismerte André Gide lesújtó véleményét az úri dilettánsról, aki megengedhette 
magának a fényűzést, hogy saját kiadásában megjelent könyvvel álljon ki ismé-
telten a nyilvánosság elé. Nyílt titok volt ugyanis, hogy Proust el őbb a Nouvelle 
Revue Francais-nek nyújtotta be a kéziratot, amelyet aztán Gide-nek adtak ki 
véleményezésre. És még sokan emlékeztek egyik korábban írt könyvére, amely-
hez Anatole France írt néhány üresen kongó ajánló sort, ami rosszabb volt az 
elmarasztalásnál. Hát mit akar már megint? Hiszen már el is felejtették, hogy a 
világon van. És még el se nagyon csitult a harci zaj, amelyet a világraszóló 
Dreyfus-per váltott ki, amelybe Zola belehalt, s most jön ez a gazdag m űkedvelő, 
hogy a Faubourg St. Germain dicséretét zengje. Meg kellett várni, hogy hat év 
múlva a második kötet is megjelenjék, s a szigorú Gide korábbi önmagát megcá-
folva világgá kiáltsa, hogy remekmű  született. 

Pedig még el se felejtette senki a háború borzalmait, mégis tele lett egyszer-
re Párizs Proust nevével, hogy a harmincas évek végéig fennen ragyogjon a 
csodálatos új elbeszél ő  csillaga Európa fölött. Rastko Petrovi ć  sürgönyileg közli 
barátnőjével, mint valami örömhírt, hogy megkapta a teljes Proustot, s amíg a 
gyönyörűségtől magához nem tér, ne várjon t őle hosszabb levelet. Németh László 
Proustról szóló tanulmányával indítja el korszakot nyitó egyszemélyes folyóira-
tát, a Tanút, már a min őség forradalma felé fordulva, a haldokló Szenteleky 
Kornél pedig azt írja haza a Márton-hegyi szanatóriumból: „Az aprólékosságnak 
titkos, benső  ökonómiája és furcsa lenyűgöző  bája megmagyarázza, vagy leg-
alábbis sejteti azt a nagy rajongást, ami majdnem minden Proust-olvasót elfog." 
És sajnálattal teszi hozzá, hogy neki már nem marad ideje mind a 14 kötetet 
elolvasni. 

Általános nagy sikert persze csak az irodalmi ínyencek, a vájt fül űek 
körében aratott, amikor már Freud is beleszólt az emberi lélek titkainak vizsgá-
latába, az erotikának korántsem ilyen kifinomult változataival. Míg az els ő  
világháború után, amikor alaposan megrendültek az erkölcsi normák, valóságos 
üdülés lehetett belefeledkezni Proust végtelenbe áradó meséjébe, ha az átlagol-
vasót nem is kötötte le, mert ,,nem történt benne semmi", nélkülözte a kalandre-
gények és háborús történetek izgalmát. 
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Hanem aztán jöttek az oroszok, versben, novellában és regényben egy új 
világ ígéretével polgárjogot szerezve a tendenciának, ha ki is lógott mögötte a 
lóláb, nem törődtek vele, mert az osztályharc lett fontos, a majdani gy őzelem. 
Proust viszont nem is akart a tömegekhez szólni. 

A Proust-szekta, a beavatottak zárt köre, hogy ne sznobokat mondjunk, 
tovább szélesedett. A remekmű  lassan minden európai nyelven kereste a maga 
olvasóit, ha nem is a teljes kiadás. A magyar Proust els ő  három kötete a már 
nagybeteg Babits Mihály támogatásával látott napvilágot. Ő  maga, noha még 
Baumgarten-díjra ajánlotta a fordító Gyergyai Albertet, megmaradt az eredetinél, 
s így írhatta kórházi beszélget őfüzetébe 1941-ben az élett ől búcsúzva: .,Nekem 
könyv csak Proust és Shakespeare kell." 

És így azért mintha az egyszer ű  magyar olvasónak sem lett volna Proust 
idegen, hiszen nálunk múltja volt a valóságos világon túlvezet ő  mesének, mivel 
Krúdy Gyula egész életén át álommá varázsolta történeteiben az életet. Így aztán 
Halász Gábor meg Szerb Antal már ezért is ismer ősként köszönthette a magyar 
Proustot. Az utóbbi mintha még hangot és formát is kölcsönzött volna t őle 
legszebb regényéhez, az Utas és holdvilághoz, amely viszont egy elveszett ifjúság-
ról szól, s azzal az elt űnt időt is visszahívva. 

Jugoszláviában Tin Ujević, a költő  ültette át a mű  első  részét az ötvenes 
évek elején, miután már minálunk sem volt többé kötelez ő  a szocialista realizmus. 
És ha igaz, amit Csuka Zoltán állít, hogy Krleža Zászlóiban is megnyilvánul a 
“prousti szemlélet", akkor ez a nagy francia magányos itt is meghagyta me-
sélőkedvének jellegzetes nyomait. 

A történelemnél nincs romlandóbb anyag a világon. Egy id ő  múlva édes 
szülőanyja sem ismerne rá, annyira megváltozik. Persze nem a tényeken alapuló 
valóság, hanem amit az idők folyamán a történészek csinálnak bel őle az eltűnt 
idő  nyomában, ahogy Proust sz őtte emlékekből és hangulatokból a maga meg-
szépített világát, háttérben az igazival. 

Proust neve nem véletlenül jutott megint eszembe a bécsi Jutta Schutting 
novelláját olvasva. Mert ilyen tengernyi id ő  után, 1914-t61 máig, érthet ően 
kiszakad saját élő  valóságából az akkori világrenget ő  esemény is, mint amilyen 
annak idején a szarajevói merénylet volt, s most különböz ő  fény- és árnyhatások-
nak kitéve, mesékből és legendákból kell összerakni. Az osztrák írón ő  a maga 
ötven életévével persze nem tudott visszanézni arra a földrajzi monstrumra, ami 
az Osztrák—Magyar Monarchia volt, ha mégannyi szabadságot enged is meg a 
szépirodalom. A megsárgult régi újság, a Neue Freie Presse meg körül se tudta 
határolni ezt a birodalmat. De fölösleges is volt, hiszen iskolában tanították, 
megfelelő  fénybe állítva, úgyhogy a mai álom az Alpok—Adria romantikus moz-
galmával meg se közelíti a régit a maga nagyvárosaival: Béccsel, Budapesttel, 
Zágrábbal, Prágával, Lemberggel és Szarajevóval, amelyet Jutta Schutting már 
akkor nagylelkűen Szerbiának ajándékozott. Mert oly nehéz volt kiismernie 
magát ebben a történelmi tumultusban. S mintha egy ekkora birodalomnak meg 
se kottyanna egy kis tévedés. Meg különben is festett egek borultak föléje és így 
az is természetes volt, hogy Chotek Zsófia grófn őnek meg kellett változtatnia 
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hamar a nevét Sophie Hohenberg hercegn őre, mert egy jöttment, rongyos grófn ő  
nem lehetett udvarképes a Habsburgok birodalmában, ami azonban nem zavarta 
Gavrilo Principet, hogy őt is át ne lukassza a trónörökös mellett. 

Elég volt néhány évtized, s egészen másképpen festett ez a felvonulás, 
amelyben a történelemírás némi optikai csalódása is természetes. 

Nem is tudom, miért berzenkedek e másféle beállítás ellen, hiszen a törté-
nelemírásban minden látószögben másképpen fest a valóság. 

Egy másik novellista, Veljko Petrovi ć, térben és időben közelebb lévén a 
valósághoz, másképpen látta a ',történelmi valóságot", pedig ő  még közvetlen 
közelből vehette szemügyre. 

A fronton meg már ott volt hosszan nyújtózkodó mondataival Szomory 
Dezső. Illetve dehogy volt ott, békés lipótvárosi otthonából írta haditudósításait 
az 1914-es háborúról, amit csak kés őbb vettek észre, ez azonban semmit sem 
változtatott apokrif jelentéseinek szépségén. 

Zágrábból pedig a Ludovikából kicsapott Krleža írta a pesti vezércikkekkel 
homlokegyenest ellenkez ő  színekben a frontjelentéseket, úgyhogy nekem, kései 
olvasónak az az óriási előnyöm Jutta Schuttinggal szemben, hogy 1914 vérg őzös 
történetét másféle megvilágításban is láttam, a valósághoz kicsit közelebb, szinte 
premier planban. És ízlés dolga volt, hogy az ember melyiket fogadja el a 
beállítások közül. 

Előnyt mondtam? Pedig tulajdonképpen hátrány, hiszen mire feln őttem, a 
lengyel Reymont már régen nem Lemberg gyári negyedér ől írta regényét, hanem 
Lodzról, Krleža pedig gyógyíthatatlan nosztalgiából nézett vissza Zágrábból a 
gyerekkorára, amikor még mindenki Hagramerisch" beszélt, úgyhogy szakállt 
növesztett és a forradalmi Oroszországba ment, ha nem is éppen apokrif', de 
mindenesetre olyan történetekért, amelyek meg tudták szépíteni körülötte a 
valóságot. 

Szomory meg mintha azzal akarta volna jóvátenni a kegyes csalást, hogy 
most II. Józsefről írt megrendítő  színpadi játékot, dolgozószobájában egy igazi 
templomi orgonával, s falait miseruhákkal aggatta tele. Aztán üldözött zsidóként 
kellett bujdosnia, s végül hitsorsai között meghalni. 

Mindez az egykori Monarchia központjától távol történt, egy alaposan 
megváltozott világban, minthogy az egykori birodalom kicsire zsugorodott, s 
egyetlen nagyvárosával, Béccsel olyan lett, mint egy vízfej ű  gyerek. Jutta Schut-
ting természetesen ebb ől az aspektusból nézett vissza Szarajevóra és 1914-re, 
úgyhogy ebbe a mostani nagyra nőtt forgalomba csakugyan kissé elkésve érke-
zett, ahogy mondja, a Belvedere oroszlánkerítéses palotájához, hogy visszaidézze 
a múltat, amelyet minden elbeszél ő  másképpen beszélt el. 

Karinthy nem volt egyedül a maga relativitáselméletével az irodalomban. 
AlfredJarry, az ',elátkozott" francia költ ő  mór a századforduló éveiben mindenkit 
megelőzött. Hogy azonban ennek az ő  képtelen világnézetének elfogadható 
alapja legyen, alkotmánya és törvénykönyve, egy birodalmat kellett megterem-
tenie hozzá, ahol a patafizika szellemében folyt az élet. A királyság se volt holmi 
ringy-rongy vidéki ország művészet és irodalom világában. Olyan díszpolgárai 
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voltak, mint Apollinaire, a költő, egy lengyel katonatiszt törvénytelen leányának 
gyermeke, s már ez is sok mindenre feljogosította a szabad életszemlélet dolgá-
ban. Többek között arra is, hogy a vámos Rousseau bátorságot vegyen magának 
s egy lombos fa alatt szíve hölgyével lefesse a költ őt, mindmáig világsikert aratva 
vele, s egyben a naivak el őtt is kikövezve az utat az elismeréshez. És itt volt a 
már korosabb Mallarmé, költészetében a jégbe szorult hattyú szimbólumával, s 
egy jöttment akarnok, bizonyos Isidore Ducasse, aki Lautreamont grófjaként 
mutatkozott be, s aztán huszonnégy évesen meghalt. S itt voltak a fest ők: 
Bonnard, Vuillard, Toulouse-Lautrec, púposan is Párizs éjszakai életének áhíta-
tos szentje. Ők festették a díszleteket az Übü király előadásához, amikor már 
nagykorú lett, s oda lehetett állni vele a világ elé. Pedig hol volt akkor még az 
abszurd színház! 

Mindez mégis alapjában véve könnyen ment. A költ ő  gyerekkorát ugyanis 
megkeserítette egy Herbert nev ű  fizikatanár, akit aztán ő  tizenöt évesen egy 
bábjáték hőseként kifigurázott, mint az ostoba és önz ő  kispolgár mintaképét. Az 
ilyesmit azonban nem lehetett a kicsapás veszélye nélkül elkövetni. Meg kellett 
változtatni a nevét, a két magánhangzót ' ü"-nek írni, s királyt csinálni bel őle az 
egetverő  képtelenségeknek ebben a bolond országában. 

Jarry még sok mindent írt, miután feln őtt, de vele együtt n őtt Übü király 
is. Nem lehetett megszabadulni tőle, épp azért, mert a korlátlan lehet őségek 
végtelen sorát hordta magában, s a létez ő  világ is lassan azonosítható lett benne. 
Mintha játékot és valóságot csak egy hajszál választana el. Az irodalomtörténet 
nem jegyezte fel, mi mindenen ment át Übü király, amíg bábjátékból komoly 
színdarabbá változott. Persze, a jelz őt, hogy .,komoly", nem szabad szó szerint 
érteni. Már csak azért sem, mert ez ellen Jarry is tiltakozott volna, ha százszor 
korszakot nyitott is a műve. 

A bemutatón, amelyet meghívott vendégként Arthur Symons, Jules Re-
nard, W. B. Yeats és Mallarmé is többek között végignézett, már az els ő  jelenettel 
kitört a botrány. Mikor ugyanis felment a függöny, az Übü királyt megszemélye-
sítő  színész egyetlen szót mondott: ',Merde", amit Arany János ill ő  szeméremmel  
'bélsárnak" fordított volna, aztán negyedóráig várni kellett, hogy lecsillapodjék 
a vihar. És ez elég volt, hogy egész Párizs kíváncsi legyen a darabra, amelyr ől 
megoszlottak a vélemények. Mert a megbotránkoztató szó után ragyogóan finom 
költői futamok következtek a színfalak között, amelyek gyermeteg képzelettel 
ábrázoltak egyszerre trópusi tájat és sarkvidéki jéghegyet, szobabels ővel, ahol az 
ágy végében fa zöldellt, s kék volt fölötte a csillagos ég, úgyhogy Mallarmé nem 
győzte dicsérni az nangyali játékot". ötven évvel kés őbb pedig Henri Ghéon azt 
írta róla: tiszta, szintetikus színház, amely a valóságon túl jelzésekkel új 
világot teremt." 

Akik ma a divatossá lett abszurd színházat Jarry Übü királyáig vezetik 
vissza, egész sor drámaíróra hivatkozhatnak, akik a patafizikában is követ ői 
voltak, egészen René Daumalig, akinek nonszensz-darabjait a Collége Pataphy-
sique adta ki, miután a szerző  az ellenállás hőseként halt meg, s Julien Tormáig, 
akinek a személye bennünket érthet ően jobban érdekel. 

Mindenekelőtt a neve miatt és a sorsa miatt, mert harmincegy évesen, 
1933-ban, valahol Burgenlandban kilépett szállodájából és soha többé nem látta 
senki. Talán át akart kelni a határon, Magyarországra, mert a széls őjobboldali 
különítmények valóságos hajtóvadászatot rendeztek Ausztriában a csak kicsit 
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gyanús emberek után. Talán ... De hagyjuk a találgatásokat a végére. Nézzük 
meg inkább, mit írt ez a Torma, s mi maradt utána. 

Feltűnő, hogy nonszensz-drámáit nem adták el ő, csak könyv alakban 
jelentek meg, korlátolt példányszámban, ínyenceknek, az említett kollégium 
gondozásában. Couperes — Szeletek című  darabjának központi alakja — valami-
féle istent személyesít meg mer őben abszurd szónoklatokkal, s amikor jelenése 
végéhez ér, kitolják a színpadról, mert kerekeken járó gép volt. Kritikusai szerint 
a darab értelmét abban a mindenütt uralkodó lélektani paralízisben kell látni, 
amelynek a neve: Phraséolalie. 

A szavaknak Torma nagy fontosságot tulajdonít. Néha nincs is értelme, 
amit mond, sorsukra bízza a szavakat, mélyen lenézve az összefügg ő  beszédet, 
annak az abszurditásnak engedve, mely szerint az ember ne vegyen semmit 
komolyan, legkevésbé önmagát. Többi darabja, a Lauma Laumer, a Le Betrou 
ugyancsak ezzel a képtelenséggel marad h ű  szerzőjéhez. 

Viszont aforizmákat írt, helyenként verssorokba tördelve, köztük egyet 
barátjának, a költő  Max Jacobnak ajánlva, aki hitét elhagyva kikeresztelkedett, 
szőrcsuhába bújt és kolostorba vonult, de pár év múlva visszajött Párizsba a 
bohémek közé, mintha Istent is meg lehetne unni, szegényt. Nyilván erre céloz 
Torma neki ajánlott aforizmája: ,,Ha Isten léteznék, nem kellett volna feltalál-
nod!" 

Azt is megállapították Tormáról, hogy csak a halála lehetett igaz, minden 
más póz volt. Feltéve, hogy egyáltalán élt, mert ez se biztos. Egyesek szerint 
Torma a patafizikusok által feltalált szintetikus alakja az ideális költ őnek. S ennyi 
képtelenség után miért ne hinné el ezt is a jámbor olvasó? 

Ezzel szemben a nonszensz-irodalom él és virul Übü király országában, 
amely azóta szemünk láttára beolvadt a nagyvilágba. 

Illés Györgyi, Fazekas István és 
Nádházy Péter 
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KALAPIS ZOLTÁN 

MÁRCIUSI ÉLETRAJZI KALAUZ 

GRETS JÓZSEF 

Grets József főgimnáziumi tanár Temesváron született százharmincöt év-
vel ezelőtt, 1856. március 19-én, egy megyei tisztvisel őcsalád sarjaként. A böl-
csészdoktori oklevél megszerzése után az els ő  tanári kinevezése, 1879-ben, a 
becskereki főgimnáziumba szólt. A huszonhárom éves kezd ő  professzor magyar 
és német nyelvet, irodalmat tanított az alig hároméves múltra visszatekint ő  
Bega-parti tanintézetben. Nevét azonban mégsem ez a körülmény őrizte meg, 
arról lett ismert, hogy egy esztend ővel később, 1880-tól 1884-ig a helybeli 
Torontál újdondásza, majd segédszerkeszt ője lett. 

Az idő  tájt, Balás Frigyesnek, az alapító laptulajdonosnak és felel ős szer-
kesztőnek a halála után, a Torontál több évig tartó válságba sodródott, a 
főszerkesztők gyors időközökben váltották egymást: 1879-ben Szentkláray Jen ő  
történész, 1880-ban Létmányi Nándor tanár, 1881-ben Rónay Jen ő  főjegyző, 
majd Hegedűs Miklós jegyző  került a lap élére. 

Grets Józsefet Létmányi Nándor vette maga mellé segédszerkeszt őnek, de 
ő, összeférhetetlen ember lévén, a fél világgal összeveszett, úgyhogy végül is le 
kellett köszönnie a főszerkesztésről. Tanárunk az utána következ ő  két redaktort 
is ',kiszolgálta", majd még két évet töltött Lauka Gusztáv, a .,koszorús költ ő" 
szerkesztői keze alatt, akire 1882-ben bízták a Torontál felel ős szerkesztőjének 
posztját, s aki ezt az elkövetkez ő  tíz évben több-kevesebb sikerrel töltötte be. 
Nem tudni, melyik periódus volt nehezebb Grets József részére: a gyorsan 
váltakozó, ideiglenes szerkeszt ők korszaka, vagy a hosszúra nyúlt Lauka-éra 
kezdete, mivel ennek az utóbbinak hordozója javíthatatlan bohém volt. A lapké-
szítés minden gondja a segédszerkeszt őre hárult, ő  csak hébe-hóba járult hozzá 
a hetilap elkészítéséhez egy-egy alkalmi verssel, tárcával. Nem csoda, hogy Grets 
József 1884-ben hátat fordított Laukának, illetve az újságírásnak, s ett ől kezdve 
a tanári hivatásnak élt. 

Néhány év múlva áthelyezték a fehértemplomi f őgimnáziumba. A mai 
jugoszláviai Bánát területén ez volt a negyedik magyar tannyelv ű  teljes közép-
iskola (német tagozatokkal együtt), de mivel Fehértemplom az egykori Temes 
megyéhez tartozott, rendszerint és tévesen csak a Torontál megyéhez tartozó 
becskereki, kikindai és pancsovai főgimnáziumokat emlegetik, mint bánáti ma-
gyar középiskolákat. 

Néhány kitűnő  generáció hagyta el falait. Még akkor is, amikor Grets József 
odakerült, sokszor emlegettek egy 1882-ben érettségiz ő  növendéket, aki 1500 
hexaméterben írta meg egyik önképz őköri hőskölteményét. Herczeg Ferencnek 
hívták az illetőt. 

Grets József azonfelül, hogy német és magyar irodalmat tanított, s a két 
nyelv grammatikáját sulykolta a diákok fejébe, igen szorgalmasan publikált a 
helyi német és magyar lapokban. Rendszeresen jelentkezett az iskolai kiadvá- 
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nyokban is. A becskereki és fehértemplomi gimnáziumi Értesít őkben közzétett 
némelyik munkájáról ismertet őt közölt az Egyetemes Philológiai Közlöny (1879-
ben: Gyöngyösi István élete és irodalmi m űködése; 1889-ben: Egy német nyelv ű  
házi dolgozat .. ; 1891: A Téll-monda). 1887-ben Budapesten megjelent egy 
tankönyve is Rendszeres német nyelvtan a középiskolák számára címmel. 

Grets József századunk els ő  évtizedében került el Fehértemplomról, élet-
pályájának további alakulásáról, végér ől sajnos nincs adatunk. 

VÖLGYI GUSZTÁV 

Rajongó romantikusnak, tehetségesnek, irodalmilag és zeneileg m űveltnek 
mutatta be rövid címszavakban Völgyi Gusztáv költ őt, hírlapírót a Znameniti 
somborci (Ismert zomboriak) című, 1989-ben megjelent helytörténeti munkájá-
ban Stevan Vasiljević  tanár. Azok közé a zomboriak közé sorolta, akik ugyan 
',más környezetben működtek, de munkájukkal, nevükkel szülőföldjüket is lekö-
telezték. Stevan Vasiljevi ć  alighanem az első  szerző  nálunk, aki hosszú évtizedek 
után először ébresztgette ennek az elfelejtett hazánkfiának az emlékét. Csak 
sajnálhatjuk azonban, hogy ezt vitatható módon tette, olykor felületesen is. 

Völgyi Gusztáv 125 évvel ezel őtt, 1866. március 19-én született Zomborban, 
s ott is érettségizett. Újságírói pályáját Egerben kezdte 1890-ben az ottani Eger 
és Vidékében, de csakhamar be kellett látnia a sorozatos lemaradások, késések 
után, hogy ez a szakma nem neki való, s hivatalnoki állást vállalt az állami 
pénzügyigazgatásban. Az újságírásról azonban nem mondott le, így több mint egy 
éven át ő  írta a Bolond Istók című  szatirikus lap mindenki ellen nemzeti harcra 
buzdító vezérverseit. Bartók Lajos ellenzéki élclapja ugyanis antiszemitizmusá-
ról, a nemzetiségek kifigurázásáról volt ismert. Ehhez a lapállásponthoz simult 
Völgyi Gusztáv is, főleg névtelenül, mert a lapot még a szerz ői névtelenség is 
jellemezte, legfeljebb csak a főszerkeszt ő  jelenthette meg saját neve alatt verseit 
és egyéb írásait. ',Az összes többi, az álnevekb ől kideríthető  szerző  neve irodalom-
és művelődéstörténeti szempontból semmitmondó" — közli A magyar sajtó 
története 1867-1892, miután számba vette a hetilap néhány munkatársát, ám 
ezek között nincs költőnk neve. 

Irodalmi munkásságát valójában még korábban, a gimnáziumi padokban 
megkezdte, szinte öntötte magából az ódákat, de sem ezekkel, sem más kísérle-
teivel nem volt nagyobb sikere, bár ennek a megállapításnak ellentmond az a 
tény, hogy munkáit a különféle pályázatokon gyakran díjazták, illetve dicséret-
ben részesítették. A nagyrészt alkalmi jelleg ű, fenséges hangú, emelkedett érzel-
mekkel túlfűtött lírai költeményei mellett ugyanis gyakran állnak az effajta 
minősítések: ,,A budapesti tudományegyetem pályázaton 10 darab arannyal ju-
talmazott mű", na Petőfi Társaság 500 frankos pályázatán els ő  dicsérettel kitün-
tetve", ,,a kassai Kazincy Kör 200 koronával jutalmazott pályam űve", ,,a Kisfaludy 
Társaság pályázatán dicséretet aratott", i'a Magyar Tudományos Akadémia Far-
kas—Raskó pályázatán dicsérettel kitüntetve". Három vígjátékát (A napraforgók, 
Vaktöltéssel, Halászlé szintén ',dicsérettel kitüntették", de színpadra egyik sem 
került. 

Az imént jelzett két ellentétes megítélés között nincs áthidalhatatlan űr: a 
korabeli zsűrik által figyelemre méltatott alkalmi Völgyi-m űvek időközben el- 
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vesztették időszerűségüket, elévültek, csak az maradt meg, amit az aktuális 
alkalom eltakart — a művészi megmunkálás hitványsága. 

Szinte törvényszerű, hogy Völgyi Gusztávot egy helytörténeti munka ',fe-
dezte fel" újra. Eddig minden rendben is lenne, a baj ott kezd ődik, hogy kritikát-
lanul dicséri, újabb támpontok feltárása nélkül nagyobb jelent őséget tulajdonít 
neki a megérdemeltnél. De nemcsak hogy nem ad újabb ismereteket, a régieket 
sem hasznosítja. „Zomborban réges-régen elfelejtették, így aztán még elhalálozá-
sán■ák dátumához sem juthattunk hozzá ..." — írja az Ismert zomboriak című  
könyv szerzője. Csak Szinnyeit kellett volna fellapoznia, lexikonának 14. köteté-
ben ő  már közli, hogy Völgyi Gusztáv Székesfehérváron halt meg 1909. május 
13-án 43 éves korában. 

KABOS GYULA 

Valamivel több mint száz évvel ezel őtt, 1888. március 19-én, Budapesten 
született Kabos Gyula, a nagy komikus, a népszer ű  filmszínész. 

Sikeres pályáját Szabadkán kezdte Pesti Ihász Lajos színigazgató társulatá-
nál. Első  szerepében a francia királyt személyesítette meg a János vitézben, majd 
a Bob hercegben és a Luxemburg grófjában lépett színpadra. A szabadkai közön-
ség gyorsan a szívébe fogadta a tehetséges kezel őt, a sajtó is felfigyelt szép 
teljesítményére. Quasimodo Braun Henrik így írt róla 1906. december 12-én a 
Bácskai Hírlap hasábjain: ',Az este új tehetséget ismertünk meg Kabos Gyula 
fiatal színész személyében, aki a fest ő  szerepét játszotta és énekelte kit űnően. 
Színészi jellegzetessége, hogy a legkomikusabb helyzetekben is közönyös, arciz-
ma sem rándul meg, halálosan komoly. Játékával a tettek gépiességét és az élet 
visszáját mutatja meg közvetlenséggel. Nagy jövőt jósolunk ennek a tehetséges 
fiatal színésznek." (Idézi: Garay Béla: Festett világ, 1977.) 

Jóslata bevált, Kabos néhány vidéken eltöltött év utána f ővárosi színpadok-
ra került, mintegy száz darabban játszott, de fellépett az orfeumokban, a kaba-
rékban, azaz a műsoros mulatóhelyeken is. Filmszerepei révén országosan ismert 
komikus lett. Jóllehet filmen már 1914-ben megjelent, igazi karrierje csak a 
hangosfilm gyors terjedésének idején, az 1931-ben bemutatott Hyppolit, a lakáj 
című  komédiájával indult. Ett ől kezdve nyolc éven át szinte szakadatlanul forga-
tott, egyik filmje követte a másikat. 1937-ben 16 filmszerepet alakított. 45 filmje 
közül talán aMeseautó, a Nászát Téláron és a Papucshős című  vígjátékát kell külön 
is említeni. 

Zseniális mulattató, a szórakoztató bohóckodás nagymestere volt. Legjobb 
színészi teljesítményt azonban akkor nyújtott, amikor nem ő  csinálta a vicceket, 
hanem vele tréfált az élet. Nálánál jobban senki sem tudta megszemélyesíteni a 
kiszolgáltatott kispolgárt, ezen belül is a pesti zsidó kispolgár alakját. A fokozódó 
zsidóüldözések idején rémült gesztusaival ki tudta fejezni a fenyeget ő  fasizmustól 
való irtózatot, a létbizonytalanságot. Nemeskürty István A képpé varázsolt idő  
című  könyvében az egyetemes filmtörténet maradandó értékének tekinti Kabos 
játékát. 

1939-ben, egy évvel a hírhedt zsidótörvény meghozatala után, szinte az 
utolsó pillanatban, Amerikába emigrált. A kényszer ű  száműzetés talajvesztetté 
tette, pályája derékba tört. Igazán érvényesülni ett ől kezdve már nem tudott, az 
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amerikai magyar közönség előtt, alkalmi színpadokon lépett fel humoros jelene-
tekben, bohózatokban, operettrészletekben. Az a színészprivilégium azonban 
még megadatott neki, hogy a halál kapuja a színpadon nyílt meg el őtte: előadás 
közben érte a szívroham. Néhány nap múlva, 1941. október 6-án, 53 éves korában 
halt meg New Yorkban. 

SZARVAS GÁBOR 

Szarvas Gábor, az egykori adai kovácsmester és a bajai származású Jámbor 
Anna elsőszülött fia, apja, anyja gondos ösztönzésére, tiszteletre méltó kitartással 
küzdötte fel magát a Tisza menti mez őváros poros utcáin játszogató kisgyer-
mektől a tekintélyes tanári állásig, onnan pedig már tovább, a nyelvtudósig, az 
akadémiai tagságig. Keveseknek adatik meg, hogy egy rövid emberölt ő  alatt 
emelkedjenek fel a műveltség alsó fokairól a legmagasabbig. Szarvas Gábornak 
ez sikerült: a szegény falusi gyerekb ől híres tudós lett. 

Adán született 1832. március 22-én, de diákéveit már Baján töltötte. Anyja 
egyházi pályára szánta, ő  eredetileg orvos akart lenni, de jogot kezdett hallgatni, 
végül is tanári oklevelet szerzett. Egerben, Baján, Pozsonyban és Budapesten volt 
gimnáziumi professzor. A tanítás mellett szépirodalommal, újságírással foglalko-
zott, drámaírással próbálkozott, dalárdákat szervezett. Az utolsó középiskolai 
szolgálati helyére azonban már mint sokat ígér ő  nyelvtudóst helyezték át. A 
pozsonyi főgimnázium értesítőjében jelent meg ugyanis nagy felt űnést keltett 
első  nyelvészeti értekezése Magyartalanságok címmel. Ebben frissen, érthetően 
és meggyőzően vette fel a harcot az er őszakolt, a nyelv szellemétől elütő  módon 
gyártott szavak, az akkoriban elburjánzott szócsintan hívei ellen. Ekkorra a 
nyelvvédelem már fontos üggyé lett, s így Szarvast, az ígéretes nyelvészt az 
akadémia közbenjárására áthelyezték Pestre, majd két év után rábízták az Aka-
démia induló folyóiratának, a Magyar Nyelvőrnek a szerkesztését. Ett ől kezdve, 
több mint negyedszázadon át a nyelvm űvelő  mozgalom, a magyar nyelv meg-
újhodásért indított küzdelem els ő  vonalában állt. Munkásságában sok egyoldalú-
ság is volt, olyan helytelenül képzett szavakat is ki akart gyomlálni a nyelvb ől, 
mint a gyufa, iroda, uszoda, amelyek már akkor visszavonhatatlanul elterjedtek. 
Szörszálhasogató módszere miatt ellene fordult több ismert író és tudós is. 
Túlkapásait részben maga is helyesbítette, igazat adott példának okáért azoknak 
a tudósoknak, akik a jövevényszavak eredetét mutatták ki. Egyébként, egészében 
véve, nyelvművelő  tevékenysége egyértelm űen termékeny és eredményes volt, 
mert az anyanyelv kérdéseit közüggyé tette, véget vetett a mesterséges m űszó-
gyártásnak, az idegen mondatszerkesztés helyett pedig a hagyományosabb, a 
magyarosabb, az ízesebb terjedésének nyitott teret. 

Szarvas Gábor mint nyelvtudós is maradandót alkotott. Magyar Nyelvtör-
téneti Szótárát, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárának elődjét, ma is 
',európai színvonalú történelmi adattárként" tartják számon. A tudományszerve-
zésben úgyszintén kimagasló helyet foglalt el, a Magyar Nyelv őr szerkeszt őjeként 
korszakot határozott meg. Nyelvhelyességi vitái meg egyenesen történelmi je-
lentőségűek. Nagy szenvedélyű  mestere volta disputáknak és a polémiáknak; egy 
ilyen tanult, szellemes, harcos nyelvművelőnek ma is nagy hasznát vennék. 
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Különösen nálunk, ahol nyelvünk romlásának, ijesztő  kopásának vagyunk tanúi, 
olykor cinkos részesei is. 

Jugoszláviában, ha váltakozó sikerrel is, az ő  neve alatt mérik fel nyelvünk 
állapotát, romlásának okát (Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Napok), emlékét több 
kiadvány is őrzi, így Láncz Irén kismonográfiája, szül ővárosában, Adán pedig 
mellszobra áll. 

Szarvas Gábor Budapesten halt meg 1895. október 12-én. 

VARRÓ ALADÁR BÉLA 

Száztíz évvel ezelőtt, 1881. március 24-én, Nagykikindán született Varró 
Aladár Béla gyógyszerész, a vadonterm ő  gyógynövény kitermelés egyik úttör ője. 
Apja a Nagykikindai G őzmalom Rt. hivatalnoka volt, úgyhogy a hatodik, s egyben 
az utolsó fia, Madár Béla, már az 1885-ben megnyitott elemibe, a g őzmalmi 
magán népiskolába járhatott, amelyet a jól men ő  üzem alapított és tartott fenn 
a nála alkalmazásban lev ő  munkások gyermekei részére, azzal, hogy az oktatás 
teljesen ingyenes volt, a diákok tanszert, könyvet, ruhát is kaptak. 

A középiskolát is helyben végezte el, másodikos gimnazista korában tanára, 
Erődi Dániel két írását is leközölte a Kikindai Közlönyben, amelynek alapítója és 
kiadó-tulajdonosa volt. A gyümölcsöz őnek indult együttműködés a költő-tanár 
hirtelen halálával megszakadt. 

Egy másfajta, de ugyancsak nagy hatás édesanyja részér ől érte. ,Bennünket 
odahaza csak ártalmatlan gyógynövényekkel gyógyított édesanyám, orvosra alig 
volt szükség ..." — írta kés őbb egyik könyvében. A mama egy illatos szekrényben 
tartotta gyógyfüveit: tintaceruzával jelzett vászonzacskókban, dobozokban, cse-
répedényekben. Készletét gyógyszertárban vagy drogériában vásárolt teákkal 
egészítette ki, de kapcsolatot tartott a környék füvesasszonyaival is, akikt ől a 
különlegességeket, a ritkaságokat szerezte be. Minden évben felkereste az egyik 
kuruzslás hírében álló szajáni asszonyt, akinek a varázsereje azonban csak a 
gyógyfüveknek az átlagon jóval felüli ismeretében volt. Az egyik ilyen kiruccanás 
alkalmával a kis Varró Aladár Béla emlékezetébe mélyen bevés ődött a szajáni 
nők és férfiak hosszú lánca, ahogy a szikes földön fés űlapáttal egyenletes moz-
dulatokkal gyűjtik a kamillavirágot. 

Az anyai befolyás, a gyermekkori élmények hatására, a gyógyszerészeti 
pályára lépett, diplomálás után Németországban és Olaszországban folytatott 
gyakorlatot, különös figyelmet fordítva a gyógynövénygy űjtés, -feldolgozás és 
-forgalmazás tapasztalatainak elsajátítására. Amikor hazajött, gyógyszertárat, 
majd csakhamar gyógynövény-nagykereskedést nyitott Budapesten. Munkássá-
ga főleg az első  világháború befejezése után bontakozott ki, amikor mindent 
elölről kellett kezdeni. Az országot kerületekre osztotta be, mindegyikben meg-
szervezte a gyűjtést, az átvételt, a szállítást. Beállított mesterséges vándorszárító 
berendezéseket, megszervezte a mák, a menta és más drognövény termesztését, 
feldolgozását, kib ővítette és ellátta a hazai piacot, külföldre szállított — mintegy 
tíz országba, vagontételekben. 

Közben sorrra jelentette meg a gyógynövények gy űjtését és használatát 
népszerűsítő  füzeteit (Gyógynövénygy űjtők kiskátéja. 1923; Agyógynövényterme-
lés kézikönyve, ?; A vadon term ő  gyógynövények begy űjtése, ?; Gyógynövények, 
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mint háziszerek, 1926), folyóiratot adott ki Vissza a természethez címmel. Ezek-
ben gyakorlati tanácsokkal látta el főleg a gyűjtőket, így külön felhívta a figyel-
met, mikor kell begyűjteni a kereskedelmi árucikket képez ő  növényt, illetve 
részeit: ,,A rügyeket (gemma) kifejl ődésük előtt, a leveleket (folia) a növény 
virágzása előtt, az egész füvet (herba) a magfejl ődés befejezése előtt, a virágokat 
(flores) teljes kinyfláskor, a gyümölcsöket (fructus) beérésükkor, a gyöktörzseket 
(radix, rhizoma) rügyfakadás el őtt, vagy a levelek hullatása közben ősszel, amikor 
hatóanyagban a legtartalmasabbak." 

Ezek a kiadványok tehát az üzleti vállalkozás szolgálatában álltak, a szerz ő  
becsületére legyen azonban mondva, hogy ezt a feladatot mértékkel, nagy üzbuz-
galommal, s nem kevesebb szakértelemmel végezte el. 

Varró Madár Béla 1946. szeptember 16-án halt meg Budapesten. 

STEINBACH ANTAL 

A bánáti tanítóság egyik kiemelkedő, múlt századbeli alakja volt Steinbach 
Antal torontáli tanfelügyel ő. Abban a korban élt, amikor a mi tájainkon is 
bevezették az általános tankötelezettséget, ennek a nagy és úttör ő  munkának 
volt részese és irányítója. 

Steinbach Antal 1836. március 25-én született a Temes megyei Máslakon, 
édesapja uradalmi gazdatiszt volt. A tanítóképz ő  szemináriumot Versecen fejezte 
be, húszéves korában falusi tanító lett, 1862-ben pedig kinevezték a kikindai 
elemi iskola főtanítójává, nem sokkal később pedig igazgatójává. 

1867-ben, a kiegyezés után, ugyanaz az Eötvös József, az író és a politikus 
lett a nevelésügyi miniszter, aki ezt a tisztet a 48-as kormányban is betöltötte és 
szorgalmazta az általános tankötelezettség bevezetését. Erre akkor nem kerül-
hetett sor, az általános és kötelez ő  népoktatásról szóló törvényt, amelyet ő  
alkotott meg munkatársaival, csak 1868 végén szavazta meg a parlament. Eötvös 
gondosan kiválasztotta azokat az embereket, akikre a törvény végrehajtása során 
támaszkodhat. Ezek közé a kiszemeltek közé tartozott Steinbach Antal is, akit 
németországi tanulmányútra küldött. Tapasztalatairól képekkel illusztrált jelen-
tésben számolt be, ebb ől a Néptanítók Lapja 1871. évfolyamában közölt szemel-
vényeket. Két év múlva, az akkor még egy tankerületet képez ő  Temes és Torontál 
megye másodtanfelügyelője lett, majd amikor az új népoktatási törvény alkalma-
zása folytán az iskolahálózat gyors fejl ődésnek indult, a tanügyi hatóságok a két 
megyét külön választották és Torontál megye els ő  tanfelügyelőjévé 1876-ban 
Steinbachot nevezték ki. Ezen a poszton volt élete végéig, azaz több mint két 
évtizedig tölttöte be. 

Ebben az időközben valósággá vált az általános tankötelezettség. Persze 
nem ideális értelemben, mert igen sok okmány szól arról, hogy a falusi iskolákban 
még elegendő  pad sincs, a diákok a mázolt padlón ülnek, egymás hegyén-hátán, 
s a térdükön szorongatják a palatáblájukat, ha egyáltalán van nekik. Ha eljött a 
tavasz, sokan kimaradtak, a hat-hét évesek beálltak liba- és disznópásztornak, 
az idősebbek pedig kisbéresnek, bojtárnak. Jóllehet az iskolahálózat fejlettsége, 
az iskolák felszereltsége, a tanítók képzettsége és anyagi ellátottsága mindig 
lemaradt a szükségletek mögött, az éremnek volt egy másik oldala is. Nem kis 
mértékben Steinbach Antal m űködése miatt is 1884-ben a Torontál megyei több 
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mint 80 000 tanköteles gyermeknek már 78 százaléka járt iskolába. Tizenöt év 
alatt a tantermek és tanítók száma megkétszerez ődött. Egyre több a térkép, a 
földgömb, az iskolák mellett a kert, a testgyakorlótér. Az iskolakönyvtárak száma 
ebben az időszakban 10-ről 190-re növekedett. 

A tanügy fejlesztése terén elért eredményeit a megyén kívül is méltányolják, 
megkapta a királyi tanácsosi címet, egy id őben pedig a tanítóegyesületek országos 
vezetőségének elnöki tisztét is betöltötte. 

A pedagógiai irodalom terén is jártas, tanulmányait a szakfolyóiratok 
hozzák. Több tankönyvet írt, Gyakorlati számtana igen elterjedt volt. Kezdemé-
nyezésére 1892-től a Torontál újság mellékleteként jelent meg a Torontálmegyei 
Tanügy című  pedagógiai közlöny, amelynek haláláig szerkeszt ője volt. Az új 
évezred küszöbén, 1899. október 12-én, 63 éves korában halt meg Nagybecske-
reken, a mai Zrenjaninban. 

ZILAHY LAJOS 

Száz évvel ezelőtt, 1891. március 27-én, Nagyszalontán született Zilahy 
Lajos, a két világháború közti korszak népszer ű  írója, a kapós regények, a színházi 
sikerdarabok, a közekedvelt filmek szerz ője, a jól szerkesztett lapok és folyóira-
tok hatásos cikkírója. 

iUgyvédként, újságíróként kezdte pályafutását, de els ő  regényének (Halálos 
tavasz, 1922) és két színművének (A hazajáró lélek, 1923; Süt a nap, 1924) átütő  
sikere után végképp az ..első  szerelme", az irodalom mellett kötött ki, s egy életen 
át hű  maradt hozzá. Szinte minden évben új regénnyel (Két fogoly, 1926; Valamit 
visz a víz, 1928; A lélek kialszik, 1932; A fegyverek visszanéznek, 1936), vagy a 
Nemzeti Színház háziszerz őjeként új színművel jelentkezett (Zenebohócon, 1925; 

A világbajnok, 1927; A tábornok, 1928; Leona, 1930; Tűzmadár, 1932; Az utolsó 
szerep, 1935;A szűz és a gödölye, 1937), de gyakran az egyikkel is, meg a másikkal 
is. Közben újságírói feladatokat is vállal: 1927-t ől a Budapesti Hírlap belső  
munkatársa, a harmincas évek elején Az Est szerkeszt őségében találjuk, 1934-36 
között a Magyarország szerkeszt ője. 

Ebből a közel sem teljes felsorolásból is kitetszik, hogy Zilahy a Horthy-
korszakban bontakozott ki, máskor persze nem is tehette, mivel az embernek 
egy élete van. Ő  azonban nem a rendszer írója volt, mint ahogy azt olykor 
feltüntették, nem került soha a jobboldali demagógiát hirdet ő  írók közé. A 
Horthy-korszak egyes szakaszait a polgári humanista szemszögéb ől ítélte meg, s 
támogatta is, ha úgy találta jónak, bírálta is, ha lépéseivel nem értett egyet, azaz 
hol a kormányzat híve, hol a független vélemény elkötelezettje. A második 
világháború kitörése előtt az antifasiszta szellemű  magatartás erősödött meg 
benne, ennek egyik jele az 1943 vége felé bemutatott színm űve, a Fatornyon volt. 

Nem fordult eleve szembe a háború utáni változásokkal sem — a Magyar—
Szovjet Művelődési Társaság első  elnöke lett —, s csak akkor emigrált az ország-
ból, amikor a demokratikus fejl ődés elé végképp elháríthatatlan akadályok 
gördültek. 

Regényeiben, színműveiben, akárcsak közéleti szereplésében, a liberális 
polgárság életszemléletének, életvitelének adott hangot, a középosztály szellemi 
igényeit elégítette ki. Olykor szentimentális, ritkábban banális alaphangot ütött 
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meg, de ezeknek a kísérleteknek, különösen érettebb korszakában, kevésbé vagy 
alig engedett, páratlan írásm űvészetével, áradó mesél őkedvével, az életből elle-
sett, szinte kifogyhatatlan megfigyeléseivel vetett gátat. 

Zilahy nemcsak hogy megélt az írásból, hanem azok közé a ritka írók közé 
tartozott, akik ebb ől meggazdagodtak, viszonylag persze. Tizenhárom szobás 
villát építtetett magának Buda el őkelő  negyedében, az Áfonya utcában, pénzét 
pedig magánvállalkozásokba fektette, főleg a Pegazus nevű  filmgyártó és forgal-
mazási vállalatába. 

Zilahy a filmművészetben is legalább olyan jelent ős szerepet játszott, mint 
az irodalomban: forgatókönyveket írt, regényeit adaptálta filmre, rendezett, 
producerként is számottevő  volt. Filmjei csak ritkán élvezték a hatalom támoga-
tását, az 1939-ben megfilmesftett Halálos tavaszt egyenesen üldözték. Az 1940-
ben forgatott Hazajáró lélek és az 1943-ban készült Valamit visz a víz szintén a 
jelentősebb alkotásai közé tartozik. “Szerepe a magyar filmm űvészet megújításá-
ban jelentős és el nem évülő" — írja az említett filmek kapcsán Nemeskürty István 
A képpé varázsolt idő  című  magyar filmtörténetében. 

Zilahy az Egyesült Államokba emigrált, de ahogy öregedett, úgy intézte 
sorsát, hogy egyre közelebb kerüljön hazájához. Utolsó éveit Spanyolországban 
töltötte, azzal, hogy gyakran jött Jugoszláviába, azaz Vajdaságba, itt házat is vett 
letelepedési szándékkal. A magyar arisztokrácia történelmi szerepváltásának 
freskóját, A Dukay család című  háromkötetes regényét magyarul el őször Újvidé-
ken jelentette meg 1967-68-ban. 

Hazatérési szándékáról Siklós János könyvet írt 1986-ban Zilahy Lajos 
utolsó évei címmel. Túlzott óvatossággal, öreges aprólékossággal készült hazatér-
ni. Egyszer busszal a határ menti Röszke átkel őhelyig ment, s hosszasan kémlelte 
a túloldalt, a hazát, amely eltaszította őt magától. Máskor, 1973-ban inkognitó-
ban, társas busszal járt Magyarországon, ami persze nem maradhatott észre-
vétlen. Végleges visszatelepedését a halál akadályozta meg: Újvidéken halt meg 
1974. december 1-jén, Belgrádban hamvasztották el, s végakarata szerint Buda-
pesten temették el. 

NAGY ISTVÁN 

A székelyföldi Nagy Istvánnak szabályos fest őművészsors jutott osztályré-
szül: életében megélhetési gondokkal küzdött, szinte elkeseredett kenyérharcot 
vívott, munkásságát, kevés kivétellel, süket csönd vette körül, halála után pedig 
',felfedezték", a legmagasabb piedesztálra emelték, alig van m űvészettörténész, 
aki ne őt tekintené a realista és konstruktív vonulat és általában a XX. századi 
magyar festészet egyik legnagyobb alakjának. Pompás erdélyi, bakonyi és bácskai 
pasztellképei, a szegényemberek, falusi asszonyok portréi sz űkszavúak, fest ői 
eszközökben takarékosak, olykor komorak is, amit csak fokozott azáltal, hogy 
képeinek részleteit fekete keretbe helyezte és kevés színnel dolgozott. Egy helyütt 
mondja is, hogy a sok szín olyan, mint a b őbeszédűség. Nem a lényeget 
mondja". Néha csak karvastagságú, maga égette szénrudat használt, vagy fekete 
pasztellt, s ilyenkor egy-két vonalat húzott nagy határozottsággal, tenyerével 
elkente, a papírba dolgozta a festéket és így egészen s ajátságos, bársonyos hatású 
képeket teremtett. Ennek a módszernek m űhelytitkait a lehető  legrészleteseb- 
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ben Solymár István elemezte a Nagy Istvánról szóló monográfiájában, amelyben 
a festő  életútjáról és életművéről is mintaszerűen beszámolt. 

Nagy István Csíkmindszenten született 1873. március 28-án. Tanítóképz őt 
végzett, majd kétévi tanítás után beiratkozott a Mintarajziskolába, utána pedig 
Münchenben, Párizsban és Rómában folytatta festészeti tanulmányait. Kés őbbi 
élete is csupa vándorlás: néhány kenyérrel bevetette magát az erdélyi havasok-
ban, festegetve bejárta a Székelyföldet, hol Kolozsváron, hol Budapesten t űnt fel, 
majd az alföldi mezővárosok poros utcáin, az árnyas faluvégeken csetlett-botlott. 
Már elmúlt ötvenéves, amikor megn ősült és letelepedett Baján. Kóborlásai meg-
ritkultak, most felesége házalt képeivel. Családi kapcsolatai megkönnyítették, 
hogy a Bácskában is körutakat tegyen, a fennmaradó képeket Verbászon hagyta 
a rokonoknál, Pechánéknál. A festő  a húszas évek végén és a harmincas évek 
elején maga is gyakran járt a Bácskában, egyszer a szükség úgy diktálta, hogy 
családostól leköltözött két évre Sajkásszentivánra, feleségének szüleihez. Jól érzi 
magát a szakállap pópa, ajegyz ő  társaságában, lefesti a szerb parasztasszonyokat, 
a közeli füzeseket, meg csíki tájképeket készít emlékezetb ől. Édesanyjának meg-
nyugtató sorokat Ír. ,Jugoszláviában is nagy megérdemelt sikereim vannak" — 
közli levelében, s készül ő  belgrádi kiállításáról tájékoztatja. Valójában itt sem 
megy jobban sora, mint másutt. Itt-tartózkodásának nincs visszhangja, a lapok 
még verbászi kiállításáról sem írnak, amelyet Pechánék segítségével rendezett. 

Ebből a korszakból viszonylag sok képe maradt fenn, közülük néhány az 
életmű  javából, így a Kelebiai fasor és a Pereces lány is. Az utóbbit a mester még 
Pesten festette, de házaló felesége egy topolyai bankigazgatónak adta el nagy 
rábeszélés után. Ez a kép nagy felt űnést keltett az 1966-ban megrendezett 
szabadkai Nagy István-kiállításon, amikor is Bela Duranci m űvészettörténész 
jóvoltából begyűjtötték és bemutatták a vajdasági múzeumokban és magángy űjte-
ményekben található műveit. Ő  írta meg egyik tanulmányában Nagy István 
jugoszláviai tartózkodásának sok részletét is (M űvészet, 1967. december). 

Nagy István Baján halt meg 1937. február 13-án. 

BARANYAI JÚLIA 

1,A monyorosi erdészlakban születtem, Vörösmarttól 6 km-re, a Duna menti 
árterületet visszaszorító töltés mellett ..." — írta egyik életrajzi elemekkel átsz őtt 
levelében Baranyai — Schneider Júlia magyartanárn ő, Baranya helytörténésze. 
Nyolcvanöt évvel ezel őtt történt ez, 1906. március 30-án. 

Tanulmányait Pécsett kezdte, Belgrádban fejezte be, tanári oklevelének 
megszerzése után, 1931-t ől Szerbia kisvárosaiban tanárkodott, s csak a második 
világháború után tért vissza szül őföldjére. Évtizedekig tanított a vörösmarti 
általános iskolában. ,,Tanárságom története rémregény", mondta egy helyütt, 
utalva többek közt arra is, hogy az iskola teljesen lekötötte minden idejét, írói 
ambíciójára alig futotta. ,Vasárnaponként dolgozatokat javítottam, szabad 
óráimban színdarabokat rendeztem .. " — panaszolta egyik hívének. Más helyütt 
arról Írt, hogy ',délel őtt Vörösmarton tanítom a magyart, teljes óraszámmal, 
délután ugyanúgy a németet Monostoron, plusz az utazgatások. Dolgozatjavítá-
sok, konferenciák itt, dolgozatjavitás, konferenciák ott." S közben örökké elége-
detlen volt önmagával, többet szeretett volna elérni, pedig jó pedagógus volt, a 
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legjobbak közül való. Életrajzírója, Lábadi Károly szerint ',olyan magyartanár 
volt, aki még az óráján elkobzott levélkéket is gondosan kijavítva adta vissza 
diákjainak." 

Életének nagy többlete a baranyai múlt tárgyi és szellemi emlékeinek 
begyűjtése volt, ha nem tanított, s ha nem tette ki ajtajára A kertben vagyok 
feliratú táblát, akkor ez kötötte le. Mindent szeretett volna tudni Baranyáról, 
különösen egyik részének, a Hegyaljának balladás múltja, középkorba nyúló 
szellemisége igézte meg. Olvasmányaiból kiszűrte a baranyai vonatkozásokat, 
levelezett a szerz őkkel újabb nyomok után kutatva, levéltárosokkal, könyvtáro-
sokkal tartott kapcsolatot, beszerezte az újabb kiadványokat, a régiekr ől fény-
másolatot készített, meg őrzésre átvett régi fényképeket, emlék- és használati 
tárgyakat, faggatta emlékeir ől a vidék véneit. Ennek a hatalmas gyűjtőmunká-
nak két gyümölcse is lett: Az egyik a Vörösmarti Múzeumi Gy űjtemény, a másik 
pedig a Vízbe vesz ő  nyomokon (Fejezetek a Dráva-szög történetéb ől) című  hely-
történeti kötete. 

A tanítványaival együtt évtizedeken át gy űjtött helytörténeti és néprajzi 
emlékek először egy présházban kaptak helyet, majd, mint Baranya els ő  múzeu-
mi gyűjteménye, 1979. május 18-ár}, a külön erre a célra átalakított egykori 
vörösmarti óvoda épületében kapott végleges elhelyezést. A három nagyobb 
termet és egy el őcsarnokot megtöltő  tárgyak felölelik a római kortól a napjainkig 
terjedő  időszakot. Különösen az a rész gazdag, amely a múlt századi népéletr ől 
ad áttekintést. 1986-tól az értékes helytörténeti gy űjtemény Baranyai Júlia nevét 
viseli. 

A Vízbe vesz ő  nyomokon című  egyetlen Baranyi-kötet (ha nem vesszük 
számításba a Gyertyaláng című, laskói tárgyú füzetecskéjét) egészen különleges 
könyv: Baranya múltjának, neves embereinek lírai lajstroma, a négyszáz éves 
iskolamúlt eredményeinek összegezése, a híres iskolamesterek, rektorok, prédi-
kátorok, költők, színészek, naplóírók — Laskai Osvát, Sztárai Mihály, Szegedi Kis 
István, Tolnai Bálint, Laskai Csókás Péter, Veresmarti Mihály, Kákonyi Péter, 
Beythe István, Ács Gedeon, Balogh István és mások — emlékének ébresztése. A 
szerző, lírai alkatához híven, ,megkésett lármafának" min ősíti művét, Lábadi 
Károly ',nehezen meghatározható m űfajú könyvnek" mondja, Bori Imre viszont 
egyszerűen leszögezi, hogy ,,a jugoszláviai Baranya m űvelődéstörténetéről ad 
képet". 

Valóban, Baranyi Júlia kötete a drávaszögi kulturális emlékek gazdag 
tárháza, helytörténeti művelődéshistória a javából. S egyúttal sajátságos belép ő-
jegy is a baranyai nagyságok hosszú sorába. 

Baranyi Júlia Vörösmarton halt meg 1982. február 12-én. 

DEGEN ÁRPÁD 

Degen Árpád botanikus (Pozsony, 1866. március 31. — Budapest, 1934. 
március 30.) régi pozsonyi értelmiségi család sarja — nagyapja egyetemi profesz-
szor, apja jogakadémiai tanár, politikus, jogi író volt —, s ő  maga is a szellemi 
pálya felé tájékozódott: egyrészt orvosnak készült, másrészt pedig már ifjúkora 
óta nagy érdeklődéssel fordult a botanika felé, így tizenhét éves korában három 
közleményt jelentetett meg a pozsonyi flóráról. Húszévesen megismerkedett 
Bosznia és Hercegovina növényvilágával, kés őbb pedig egyre nagyobb hévvel és 
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igényességgel tanulmányozta az Al-Duna és Bánát vidékét, ezen belül pedig külön 
is a Delibláti homokpusztát. Dúsgazdag ember lévén az utazgatás nem okozott 
neki gondot, bármikor hódolhatott passziójának, tudományos érdekl ődésének. 

A botanizáló fiatalember azonban nem szorította háttérbe a medikust, 23 
évesen megkapta az orvosdoktori oklevelét, s munkába állt. Nem sokáig haladt 
azonban két vágányon, 1896-ban, mint ismert botanikusnak felkínálták a 
Vetőmagvizsgáló Állomás (kés őbb Intézet) vezet ő i posztját, amit ő  el is fogadott. 
Ezzel végképp a botanika mellé szegődött, azzal, hogy tudományos érdekl ődése 
most már csak a növénytanon belül oszlott meg, egy gyakorlatibb és egy elvon-
tabb rész között. 

Az intézet vezetőjeként főként mezőgazdasági növénytannal, a vet őmagvak 
és a növénynemesítés élettani alapjaival, a takarmányellátás kérdéseivel foglal-
kozott csaknem négy évtizeden át. 

Félig-meddig magánemberként és a maga kedvtelésére egy életen át foly-
tatta a flórakutatást is. Gy űjtési területébe bevonta Európa csaknem minden 
országát, nagy gonddal és alapossággal térképezte fel a Kárpátok növényvilágát, 
továbbá a Velebit és a Dinari hegyrendszert általában, meg a Balkán-félsziget sok 
más táját is. Szakkörökben a balkánflóra legjobb ismer őjének tartották. 

Megfigyeléseiről, felfedezéseiről rendszeresen beszámolt a Magyar Botani-
kai Lapokban, amely az ő  kiadásában és szerkesztésében jelent meg 1902-t ől 
1934-ig, azaz haláláig. ,Saját" lapja mellett még más hazai és külföldi folyóiratban 
is publikált, összesen ezernél több tanulmányt, közleményt tétt közzé. Degen 
szenvedélyes gyűjtő  volt. Herbáriumát saját gyűjtésével gyarapította, de megvá-
sárolta az ismert külföldi gyűjtők növényi anyagát is, úgyhogy élete vége felé 
csaknem 300 000 herbáriumlapja volt, vagyis Európa egyik legnagyobb magán-
gyűjteményét mondhatta magáénak. 

1905 és 1912 között, hét éven át botanikus útjai a horvátországi Karsztvi-
dékre vezettek. Életrajzírója, dr. Lengyel Géza írja (Botanikai Közlemények, 
1936), hogy a ugospodin professzor", ahogy a helybeliek, az egykori határ őrök 
nevezték Degent, ezekben az esztend őkben nagy kiterjedésű  területet fésült át a 
Velebittől és Mala Kapelától a bosnyák Plješivica hegységig, azaz egész Likát és 
Észak-Dalmáciát. Az ekkor gyűjtött növények száma meghaladta a kétezret. 
Ezek között volt az Európában addig nem ismert közép-ázsiai Sibireae croatica 
cserje és az amerikai rokonságú Lesquerella velebitica, amelyet kés őbb róla 
neveztek el Degenia velebiticának. Ezenkívül még több mint ötven növény viseli 
nevét. 

Az évenként ismétlődő, hetekig tartó botanikai expedíciók költségét min-
den esetben maga viselte. Ő  fizette a helyi szekereseket, málhásokat, az ő  
vendégei voltak a vele tartó tanárok, laboránsok, preparátorok. S övé volta drága 
felszerelés is, bár a lakatlan karszttekn ők, dolinák és éles gerincek bejárása ett ől 
függetlenül igen fáradságos volt. Degen kit űnő  alpinista is, így alkalma volt 
kamatoztania hegymászó tudományát. 

Horvátországi kutatásainak eredményeit több mint száz cikkben tette 
közzé, halála után pedig, 1936-1938 között a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában, s özvegyének anyagi támogatásával, három kötetben megjelent 
életműve, aFlora velebitica, amely teljes képet ad a vidék növényvilágáról. A most 
megjelenő  Jugoszláv Enciklopédiában dr. Stjepan Horvatić  akadémikus szócikke 
méltatja Degen Árpád jelent őségét a balkánflóra feltárása terén. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

VAJDA GÁBOR 

A SZERETET MENTSVÁRA 
PAPP DÁNIEL NOVELLISZTIKÁJÁNAK GONDOLATI ALAPJAI 2. 

NATURALISTA VALÓSÁGKÉP. A szerelmi élet monostorbeli válsága 
Papp Dániel világában más megoldást is nyerhet, jóllehet csak hosszú évekig tartó 
kínos várakozás után. A Pantaleon, a megbékélt hőse majd egy életen át gy űlöli 
Hilarion püspököt, mert az feleségül vette Jovánkát, az ő  életének nagy szerel-
mét. A Pántó pap szexuális-érzelmi érdekén esett huszonöt éves sérelmet ^supán 
az egyházi hierarchiában való váratlan el őmenetele gyógyítja meg. Méghozzá 
úgyszólván egyik percr ől a másikra. A vetélytársától kapott szentszéki ülnökség 
és a vörös öv egyszeriben elfeledteti a gy űlöletet és a másé lett kedves fényképét. 
A becsvágy tehát (id ővel) legyőzi a szerelmi vágyat. A tekintélyt a társadalmi 
ranglétra tökéletesen kárpótol a nemi versengésben elszenvedett vereségért. 
Mindazonáltal a funkciógyakorlás korántsem jelent mindig megnyugtató szubli-
mációt Papp Dániel novelláiban. A művi úton csillapított vagy esetleg nem is 
csillapított éhség csak tovább fokozza az étvágyat. Az író, miként A nagy Jakob 
esetében láthatjuk, nem is érzi mindig szükségesnek az államgépezetben vállalt 
szereppel való visszaél ő  belső  életének bemutatását. A földi igazságot e történet-
ben a börtönőr testesíti meg. A szellem, a tudomány, az emberség, vagyis amit 
Schmerz doktor törékeny alakja személyesít meg, megszégyenülésre, pusztulásra 
ítéltetett. Az erőszak, a gonoszság, végs ő  soron a nyers erő  szeszélye uralkodik 
itt. S ez annál szembet űnőbb, mert az író a fokozás és az összevetés módszerével 
él. Először a rabokat, a kíméletlen gonosztev őket mutatja be, majd a nagy 
Jakobnak a bűnözők által is rettegett mitikus alakja következik, hogy az ő  
romboló keze alatt egészen jelentéktelennek, reménytelennek t űnjön föl a 
Schmerz doktor novátorságában felvillanó érték. 

Ezzel a külső  emberábrázolással szemben az er őszak gyakorlójának belső  
drámájátA bizonyítékban vetíti ki Papp Dániel. Szabbász atya számára tudniillik 
életbevágóan fontos a biológiai apaság. Olyannyira, hogy a szadizmusát sem 
élheti ki azzal a diákkal szemben, akiben a fiát sejti. Egyébként mindenki iránt 
durva, kegyetlen, mondhatni vadállat. A Timóteusszal éreztetett gyöngédségben 
önmagát szereti, saját maga folytonosságát érzi. Mit sem számít neki, hogy a fiút, 
pap létére, törvénytelenül a jegyzőnével nemzette. A fő  erőt e történetben 
mégsem az ő  erőszakossága képviseli, hanem az az ellenállóképesség, amellyel — 
nem úgy, mint a fia, annak anyja és vélt apja — dacolni képes a fekete himl ő  és 
a tüdőbaj kórokozóival. 

Az emberi viselkedést Papp Dániel fiziologista alapon magyarázza. Az 
ingerek c. novella Rácz Döme nevű  hőse, aki “magyar író volt és plátói filozóf', a 
szabad akaratról értekezik, ám nincs mib ől eltartania családját. Végre lenne egy 
jó lehetősége, ám a miniszter el őszobájában (kissé Papp Dánielre emlékeztet ő  
módon) testi rosszullét fogja el és megfutamodik. Valójában hivatásával összefér- 
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hetetlennek érezte a hivatallal járó állandó megalázkodást, ezért fogta el a 
hisztéria. Rácz Döme e balsiker után azt a gondolatot viszi értekezésébe, hogy 
nem a lelki, hanem a testi ingerek befolyásolhatják a szabad akaratot. Az ember 
tehát ki van szolgáltatva a test igényeinek, illetve szeszélyeinek, ezért tehetetlen. 
Emiatt írónk életszemlélete naturalista, noha stílusa távol van ett ől az irodalmi 
irányzattól. Ennek megfelelően A szükségbáró c. novella is a tartalmatlan, a 
regényhez anyagot szolgáltatni képtelen életr ől szóló példabeszéd. Az igazi 
tartalom a létért folyó harc, azt viszont nem csupán a polgári el őkelősködés 
takarja el, hanem az entellektüelek párbeszéde is. ',Útközben is komolyan vitat-
koztak ők és senki se mondta volna, hogy titokban mindketten az ebédre 
gondolnak s a fontos eszmecsere csak ennek a hétköznapi gondolatnak takarója." 
Hogy itt darwinista gyökerű  az alapgondolat, arra ironikus túlzás figyelmeztet 
bennünket. iiTe ..., jó Domonkos, csak pihentél és nem szórakoztál itt és te 
hibázol Domonkos, mert te sohasem keressz magadon kívül es ő  fegyvereket a 
létérti küzdelemhez! (...) Domonkos tudniillik író volt és komor ember. A 
kiválás elvei szerint lett tanárjelöltb ől íróvá és most aztán arra az újabb darwi-
nizmusra várt, amikor az író megint visszafejl ődhetik tanárjelöltté." Alighanem 
öniróniát is rejtenek magukban ezek a divatot is csúfoló sorok, hiszen Papp 
Dánielnek csupán novellák írására, újságírói m űfajok művelésére futotta idejéb ől. 

A vidék emberéről mint magasabb rendű  cselekvésre képtelen lényr ől fest 
képet jó néhány novellájában. Földijeinek ilyen szellemű  mentalitását A zsárko-
váci tölgyek c. ismertebb történetében formálja meg a rá jellemz ő  ironikus 
tanulság keretében. De ugyanez az üzenete A numerus claususról c. novellának 
is. Mindkettő  a bunyevác nemesek lustaságáról, illetve mértéktelen italozásuk 
következményeiről szól. Mindazonáltal sötétebb színekben, komorabb hangon 
is feleleveníti Papp Dániel e tapasztalatait. A házigazdám esszéisztikus írás az 
emberi butaságról, közönyről, kapzsiságról. Az író rendkívül primitívnek találja 
vidéki házigazdája logikai készségét, Jausznak ugyanis alacsony szintű  a humor-
érzéke. Az író úgy szeretné megmozgatni házigazdája gondolatait, ahogyan azt 
egy angol természettudós a tréfa segítségével lehetségesnek tartja. „A tréfa .. . 
ami mosolygásra indít, nem egyéb, mint a rendes társult gondolatoknak er ősza-
kos szétrobbantása: az ilyen idegbántásra aztán persze hogy izommozgás, mosoly 
vagy nevetés következik" — hangzik a fiziologista meghatározás. A narrátor 
ennek megfelel ően akar cselekedni: ',Elhatároztam, hogy szétrobbantom a gon-
dolatait." Jausz azonban nem érti a viccet. Csak a pénz érdekli, amit a városi 
emberektől bezsebelhet. Elégedetten nyugtázza, természetesnek tartja, hogy a 
börtönből kiszabaduló gyilkosok majdnem agyonverik az őket beáruló legényt. 
Jausz állatiasságának azonban az a leginkább felháborító bizonyítéka, hogy az 
anyagiak gyűjtésében élve ki magát, nem tör ődik halálos beteg gyermekével, 
akinek miatta nyomorúságos a sorsa. Annak ellenére, hogy Papp Dániel hangne-
me legfeljebb líraivá lágyul, de sehol sem válik érzelmessé, még két ízben jelenít 
meg ugyanilyen szélsőséges helyzetet. Mindkettő  olaszországi téma. A Tilos a 
betegség c. novellában, miként az előzőben, a birtoklás ösztöne kerül el őtérbe. 
Penebiancót szintén a kapzsiság akadályozza abban, hogy emberségesebben 
bánjon súlyos beteg lányával, akit a köhögése miatt rejtegetnie kell, nehogy 
elriassza az egészségükre érzékeny turistákat. A determinizmus a másokkal 
szembeni önzés természetszer űségének ábrázolásában érhet ő  tetten. Itt minden-
ki a saját, a mások által nemcsak hogy megközelíthetetlen, hanem azzal egyene-
sen szemben álló világát éli. A világtól elzárt beteg gyermek ellenségeinek érzi 
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szüleit. «A lázas fej ű  lány ... azt álmodta, hogy a padkán guggol egy vén boszor-
kány, és nem ereszti őt a szabadba, mert ő  fiatal és tüzes szemű, és ha kilép az 
ajtón, nyomban elolvadnak a Panebianco aranyai ... és ha mer még tovább is 
járni, és lesuhan a sétatérre is, ott meg a mirtusbokrok közt kísérhet ő  fehér 
szellemmé válik, és fut t őle messze földre mindenki, ki köhögve jött Gargnanóba, 
bízni a levegőben és fizetni érte ..." Az apa viszont «a leveg őn, mikor nem látta 
a haldoklót, megint az üzletre gondolt." Az orvos számára pedig az a legfontosabb, 
hogy «egyelőre igaz lesz ismét az ő  könyve és az ő  statisztikája", amely a környéken 
élő  emberek egészségtelen életkörülményeit taglalja. Ez a kegyetlen közöny 
szükségszerűnek is mondható, mert tehetetlenség játssza benne a főszerepet. A 
világnak ezt az abszurd közönyét a következ ő  lírai képpel szemlélteti az író: 
«Délről a tó valami óriási kék szem gyanánt bámulta a fölséges órát, és fák és 
kövek nem tudnak róla, hogy Giannina haldoklik." E fojtottság az apa kitöréséig 
tart. Vádló szavait azonban senki sem hallhatja. 

Az anyagiasság mindenekfelett-valóságát, a jellem látszat voltát tétel-
szerűen is kifejezésre juttatja Papp Dániel. A Legenda ajellemről c. példabeszéd 
arról tesz tanúságot, hogy a jellem a kíméletlen önzések, a társadalmi érvénye-
sülésnek az eszköze. Valójában nem több fikciónál, mivel csak formálisan, 
szűkkörűen tesz eleget az emberi kötelezettségnek. E logika szerint a nyomorá-
ban sikkasztást elkövetett Járó Bálint ártatlan a feddhetetlennek ismert Dül ő  
Róberttel szemben, mert neki lelke is van. Ezt a romantikusan moralista ítéletet 
Szent Péter mondja ki a túlvilágon. Az Ütem és Athem c. elbeszélés ugyanilyen 
kiélezettséggel ad formát a min őség alárendeltségének, a költészet és szellem 
világbeli alsóbbrendűségének. Ütem Jánost először a tót munkások tömege, «e 
halhatatlan faj" lakoltatja ki albérletéb ől, majd pedig «Halál s szeretet" c. szim-
bolikus költői elbeszélésének sikertelensége eszmélteti rá, hogy a m űvészetből 
nem lehet megélni. Ezután a költ ő  apósa példáját követve, szatócs lesz. Az el őző  
gondolati hívó rímre csak a költ ő  halála után jelentkezik a válaszrím. Ekkor 
prédikálják ugyanis a sírjánál, hogy igaza volt, mert «csakugyan testvérré ölelke-
zik a halál és a szeretet ..." Ezek szerint a szeretetnek nem az élethez, hanem 
legfeljebb a halálhoz van köze. Ezt Péter apostol a következ őképpen mondja neki: 
‚Míg élünk, addig grázlernek kell lennünk. A költészetre akkor is ráér az ember, 
ha egyszer meghalt." A barbárságnak, a szellemtelenségnek a földi eluralkodására 
a Muzsika az éjszakában c. novella is példa, amely címet adott az író 1957-ben 
kiadott válogatott írásokat tartalmazó kötetének. Hamari, a könyvtártiszt a 
sötétségben, a hidegben és a magányban — napfény, páros élet vagy legalábbis 
zene iránt áhítozik. (Az utóbbi az élettel való megbékélést szolgálná s ezért 
Schopenhauerre emlékeztet.) Vágyai azonban megdermednek, mert véletlenül 
egy tragikus jelenetnek válik tanújává. Egy asszony az utcán verdesi urát s 
tulajdonképpen a koppanások a valóság zenéje, a «muzsika az éjszakában." Igazi 
élet: nincs — sugallja az író. A «fenti" és a «lent" ellentétét enyhébb formában, 
visszafojtottságként is érzékelteti. Az öregeknél c. novellában ugyanis az élet távol 
tartja egymástól az embereket, ám a békesség érdekében a szavak és a gondolatok 
nem fedhetik egymást. Valójában a «fent" is látszat, mert Schwalb Mihály tanár 
naiv ember, aki «boldog filozófiával" szemlél ődik. Ez a filozófia és a törékeny 
feleség azonban korántsem elégíti ki a tanár vidéken él ő  szatócs szüleit és 
testvérhúgát. Mindenki mást szeretne, mint ami van, ám e bels ő  elégedetlen- 
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ségről nem beszélhet. A nyugtalan lelkiállapotokhoz viszonyítva megmosolyogni 
való frázisként hat a férjnek Spencerre való hivatkozása, az ti., hogy ,,a köznek 
boldogulása az egyén boldogulását is el ősegíti." Jelen esetben ugyanis a kis 
közösség, a család tagjai is idegenkednek egymástól. 

A HATALOM AZ ETIKA MÉRLEGÉN. Papp Dániel alkotói figyelme az 
elvakult emberi önzés csoport formájú társadalmi módozataira is kiterjed, s 
leginkább a kicsinyességet, a tekintélyelv űséget, a mítoszteremtés ürességét veszi 
célba. Egyik közismert szövege, a Tündérlak Magyarhonban, amelyet tévedés 
lenne az író ars poeticájának s ezzel együtt elfogult lokálpatriotizmusnak tekin-
teni, szimbolikusan arra figyelmeztet, hogy a lovasezred, vagyis a kívülr ől vezé-
nyelt emberek képtelenek a lényeg s az értékek felismerésére. Korántsem az idill 
propagálásával állunk itt szemben, hiszen Papp Dániel ironikusan romantikus 
elemekben bővelkedő  prózaművészete realisztikusan-naturalisztikusan min ősíti 
a táj életjelenségeit. Az élet Az árok c. novellában is öntudatlanul játssza ki a 
katonai bürokráciát. A gyakorlatra kijelölt tér az üzleti vállalkozások, a magán-
emberi számítások szerint változik s egyáltalán nincs tekintettel a katonatisztek 
topográfiai térképére s ezzel olykor szorosan összefügg ő  pályafutásával, bukásá-
val. A pórul járt százados ezért ostobán b űnbakot keres, nem gondolván arra, 
hogy a számára sorsdönt ő  katonai gyakorlat el őtt kiásott árokért személyileg 
senki sem vonható felel ősségre. Legalább ennyire nevetséges az a szó-, illetve 
papírháború, mely a Kultúrharc Tiszaszálláson c. novellában évekig folyik a 
katonai vezérkar és a főpapok között. A fokozódó botrányt az a körülmény 
okozza, hogy egy nehezen megzabolázható lovat Prépostnak neveznek, éppen 
úgy, mint azt az egyházi rangot, amelyet az egyik pap büszkélkedve viselne, ha a 
névazonosság miatt nem gúnyolnák. A tisztikar és klérus emiatt még akkor is 
torzsalkodik, amikor mára szemtelen lovat eltették láb alól. Az író végkövetkez-
tetése: a kultúrharc Tiszaszálláson is csak olyan, mint Budapesten ..." 

Ám az előbbieknél magasabb rendű  eszmények demisztifikálásától sem 
riad vissza Papp Dániel. Az álhazafiasság is szemet szúr neki. Az ötödik tiszt című  
vidéki nemességnek és a Tiszadobókára vezényelt zászlóalj tisztjeinek konfliktu-
sáról készült anekdotában csak addig tart a két tábor baráti kapcsolata, míg az 
osztrák tiszt nem keveselli a főszolgabíró lányának hozományát. A vidékiekb ől 
ekkor kitör a hazafiság, s a kaszárnya el őtt Kossuth Lajost éltetik. Ez a 
mikszáthos kritikai realizmus a mítosz központi figuráját, a legendás hír ű  királyt 
sem kíméli. A Mátyás halála c. írás frivol hangnemű, blaszfémikus, az abszurd 
elemeivel telítve. Mátyás király fába vési a nevét, mindenfélét összeeszik, az orvos 
különféle kotyvalékokat megitatna vele gyógyulása érdekében, míg meg nem 
jelennek az utcán a gyászkeretes írások azzal a címmel, hogy ',Meghalt Mátyás, 
oda az igazság". A király unokája cáfolja meg ezt az általánosságot, méghozzá 
látszólag azért, mert ő  már nem illetheti az ',igazságos" min ősítés. Valójában a fiát 
károsította meg Mátyás, mert nem oldotta meg Corvin János vezetéknevének 
problémáját. Ezért az apa csak bosszús feleletet adhat fia kérdésére. A Háromszáz 
pecér c. írásában viszont Mátyás király álomban feltámadt alakja arra jó, hogy 
általa az író rákérdezhessen a fajiság kultuszának és a nemzeti túlf űtöttségnek 
az alapjaira, miközben a közösségi érdekűnek tudott hatalom gyarló önzését is 
aláhúzhatja. De a balkáni viszonyokat sem kíméli (A világbéke áldozatai). A szerb, 
az albán és a román uralkodót az a körülmény buktatja meg, hogy a világ békét 
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akar. Mivel képtelenek kifizetni zsoldosaikat (hiába ígér pl. Milošnak nagyszer ű  
üzleti lehet őséget a talpraesett Grün Mór), menekülniük kell. 

A hierarchiát, mint erkölcsi nyomorékot alkotó gépezetet különösenA hízó 
c. novellájában pellengérezi ki Papp Dániel. A moralizáló történet egy papról szól, 
aki isten büntetésének tartja áthelyezését és hierarchiabeli emelkedését, mert 
egykor nem egy szegény öregasszony érdekeit védte meg, hanem azok ellenében 
munkaadója, a fiskális rendelkezése szerint járt el. A papot az a gondolat gyötri 
azóta, hogy vajon ',nem gazság-e néha a szepl őtlen becsület". Hasonlóképpen 
fölülről nézi az író az életkörök kasztszer űen sznobisztikus elkülönültségét, 
szembenállását is. A pedellus vége ugyanis a fizikai és a szellemi munka, az ipar 
és a tudomány szinte tragikus kollízióját ábrázolja egy ember sorsán keresztül. A 
főhős, aki eredetileg suszter, kedvet kap a tudományhoz és pedellusként is 
tudóshoz illő  módon viselkedik. Ám mikor véletlenül kiderül, hogy titokban egy 
cipőgyár részére dolgozik, egyszeriben elveszíti némely tanárnál is nagyobb 
tekintélyét, s ezért rövidesen elhagyja munkahelyét. 

A társadalmi felemelkedés nehézségei külön témakört képeznek Papp 
Dániel novellisztikájában. A gátoltságokról szólva legcélszer űbb a Wirth tudomá-
nyával kezdeni, mivel az író — miként az irodalomtörténészek állítják — érez-
hetően önmagáról beszél, mikor a szerencsétlen ember gyermekkorának 
nehézségeit feltárja. A kis nyomorék Wirth, a szerkeszt őség élő  lexikonja, elme-
séli a társaságnak, hogyan tanulta meg fejb ől aFaust első  részét. A Goethe-könyv, 
amelyet felnőttkorában vett meg antikváriumban, az apja könyvtárából szárma-
zott. Azért adta el egykor az anyjuk, mert fáztak és éheztek. A másik Wirth-tör-
ténet (a Wirth románca), amely a leginkább igazolná Diószegi Andrást abban az 
állításban, mely szerint Papp Dánielben kiéletlen anarchista indulatok lappang-
tak, a társadalomban való fennmaradás veszélyeztettségét, az uralkodó el őítéle-
tek miatti belső  terheket tárja elő. Wirth ugyanis a sorozáson tudja meg, hogy 
törvénytelen származású, tehát ezután az anyja nevét kell viselnie. Mivel nincs 
módja a Wirth név törvényesítésére, ezért jogállam helyett rend őrállamról beszél, 
s elkeseredettség fűti. Annál is inkább, mert úgy érzi, nem törvényesítheti méltó 
módon a választottja, Horváth Judit iránti szerelmét. Wirth végs ő  kitörésére (a 
szerkesztőségében elhangzott vallomását követ ően) a lakásán kerül sor. Tör-zúz, 
míg végül saját maga is elterül a földön. A Wirth név ugyanis az emberi méltóság 
szimbólumát s a folytonosságot jelentette Papp h őse számára, akit a jogállam 
jogfosztottá tett. Apja neve nélkül meztelennek, kifosztottnak érezte magát. 
Valójában szégyenérzete ölte meg, annak tudatától sem függetlenül, hogy ,,csak 
meg kell vakarni a jogállamot, nyomban előttünk a rendőrállam". 

A méltó társadalmi élet elérhetetlenségére, a környezetnek a gyöngébbre 
gyakorolt megsemmisítő  hatására Az instruktor című, feltehetően szintén vala-
mennyire önéletrajzi vonatkozású novella is kiváló példa. Cs ősz Pál finom lelkű  
és gyenge egészségű  diák, akit környezete megsemmisít. El őször az anyja használ-
ja ki, mert nem biztosít számára egészséges körülményeket s kevés keresetét is 
elveszi. Azután pedig a szerelemben szenved vereséget, minthogy tanítványának 
anyja csak az alügyész számára elérhet ő, a szegény és beteges diák számára — 
nem. Mi mást lehetett itt tenni, mint meghalni? Ugyancsak a felemelkedésnek, 
érvényesülésnek nehézségeir ől, de emellett az el őítéletek hatalmáról is szól a 
Gretchen szakácsa, jóllehet a tragikus végkifejlet itt elmarad. Az úri társaságot 
megbotránkoztatja, amikor egyik tagjáról kiderül, hogy szakács. Ezzel az író az' 
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életszféráknak egymástól való elidegenedését akarja érzékeltetni. Ugyanezt cse-
lekszi a Tűz utánban is. Itta társadalmi különbségek a halálban is megmaradnak. 
Egy párizsi tűzvészt követően ugyanis egy menyasszony komorna arisztokraták 
közé kerül, akik nem fogadják be. A végkövetkeztetés: veAz ember változtatha-
tatlan, azért égeti el az isten." 

Vajon az íróból az irigység, az önmegvalósulás lehet őségének a hiánya 
beszélne? Papp Dániel néz őpontja magasabb annál, semhogy igent mondhat-
nánk erre a kérdésre. Ez annál inkább így van, mert habár rövid életében anyagi 
problémákkal és betegségekkel kellett küszködnie, írásm űvészete a legnagyob-
bak elismerésében részesült. Ami persze nem tömegsikerrel volt azonos. Nyilván 
ez a körülmény magyarázhatja meg az írói vallomásnak szánt A siker c. novellát. 
Allegorikus alakként, kacér n őként személyesíti meg a sikert s elmondja neki, 
hogy ő, nem úgy, mint fiatalkorában, a Múzsát és a munkálkodó magányt szereti. 
Némi siker legfeljebb a halála után lesz fontos számára. Jellemz ő, hogy a Siker 
nevű  hölgy végül is egy szappangyároshoz csatlakozik. Minthogy írónk ka-
maszkorában tiszti iskola kadétja is volt, katonai téma keretében is prezentál-
hatja ezt a tartalmat (A hegy). Korff katonatiszt kiváló stratéga, de rossz taktikus, 
ezért csak addig ível meredeken felfelé a pályafutása, míg ki nem derül róla, hogy 
milyen egyoldalú a tehetsége. Ha középszer ű  lett volna, akkor kinevezik generá-
lissá. Így lebukott. A többséghez való alkalmazkodás hiánya Az avar gy űrűkben 
is sorsdöntő. Brummer ezredes újítással kísérletezik, ám nem sikerül az a gyakor-
lata, amelytől az előléptetése függött. Azonban sikerrel járt volna, ha nem leplezi 
le magát, mert tévedésb ől mégiscsak a szükséges vezényszót használta. Bevallotta 
hibáját, s ezzel önként vált meg a hadseregt ől. 

Ez az utóbbi néhány tárcaszer ű  szöveg inkább illusztrálta, mint életre 
keltette Papp Dániel tapasztalatát. A Lyubica szolgabíráján már inkább érezzük, 
hogy sorsélmény kifejez ődése: megrendít ő  egyedi eset s ugyanakkor társadalmi 
érvényű  igazság. . Még akkor is, ha az alapgondolat a századfordulón sem volt új 
keletű. Eszerint a társadalmi karrier szemben áll az érzelmi és a nemi érdekkel. 
Badnyák Sándor ugyanis nem veheti feleségül nagy szerelmét, mert diákként 
városra kerülvén, nagy adósságot csinált, amit csak vagyonos lány hozományából 
fizethet vissza. Noha a szolgabíróvá lett fiatalember ezt nem említi (a novella így 
lendíti túl magát a közhelyen), rangján alul lett volna az árva kocsmai felszolgáló 
lányt feleségül vennie. Elégikusan szép, ahogyan az író a h űséges Lyubica fájdal-
mát megjeleníti: lány megcsókolta Badnyák Sándort utoljára, és amikor 
elkopogott a szolgabíró úr lépése, nézett még sokáig ki az udvarra. A fészerben 
ölelkezett a béres a feleségével, két galamb összebújt a padlásablakon. Hullott a 
hó odakünn, és nagyon hideg is volt, de azért a lány el őtt mégse volt egészen 
világos, hogy miért ne volna szabad szeretnünk, ha az adósságaink nincsenek 
kifizetve. Lám, gondolta, a béresék meg a galambék még f űteni se tudnak, és 
ölelkezni azért mégis. Mi köze is az adósságnak a szerelemhez?! ..." Aligha a szláv 
női lélek tűrőképességének a hangsúlyozása kedvéért írta Papp Dániel e novellát 
(ahogy azt Féja Géza gondolná). Annál kevésbé, minthogy saját maga is a 
szerencsének köszönheti, hogy a fővárosba kerülhetett jogot tanulmányozni, s 
talán emiatt ő  is hagyott valakit a távoli délen. Inkább azt akarta újromantikus 
módon szemléltetni, hogy a civilizáció megkárosítja, mesterkéltté teszi a lénye 
szerint még mindig a természethez tartozó embert. 

(Folytatjuk) 
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TÜSKÉS TIBOR 

DRAMATIZÁLT ÉLETRAJZ 
ŐSBEMUTATÓ A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZBAN 

(Csáth Géza és a színház) Csáth Géza univerzális, sokoldalú, csodálatos tehetsé-
géből — az írás, a zeneszerzés, a kritika, a képz őművészeti érdeklődés, az orvo-
studományban, a freudizmusban, a darwinizmusban való elmélyedés mellett —  
a színház iránti vonzalomra is futotta. 1913-ban kelt rövid önéletrajzában írja: 
1911-ben a Magyar Színház két színdarabomat mutatta be. A Janika c. 2 

felvonásos tragikomédiát és a Hamvazószerda c. 1 felvonásos zenés játékot. Azóta 
még egy színművem készült el, továbbá munkában van egy vígjátékom ..." Ennek 
a tömör önéletrajznak azonban a kulcsmondata — s alighanem sokoldalú ér-
deklődésében, egész életművében a ',rendező  elvet" jelentő  megállapítás — egy 
másik közlés: ',Másfél évig csak az anatómiának és az élettannak éltem." Csáth 
Géza orvos volt, s mint orvos korának gyermeke, mindenekel őtt korának termé-
szettudományos gondolkodása hatott rá, világlátásának, létértelmezésének ',kul-
csát" és magyarázatát korának természettudományos fölfedezéseiben kereshet-
jük. Az álomról írja: „Freudnak sikerült végérvényesen megoldania az évezredes 
nyílt kérdést." A vallások és a mítoszok pszichológiájával kapcsolatban pedig azt 
fejtegeti: „A nagy kozmosznak, az életnek a titkát Darwin fejtette meg. Ő  akadt 
rá az összes talányok kulcsára." Tekintsünk el most a túlzó, kirekeszt ő  megálla-
pításoktól (,,végérvényesen", ',összes talányok"), ezek nélkül is árulkodóak ezek a 
mondatok. Ezúttal azonban nem Csáth Géza teljes, sokszín ű  és gazdag életművé-
hez keressük a kulcsot, csupán az író és a színház kapcsolatáról akarunk szólni. 

Sajátos módon Csáthnak nemcsak eredendően színpadra szánt művei szü-
lettek és kerültek előadásra, hanem létrejöttek olyan vállalkozások is, amelyek-
hez az író csupán nyersanyagot adott. Ilyen m ű  A varázsló, melyet ',Csáth Géza 
művei alapján" színpadra alkalmazott Franyó Zzuzsanna, és ilyenA varázsló álma 
című  tévéfilm, melyet ',Csáth Géza írásaiból" Sülyi Péter és Molnár György 
készített. (Mindkét mű  szövege az Üzenet 1987. évi 1-3. számában olvasható.) 

Csáth Géza és a színház kapcsolatának van egy harmadik lehet ősége, 
változata. Úgy látszik, Csáth Géza különös élete, természete, tragikus emberi 
sorsa, titokzatos és meghökkent ő  viselkedése, szélsőséges gesztusai, sokoldalú 
tehetsége vonzotta a dráma iránt érdekl ődő  utókort, s több író műhelyében 
színpadi hőssé vált. Lévay Endre Félálom után címmel monodrámában idézte meg 
alakját. S néhány éve a Pécsett élő  orvos, Sárosi István írt A huszmilliomodik év 
címmel Csáth Géza emlékének szentelt (,,In memoriam Csáth Géza") színpadi 
művet, mely nyomtatásban el őször ugyancsak az Üzenet említett Csáth. Géza-
emlékszámában látott napvilágot, s a darabot a közelmúltban a Pécsi Nemzeti 
Színház műsorára tűzte. (Furcsa módon az el őadás műsorfüzetében a különféle 
idézetek között egyetlen utalás nincs arra, hogy a darab szövege hol olvasható.) 

(A mű) Sárosi István műve nem egyszerűen Csáth Géza emlékének szentelt 
dráma, nem Csáth Géza szövegeinek felhasználásával készült színpadi allúzió, 
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hanem Csáth Gézáról is szól. S őt éppen azt kell hangsúlyozni, hogy csak róla szól. 
Ezzel mintegy jelezzük a darab határait, korlátait is. Ezt a .csak róla szól"-t azért 
hangsúlyozzuk, mert szerintünk például A fösvény nem (vagy legalábbis nem 
csak) Harpagonról, a Hamlet nem a dán királyfiról stb. szól. Sárosi István darabja: 
dramatizált életrajz. A folyóirat-közlésben negyven nyomtatott oldalt betölt ő  mű  
mintegy félszáz jelenetből, életrajzi töredékb ől áll. Szerkezete végtelenül egy-
szerű : van a .jelen idő" színhelye, a zárt osztályos kórterem, ahová a beteg író 
került, s ahol felidéződnek a múlt valóságos képei (ez a jelen kb. nyolcszor tér 
vissza a megírt szövegben), és vannak a múlt megélt emlékképei, a folytonosan 
változó színhelyek, a folytonosan változó — nagyjában id őrendben, lineárisan 
haladó — idősíkok, a változó szereplőkkel. Drámai konfliktus helyett tehát lírai 
hangoltságú emlékképek követik egymást, töltik meg a darabot. Már a dráma 
elején tudjuk, kiről szól a mű, rádöbbenünk a masinéria, a szerkezet m űködésére, 
s egyéb konfliktus nem lévén, minden figyelmünk arra összpontosul, hogy 
kitaláljuk, melyik színhely, melyik életmozzanat következik. Bizony ez kevés a 
drámai feszültség fölkeltésére, az érdekl ődés ébrentartására, érzelmeink és indu-
lataink fölkavarására. Tudjuk, hogy a játék Csáth Géza életér ől szól, s alig tudunk 
meg róla többet, mint amennyit az adatokat regisztráló életrajzok és lexikonok 
közölnek: orvos volt, írt, zenélt, kábítószerrel élt, morfiumot fogyasztott. Olgának 
hívták a feleségét, az els ő  világháború idején a frontra vitték, többször feküdt 
klinikák zárt osztályán, üldözési mánia gyötörte, egyik zaklatott pillanatában 
agyonlőtte feleségét, majd önmagával is végzett. Akik mindezt ismerték, bólin-
tanak, valóban, így volt. Akik eddig csak harangozni hallottak Csáth Géza fel ől, 
néhány felszínes információhoz jutnak. Sárosi István felvonultatja Csáth család-
jának tagjait, apját, anyját, testvérét, feleségét, megismerjük Kosztolányi Dezs őt, 
megjelenik egy parasztember, egy ezredes, egy katonaorvos, egy másik orvos. A 
szövegbe szövődik egy sor irodalmi utalás, elhangzik A kis Emma című  Csáth-no-
vella tartalmi kivonata, egy részlet Bartókról írt cikkéb ől, egy Kosztolányi-vers-
idézet, hallunk Csáth megzenésítette verseket .. . 

De ha már így állunk, nem volna jobb eredeti Csáth-szövegeket olvasni, 
naplóját eredetiben megismerni, vagy egy róla szóló alapos életrajzot tanulmá-
nyozni, netán egy hiteles műelemzésben elmélyedni, mint életér ől ',mesét" mon-
dani, felszínes információkat megosztani? Csáth Géza végtére is író volt, s mint 
író elsősorban műveiben él. Azokat kellene ismerni! Jól tudom, miképpen vannak 
érdekes és népszerű  életrajzi regények, azonképpen születhetnek életrajzi játé-
kok, dokumentumdrámák, a színpadi ismeretterjesztés nemes célját szolgáló 
munkák. Ezek azonban a legritkább esetben katartikus hatású alkotások. Lehet-
nek lírai futamok, emlékidéz ő, filmszerű  képsorok, jobb esetben további 
érdeklődést fölkeltő  megszólítások, netán vitára sarkalló értelmezések, ma-
gyarázatok (és belemagyarázatok), de nem igazi drámák. (Ilyen volt egy másik 
tragikus sorsú magyar írót, a József Attilát megidéz ő  Gosztonyi János-darab is.) 
Ha Sárosi István munkáját Csáth Géza életével vetjük egybe, a válaszunk bólintás: 
adatokban gazdag, hiteles m ű. Ha a drámatörténet és -elmélet objektív m űfaji 
törvényeit kérjük számon a munkán, akkor elégedetlennek kell lennünk. Kihall-
ható mondandója, ',üzenete" se igen több annál az intésnél és figyelmeztetésnél, 
amit Arany János balladája, a Tengerihántás névtelen mesélője mond Dalos Eszti 
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és Tuba Ferkó történetéről: ,,Ti, leányok, ne tegyétek ..." A kábítószer-fogyasztás 
ártalmas, önpusztító és közösségellenes tett. De ezt az újságcikkekb ől is ismeijük. 
Ezt Csáth Géza tragikus sorsának fölmutatása nélkül is tudjuk. Ezért, csak (s ez 
egy újabb ',csak") nem érdemes a nézőtérre beülni, a színház szakrális beavatását 
keresni. 

(Az el őadás) Az iskolai osztályteremnél alig valamivel nagyobb teremben 
(ezért mondják az el őadás helyét szobaszínháznak) folyik a játék. (Az ősbemutató 
napja 1991. február 1-je volt.) A sz űk játékteret átlátszó tüllfüggöny (s a mögötte 
játszódó történést megvilágító fények), deszkából épített, a néz ők széksorai közé 
vezető  hídszerű  alkotmány próbálja kitágítani. (Díszlet- és jelmeztervez ő  Horgas 
Péter.) Az el őadás időtartama — a kemény kézzel végzett húzások eredménye-
képpen — öt negyedórára rövidül, mely szünet nélkül, egyetlen részben pereg 
előttünk. Míg az eredeti szövegben a klinikai kórterem jelzésszer űen utal a dráma 
'jelen" idejére, ebben az el őadásban végig a kórházi vaságy van el őttünk, minden 
kép (pl. Csáth pesti albérleti szobája is) ehhez köt ődik, erre koncentrál, ezen 
játszódik. Amit az előadás a merész szöveghúzások következtében elveszített a 
réven, igyekszik megnyerni a vámon. A rendez ő, Vándorfi László ',modernizálta" 
a darabot, vízióvá formálta az el őadást. Köztudott, a kábítószer víziókat indít el: 
Csáth Gézának „víziói' voltak. A pécsi el őadás Csáth életének reális mozzanatait 
újraélt vfzióként eleveníti meg, s mindenekel őtt a rendező  ',vízióját" közvetíti. A 
kényszerű  szövegrövidítéseket a rendez ői munka eredményeképpen jelentkez ő  
ötletek kompenzálják, egészítik ki, dúsítják föl. Az el őadás ,,modernizálása" több 
területre kiterjed. Az ',átköltésnek" három fő  összetevője van. Az egyik a sze-
replők mozgásának és gesztusainak tervszerű, többnyire szimmetrikus megkom-
ponálása, táncszerű  koreográfiája. A másik az el őadás közelítése a képzőművészet 
nyelvéhez, ami főképpen a színekben, a fényekben, a jelmezek megkomponálá-
sában mutatkozik meg: egyik-másik színpadkép Gulácsy Lajos festményeinek 
világára, Rippl-Rónai pasztelljeinek színeire emlékeztet. A gazdagítás harmadik 
területe a kellékek felszaporítása. A szükséges és nélkülözhetetlen tárgyak (in-
jekciós tű, hegedű  stb.) mellett van itt sok minden más '.látványos" holmi is: olló, 
feszület, szerteguruló pamutgombolyag, jelent őségteljesen eregetett cigaretta-
füst. Ide sorolható a szövegbe épített zene, a vallásos énekek és dalok sora. 
(Zeneszerző  Rossa László.) Érdekes és szerencsés rendez ői gondolat a két ápoló 
és a két határ őr, valamint az Anyácska és az Apácska alakjának az összevonása: 
az előzők mintegy a hős szorongását, ',rossz szellemét" személyesítik meg, az 
utóbbiak a „jó lélek" tárgyiasulásai. Az elhagyások és összevonások eredménye-
képpen az eredetileg több mint harminc szerepl ős darabot végül is tizenhét 
színésszel játszatja el a rendez ő . 

Összességében a rendez ő  elképzelését híven követ ő, egységes, jól összefo-
gott, lelkes, a legjobb értelemben vett ',műkedvelő  hangulatú", a belső  akarástól 
fűtött produkciót kaptunk. Említettük: az el őadásra a kórterem képe ül rá, s a 
más színhelyeken játszódó jelenetek is ehhez a színpadképhez köt ődnek. Ennek 
következménye, hogy a Csáth Gézát alakító Fazekas István azokban a jelenetek-
ben is a narkózis hatását játssza el, amikor — legalábbis a megírt szöveg szerint 
— egészséges emberként kellene viselkednie. Ezért a színészi eszközök közül 
főképpen a harsánysággal, az indulatkitörésekkel, a széles gesztusokkal, a hang-
erővel él. Mindez roppant látványos, de a tenyérnyi teremben, a még kisebb 
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színpadon, a nézőktől karnyújtásnyi távolságban kissé er ős. Visszafogottabb, 
érzékenyebb, árnyaltabb figurát jelenít meg Illés Györgyi Olga, Csáth felesége 
szerepében, valamint Nádházy Péter, aki Csáth unokabátyját, Didét, azaz Koszto-
lányi Dezsőt állítja elénk elegánsan, tartózkodóan, h űvösen. Koszta Gabriella 
Anyácska, valamint az Apáca kett ős szerepében az azonosságot és a különbséget 
egyaránt meg tudja éreztetni. Az orvosi "kar" tagjai, Wilhelm doktor (Faludy 
László), Doktor (Kovács Dénes), Katonaorvos (Fülöp Mihály) az el őadás harsá-
nyabb színeit erősítik. A Lányok — akiknek számát az el őadás eggyel meg is 
szaporítja — a h ős erotikus vágyait testesítik meg dekoratív és kultúrált, érzéki 
és légies mozgással (Kovács Kata, Keszler Erika, Pásztó Renáta). Villanásnyi 
szerepükben is hitelesen követik a rendez ő  intencióit Stenczer Béla (Apácska), 
Bánky Gábor (Dezső, Csáth öccse) és Krizsik Alfonz (Paraszt). A két határ őr 
(Pilinczes József és Bartus Gyula) a darab végén az el őadás legszuggesztívebb, 
leglíraibb, leghitelesebb pillanatait teremti meg. Az el őadás, amely alapvetően 
nem tud elszakadni a naturalista színjátszás hagyományaitól, itt az eredeti szöveg 
naturalizmusán is messze túllépve valódi költészetet és megrendültséget hoz a 
nyers deszkák és a nyers hangok közé. 

Ha Sárosi István szövege tudott négy évig várni az els ő  megjelenítésre, 
hisszük, nem ez az el őadás volt az egyetlen és utolsó próbálkozás a darab életre 
keltésére. 

Sárosi István: A HÚSZMILLIOMODIK ÉV. Drámai vízió egy részben. Díszlet- és 
jelmeztervez ő: Horgas Péter. Zeneszerz ő: Rossa László. Dramaturg: Duró Gy őző. A 
rendező  munkatársa: Ditzendy Attila. Rendez ő: Vándorfi László. Szerepl ők: Fazekas 
István (Csáth Géza, eredeti nevén dr. Brenner József), Illés Györgyi (Olga, Csáth felesége), 
Koszta Gabriella (Anyácska), Stenczer Béla (Apácska), Bánky Gábor (Dezs ő, Csáth öccse), 
Nádházy Péter (Dide, azaz Kosztolányi Dezs ő, Csáth unokabátyja), Faludy László (Wilhelm 
doktor), Kovács Dénes (Doktor, Ezredes), Koszta Gabriella (Apáca), Németh János (Ápo-
ló), Fülöp Mihály (Katonaorvos), Krizsik Alfonz (Paraszt), Pilinczes József, Bartus Gyula 
("Határőrök"), Kovács Kata, Keszler Erika, Pásztó Renáta (Lányok). Ősbemutató: 1991. 
február 1-jén, pénteken 19.30 órakor a Pécsi Nemzeti Színház szobaszínházában. 

Faludy László, Fazekas István, Bánky Gábor és Stenczer Béla 
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BARTUC GABRIELLA 

NUŠIĆ  A SZABADKAI SZÍNPADON 
A NÉPKÉPVISELŐ  ÉS A LAKBÉR ÚJ ÉLETE 

Vannak szövegek, amelyek nem évülnek el. Közéjük tartoznak Branislav Nuši ć  
komédiái, amelyekben a szerz ő  művészi következetességgel aknáz alá minden-
fajta emberi butaságot. Ez pedig, mint tapasztalhatjuk, nem változik lényegesen 
az idők folyamán. Ma is ugyanazok a szenvedélyek, ostobaságok és erkölcstelen-
ségek irányítják a világot, mint Nuši č  idejében. Ha hatvan-hetven év múltán 
vígjátékainak szókimondása, sarkított politikai megnyilatkozásai nem hatnak 
olyan felforgató er ővel, mint megírásuk pillanatában, az nem von le Nuši ć  
eredetiségéb ől, inkább azt bizonyítja, gondolkodásmódja, a modell, amelyet kép-
visel, beivódott a szerb drámairodalomba, részévé vált els ősorban Dušan Ko-
vačević  és Aleksandar Popović  művészetének. 

A NÉPKÉPVISELŐ  

Ljubiša Ristić  rendező  tudja, hogy célszerű  vígjátékot játszani éppen akkor, 
amikor nagy a válság. Mint ahogy Spiró György kifejtette egy helyütt, a vígjátékot 
sokan megnézik, a tragédiát jóval kevesebben. Éppen ezért hatásosabb vígjáték-
ban megnyitni a szelepeket, kajánul nevetségessé tenni azt, ami mégrontja az 
életet, ebb ől azután némi optimizmust kovácsolni magunknak. Majd egyszer jó 
körülmények között nyugodtan lehetünk pesszimisták. A szabadkai Népszínház 
műsorán egész Nušič-sorozat szerepel: a Gyanús személy Ljubiša Ristić  rendezé-
sében, A népképvisel ő  Ljubiša Ristić  és Vladimir Lazič  rendezésében, valamint a 
Kétdináros opera Lenka Udovički rendezésében. 

Érdekes megfigyelni Ljubiša Risti ć  rendezői opusán belül a változásokat az 
évekkel korábban színre állított Gyanús személy és A népképvisel ő  példáján. A 
Gyanús személyben Ristićet még olyan formai dolgok érdekelték, mint a vígjáték 
ritmusa, a nevettetés mechanizmusa, amivel összhangban fölpergette a játékot. 
A népképvisel őben viszont már nem törekszik ilyen küls ődleges, formai beavat-
kozásokra, inkább lezseren érvényesülni hagyja Nuši č  vígjátékának fontos voná-
sait, a groteszkkel határos lélektani realizmust. Akkor, amikor más rendez ők 
holmiféle maffiaikonográfiát meg minden egyéb idegen küls őségeket húznak rá 
a szerb vígjátékíró szövegére, igy próbálva korszer űsíteni a szerzőt, akkor Ristić  
velük ellentétben működik. Megtisztítja a rárakódott salaktól Nuši ćot, ismét 
eredeti fényében mutatja. Szándékosan meghagyja a vígjátékban a helyi színeket, 
a couleur localt. Hupko István díszlete a 19. századi Szerbia második felébe 
szituálja a játékot, amelynek h ősei valóságosak, már magukban felérnek a szer-
biai ember mentalitásának kis tanulmányával. Nem mellékes körülmény, hogy 
ez a rendezői tandem a háború utáni els ő  többpárti választások után rendezte 
megA népképvisel őt, amelyet az itt és most evidenciája éltet. A rendezés paradox 
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módon éppen azáltal éri el a jelen idej ű  iróniát, hogy teljesen hű  marad Nušićhoz. 
Ristić, aki arról ismert többek között, hogy igen könnyen képes túltenni magát 
az írott dráma tiszteletén, ezúttal nemcsak a m ű  szelleméhez marad hű, hanem 
őrzi annak minden mondatát. Így marad keményen időszerű  a vígjátéknak az a 
jelenete, amelyben Ljuba Tadi ć, a népképviselő  gyakorolja, hogyan fog majd 
beszédet mondani az országházban. A játék csúcsa pedig az, amikor a hatalomra 
a hatalom kedvéért áhítozó, üresfej ű  népképviselő  a köszöntésére érkez ő  részeg 
csőcseléknek jobb híján felolvassa az ellenzéki jelölt kéznél lev ő  beszédét, egyre 
jobban belemelegedve már tiszta szívb ől szidja az államot, amelynek a képvisel ője 
óhajt lenni. Antologikus jelenet mindkett ő, amelyeket Ljuba Tadi ć  szakzsargon-
nal szólva eszköztelenül old meg. Azonban Ljuba Tadi ćnak vannak eszközei, még 
ha ezek szinte egyek is a szfnésszel magával, akit eddig f őleg tragédiákból 
ismerünk: hol tágra nyíló szemekkel vág bamba képet, máskor zavart hallgatás-
sal, kapkodó, szenilis gesztusokkal jellemzi az embert, akinek elhomályosította 
az agyát, a reális érzékelőképességét a hatalomvágy. Egész tartásával Ljuba Tadi ć  
Jevrem népképviselő  jelöltségének már-már heroikus értelmetlenségét érzékel-
teti. A neves színész elfogadja és elfogadtatja Jevrem Proki ćot, amivel eléri azt, 
hogy nevetés közben a hideg szaladgál a hátunkon. Mellette kiemelked ően jó 
alakítást nyújt Petar Radovanovi ć  Sreta szerepében. Ő  a szó megszokott értelmé-
ben komédiát játszik. Vígjátéki eszközökkel azt az embert ábrázolja, aki cinikus 
élelmességgel találja meg a helyét a választásokon, amikor tudomást szerez 
Jevrem furcsa ötletéről, azonnal kombinálni kezd, mi hasznot húzhat a gazdag 
kereskedő  akarnokságából. Petar Radovanovi ć  magabiztos mosolya, kémlel ő  
tekintete, fürge, görnyedt járása jelzi, hogy fantasztikus szélhámosságokra képes, 
kaméleonként alkalmazkodó emberr ől van szó. 

A helyzetkomikummal és szófacsarással, kiforgatással, félreértelmezéssel 
bőven élő  darabban a rendez őtandem nem pufogtat kívülről ráerőszakolt poéno-
kat. Burleszk fantáziájukat is csak ritkán engedik szabadjára, például a kulcsos 
jelenetben, amikor Jevrem és a rend őrségi írnok orgazmusszer ű  ritmusban 
,balettezik" az ellenzéki képvisel ő  ajtaja előtt, ahova be akarnak törni. 

A rendezés lélektani realista megjelenítést követel a színészekt ől. A 19. 
század második felét idéző, népviseletbe öltözött alakok közé azonban bevisznek 
tipikusan mai tárgyakat, az ezredvég szimbólumait, telexgépek és komputerek 
zümmögnek Jevrem keresked ő, képviselőjelölt szalonjában. A tévé képerny őjén 
a szerbiai választások szimbóluma jelenik meg. Jevrem három lánya, akik szintén 
népviseletben vannak és slatkóval kínálnak mindenkit, aki átlépi házuk küszöbét 
— mai angol slanggel rapdalocskákat énekel a Harmadik Csatorna m űsorából. 
Gogoli értelemben vett., fantasztikus realizmus" hatása van ezeknek a 19. századi 
környezetbe be nem illő  elemeknek. Egyébként a hűen tolmácsolt és gondosan 
értelmezett Nuši ć-dialógusok és -monológok valóban nem szorulnak aktualizá-
lásra, meglepően időszerűek. A népképvisel ő  színpadi helyzetei sok szállal 
kötődnek a mai élethez. 
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KÉTDINÁROS OPERA 

A szabadkai Népszínházban látható Nuši ć-átdolgozás, a Kétdináros opera 
rendezőnőjét, a frissdiplomás Lenka Udovi čkit nem annyira a kemény tényfel-
tárás, odamondogatás érdekli, mint amennyire A lakbér című  egyfelvonásos 
szituációjában rejlő  teatralitás és abszurditás. A cselekmény középpontjában egy 
kisember, egy kistisztviselő  áll, aki fizetéséb ől képtelen eltartani népes családját. 
Lenka Udovički jelenetszervezése, színészvezetése azt az irracionális bels ő  folya-
matot kísérli meg láthatóvá tenni, ábrázolni, ami az élet terhei alatt összecsukló 
kisemberben lejátszódik. A gyerekek éhezését, az apa kétségbeesett kapkodását, 
tehetetlenségét a rendezés egészen groteszk és ironikus módon ábrázolja. Hogy 
ezt megtehesse, Nuši ć  hagyományos világát az adaptálás során szükségszer űen 
Ionesco és Beckett felszabadító hatása alatt kezeli, hiszen ez a hatás mára 
beivódott a közfelfogásba, így aztán a játékra, amit a színpadon szervez, csak-
ugyan ráillik a ionescói mondás: ,'Semmi nem tragikus, minden komikus, minden 
reális, irreális, lehetetlen, felfogható, felfoghatatlan." Mindazonáltal azonban 
Nušić  erős szociális érzékenységéb ől következően megmarad jellegzetesen kelet-
közép-európainak ez a színm ű, továbbá hagyományosnak, hiszen szerepl ői nem 
egy elvonatkoztatott képlet részei, hanem hús-vér emberek. A pszichológiai 
realizmus, ami a színészek játékára jellemz ő, szintén mutatja az eltérést a fajtiszta 
groteszk és abszurd játéktól. Amikor az indulat a színészek játékában tet őfokára 
hág, énekbe megy át a szerepformálás. Érvelések és replikák helyett van a dal, 
amely így mintegy tézis és antitézis szintézise. Egyfajta abszurd munkásoperett 
lett tehát A lakbérből Lenka Udovički keze alatt. Az ének- és táncbetéteket 
tragikomikus odaadással jelenítik meg a munkásruhát, illetve rossz szabású 
barna meg szürke öltönyt visel ő  szereplők. Fontos ellenpontja ennek a fekete, 
nyomorgó, kisszerű  világnak a szabadkai Fred Astaire szteppje. Ez a tánc nyelvén 
beszélő  kisember talán a művészet jelképe, a szabadabb élet szimbóluma ebben 
a darabban. 

Az előadás színpadképét Snežana Petrovi ć  tervezte, fekete térbe feketére 
mázolt szegényes bútorokat helyezett. Bjanka Adži ć  Ursulov jelmezei is ehhez a 
szegénységhez igazodnak. Az összkép a kit űnő  festő, Mića Popović  szurokkal 
mázolt, szociografikus ihletésű, komor festményeit juttatja eszünkbe. A teatrali-
tást, ami felé az egész el őadás elmozdul, a térben a kisszínpad nyitott ajtaján át 
látszó szecessziós lépcs őkorlát adja. 

Vladislav Kaćanski színművész a munkásoperett iránti kifinomult érzékkel 
alakítja a főszerepet. Játékában az ünnepélyesség és a komolyság dominál. Ett ől 
lesz nevetséges minden mozdulata. Legjellegzetesebb ötlete, amely embléma-
szerűen működik egész előadás alatt, a dinárfeldobás. Széles mozdulattal feldobja 
a fémpénzt, ami üres borítékjából kigurul, s mire a pénz visszahull a tenyerébe, 
akkorra a világ mesésen átalakul körülötte: s űrű  bocsánatkérések közepette 
hajbókolnak előtte a végrehajtók, illetve sült csirke illatával lesz tele a konyha. 
Feleségét Marija Opsenica a hétköznapok ismer ős, kemény és megkeseredett 
figurájává formálja. A szerepl őlistáról mindenkit fel lehetne sorolni, mert mind-
egyikükben ott az egyéniség, mindegyikük sorsot mutat fel, ha csak a tömegjele- 
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netekben is. A gyerekek alakítói (Ivan Đoševski, Nada Sekulič, Suzana Vuković, 
Szél Zsolt) Lenka Udovičkival együtt annak a tehetséges és tanulékony új 
nemzedéknek a tagjai, akik nem készül ődnek forradalmi újításokra a színházban, 
ehelyett átveszik a bevált fogásokat a dokumentarista technikával dolgozó 
elődöktől és személyes jeggyel, valamiféle sajátos bAjjal toldják meg azt. A 
személyes jegy esetükben a teatralitásban keresend ő. 

Branislav Nušić: A NÉPKÉPVISELŐ . Rendező: Ljubiša Risti ć  és Vladimir Lazić. 
Díszlet: Hupkó István. Jelmez: Bjanka Adži ć  Ursulov. Zene: Lengyel Gábor. Szerepl ők: 
Ljuba Tadić, Katarina Bačlija, Sanja Moravčić, Dorde Rusić, Marija Opsenica, Vladislav 
Kaéanski, Veroslava Mitrović, Nebojša Čolić, Geza Kopunović, Milan Marodić, Petar 
Radovanović, Aleksandar Ugrin és mások. Bemutató: 1991. január 9-én, szerdán a zsina-
gógában. 

KÉTDINÁROS OPERA. Branislav NušićA lakbér című  egyfelvonásosának motívu-
mai alapján. Rendezte: Lenka Udovički. Zene: Davor Rocco. Díszlet: Snežana Petrovié. 
Jelmez: Bjanka Adžić  Ursulov. Szereplők: Vlada Kaćanski, Marija Opsenica, Ivan Đoševs-
ki, Nada Sekulić, Suzana Vuković, Szél Zsolt, Ljupcso Breszliszki, Milan Marodi ć, Radiša 
Vučković, Kaća Bačlija, Geza Kopunović, Luka Piljagić  és mások. Bemutató: 1990. novem-
ber 17-én, szombaton a színház kistermében. 

Fazekas István, Illés Györgyi, Bartus Gyula és Pilinczes József 
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GUELMINO SÁNDOR 

A SZÍNHÁZ, AVAGY MÁSODIK HERNYÁK GYURKA 
TÓTH EDE SZÍNMŰVÉNEK ÚJVIDÉKI ELŐADÁSÁRÓL 

Először is, lássuk, miért a fenti furcsa cím. A falu rosszát parafrazálva mondom 
Hernyákot, a kánont nem ismer ő  rendezőt a színház rosszának, ,aki — felrúgva 
a szabályokat — megint megkísértette széles közönségünk egykori istenét, a 
népszínművet, immár másodszor játszadozott el vele, vesézte ki nemcsak a 
műfajt, hanem a közönségízlést is. S tette ezt hatásosan, harsány komédiázással, 
úgy, hogy ne sértődhessen meg senki, mi több, élvezettel kacagjuk ki magunkat. 
Mert az előadás elsősorban könnyedségével, ötletsziporkáival, a rekeszizmot egy 
percre nyugodni nem hagyó komédiázásával fog meg. Mennyire színház a Her-
nyák-rendezés, mennyire következetes, kevésbé fontos, a kikapcsolódásra, 
derűre, szórakozásra vágyó közönség ilyen tekintetben többet kap a vártnál. Mert 
Hernyák tud mosolyt fakasztani, ért ahhoz, hogyan kell hahotára bírnia néz őket. 
S hogy már másodszor nyúlt a népszínm űhöz hasonló szándékkal, nem lehet 
véletlen. Persze, annak a néz őnek, aki évekkel ezelőtt nem látta Hernyák 
Harmadik ablak-rendezését, az el őadás elnevezése, mármint a ',negyedik ablak" 
toldalék zavarba ejtő  lehet, nem mond semmit, a címpótlás ez esetben a rendez ői 
hozzáállás és szemléletmód folyamatosságára utal. Hogy immár másodízben 
népszínművezik, ahogy az ablakok következnek sorban a gazdag falusi házakon, 
s a harmadik után csakis a negyedik következhet, ha ez esetleg nem egy vakablak. 

Célja most is a giccs felfedezése és annak éles, metsz ő  gúnnyal történ ő  
kifigurázása. Nemcsak a múlt századi, a jelenben is szívósan meggyökerezett giccs 
felmutatása, ürességének, tarka falvéd ő  színtjének, muskátliszerűségének lelep-
lezése. Amikor Tóth Ede közismert népszínm űvét választotta, nyilvánvalóan 
tudta, hogy azt a maga jellegzetes konvenciórendszerével manapság már válto-
zatlanul nem lehetne előadni, a népszínmű  már jó régen nem funkcionál. Komo-
lyan hozzáállni a múlt század második felének meglehet ősen igénytelen 
műfajához, a maga bugyutaságában, hamis idilliségében, érzelg ősségében és az 
akkori ízlésnek már akkor is tett engedményekkel egyszer űen megvalósíthatat-
lan feladat. Hernyák választása pedig nem éppen a legrosszabb népszínm űre 
esett, hiszen A falu rosszában akár egy lehetséges népdráma csírái is megbújnak. 
Neki azonban arra volt szüksége, hogy — elhanyagolva a fellelhet ő  osztálykonf-
liktust — egy prototípuson mutassa be a műfaj felszínességét. Így a Tóth Ede-da-
rabból nagyon kevés maradt meg a színen. Jelenetekb ől egy-két szó, egy-egy 
fordulat, inkább saját betoldások, szövegkiegészítések, a lényeg: kiemelni a 
karakterisztikus vonásokat, s azokat eltúlozva, azokra rájátszva felmutatni a 
giccs mibenlétét, nevetséges voltát. Innen a folklórelemek túlburjánzása, mér-
téktelensége a díszletben, a tulipánformájú ablak, a díszes-rajzos kutyaól, az 
udvaron álló asztal, melynek lábára is piros csizmát húztak. S természetesen a 
jelmezek is egy sohasevolt falu állandó díszmagyarjai, lajbijai, pörge kalapjai, 
fodrosszoknyái, ingvállai, pártái, egyszóval az összezsúfolt népviselet eszemet 
gyönyörködtető, helyre-darabjai". 
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De ha az elmondottak alapján azt hihet ő, hogy Hernyák kettős céllal élt 
csupán, a népszínmű  paródiájával és a giccsélet vagy giccsízlés karikírozásával, 
tévednénk. Bár az egész el őadás egy röhögtet ő, nagy mozgó karikatúra, másra is 
felfigyelhettünk. Módja, mikéntje több helyütt egy falusi dilettáns produkció 
ügyetlenségét, szerepl őinek kétségbeejtő  amatőrizmusát is felhasználja hatáskel-
tés céljából. Továbbá gyakoriak a kiszólások, a játék megállítása, a privát szöveg, 
a közönséggel való bizalmaskodás, utalás a rendezés melléfogásaira, s ráadásul 
beépül a produkcióba egy szerep nélkül maradt színész többszöri megjelenése, 
aki minden áron produkálni szeretné magát a többiek bosszantására, mert hol 
Hamletként, hol Carmen kosztümjében, hol meg liánon vagy kötélen himbálódz-
va Tarzanként szakítja meg a cselekményt s természetszer űleg a .nagyérdemű" 
műélvezetét. E megkomponált intermezzók, kitalált improvizálások mellett le-
hetőség nyílik a színészeknek, ki mennyire tud élni vele, hogy estér ől estére 
pótszövegeket is beiktassanak, ténylegesen is improvizáljanak, kitaláljanak mó-
kákat, apró játékokat, melyek szervesen tudnak beilleszkedni az el őadásba. 
Majdnem azt írtam: az eklektikába. Mert a produkció sok-sok stílus és elem 
keveredéséb ől kerekedik ki, de ez az eklektika végeredményben mind-mind a 
szórakoztatást szolgálja. Úgy szolgálja ki a közönséget, hogy csipiszt mutat neki 
egyidejűleg, megfricskázza muskátlizenére, andalgásra, nosztalgiázásra, ..igazi 
magyar" folklórra éhes lelkületét. S hogy napjaink művészetének rossz ízlése se 
maradjon ki, már az előadás is .filmesen" indul, vetítéssel, az agyon- és kihasznált 
Richard Strauss-zenével, 1: Odüsszeusz 2000, mely aztán egy Beethoven-opera 
lassú tételének melódiájába úszik át s ezalatt olvashatjuk a filmvásznon a sze-
replők nevét, míg a ,.szinkronizáló hang" elmondja nekünk, hogy az Újvidéki 
Színház bemutatja A falu rossza, avagy a negyedik ablak című  népdrámát. 
Továbbá, hogy Feledi Gáspár szerepében Marlon Brando, magyar képe: Kovács 
Frigyes; Göndör Sándor, a falu rossza Robert de Niro — Törköly Levente, és így 
tovább, és így tovább, a leütött hangnak megfelel ő  további pukkasztóén nevetsé-
ges zöldségek, hogy mire a függöny szétmegy s látjuk magunk el őtt a Feledi 
Gáspár cifra kerítéssel övezett udvarát, a zene elhalkuljon és kakaskukorékolás-
ba, szamárbőgésbe, disznóröfögésbe menjen át — az ambiensnek megfelel ően. 
De még a rajzfilmekb ől ismert Harkály Peti vihogása is felhangzik, amikor 
sikoltozva átugrabugrál a színen Bátki Tercsi, azaz Faragó Edit, nyomában a 
kifent bajuszú vőlegénnyel, Lajossal, azaz László Sándorral, aki egyre a kacér lány 
ülepe felé nyúlkál körbenyargalászás közben, miközben már el őre nyalja a szája 
szélét ... Aztán érkezik a gazd'uram, Kovács Frigyes, a következ ő  halandzsaszö-
veggel, népi hejehujával, hogy: Ingyom-bingyom, heje-huja-haj, hoppszidárom 
hopp-hopp-hopp, ityóka-pityóka, lipityóka ... de ne folytassam az ',ízes" és ',au-
tentikus" népszínműsaláta-szövegegyveleget. 

Túlzás, karikírozás, mixelés mindenfelé. S benne csalhatatlan bizonyosság-
gal a ',hamisítatlan" falusi, népszínműi figurák, a nagy hasú, nagy bajszú gazdával, 
akinek dohányzacskója a lába közé lóg le, a mézeskalács szépség ű, táncos lábú 
menyecskével, aki mintha egyenesen a falvéd őről vagy a hiteles magyar népvise-
leti könyv lapjairól lépett volna le, a mokány, keménykötés ű, de ,,megtiprott" 
szívű, bánatát borba és lumpolásba fojtó elhagyott legénnyel, a folyton káráló rút 
öregasszonykórussal, a ',tisztességtelen" fehérszeméllyel, a tengeri kígyó hosszú-
ságú átkokat szóró béreslegénnyel vagy a csúfságában is halálosan epeked ő, 
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gyakorta szipogó, magányos búsuló leánykával. Nagy érzelmek, indulatok siste-
regnek a levegőben. De Hernyák ügyesen leplezi le szerepl őit, megnyilatkozásaik 
közhelyszerűek, saját szavaikkal képtelenek kifejezni a helyzetnek megfelel ő  
érzelmeiket, így a slágerek, m űdalok és magyar nóták agyonkoptatott kliséit 
veszik elő, azokban is gondolkodnak, ezáltal lelki ürességüket is elárulják. 

Típusok, prototípusok ők. Igazi karakterfigura csak egy van közöttük, a 
furfangos eszű, ragadós kezű  bakter, akit Bicskei István nemcsak hogy kiválóan 
jelenít meg, hanem egyénít is. Sunyi öreget játszik, kétkulacsost, aki persze 
mindenkor a saját javát nézi, de remekül kommentálja az eseményeket, az ő  
rögtönzései a legeredetiebbek, állandó kontaktust tart a közönséggel. Különösen 
abban a jelenetben remek, amikor sz őlőlopáson kapják, úgy védekezik, hogy 
ötöl-hatol, köntörfalazik, jár a szája, de valójában semmit sem mond. Görbe hátú, 
púpos ravaszdi, olyan vén kecske, aki most is megnyalná a sót. Igazi remeklés a 
Bütyök játéka, mert Bicskei Gonosz Pista bácsiként a szellemes, ötletes karak-
terszínész Bütyit hozza, ahogy köztudomásúlag mindenki hívja, becézi. 

Kovács Frigyes játéka következetes, ahogy Bicskei Elizabetta is jól ráhan-
golt a darab hullámhosszára. Vicei Natália esetlen, bajszos, szemüveges, jól 
megtermett Boriskát tipeg rá a színpadra, akinek fizikumával szöges ellentétben 
áll a sóhajtozás, kántáló hang, a túlcsorduló érzelmesség, ami játéka komikumá-
nak forrása. Hiszen akkora mint egy sarokház, olyan ereje van, hogy bújában a 
fűzfát is tövest ől kitépi. Törköly Levente szigorúan tartja magát a rendez ői 
utasításokhoz, jó figurát teremt, tisztességes munkát végez. Hasonló korrekt 
alakítás László Sándoré, de az az érzésem, kevéssé fekszik neki a komédiázás. Az 
öregasszonykórus, melynek tagjai kart karba öltve táncolnak be és ki, pompás 
rendezői ötlet, Ábrahám Irén, N. Kiss Júlia és Ladik Katalin utánozhatatlan 
rondaságú vén szatyrai emlékezetesek. Ugyancsak jó alakítás Giricz Attiláé, aki 
a borvirágos orrú, mindig holtrészeg kántortanítót játssza, aki felváltva dallikázik 
egy-egy végszóhoz illesztve a következ ő  nótát, illetve deszkaként vágódik ha-
nyatt, hogy szinte végigaludja az egész el őadást. Szilágyi Nándor villámjelenetei 
komikus betétek. Simon Mihály bérese mechanikus, nem ..él", Faragó Edit 
menyecskéje viszont nincs jól kitalálva, vagy — nem tudhatni — ez a két jó színész 
nem tudott sokat kezdeni a szereppel. Az együttesbe azért így is beleépülnek, de 
tőlük többet vártunk. 

Tóth Ede: A FALU ROSSZA, AVAGY A NEGYEDIK ABLAK Díszlet- és jelmezter-
vező: Annamária Mihajlović. Zene: Bakos Árpád és Hernyák György. Koreográfus: Laczkó 
Illés. Rendező: Hernyák György. Szerepl ők: Kovács Frigyes (Feledi Gáspár, gazdag falusi 
földmívelő), László Sándor (Lajos), Vicei Natália (Boriska), Faragó Edit (Bátki Tercsi, árva, 
Feledi Gáspár gyámsága alatt), Törköly Levente (Göndör Sándor, szolgalegény), Bicskei 
Elizabetta (Finum Rózsi), Ábrahám Irén (Csapóné), N. Kiss Júlia (Sulyokné), Ladik 
Katalin (Tarisznyásné), Giricz Attila (Kónya, kántortanító), Bicskei István (Gonosz Pista, 
bakter), Simon Mihály (Jóska, béres), Szilágyi Nándor (A színész). Bemutató: 1990. 
december 15-én, szombaton az Újvidéki Színház nagytermében. 
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GAJDOS TIBOR 

RAJZ, FESTMÉNY, KERÁMIA 
NÉGY SZABADKAI TÁRLAT 

Némi késéssel, 1991 februárjában került sor a Zombori Ősz keretében múlt év 
novemberében megrendezett X. országos rajztriennálé bemutatására a szabadkai 
Képzőművészeti Találkozó termeiben. El őzetes elhatározásomban, hogy további 
működésem folyamán eltekintek a Szabadkán zajló képz őművészeti események 
folyamatos regisztrálásától és csupán a jelent ősebb eseményekre korlátozom 
figyelmemet, arra késztetett, hogy 1991-ben a valóban rangosnak ígérkez ő  ren-
dezvényt helyezzem szelektált beszámolóim élére. 

Nehéz eldönteni, hogy a bírálóbizottság szigorúnak tekintett hozzáállása 
szűkítette-e le az ország rajztermése legjavának mondható anyagot, vagy valóban 
a rajz degradálásáról, visszafejl ődéséről van-e szó, ám a prezentált m űvek min-
denképpen válságállapotról tanúskodnak. Nincs domináló irányzat, nincsenek 
kirobbanóan jó alkotások; az észlelhet ő  tarkaság csupán azt bizonyítja, hogy 
mindezt valahol és valamikor már láttuk, mindezt régebben megismerhette, s őt 
meg is unhatta a művészetet támogató közönség. És ahogyan ez már lenni 
szokott, a díjkiosztó bizottság is megtett minden t őle telhetőt, hogyne a kvalitást, 
ne az igazi értékeket, hanem a kváziújat, többségében a ..megdöbbent őt" része-
sítse előnyben. Érdemes beleolvasni a díjkiosztó zs űri indoklásába, hogy meg-
győződjünk, milyen üvegtalpakon áll és milyen semmitmondó közhelyeket 
tartalmaz egy-egy indoklás. Ezért ezeket a véleményeket azúttal is ignorálni 
merészelem és megkísérlem saját, integrális szempontjaim szerint megközelíteni 
a kiállításra került alkotásokat. De el őzetesen még meg kell jegyeznem, maga a 
rajz definíciója is cseppfolyósított állapotba került, hiszen a munkák egy része 
többszínű, olykor széles gesztusokból tev ődött össze és a rajzzal csak er őltetetten 
összeegyeztethet ő  formában van jelen. Ez a tény szerencsére mégsem min őségi, 
inkább technikai probléma. 

A triennálénak neves vendégei is vannak. Például az id ős Milan Konjović , 
aki egy 1990-es (i) keltezésű  félaktjával még mindig gazdagítani képes egy ilyen 
széles jellegű  tárlat színvonalát. Kosa Bokšan Fürdőző  nője a hagyományos rajz 
nagyvonalúságát igen modern formában tudja megteremteni. A vendégek közé 
sorolt, Szabadkáról elszármazott Aga Josip Skenderovi ć, aki most már a közép-
generáció képvisel ője, éppen az ellenkez ő  irányban halad: három rajzát kusza 
vonalak szövevényéb ől és a rájuk fröccsentett foltokból komponálta, hogy még 
ziláltabbá tegye a képet. Kizárólag a technikai megoldásokra koncentrál. 

A többi kiállító, a nem ',vendégek" élére Dušan Todorovi ć  Idő  jegyzetei és 
Zvonko Gerak Ténfergő  kutyák című  munkája helyezhető. Ez a két művész vérbeli 
rajzoló, akik különböző  vérmérsékletük ellenére bátran mernek ',témát" adni 
rajzaiknak és kitűzött feladatukat kell ő  színvonalon képesek megoldani. Milan 
Solarov grafonázsai sajátságosan megoldott tájképeknek tetszenek, mintha — 
korunk szellemében — egy műszer által irányított iron rajzolta volna fel a 
kartonra az időjárási grafikonokra emlékeztet ő, párhuzamosan haladó cikcakkos 

267 



vonalait. Vele szemben Silvan Omerzu játékos meserajza a vonal egyszer ű  tiszta-
ságával imponál. 

Ljubiša Dimitrijević, Dragan Perić, a díjazott Nebojša Janković, Bane 
Milenković, Milovan Panić  és mások a 80-as évek művészeteként ismert stílusban 
rajzolnak és egy túlhaladott irányzatot, a forgácsokra bomlasztott kompozíciót 
ápolják. Meg kell jegyezni, hogy némely autodidakta ezt az irányzatot magasabb 
szinten tudta megvalósítani. A szabadkaiak közül viszont Sava Halugin szob-
rásiművész két stilizált állatrajzával jelentkezett, Penovác Endre (akit talán már 
jogosan ..helybelinek" tekintünk) Mezőjével tesz újabb bizonyosságot ismert 
elkötelezettségéről és színvonaláról. 

Természetesen, a felsorolt nevek mellett még számos alkotó kapott helyet 
érdekes vagy éppen átlagos művével ezen a triennálén. Felsorolásuk azonban 
nem járulna hozzá az általánosan alkotott kép kikerekítéséhez. És ez a kép — 
mint azt már elöljáróban említettem — nem túlságosan izgalmas. Láttunk már — 
és remélem, hogy a jöv őben is látni fogunk — ennél kiemelked őbb rendezvényt 
is a Képzőművészeti Találkozó otthonában. 

Vajdaság és Szabadka művészettörténészei, valamint a helybeli m űgyűjtők 
hosszú éveken át nem tudtak magyarázatot találni arra a tényre, hogy képtelenek 
voltak felkutatni nagyobb számú Stipan Kopilovi ć-festményt. Ezt a helyzetet 
indokolatlannak találták annak ellenére, hogy a század elején felbukkant m űvész 
alkotó éveinek nagyobb felét sz űkebb pátriáján kívül, Budapesten, Münchenben, 
Párizsban és Rómában élte le. Az ismert kisszámú munkái alapján is nagyra 
becsült impresszionista fest őt elsősorban a szabadkai Városi Múzeum tulajdoná-
ban lévő, Párizsban keletkezett Kiköt ő  és Hajó a Szajnán című  képei ismeretében 
értékelték, mert más, jelent ősebb munkáit elveszettnek tekintették. 

Hogy ez a feltevés téves volt, az a szabadkai Városi Könyvtár kis kiállító-
termében márciusban megnyílt kiállításon vált nyilvánvalóvá, amikor is a fest ő  
22 műve került a közönség elé, közöttük tíz olyan alkotás, mely dr. Vinko Per čić  
hagyatékában maradt fenn. A rejtély tehát legalábbis részben megoldódott: tíz 
olyan olajfestmény került napvilágra, mely — nyugodtan állíthatjuk — Kopilovi ć  
opusának legjavát képviseli. És hogy a meglepetés még nagyobb legyen, ezek a 
művek egytől egyik a festő  legsanyarúbbnak vélt korszakában, topolyai hivatal-
nokoskodásának idején, 1920 és 1924 között, halála bekövetkezésének évéig 
keletkeztek! 

Kopilović  tehát a magyar kommün bukása után mint kiforrott, érett fest ő  
tért vissza szülőföldjére, ahol barátai és kollégái a betegsegélyez ő  topolyai kiren-
deltségében harcoltak ki számára megélhetést biztosító tisztvisel ői állást. És 
közben festett, alkotott, olyan színvonalon, amilyent eddig elképzelni sem tudtak 
munkásságának ismerői. Az Öregasszony, a Domboldal és mas, Topolya környé-
kén festett munkák bizonyítják, hogy nem Párizs és nem Róma ege alatt, hanem 
éppen ezen a hazai tájon teljesedett ki ennek a nagy tehetségnek az igazi 
alkotóképessége, akit a korai halál fosztott meg az életm ű  befejezésétől. 

A kiállított alkotások zömét Dušan Nonin újította fel, Franzer István pedig 
megfelelő  kereteket készített ezeknek az értékes m űveknek. A kiállítás megnyi- 
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tása alkalmával került sor Bela Duranci m űvészettörténész Stipan Kopilovi ćről 
írott, ízlésesen kivitelezett könyvének bemutatására. 

A kora tavaszi kiállítási tevékenységb ől a szabadkai iparművészek sem 
óhajtottak kimaradni. Hogy azonban az úgynevezett tiszta m űvészet és a némileg 
lebecsült iparművészet közötti határok meghúzása milyen nehéz feladat, azt 
legkézzelfoghatóbban Nemes Fekete Edit kerámikus m űvésznő  a 7 Nap termé-
ben március 8-án megnyílott kamaratárlata tanúsítja. Ez alkalommal egy olyan 
alkotószemélyiség terrakottáival találkozott a közönség, aki már pályafutásának 
elejétől nem a gyakorlati használatra készített m űtárgyakat, hanem a szobrászati, 
szűkebb meghatározással pedig a figurális elemeket helyezte tevékenységének 
homlokterébe. Ezúttal is ez a hajlam jutott kifejezésre, mégpedig megjelenítésé-
nek legszebb formájában. Terrakottáinak szinte mindegyikében a n ői figura báját 
és a szimbolizálás lehet őségének teljes kiaknázását észlelhetjük. A témák, megol-
dásukkal összhangban, ezúttal bizonyos elveszettségre, kilátástalanságra és pesz-
szimizmusra utalnak. Ilyen érzéseket vált ki például az 1989-b ől származó 
Tiporva, az 1991-es évvel jelzett Kinek segítsek? és még inkább a Ki kinek 
segítsen? című  munkái, melyek félelmet és egymásrautaltságot sugároznak, de a 
Cápa még ezeken is túlmegy: kis n ői figurák hatalmas állkapcsok között 
vergődnek tehetetlenül. A Házunk tája viszont rusztikus jellegével némi der űt 
lop ebbe a szomorkás kollekcióba, melynek legfigyelemreméltóbb közös vonása 
mégis a poétikus hangulat, melynek varázsa valósággal rabul ejti a szemlél őt. 

Igen, Nemes Fekete Edit már megteremtette a saját, agyagba égetett, szinte 
olvasható és átélhet ő  plasztikai költészetét. 

A Képzőművészeti Találkozó kisterme egy más irányt követ ő  iparművész 
házaspár munkáinak adott otthont a február 28-án megnyílt tárlaton. Vékony 
Oltványi Irén divattervez ő  és Vékony Lajos kerámikusművész gyakorlatibb, 
illetve dekoratívabb természet ű  tárgyakkal mutatkozott be a közönségnek. Vé-
kony Oltványi Irén n ői ruhamodelljeiről és kendőiről már azért is szólni kell, 
mert a Subotičke novine hasábjain egy olyan, A. M. aláírású pamflet áldozata lett, 
mely minden alapot nélkülöz. A lekicsinylő, minősíthetetlen hangnemű  írás, 
Vékony Lajos munkáit sem kímélve, egy igazgatóválasztás bonyodalmait er ősza-
kolta bele recenziójába, olyan módon, amilyenre ez ideig sajtónk hasábjain nem 
volt példa. 

Vékony Lajos kerámiái a mesterség és a m űvészi megfogalmazás jól össze-
hangolt példányai. Négyszögletű  lapokra helyezett mozaikszer ű  aplikációi elvont 
formáikkal kiegyensúlyozottak, színei der űsek és harmonizáltak. A gömbölyített 
üregekbe, udúcokba" elhelyezett formák még nagyszer űbb, színvonalas alkotá-
sok. A terrakotta alakzatokra ',rajzolt" fejek kevésbé sikerültek, viszont a díszít ő  
brossok teljesen megfelelnek céljuknak. Mázuk és formájuk mértéktartóak és 
ízlésesek. Reméljük, hogy a Vékony házaspárnak az ellenük irányított célzatos 
támadás nem szegi kedvét, munkájukat töretlen akarattal és daccal folytatják. 
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OLVASÓNAPLÓ 

KÖLTÉSZET ÉS VALÓSÁG 

GION NÁNDOR: Börtönről álmodom mostanában. 
Forum, Újvidék — Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 

Mielőtt Gion Nándor legújabb regényét, a Börtönről álmodom mostanában-t alaposabb 
vizsgálat tárgyává tennénk, talán érdemes lenne feltenni a kérdést, mi is legyen a vizsgá-
lódásnak a központjában, mi a legfontosabb és ugyanakkora legizgalmasabb jelenség ebben 
a regényben. 

Mielőtt döntenénk ebben az ügyben, vissza kell valamennyit kanyarodnunk a szerz ő  
időben hozzánk legközelebb es ő  műveihez. Ezekben, amelyek közé sorolható a Virágos 
katona, az Olyan, mintha nyár volna, a Latroknak is játszott, Akárókatonák még nem tértek 
vissza és a Sortűz egy fekete bivalyért, a hangsúly a hősök az őket körülvevő  világhoz való 
viszonyulásának ábrázolásán volt. Olyan h ősök ezek (gondoljunk csak a citerázó és álmo-
dozó Rojtos Gallai Istvánra vagy a társadalommal szemben er őszakosan fellép ő  Török 
Ádámra), akik valahogyan kinnrekedtek az emberek közösségéb ől. Ellentmondásosan 
élnek, úgy vélik, „el kell menni onnan, ahol a ronda dolgok történnek", de ugyanakkor 
tudatuk mélyén ott lapul a felismerés is, hogy „a a dolgok léteznek akkor is, ha te nem 
gondolsz rájuk" (Virágos katona). Amikor Rojtos Gallai látszólag visszatér az emberek 
közé, megszűnnek álmai, a valóság kitörli elméjéb ől a kivonulásnak ezt a módját. Az Olyan, 
mintha nyár volna írásaiban a magánsorsok ábrázolásán van a hangsúly, a társadalmi 
háttér csak halvány körvonalakban húzódik meg. A börtön, mint intézmény és egy 
magatartásforma végs ő  következménye a Latroknak is játszott-ban jelentkezik, amikor is 
Török Ádámot sorozatosan és makacsul elkeseredett tettei ide juttatják. Ebben a regény-
ben Rojtos Gallai István alakja némileg eszményített, afféle szociális humanista álmodozó, 
de ugyanakkor erősödik a társadalmi közeg jelenléte. A kárókatonák még nem jöttek vissza 
hőse, Burai J. is álmodozó, emberszerető  fiú, aki immár cselekedni is mer valamilyen szép 
és számára magasztos eszméért. Le kell azonban szögezni, hogy Gion Nándor e regényének 
hősei inkább eszmehordozók, zavaró ugyanakkor a fekete-fehér ábrázolás. A Sortűz egy 
fekete bivalyért újra Burai J. militáns humanizmusát dicséri, bár ő  is enyhén papírhős, a 
cselekmény pedig túlságosan meseszer ű , még akkor is, ha szem el őtt tartjuk a tényt, hogy 
ifjúsági regényről van szó. A Börtönről álmodom mostanában azért kötődik a fenti 
művekhez, mert azokban hasonlóan els ősorban egy főhős „társadalmi nevelésén" alapul. 
Hőse, Kiss Lajos Rojtos Gallai István és Burai J. egyenes folytatása, azok ifjú kiadása. S 
hogy valójában ez a hőstípus elemzése kell hogy legyen vizsgálódásunk tárgya, arra utal a 
regény első  formája is. Gion Nándor egyértelműen azonosulni igyekszik Kiss Lajossal, 
hiszen az első  mondattól az utolsóig nevében beszél, következetesen az én-formát alkal-
mazva. Felvetődik a kérdés: milyen új mozzanatot tartalmaz Gion Nándor régi-új h ősének 
sorsa? 

Gion Nándor nem rejtette véka alá, hogy kiről is mintázta Kiss Lajos alakját. Mivel 
börtöntörténetről van szó (a regény kétharmada ott játszódott le), egy olyan egyéntől 
származó információkra támaszkodhat, aki megjárta a börtönt. Természetesen Kiss Lajos 
alakja jóval összetettebb, mintsem a szerz ő  informátorával lehetne azonosítani. Ő  való-
színűleg csak a börtön hangulatáról tudósította az írót, de esetleg egy-egy ottani megélt 
története is bekerült a könyvbe. Kiss Lajos minden szempontból az író alkotó elméjének 
terméke, szintetizált h ős, akinek végs ő  megjelenítésében egyaránt munkálkodott az emlí-
tett adatközlő, élmények a szerző  életéből és mindenekelőtt: az írói fikció. Nos, ebben a 
könyvében Gion Nándor egyenesen meglep ő  képzelőerőről tesz tanúbizonyságot. Műve 
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dinamikus, friss és élettől duzzadó. Az els ő  pillantásre parttalan mesélés árad ömlesztve 
a könyv lapjairól, egy-egy szakaszában Bohumil Hrabal perpetu mobile-fecseg ő  cipészére 
emlékeztet, de aztán rájövünk, hogy egy nagyon is racionálisan szerkesztett m űvel állunk 
szemben. Kiss Lajos végeredményben félelemtől átitatva meséli el életének regénybeli 
szakaszát. Tudniillik ő  is, akárcsak el ődje, Rojtos Gallai István, a kálvárián a virágos 
katonát szemlélve, igen gyakran álmodik. Álmai mindig kapcsolatban vannak a valósággal, 
annak vetületei, a h ős titkos vágyainak kifejez ői. Arra viszont álmodozásai folyamán rájött, 
hogy esetében a börtönr ől való álmodozás egyértelműen valamilyen számára rossz ese-
mény előrejelzése. Ilyenkor félelme fokozódik és igyekszik felkészülni a rossz átvészelésére. 

De végeredményben ki is ez a Kiss Lajos? Éjjeli őr egy kis városkában, szegény 
származású, szeretetre vágyó, az ismeretek után vonzódó és f őleg és mindenekelőtt a 
költészetet kedvelő  fiatalember. Állandóan verseket szeretne írni, egy-egy esemény 
ihletőleg hat rá. Nagy idealista Kiss Lajos, hiszen milyen megható az elképzelése, álma: 
verseket írni és azokat betanítani tanyasi gyerekekkel. Többször nekilendül a versírásnak, 
de művei giccsesek, erőtlenek. Egyszer megjegyzi:: „Tulajdonképpen ekkor jöttem rá, hogy 
sohasem fogok igazi verseket írni, sem rögtönözve, sem megfontolt alapossággal." Kiss 
Lajos csak látszólag tagja az őt befogadó közösségnek, csak némi szellemi rokonsága van 
a Lirikusok bandájával, akik a költészet imádói és dilletáns m űvelői. Azért nem tud 
beilleszkedni az életbe, mert ‚lírai alkat". Létének alappilére a költészet. Ezzel szemben 
helyezkedik el ellenpólusként a való élet. Milyen a kimenetele a szembeállásuknak? 

Kiss Lajos a regény els ő  szakaszában alulmarad az élettel szemben, Ímmel-ámmal 
„külső  munkatársként" részt vesz szeszcsempészésben, de fülkéjében Thomas Mann 
műveit bújja, róla akar tanulmányt írni (... én azon a télen Thomas Manról írok dolgozatot 
az egyetemen ... idővel unni kezdtem könyveit"). Fordulatot jelent életében kibontakozó 
naiv szerelme Kovács Júlia iránt. Zavaros szövegelése és szárnyaló képzelete által kiváltott 
figyelmetlensége miatta lány közúti baleset során meghal. Kiss Lajos vállalja a megérde-
melt börtönbüntetést, tudatosan szenvedni akar Kovács Júlia halála miatt. A börtönben 
nehezen viseli el az életet és a költészet világában keres menedéket: verseket próbál írni. 
Amikor a börtön egyik vezetője tudomást szerez e hajlamáról, biztatja: „Menekülj a versbe, 
de onnan ne tovább." Igaz, ugyan ő  figyelmezteti: „A költészet már önmagában hasztalan 
és káros dolog. Ábrándozóva teszi és elpuhítja az embereket." Amikor a f őhős barátja, 
Istenfélő  Dániel is börtönbe jut, vigasztalja: „A költészet legy őzi a trágyabűzt." Ugyanő  
jegyzi meg: „Szóval a költészet szép és magasztos dolog, de egyetlen sebezhet ő  pontunk, 
mert minden belemagyarázható." A börtönben kerül sor Kiss Lajos óriási átalakulására. 
Tudniillik felfedezi a költészet nagyfokú hatását az emberekre. Rájön, a költészet sok 
szempontból nem más, mint a módosított valóság, vagy másképpen: a valóság egy maga-
sabb színtű  változata. Először öntudatlanul, majd a regény befejez ő  szakaszában tudatos 
költői hévvel történeteket szintetizál, gyakran úgy téve, mint megteremt ője, Gion Nándor, 
és ezekkel meghatározott hatást vált ki a hallgatóknál, s őt: azokat számára kedvez ő  
cselekedetek megtételére bírja. A tengerparti kényszertartózkodás folyamán egy dalmát 
lányt hódít meg történeteivel, kés őbb idült történelemkitalálóvá válik, mondhatnánk 
naivan hazudik, a zűrzavaros történetek szerkesztése szinte szükségletévé válik. 

Kiss Lajosból szemünk láttára lesz Felix Krull (hogy maradjunk Thomas Mann-nál). 
S amikor Árva Gyereket kitalált életrajzával traktálja azzal a leplezett céllal, hogy annak 
szeszgőzös elméjébe betáplálja kiszabadításának gondolatát, már egy újabb irodalmi ős 
körvonalai bontakoznak ki: Svejké. Kiss Lajos lépésenként felfedezi, hogy a képzel ődés 
nagyon is gyakorlatias, sőt nagyon gyakran az egyedüli fegyver lehet a valóság, vagy 
mondjuk: a hatalom kijátszása ellen. Mert a jól kiókumlált, valóban m űvészi áltatással 
szemben tehetetlen épp azért, mert nem rendelkezik elegend ő  fikcióval. Hol van már 
Rojtos Gallai István naiv álmodozása és kiszolgáltatottsága! Utódja, Kiss Lajos mesterien 
képes költői képességeit hétköznapi érdekekb ől mozgósítani. De ugyanakkor megmarad 
eszményi tisztasága is. A börtönb ől szabadulva már nem hajlandó szerepet vállalni az 
aranycsempészésben. Inkább befejezi tanulmányait és igyekszik megvalósítani régi álmát: 
verseket írni és azokat betanítani a tanyasi gyerekekkel. Természetesen most már azonban 
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örökre tisztában van azzal, hogy a valóságot át lehet költeni, ez az átköltött valóság hat az 
emberekre, általa a hatalom kijátszható. 

Utalnék a regény másik mozzanatára is, amely részben van kapcsolatban a fentiek-
ben tárgyalt h ős-problémával. Mégpedig arra, hogy Gion Nándor egyik el őző  művében sincs 
annyi konkrét utalás valóságunkra, mint ebben. Nem csak arra gondolok, hogy egyes 
hősök a maguk szemszögéből nézve kimondják véleményüket az uralkodó helyzetr ől 
(Gereben Mihály, nemi erőszak miatt elítélt: „Az a baja ennek az országnak, hogy tudatla-
nok a vezetők", vagy szellemileg kibillent volt csetnikek, majd partizán és rendtev ő  
rendőrfőnök: „Az a legnagyobb baja ennek az országnak, hogy már igazi b űnözői sincse-
nek"), hanem a börtöbeli körülmények sok szempontból félelmetesen emlékeztetnek a 
szabad világ játékszabályaira. Hiszen a h ősök java része a börtönben újra találkozik és ott 
folytatják előzetes tevékenységüket, a szeszcsempészést. És amikor Lakner Feri, a Liriku-
sok egyik tagja szabadulás után megjegyzi: „Most nem vagyunk börtönben." Istenfél ő  
Dániel felteszi a kérdést: „Nem?" „Elég sokat hallgattunk mindannyian". Ezt jegyzi meg 
Kiss Lajos a fenti kérdés feltevése után. Úgy gondolom, hogy ennek a felvetett kérdéskör-
nek az alapos megvizsgálása szintén lényegesen hozzájárulna Gion Nándor írásm űvésze-
tének megismeréséhez. 

Gion Nándort természetesen nem vádolhatjuk azzal, amivel h ősét, Kiss Lajost 
vádolta Istenfélő  Dániel, amikor az jelenlétében „„költ ősíteni” kezdte a valóságot barátja 
életútját is felhasználva, a cél szentesíti az eszközt jelszó alatt: „Ellopod az életrajzomat." 
Gion Nándor minden valószínűség szerint elsősorban önéletrajzi adatokra támaszkodott. 
Utaljunk csak a Thomas Mann-mozzanatra. Azt, hogy róla ír tanulmányt, azt Kiss Lajos 
néhányszor megemlíti. Tudva ezt, szeretném hangsúlyozni, hogy írónk egy id őben igen 
intenzíven foglalkozott a nagy német realista író m űveinek tanulmányozásával. Ennek 
eredményeképpen 1966-ban az Új Symposion 16. számában megjelent Félelemből származó 
humor című  tanulmánya, amelyben merészen átfogó képet akart nyújtani Thomas Mann-
ról. Idézzünk belőle egy jellemző  megállapítást: „A humor nála véd őpajzsul szolgál 
elsősorban saját kételyei és vádjai ellen." Tovább lépve az ifjú író arra a végs ő  (szerintem 
téves) következtetéshez jut, miszerint Thomas Mann-nál a humor és az irónia a félelem 
eredménye. Ez a megállapítás elég önkényes: a félelem nem lehetett az egyedüli indítéka 
Thomas Mann írásművészetének. De a félelem az indítéka a fentiekben méltatott regény-
nek. Hisz Kiss Lajos rettegve álmodik börtönr ől a könyv első  és utolsó oldalán. A valóság 
és a költészet összecsapásából vajon ki kerül ki gy őztesen? Kiszorul a humanitás a tanyasi 
iskolába? Thomas Mann-nak lehetett esetleg félelme írói képességeit illet ően, de Gion 
Nándornak félelme jóval átfogóbb. Ő  a humánumért retteg. 

VARGA ISTVÁN 

A MINDENSÉG KÖZELÉBEN 

SZIVERI JÁNOS: Bábel. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 

Egyszer társaságban megkérdezték t őlem hallottam-e már a szférá zenéjét? Értetlenül 
bámultam a kérdez őre. Mert lehet, hogy ott, mélyen benn már hallottam, vagy hallani 
véltem, de a valóságban egészen biztosan nem, mi több, el sem hiszem, hogy érzéki 
készségünkkel fel tudnánk fogni a mindenség hangjait. A szférák zenéje egyébként sem 
hang, nem zörej, nem ritmus és nem lüktetés, legfeljebb hullámzás, és sokkal inkább 
némaság, mintsem zaj. A szférák zenéje inkább szín és hangulat, az emlékezésben önma-
gára lelt tudat, a mindenség határtalanságának elragadó, boldog élménye. Nem, még soha 
nem hallottam a szférák zenéjét, de egészen biztosan megéltem már, láttam, vagy álmod-
tam róla, élveztem színeit, vagy féltem megkísért ő  mélységeitől. Megmagyarázhatatlan- 
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akkordok zendültek fel szívemben egy-egy megindító versszak olvastán, a táj tékozló színeit 
látva, esetleg a sötét éjszaka titkait fürkészve, amikor azt hittem, elérhet őek a csillagok. 
Álltam úgy mogyoróbarna alkonyatban, pergő  falevelek aranyában, hogy közben megsej-
tettem valamit a beteljesülés boldog titkaiból, s volt, hogy rögtön azután kétségbe ejtsen 
emberi világunk törékenysége. Igen, ilyen formában már volt közöm a szférák zenéjéhez, 
de ez legfeljebb csak utólag tudatosodott bennem. Mindig közöm volta szférák zenéjéhez, 
amikor valamit megsejtettem az emberr ől, arról, aki csakis önmagával mérheti a minden-
kor hatalmas életet. 

Ám aki korábban kérdéssel fordult hozzám, nem elégedett meg ennyivel; bekapcsolta 
a magnót, s ekkor valóban megszólalt a szférák zenéje! Pontosan ilyennek képzeltem el, 
tudtam, hogy ez a zene a mindenségre való emlékezés, mint ahogyan a tavaszi virágzás is 
az élet emléke. A szférák zenéjében minden hang együtt van, még sincs dallam, csak valami 
békés, halk és visszafogott hullámzás, valami olyasmi, mint amikor a szél begy űjti az 
illatokat. Mert tulajdonképpen err ől van szó. Svéd zenészek a fjordok vidékén, a tökéletes 
csend világában fölállítottak egy méreteiben túldimenzionált, hatalmas hárfát, melynek 
húrjait megzendítették a magasból lezúduló, jéghideg szelek. Földi halandó gyarló érzékei-
vel elragadóbb zenét soha nem hallott. Zenét, ami már nem is zene, hanem a világminden-
ség hangja, fénye és színe, íze és illata, emléke minden létez ő  szépségnek, maga az 
örökkévalóság illemtana. És miközben zengtek a húrok és játszott a szél, a botorkáló 
szellemet megérintette a teremt ő  Isten okossága. És szólt: láthatod a pályát, amelyhez te 
kevés vagy, de figyelj a tanításra s hallgasd meg a szférák üzenetét! Ma már tudom, 
elmúlhatatlanul zeng a szférák zenéje, s csak hit és méltóság kérdése, hogy érzékeinkkel, 
tudatunkkal fölfogjuk zengő  futamait. 

Olykor ma is hallom ezt a feledhetetlen zenét, a szélfútta hárfák, boldog suttogását, 
s nem kell hozzá révület, hogy újra a mindenség közelében érezzem magam. És ma már 
tudom, hogyan menekülhetek osonó alázattal a szférákat őrző  mindenséghez. SziveriJános 
Jelfedés című  versében írta: 

Senki sem érti alkotni mit jelent 
tényekre ébred a fáradt elme 
s mielőtt magának megfelelne 
befogni kényszerül a végtelent 

Semmi kétség, hogy e madáchi őszinteség forrása a költ ő  mindenségélményében 
keresendő, abban a mindenségélményben, amelyben Bábel című  kötetének versei fogan-
tak. Csak a halál közelségében lehet ily határozott egyértelm űséggel szólni az élet kozmi-
kus lényegéről, csak a mindent eldöntő  bizonyosság békéje hozhatja el a fölismerést: 
„Lehűlünk olykor mi is — s elenyészünk, / / szétpukkadunk egy végs ő  ütés nyomán, / 
Csapjuk fel a fejünket szaporán, / megsz űnés lesz úgyis ami részünk" (A médium ). Ebből 
a kozmikus bizonyosságból ered a Bábel létélménye, amelyben együtt van az élet egysze-
riségének ünnepe és a nemlét hatalmas méltósága, s az ünnep és a méltóság már csak a 
csillagok öröklétéhez fogható. Ennek a létélménynek a pillanatnyi élet elleni tiltakozás a 
lényege; tiltakozás minden ellen, ami a pillanatok veszedelmes sötétjébe szöv ődik. Cseppek 
a felfényl ő  kobakon  című  versében fogalmazta meg a leghatározottabban a félelmes 
indulatok érdekjellegét, a pillanat-emberek „boldog" önmagára találásának szégyenét. A 
költő  kifogása, hogy a percnyi igények nem mérhet ők a rend törvényeivel, hiszen az egyik 
a politikum, a másik a morál kérdése. Méltóságunk csak az id őtlenségben lelhető  meg, még 
akkor is, ha e méltóság nem ad esélyt a túlélésre: 

Szemétre vetve ázni es őben 
ehhez van talán gusztusod 
kiszenvedni s szenvedni id őtlen 
miközben szabdalják él ő  husod 
vagyunk így reméled egyre többen 

(Tisztogatás zsírszódával) 
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Sziveri János költészetében az igazán emberi, hogy a teljességet, az id őtlenséget, a 
mindenséget is kínjaiban, kételyeiben és gyötrelmeiben éli meg. Számára soha nem a 
pillanat fáj — hiszen az érdekekben konstituálódó pillanat-id ő  méltatlan a számontartás-
ra—, hanem a kozmikus mindenség, amely a szellem misztikájában felkínálta földi életünk-
nek a teljességet, s mi mégsem tudunk a nyomába eredni. Hiába építünk a magasság 
meghódításához tornyot, bábeli fölfordulás lesz az eredménye. Hiába a bölcsek tanítása, ha 
démonaink új és új mélységeket nyitnak meg bennünk és alattunk. ,Szajhák és pártüt ők", 
"duhaj őrangyalok" birodalmai lettek a földi terek, s az életet oly silánnyá tették, hogy az 
mindenestül méltatlan lett az örökkévalóság figyelmére. Ebb ől ered minden költői megren-
dültség és fájdalom, mert földi teret csak úgy lehet lépni, hogy közben állandósul a kétely: 
vajon megéri-e, méltó-e hozzám, s én mit tékozlok el magamból a méltatlanság forgatagá-
ban? S mert a kétely erkölcsi érvény ű  — mélyén a "miért legyek jó? — miért ne lennék jó?" 
dilemmájával —, a töprengés történelmi dimenziókat ölt magára. A Bábel nem más, mint 
az élettől elköszönő  költő  reménytelen számvetése az ember világi kiszolgáltatottsága 
felett. Sziveri János utolsó verseskötetében meghatározó szerep jut az elmúlt id őnek; 
„bőröm alá bújta múlt" — írta Civitas Dei című  versében. Minden gesztusában századokra 
emlékezik, az egész történelemre, amely után csak a keser űség és szomorúság maradt: 

Áthágva nyomorunk korlátain, 
zaklatott, részeg zenészeknek intek. 
Lárma feddi kényelmetlenül 
meglapuló képességeinket. 

(Farba) 

Sziveri János utolsó költői korszakában a megszólított és megidézett teljesség 
korántsem csak bölcsészeti igény ű , a költő  kérdései — s a kérdésekig el nem jutó gyanúja, 
sejtése is — a való, a megélhet ő  élet törvényeire irányul. S mert a tapasztalat és a törvények 
rendre ellentmondanak egymásnak, keser ű  iróniával fogalmazódik meg: „Nem zavar már 
semmi, csupán amit látok, / Halszám a szennyvíz felszínén tátog" (Pókálom). Az intenzív 
átlépés pillanataiban a keser űség olykor iróniába csap át, s villoni hetykeséggé válik. Ám 
hiába a mímelt egykedvűségbe öltöztetett dac, a látvány feletti kétségbeesést nehéz el-
leplezni, nehéz eltitkolni. A Bábel világa így azokra az ősi időkre emlékeztet, amikor az 
Éden elvesztésével a kinyilatkoztatás is már érvénytelenné vált, a megváltásnak — s vele 
együtt a megdicsőülésnek — viszont még az ígérete sem hangzott el. Az ember mindent ől 
megfosztottan él, reményei sem vezetik okos csillagai felé, elveszettségében be kell látnia, 
úrrá lett rajta a gonosz hatalma. A kozmikus félelem, a reménytelen hányódás egybemos 
időt és tereket, megteremtve azt a monumentalitást, amelynek ellenében a tisztaságot 
kellene megtalálni. Sziveri János utolsó nagy verseinek egyikében, a Lógunk a feszes 
zsinegen című  költeményében fogalmazta meg a menekül ő  lélek lesújtó ítéletét: „élni is 
alig-alig mertem", hogy a Bábel mindenségélménye egyetemessé növessze a tragédiát, s 
megszólaltassa az önfeledés keserű  fájdalmát is: 

lengő  lófejek a csillagok 
csörögnek de én csak hallgatok 
mint az üvegcse melyhez kavics ha koccan 
széttörik bár meg se moccan. 

Hát „csak ennyit érek?" — szól a számonkérés Istenhez, s a szellem biztatást szeretne 
hallani az üzenetként hozzá eljutó szférák zengését ől. Biztatást, hogy mégis övé a nagyság, 
ami földi küldetésében megilleti. Sziveri János egy elszennyezett világ ellenében hitte, 
lehetetlen, hogy hiába „dühöng a szívem, dühöng e Bábel", lehetetlen, hogy hitünk méltó-
sága ne jelenjen meg a világi küls őségekben! Csak éppen eszközeit nem leljük a Jónak. És 
mert a jóság és a gonoszság a mindenség kérdésévé vált, Sziveri János utolsó költ ői 
korszakának versei a mindenségre való emlékezés jegyében születtek. A sorskérdések csak 
megnevezési lehetőséget kölcsönöznek az általános emberi gondoknak, melyek mögött a 
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létezés igazi nagy titkai rejlenek. Megnemesítheti-e a tisztaságba vetett hit, a jóság 
törvénye magát az életet? A válasz talán nem is a szavakon múlik — hanem a költészet 
egészén. A szférák zenéjéhez fogható, titokzatos, titkaival is felemel ő  zengésén, a jeges szél 
zúgatta hárfazenén, amely magával hozza a kiolthatatlan fényességet, a határtalan ragyo-
gást is, amivel együtt jár az „íme hát megleltem hazámat" dacos öntudata is. 

MÁK FERENC 

VILÁGTALANOK 

SUSAN SONTAG: Halálkészlet. 
Fordította: László Zsófia. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 

Első  megjelenésétől (1967) számítva huszonkét év elmúltával került az olvasó elé magyar 
fordításban Susan Sontag, a híres amerikai írón ő  Death Kit című  regénye. Az elmúlt két 
évtized a regény műalkotásértékét nem csorbítota. Ma is érdekfeszít ő  intellektuális él-
ményben részesíti olvasóit, de nem kortárs valóságszemlélet jegyében íródott, így a befo-
gadóra tett hatásának intenzitása ma jóval kisebb, mint megjelenésének (aktuális 
valóságfelfogás szellemében) lehetett. 

A regényben ábrázolt valóság, az ábrázolásmód filozófiai alapja, a m űalkotás at-
moszférája, hősei, tér- és időkoordinátái, valamint a kommunikációs helyzetek az abszurd 
irodalom alkotásaival rokonítja Susan Sontag regényét. Az abszurd irodalomnak pedig 
(tanácskozás volt róla Londonban 1988-ban) úgy látszik, vége van, túljutott leghatásosabb 
korszakán. Az abszurd mint élettény persze nem t űnhet el életünkből. A valóságot 
megjelenítő  irodalomból sem hiányozhat, akár mint esztétikai, akár mint filozófiai kate-
gória, de jelen van. A londoni tanácskozáson is megállapítást nyert: „Hiszen a világ 
drámairodalmának fele, amely a tragikumot nem választotta el a komikumtól, Shakes-
peare óta mindig is abszurd volt. S őt, tovább hátrálva az id őben, abszurdnak tekinthető  
mindaz, ami Oidipusszal történik. Ionesco példákkal igyekezett igazolni, hogy abszurditá-
sok halmaza a régmúlt és a tegnap történelme is" (Id. Nagyvilág 1988/12. Földes Anna: 
Szőnyegen az abszurd dráma). Életünket, cselekedeteinket, gondolatainkat azonban már 
nem az abszurd átfogó életérzése irányítja. Értelmünk korlátozottságát az abszurd (lázadó) 
embernél kevésbé tragikusan éljük át. A világra sem csupán mint egy tömbb ől faragott 
rosszra tekintünk, nem úgy, mint Joseph K, Mersault és Dalton Harron. A Halálkészlet 
főhőse Dalton Harron — családi becenevén Diddy — valóban Joseph K. és Mersault rokona, 
csak sokkal ösztönösebb annál, mintsem tudatos lázadó lehetne. Az eddig napvilágot látott 
könyvismertetők (pl. Nagyvilág 1990/6. Földes Anna: Esendő, tétova turista önnön tuda-
tának kietlen útveszt őjében) Diddyben Raszkolnyikov vonásait is felismerik. Nálánál 
azonban sokkal esendőbb „bűnös". Diddy „bűne" — a vasúti pályamunkás meggyilkolása — 
teljesen irreális. Bűnhődése Így nemcsak értelmetlen, hanem egészen más célzatú is. 
„Diddy e pillanatban úgy érzi, szívesebben lenne épelméjű  bűnös, mint ártatlan és őrült". 

Susan Sontag Diddyt nem teszi meg a történet narrátorává, hisz ő  nemcsak képtelen 
a dolgok és a világ objektív szemléletére, hanem teljes életre sincs ereje: „Diddynek, bár 
igazából nem élt, volt élete. A kett ő  aligha ugyanaz. Némely ember azonos az életével. 
Mások, miként Diddy, csupán kitöltik az életüket. Mint tétova bérl ők, akik soha nem 
tudják, meddig terjed a joguk, vagy mikor jár le a bérleti szerz ődésük. Mint az ügyetlen 
kartográfusok, akik újra meg újra megrajzolják egy egzotikus földrész hibás térképét". A 
világ, amelyben él, a hatvanas évek Amerikája, éppolyan rejtélyes, idegen, ellenséges, 
eligazító elveket és a megismerhet őség kritériumait nélkülöz ő  világ, mint amilyenben 
Joseph K és Mersault tengeti életét. Diddy el őször öngyilkosság útján próbál meg kiszállni 
belőle, majd pedig ő  is megteremti a maga egyszemélyes, bels ő  világát, melyre nem 
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érvényesek a mindennapok normái, s amelyben élve képtelen kapcsolatot teremteni mások 
külön világával. Hester Nayburnhoz való ragaszkodása is alapjában véve medd ő  kísérlet. 

Szinte ösztönösen iszonyodik mások életrevalóságától, így Hester élvezethabzsoló 
magatartásától, Mrs. Nayburn b őbeszédűségétől, Myra Incardona primitív viselkedését ől, 
munkatársainak racionális életszemléletét ől stb. Pedig látszólag minden rendben van. 
Dalton Harron (akár Joseph K vagy Mersault) munkatársai és ismer ősei körében is 
tekintélynek örvend. Egy mikroszkópokat gyártó cég reklámf őnöke, s noha csak kitölti az 
életét, a ráosztott szerepet egészen jól játssza. Épp egy vállalati konferenciára utazik New 
Yorkból Buffalóba a Kalóz nevű  szupervonaton, amikor valami megmagyarázhatatlan 
történik vele. A vonat műszaki meghibásodás miatt megáll egy alagútban. Diddy a fülke 
utasainak jóváhagyásával kimegy körülnézni. Az alagútban aztán néhány perc múlva 
gyilkossá válik, megöli az alagútban tényked ő  munkást. Miután visszakerül a vonatra, 
ugyancsak teljesen váratlanul, szexuális kalandba keveredik Hester Nayburnnal, a vak 
lánnyal, aki kifinomult hallásában bízva később egyértelm űen állítja, a fülkét korábban 
senki sem hagyta el, Diddy sem. Másnap az újságok beszámolnak Angelo Incardona 
haláláról, de balesetről írnak. Egy újságcikk még ennél is döbbenetesebb tényt közöl: a 
Kalóz nevű  szupervonat vezetője a nagy sebesség . miatt nem észlelte a gázolást, így a 
szerelvény a végállomásig meg sem állt. Diddy nem szállhatott le a vonatról. 

Nyaka körül szorul a hurok. Él vagy nem él, épelméj ű  vagy őrült, ez a tét. Nem segít 
rajta Myra Incardonával, az áldozat özvegyével való találkozása sem. A vállalati konferen-
cia nem érdekli, nem vágyik szakmabeli el őrehaladásra. Minden tettének, további cseleke-
detének célja csak egy: önmaga. Bizonyosságot nyerni arról, hogy joga van az életre. Az 
utolsó szalmaszál, amelybe kapaszkodik, Hester Nayburn. Hestert őrült anyja lúggal 
megvakította. Tizennégy éves volt, amikor őt is elárulták, neki is alapos oka volna 
kivonulni a világból. A világgal való szembenállása azonban másként nyilvánul meg, mint 
Diddynél. Ő  inkább elfogyasztja, föl őrli, fölhabzsolja a világot maga körül. Noha Diddy az, 
aki lát, a látásában sérült lánnyal szemben ő  a világtalan. Miután Hester sikertelen 
szemműtéten esik át, Diddy még egy utolsó kísérletet tesz. Feleségül veszi Hestert és általa, 
a vele tett felfedez ő  körutak révén próbálja újraélni az életet. Hester azonban túlságosan 
intelligens, és a maga teremtette világban túlságosan is er ősen álla lábán ahhoz, hogy más 
(Diddy) éljen helyette. Diddy és Hester világa között nem jön létre termékeny kapcsolat, 
együttélésük dinamikus (és az sem segít, hogy harmonikus) szexuális kapcsolat marad. A 
valóságérzékében sérült Diddy értékítéletei sem helytállók (pl. testvérének, a sikeres 
Paulnak és egyben fizikai-szellemi ellentétének elítélése). 

Élete a teljes hitetlenség és cselekv őképtelenség állapotába jut, amikor ágy dönt, 
hogy visszamegy a tetthelyre, Angelo Incardona meggyilkolásának színhelyére. Ott azon-
ban megnyugvás helyett teljes káosz várja. Az alagútban Hestert is végérvényesen elveszíti. 
Amibe jut, halál-panoptikum. A reális élet visszája, kizökkent id ő, irreális helyszínek, 
alogikus rend. Úgy rémlik, nincs megoldás. Aztán az utolsó mondatok („Eg fiatalos, ápolt 
férfi fehér köpenyben és fehér nadrágban tolókocsit gurít az ágyához.”) mindent egyér-
telműsítenek: amnézia az egész. Susan Sontag olvasóit megszabadítja a lidércnyomástól, 
de ezzel (az írónő  világéletében tiltakozott a kritika ellen, mert az szerinte m űveinek 
szubjektív élveboncolása) a regény olvasóra tett hatásán ront. Ha van hibája ennek az 
egyébként kitűnő  regénynek, akkor ez az. 

Susan Sontag esszéíróként ismert irodalmi köztudatunkban és regényében is érvé-
nyesíti az esszéista erényeit, szüntelen elemzi, összegzi, különböz ő  szemszögből világítja 
meg a tényeket. Diddyt más-más szerepekben vetíti elénk, így van Diddy a Jó, a Kész, a 
Meggyötört, Diddy a Takaros, a Szörnyeteg, az Aggódó stb. és végül Diddy a Beszeny-
nyeződött. A regény egyik legérdekesebb részlete: regény a regényben, vagyis a f őhős, Diddy 
írása a Farkasfiról (önmagáról), melyr ől egy álmából szerzünk tudomást. A regényben 
regényt olvasunk, amit a f őhős Diddy álomként él át. A regény regénye, az álom álma .. . 
Megéri elolvasni, még két évtizedes késéssel is. 

BENCE ERIKA 
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HAMAROSAN MEGJELENIK AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 
44. KÖTETE 

Mák Ferenc 

FÉNYESSÉGEK TITKAI 
(Kritikák, esszék) 

Mák Ferenc a „kiátkozott nemzedék", az új Symposion második vonula-
tának egyik legtehetségesebb, legfelkészültebb és legelmélyültebb alkotója. Ez 
csupán a második kölete, noha tanulmányaival, esszéivel és kritikáival már több 
mint egy évtizede jelen van folyóiratainkban és az újságok hasábjain. Mindez 
nyilván elsősorban halkszavúságával, az alkotás iránt tanúsított alázatával 
magyarázható. 

Fényességek titkai című  könyvében a magyar irodalom nagy területét járja 
be: az Elmenőben még megszólítanak címet viselő  fejezetben irodalmunk és 
közgondolkodásunk klasszikusait, Bibó Istvánt, Kosztolányi Dezs őt, Babits 
Mihályt, Karinthy Frigyest, Csáth Gézát és Radnóti Miklóst hozza közelebb 
hozzánk, a Nehéz számvetésben helyünket, a jugoszláviai magyar írás helyét 
keresi az egyetemes magyar irodalom fényes napja alatt, a kisebbségi helyzet 
anyajegyeit és szemöcseit tapogatja érzékeny u jjakkal, A megálmodott csend felé 
című  kötetzáró fejezetben pedig itthoni értékeinkre — Herceg János, Szeli 
István, Csépe Imre, Lévay Endre, Fehér Ferenc, Dér Zoltan, Tolnai Ottó, Sziveri 
János, Kontra Ferenc, Apró István alkotásaira — igyekszik ért ő  módon 
ráirányítani a figyelmet. 

Mák Ferenc nem elfogult kritikus, kötetének összeállításakor sem m űfaji, 
sem irányzatbeli, sem nemzedéki elfogultság nem munkált benne, nem 
korlátozta. Az ízléséhez egészen biztos közel álló Sziveri János és Tolnai Ottó 
értékei mellett érzékeny szemmel felfedezi Csépe Imre és Lévay Endre alkotói 
értékeit is. Minden tanulmányában a valós értékek után kutat, mutatkozzanak 
azok bármely irodalmi irányzat és műfaj keretében; a közösségi gondok 
felvállalásától sem idegenked ő, magas esztétikai színvonalú alkotások után. S 
pontosan látja, hogy „.... az avantgárd esztéticizmusának ezoterizmusába 
zárkózott írók és költők csoportja mais süketen és vakon megy el az önmagukat 
hatványozottan újrateremtő  közösségi gondok mellett — megint csak azt mon-
dom, európai elhivatottságuk talmi ragyogásától káprázó szemekkel". 

A rejt őzköd ő  öntudat című  nagy lélegzetű , irodalmunkat, kisebbségi 
léthelyzetünket, hovatartozásunk kérdéseit, tudatállapotunkat legközvet-
lenebbül érintő  ihletett tanulmánya, még ha egyes megállapításaival esetleg 
vitatkozni is lehet, kétségkívül legfontosabb darabja a kötetnek. Kevesen írtak 
előtte égtájunk alatt ilyen elmélyült, nemes hevülett ől átforrósított, mégis hig-
gadtan elemző, pontosan fogalmazó tanulmányt a kisebbségi sors és az irodal-
mi alkotások szövevényes kapcsolatáról. 

„E kiszolgáltatottságából ered — állapítja meg egyebek között —, hogy irodal-
munk csak a legritkább esetben tudja megmutatni a közösségnek a vállalható 
értéktartalmakat, ezért hosszú id ő  óta folyamatosan másról beszél." Mégis: 
Szeli István, Herceg János, Sziveri János, Gion Nándor, Dudás Károly, 
Domonkos István, Tolnai Ottó műveinek elemzésével bizonyítja, hogy azért 
mégsem egészen reménytelen a helyzet .. . 

„Európára nyitott nemzeti hagyományaink történetiségéb ől nőhet ki meg-
maradásunk bátorító hite, s akkor látóhatártól látóhatárig kisebbségi önis-
meretünk is befuthatja pályáját, hogy létrehozza önbecsülésünk számára a 
tágasság klasszikus iskoláját." Ebb ől a megállapításából erednek azok a teendők, 
amelyek akár útmutatásul is szolgálhatnak számunkra. 



Galériánk 

KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDNÉ BRENNER EULÁLIA 

Városunk legnagyobb költ őfiának édesanyja. Szabadkán született 1866. 
február 12-én, s itt is halt meg 1948. június 20-án. Édesapja Brenner József 
(1826-1887) gyógyszerész, édesanyja pedig Hofbauer Aurélia (1835-1916) volt. 
Egy nővére és négy bátyja közül dr. Brenner József (1860-1945) ügyvéd, Csáth 
Géza író édesapja a legismertebb. 1884 júliusában ment férjhez Kosztolányi 
Árpád főgimnáziumi tanárhoz. Házasságukból négy gyermek született: Dezs ő , 
a költő, Árpád, a köztiszteletben álló orvos, Mária, a Pacsirta hősnője és 
Gusztika, aki azonban csak egy napig élt. Kosztolányi Dezs ő  édesanyjáról írt 
költeményei közül legismertebb a Fényes koszorú című , a Szegény anyám csak 
egy dalt zongorázik és az Anyuska régi képe kezdetű  vers. Képünk azon kevés 
felvételek egyike, amely fiatalkorában készült róla Németh Alajos budapesti 
mű termében. 


