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KOPECZKY LÁSZLÓ 

KÉREK EGY HALOTTAT! 
TRAMÉDIA 3. 

III. FELVONÁS 

Ugyanott, ugyanazok egy másodperc múlva. 

FEHÉRNÉ: (riadtan nézi a fehér galambot a kezében) Mi ez? 
FŐORVOS: Semmi ... Ferke hüléskedik. 
FEHÉRNÉ: (ajkába harap) Pont jókor. 
FERKE: Várjunk, várjunk! Nem a Ferke itt az egyetlen buggyant. (Odafor-

dul a takarítón őhöz.) Mari néni! Most mért nem lefetyöl? 
MARNI NÉNI: (szólni akar) 
IGAZGATÓ: Na még csak az hiányzik! 
MARI NÉNI: (megbántva) Nem is tudja, mit akarok mondani! 
IGAZGATÓ: Nem a fenét! 
FEHÉRNÉ: (kétségbeesetten) Semmit sem értek .. . 
IGAZGATÓ: Ígérem, hogy mindent megmagyarázok. 
FERKE: Na, ezt még megvárom. 
IGAZGATÓ: (zordul az ajtóra mutat) 
(Az ajtó magától kinyílik. A döbbent csendben behátrál egy pizsamás beteg 

és egy kopott öregúr horpadt keménykalappal a fején. Idegesen tekingetnek kifelé 
a folyosóra.) 

FŐORVOS: Hé! 
(Mint akit megcsíptek, a hét beosonó ijedten pördül a tengelye körül.) 
KALAPOS: (elvigyorodik, lekapja a kalapját) Jó napot, uram! Jó napot 

asszonyom! Jó napot, kisasszony! 
IGAZGATÓ: Mit keresnek itt? 
ÁPOLT: (elveresedik, nyel egyet) E ... eltévesztettük az ajtót .. . (A Kala-

posra mutat.) Az úr a látogatóm. 
NŐVÉRKE: És maga? 
ÁPOLT: Itt fekszem a csemegeosztályon. 
IGAZGATÓ: Micsoda? 
NŐVÉRKE: (kedvetlenül) Cukros. 
IGAZGATÓ: Ja úgy ... Hallja, ne mászkáljanak itt le-föl. Ez nem sétatér, 

ez kórház. Nem ismerik a házirendet? 
ÁPOLT: (alázatosan) De igen ... Már itt sem vagyunk ... (Megrántja a 

Kalapos kabátját.) Gubics! 
KALAPOS: (lekapja a kalapját) Jó napot, kisasszony! Jó napot, asszonyom! 

JÓ napot, uram! 

(Kihátrálnak.) 

ISMERETLEN BETEG: (röhög) Nem normális, haha! Jó napot, uram! Jó 
napot, asszonyom! Ahhaha ... Ehhehe .. . 
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FŐORVOS: (gorombán ránéz) 
ISMERETLEN BETEG: (fejére rántja a takarót) 
IGAZGATÓ: Ferke! Dobja ki ezt az alakot! 
FERKE: Úgy volt az imént, hogy magamat dobjam ki. 
NŐVÉRKE: Ne feleseljen annyit! 
MARI NÉNI: (odafordul) 
NŐVÉRKE: (elébe vág) Maga se! 
MARI NÉNI: Akkor menjenek ki, hogy kitakaríthassak. 
FEHÉRNÉ: (a galambot a főorvosnak nyújtja át, karba teszi a kezét, elszán-

tan) Én addig nem mozdulok, míg vissza nem kapom a férjemet! 
FŐORVOS: Tessék! (Visszaadja a galambot.) 
FEHÉRNÉ: (elveszti a türelmét) Mit akarnak ezzel a galambbal?! 
FŐORVOS—IGAZGATÓ: (egyszerre) Mari néni! 
MARI NÉNI: (Fehérnéhez) Látja, kedves, pisszennem se szabad. 
NŐVÉRKE: Már kisziszegte magát az imént. 
FERKE: Úgy van. Tartsa a száját meg az ajtót — indul a Ferke-Trans! 
NŐVÉRKE: Mért nem hozza a kocsiját? 
FERKE: Ide viszem csak, a lifthez. Direkció a pince! (Kitakarja az Isme-

retlen Beteget.) Mehet, papa, a lepedő  alá! 

(Felkapja.) 

ISMERETLEN BETEG: (rúgkapál) Nem akarok! Gyógyítsanak meg. Ne-
kem krónikus elzáródásom van. 

FERKE: (nyögve) Nah! Nah! Majd mindjárt elszóródik csakugyan. Leejtem, 
ha így rúgkapál. 

ISMERETLEN BETEG: (Ferke öléb ől) Fizetek! 
FERKE: Nyughasson! (Kifelé tántorog a cúgkapálódzó terhével.),,Megy a 

gőzős, megy a gőzös ..." 
FEHÉRNÉ: (szánakozva néz utánuk) Szegény ember. 
FŐORVOS: (mondani akar valamit, de ebben apillanatban iszonyú csöröm-

pölés hallatszik kintr ől) 

(Baljós csend.) 

FERKE: (csapzottan megjelenik az ajtóban) Leejtettem .. . 
MARI NÉNI: Te ló! 
FŐORVOS: Leejtette és mi v a n? 
FERKE: (halkan mordul) Asszem, bekampecolt .. . 
IGAZGATÓ: Micsoda? Na még csak ez hiányzott! Előbb a Fehéret, most a 

Takácsot .. . 
FEHÉRNÉ: Mit csinált a férjemmel?! 
FERKE: Ezt ők mondják. Esküszöm, hogy .. . 
NŐVÉRKE: (felcsattan) Vitatkozunk, az az ember meg fekszik ott a kövön! 
FŐORVOS: (megsimogatja a N ővérke arcát) Igaza van, kedves. (Sietős 

léptekkel kimegy.) 
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(Utánatódulnak. Hangok a folyosón: ,He! Álljon meg!" ... 'Nem mehet így 
el!" ... Meg kell vizsgálnunk!" ... Nem hallja?!") 

FERKE: (be, röhögve) Atyaúristen, hogy iszkolt! 
FŐORVOS: (kacag) Felváltva sántít mindkét lábára. 
NŐVÉRKE: Feldöntötte Grappenmeister mellszobrát a lépcs őkanyarban. 
(Kitör belőlük a féktelen jókedv, a derekukat fogják a kacagástól). 
FEHÉRNÉ: (inderülten szemléli őket) Jókedvük van. 
IGAZGATÓ: (elkomorodik) Az. Minden okunk megvan rá. 
MARI NÉNI: Nem létező  páciens van, létez ő  meg nincs. (Várja, hogy 

ráreccsentenek, de erőt vett már mindenkin a fásultság.) 
KÍVÁNCSI: Ha megengedik a kollegák, én tiszta vizet öntök a pohárba. 
FEHÉRNÉ: Én úgy látom, hogy a pohár sem tiszta. 
IGAZGATÓ: (szemrehányással) Hogy beszélhet így, Helén?! 
FEHÉRNÉ: Amit ma itt velem tettek, az egy embertelen ... (Elcsuklik a 

hangja.) 
KÍVÁNCSI: (megfogja a vállát) Nem, nem, kedves, ami itt van, az őket 

éppúgy megviselte, mint kegyedet. 
FEHÉRNÉ: De hát ... mi van itt!? 
KÍVÁNCSI: Nem óhajt leülni el őbb? 
FEHÉRNÉ: (gépiesen leül az ágy szélére) 
KÍVÁNCSI: (a rövid, de kínos csend után) Eltűnt .. • 
FEHÉRNÉ: (halálsápadtan felpattan) 
FERKE: (felmordul) Naon tapintatos! 
FEHÉRNÉ: (nehezen talál szavakat) Hogyhogy eltúnt? De hiszen a saját 

szememmel .. . 
FERKE: Maga volt az utolsó, aki látta. Mire ideértem a taligámmal, már 

csak a hűlt hely volt. Maximum langyos. 
FŐORVOS: Először egymásnak estünk. Ferke azzal gyenúsított bennün-

ket, hogy mi tüntettük el, nehogy kiderüljön, miszerint m űvi hibát követtünk el. 
FERKE: Ők meg azt állították, hogy elszórtam a folyosón. 
NŐVÉRKE: Hát, ami azt illeti, az imént is .. . 
FERKE: Ez? Ez fejest ugrott a kőkockára. Úgy viháncolt, mint egy sz űz 

lány, akit meg akarnak .. . 
IGAZGATÓ: Ferke! 
FERKE: (Mari néni fiilébe súgja) 
MARI NÉNI: (visszakézb ől megvágja) 
FŐORVOS: A kijáratot lezártuk. Végigfutottunk a folyosókon. Benéztünk 

a közös termekbe, illemhelyekre, ambulanciákra. Még a m űtőbe is. 
IGAZGATÓ: (drámaian széttárja a karjait) Felszívódott! 
FEHÉRNÉ: De hát ez lehetetlen! 
IGAZGATÓ: Ez az! 
FEHÉRNÉ: (hitetlenkedve) Mikor másodszor jöttem, még itt volt. 

FŐORVOS: A Ferke volt az. 
FERKE: (kidülleszti a mellét) Önkéntes halott. Remélem, elsején kapok egy 

kis prémiumot. 
FŐORVOS: Egy frászt! 
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FERKE: (lehangoltan) Ezeknek haljon meg az ember! 
FEHÉRNÉ: De hát mért csinálták ezt a komédiát? 
FŐORVOS: Delegáció járt itt. Nem akarunk kavarodást. 
FEHÉRNÉ: Istenem! Hol lehet? 
MARI NÉNI: (sejtelmesen) Tűz! Tűz! (Felnéz az égre.) 
FERKE: (gúnyosan) Mi az, már a fehér galambból is lelécelt? 
MARI NÉNI: Igen ... Aztán vissza ... (Révület ben.) ,,Még nem jöhetsz . . ." 
FEHÉRNÉ: (kétségbeesetten) Ezt sem értem. 
NŐVÉRKE: Ezt mi sem. 
KÍVÁNCSI: Mindjárt megmagyarázom .. . 
FEHÉRNÉ: (vértelenül) Üljek le? 
KÍVÁNCSI: (nem vet ügyet a szúrásra, mosolyogva legyint, el őveszi a 

könyvet) Ebből a könyvből olvaštam fel Mari néninek. Az egyik túlvilágot járt 
páciens vallomását, aki az istennel találkozott. 

FEHÉRNÉ: (nézi a könyvet) “SOUVENIR DE LA MORT" ... De hisz ez 
francia. 

KÍVÁNCSI: Pontosabban: francia fordítás. A fordítást fordítottam kapás-
ból ... A mű  eredeti címe: .RECOLLECTION OF DEATH" — ',Emlékezés a 
halálra" 

FŐORVOS: Setétben való tapogatódzás fekete szemüveggel. 
ÁPOLT: (bedugja a fejét) 
FŐORVOS: (dobbant) 
ÁPOLT: (megpattan) 
KÍVÁNCSI: Senki sem állít semmit. A szerzők csak azt javallják: a feltárt 

jelenségekről el kéne gondolkodni. Eddig azt hittük: ha szemünk becsukjuk — 
sötét lesz. 

MARI NÉNI: Hitte, aki hitte. 
FERKE: A ruskó leszámítva. (Odébb húzódik sebesen.) 
FÉHÉRNE: Valahogy én sem tudok belenyugodni, hogy vége, ha vége .. . 

Én még szeretnék találkozni szeretteimmel. 
FŐORVOS: Ez egy jámbor óhaj. Mi a valóságról beszélünk. (Türelmetlenül.) 

És éppen azért tartom felel őtlenségnek egy tudós részér ől, hogy tápot adjon a 
naiv elképzeléseknek. A túlvilágot azoknak ígérgették, akiknek az itteni javakból 
nem óhajtottak juttatni. 

MARI NÉNI: (bedugja a Etilét) 
FEHÉRNÉ: De hát mi van ebben a könyvben? 
KÍVÁNCSI: Ebben meg másik öt-hat szerz őjében .. . 
FŐORVOS: Nocsak! Öt-hat? 
KÍVÁNCSI: Akikről én tudok: Fiore, Pisani, Misraki, Fuller, Ring .. . 

(Fehérnéhez.) Itt, kedves, azok beszélnek, akik kirándulást tettek a halálba, de az 
egyre csodálatosabb eredményeket produkáló reanimáció visszarántotta őket az 
életbe ... Az a tizenkét óra után öt perc, amikor a tudat önállósítja magát .. . 

FEHÉRNÉ: (elgondolkozva veszi kezébe a könyvet, belelapoz, megállapodik 
az egyik jelz őnél) 
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(Fényjáték, zene.) 

V.'s.ONNANJÖTT": L'instant ou je suis sorti de ce corps-la, a étáit la chose 
le plus merveilleuse au monde! Tout ce que je voayais était parfait . . . 

(Világos lesz.) 

FEHÉRNÉ: (kérd őn tekint a Kíváncsira) 
KÍVÁNCSI: (elmosolyodik) Adja csak ide ... (Megköszörüli a torkát.) 

(Fényjáték, zene) 

V. '.ONNANJÖTT": (bis, magyarul) ... A pillanat, amidőn testemb ől 
kiléptem, életem legcsodálatosabb élménye volt ... Amerre tekintsek csak, min-
den maga a tökély ... E világon nem található hozzá hasonló ... A leggyö-
nyörűbb pillanataim elhalványultak mellette ... Mély érzésekkel, örömekkel, 
szerelemmel, békével teli ... Hihetetlen megkönnyebbülés vett rajtam er őt .. . 
Halk muzsika csendült, méltóságteljes, tiszta .. . 

(Világos lesz.) 

FŐORVOS: Made in Metro—Goldwin—Mayer. Jóságos nagymama haldo-
kol hófehér csipkék között, miközben minden Fastern-Oil részvényt a kitagadott 
unokaöccsre hagy. 

IGAZGATÓ: (gépiesen) Mari néni! 
MARI NÉNI: (fájdalmasan az égre néz) 
FEHÉRNÉ: (a Főorvoshoz) Belém fojtotta a sírást .. . 
MARI NÉNI: Nem mindig ilyen. Pláne, ha nem vagyunk ennyien. 
FŐORVOS: (vészjóslóan) Ne most jól figyeljen, vín pletykatojás! (Átöleli a 

Nővérkét és szenvedélyesen megcsókolja.) 
NŐVÉRKE: (a megdöbbenés után kitépi magát a karjából, hangja fájdal-

masan szemrehányó) Miért csinálta ezt? 
FŐORVOS: (még mindig a düh g őzében) Mert addig nem nyugszanak ezek 

a vércsék, míg bele nem hajszolják az embert az őrültségbe. Hát tessék! És MOST 
LE A PÚPOMRÓL! 

FERKE: (sóváran) Szeretnék megőrülni. 
MARI NÉNI: Csibész! 
FEHÉRNÉ: (türelmetlenül) Tulajdonképpen kié ez a galamb? 
MARI NÉNI: A magáé, kedves. 

(Kínos csend.) 

IGAZGATÓ: Nézze, Helén ... Ha már a többit elmondtuk, mért ne mon-
danók el ezt is ... (Nagy lélegzetet vesz, aztán könyökével megböki a F őorvost.) 
Mondd te! 

FŐORVOS: (könyörg őn) Nővérke! 
NŐVÉRKE: (dacosan megrázza a fejét) 
KÍVÁNCSI: Megengedi, asszonyom? 

283 



FEHÉRNÉ: (automatikusan leül) 
KÍVÁNCSI: Képzelje el ezt a sokkot: mindent átkutatnak a pincét ől a 

padlásig, de a kedves megboldogult sehol. Maga mit csinált volna helyükben? 
FEHÉRNÉ: Hát el őször is ... szoltam volna nekem. 
KÍVÁNCSI: Nem akarták fölösleges megrázkódtatásnak kitenni. 
FEHÉRNÉ: (gúnyosan) Sikerült! 
KÍVÁNCSI: (nem vesz tudomást a megjegyzésr ől) És akkor .:. Deus ex 

faragott szekrény! 
FEHÉRNÉ: (elképed) Sze-ekrény? 
KÍVÁNCSI: (odamegy és szeretetteljesen megveregeti) Gyönyörű  faragott 

szekrény. Akkora, mint egy másodosztályú váróterem. Csak azért nem gondoltak 
rá, mert annyira kézenfekv ő. Az ágy és közte a távolság ... (leméri) öt lépés .. . 
Ennyit egy halott is meg tud tenni .. . 

FEHÉRNÉ: (szemrehányón néz rá) 
KÍVÁNCSI: Őpf ... Facon de dfre ... Csak úgy mondomformán .. . 
FEHÉRNÉ: Felkel az ágyról, és besétál a szekrénybe? 
FŐORVOS: (a Kíváncsi felé vág) Voilá! És képzelje, csak akkor jutott 

eszünkbe, mikor Ferke, Mari néni sepr ője elől menekülve beugrott és magára 
húzta az Ajtaját .. . 

IGAZGATÓ:... A szekrényben dulakodás zaja ... Kivágódik az ajtó, és 
kilépFerkóegy fehér galambbal! 

FEHÉRNÉ: (elsápad) Értem. És maguk azt hiszik, hogy ... hogy .a ... hogy 
ő  a . . . 

MARI NÉNI: (megvet őn) Ezek?! Levest akartak bel őle főzni! 
IGAZGATÓ: Na ne inszinuálgassunk itten! Csak a Ferke. 
FEHÉRNÉ: (szikrázó szemmel) Kanibál! (Gyengéden megsimogatja a ga-

lambot.) 
FERKE: Csak nem azt akarja mondani, hogy a férje galambformán repeked 

itten? 
MARI NÉNI: Nem mindenki olyan fakutyi, mint te. (Fehérnéhez.) Igaz, 

kedves? 
FEHÉRNÉ: (ajkába harap) 
IGAZGATÓ: (felszisszen) Helén! 
FEHÉRNÉ: Természetesen ... nem ... Én ... én ... Olyan zavarodott 

vagyok. De mit keresett volna a férjem a szekrényben? 
FŐORVOS: (a Kíváncsihoz gúnyosan) Mit mondanának erre a halottai, 

kolléga úr? 
KÍVÁNCSI: Az öreg nyanyinak ... (Gyorsan.) Bocsánat! A néninek igaza 

van: maga olyan márványfej ű, hogy kalapáccsal se lehet oda mást beverni, csak 
ami benne van ... Nos, a halottak ... Az egyik olyat tudott cselekedni, amit 
fizikai formájában nem tudott soha. A hölgy ugyanis, aki ódon házban lakott, 
melynek felső  ablakait csak széken állva tudta kinyitni, most o dal  e b b e n t 
játszva! A harmadik szobában alvó gyermekéhez éjszaka nem kellett odabotor-
kálni, csukott ajtón, falon odasuhant testéb ől kilépve ... Csak az aggasztotta, 
hogy egyszer nem talál vissza. 

FERKE: Az ilyenek rázzák a láncot a vidéki angol kastélyokban. 
MARI NÉNI: (bólogat) 
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FŐORVOS: Tekintsünk el most attól, mennyire hiszek a dez- és reintegrá-
cióban, ez a megismerés a mi esetünkön édeskeveset lendít. Nem tudunk ugyanis 
elszámolni Fehér úr fizikai formájával ... (Odamegy, megkoppintja a galamb 
csőrét.) Hol a porhüvelye, uram? 

NŐVÉRKE: (felháborodva) Péter! 
MARI NÉNI: (összenéznek Ferkével) 
FŐORVOS: (elszégyelli magát, megfogja Helén vállát) Csak azt szeretném, 

hogy ne terhelje az agyát ezekkel a lázálmokkal. A kedves férje szabályosan 
meghalt, s ha a szív leállása és a biológiai halál között voltak is öntudatbéli 
ütközései az új állapottal — a nagy fekete zárovonalon túl a nagy fekete semmi 
van! 

MARI NÉNI: Mondja maga. 
FŐORVOS: Hát igen. Nem fontos a specialistára hallgatnia, hallgathat a 

takarítónőre is. 
KÍVÁNCSI: Az immagináriusban, kolléga úr, egyenl ő  esélyekkel indúlnak, 

sőt ... némi hátránya is van a kolosszális anyagismerete miatt. Mari néni 
szabadon asszociál. 

MARI NÉNI: (gyanakodva morog) Ez valami disznóság lehet ... Engem 
mindig fúrnak! 

FŐORVOS: (Fehérnéhez) Tudja, asszonyom, én már arra is hajlandó lettem 
volna, hogy elismerjem: a gép és én tévedtünk. Fehér úr egy különleges kivétel. 
Az egybevágó szimptómák ellenére — a reanimáló szerek hatására talán — 
felérzett, öntudatlan állapotban besétált a szekrénybe ... (Hirtelen feltolul az 
iménti kétely, Ferkóra néz, majd elgondolkozva a szehrényhez sétál.) 

FEHÉRNÉ: (a Főorvos után lépeget) Tudja, Főorvos úr, voltak olyan 
pillanataim, amikor felmerült bennem a gyanú: azért dugdossák, mert ki akarják 
operálni a még használható szerveket átültetés céljából. 

FŐORVOS: (mintha tüzes vassal érintették volna, megperdül a tengelye 
körül) Köszönöm!! 

FEHÉRNÉ: Bocsásson meg. 
FŐORVOS: Nem csak pancser vagyok, hanem tolvaj is. 
NŐVÉRKE: (megfogja a kezét csitítón) Főorvos úr .. . 
FERKE: (cérnahangon) Péter! 
FŐORVOS: (letörten) Tetejében nőcsábász is. 
KÍVÁNCSI: (izgatottan) Ha tényleg a reanimációs szerek retardált hatása 

hozta vissza a halálból, feltétlenül beszélnem kell vele! 
IGAZGATÓ: (gyanús nyájassággal) Helyes. Lásson hozzá! (Elveszi Fehér-

nétől a galambot és a kezébe nyomja.) 
KÍVÁNCSI: Nevetségessé akar tenni? 
IGAZGATÓ: (fuvolázva) Tennii? 
FERKE: Én is hülyeségnek tartom ezt a szellemesdit. 
MARI NÉNI: Fogd be! 
FERKE: (hőzöngve) Én fogjam be, aki VOLTAM halott?! 
FŐORVOS: Kannibál ante portas! 
FEHÉNRÉ: (megrándul) 
FERKE: A körzeti ambulancián belém nyomtak egy penicillint. Meg sem 

kérdeztél, allergiás vagyok-e. Ki még a saját lábamon mentem, de a sarokról már 
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húztak, mint a fatönköt. Csak annyit: a feketekávé, amit a pofámba locsoltak, 
egy világos színfolt volt ahhoz képest, amib ől bányásztak ki. Korom! Szurok! 
Kindrusz! 

MARI NÉNI: Apád füle kindrusz! Az falfesték. 
FERKE: Stimmel. A ház alját kenik be vele, hogy ne látsszon rajta a korom. 
KÍVÁNCSI: Nem biztos, hogy halott volt. 
FERKE: Nekem azt mondták: kezet foghattam volna a jó istennel. 
MARI NÉNI: Csupa vicces ember. A gyógyítás meg nem megy. (Bele-

törődön.) Tudom: kuss! 
FŐORVOS: (gyanús szelídséggel) Mondja csak, édes. Nagyon szórakoztató, 

amit mond. A fehér galambról alkotott képzete meg egyenesen leny űgöző . 
NŐVÉRKE: (odamegy a Kíváncsihoz, gyengéden elveszi t őle) Ne bántsák 

szegényt, olyan riadtnak látszik. (Mellére szántja). 
FERKE: Ilyenkor nem vagyok galamb! 
MARI NÉNI: Hiss! 

(Nevetnek.) 

FEHÉRNÉ: Istenem. Nevetünk, holott .. . 
IGAZGATÓ: (sóhajt) Igen, a halott .. . 
KÍVÁNCSI: De vajon halott-é? 
FŐORVOS: Maga mondja meg, a transzcendentális tudományok leendő  

magisztere. 
KÍVÁNCSI: (gyengéjére tapintottak) Oh ... ahhoz előbb meg kellene írnom, 

pontosabban: befejeznem, tudományos értekezésemet. 
FEHÉRNÉ: (érdekl ődve) Könyvet ír? 
KÍVÁNCSI: Nagyjából már összeállt .. . 
FEHÉRNÉ: Mi lesz a címe? 
KÍVÁNCSI: Még csak a munkacíme van meg: A ... (A Főorvosra néz, 

elkedvetlenedve legyint.) Á! 
FŐORVOS: Mondja csak! 
KÍVÁNCSI: (szűzlányos pirulással) ..A HALÁL HÁTULNÉZEBŐL". 
FERKE: (felnyihog) Kis csontos feneke! 
MARI NÉNI: Nyughass! Az értekezletes azt fogja hinni: nincs ki minden 

kereked. 
NŐVÉRKE: Én is azt gondolom. 
FERKE: (felszisszen) Ez fájt! 
NŐVÉRKE: Borogassa. 
FERKE: Még egy ilyet mond, biz' isten kiszeretek magából. 
NŐVÉRKE: Erről egy szót sem akarok többé hallani! Értette?! 
IGAZGATÓ: (tűnődve) ..A Halál hátulnézetb ől". Hm. Nem rossz. El is kell 

adni ugyebár. 
FŐORVOS: És mondja csak: önálló hadművelet, vagy hét könyvből irt egy 

nyolcadikat? 
KÍVÁNCSI: (kissé sért ődötten) Természetesen összegzem az el őttem elvég-

zett munkát, de jómagamnak is sikerült feltérképeznem néhány figyelemre méltó 
esetet. 
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FEHÉRNÉ: Érdekes lehetett .. . 
KÍVÁNCSI: Véletlenül van nálam egy feljegyzés. Még friss. Két hete készí-

tettem. (Előveszi a zsebéb ől). F. P. középkorú. Autóbalesetet szenvedett. Kómá-
ban hozták be a műtőasztalra. Teljes tíz percig feküdt a klinika halál állapotában. 

FEHÉRNÉ: Felolvasná? 
KÍVÁNCSI: (szabódva) Igazán érdekli? 
FEHÉRNÉ: Minden érdekel, ami kapcsolatban lehet a férjemmel. 
IGAZGATÓ: (könyörg ő  hangon) Helén! 
FEHÉRNÉ: Hagyjon! 
KÍVÁNCSI: (odalapoz) 

(Fényjáték, zene.) 

VI. ',ONNANJÖTT":... A hosszú folyosó végén tündöklő  fény ... Lassan 
szárnyaltam feléje, mint a papírszelet, mint egy hópehely ... Csodálatos muzsi-
ka ... Aztán, egyszerre, mintha felhasadott volna az egész, ezüst színben tündök-
lött minden ... Ezüst felh ők gomolyogtak a szürke égen ... A szürke ég lassan 
mélykékké sűrűsödött ... A fáknak óaranyszín árnyéka volt ... Hihetetlen nyu-
galom ölelt át ... Csipkekönnyű  boldogság ... Kacagni tudtam volna ... Halk 
szisszenéssel úsztak át rajtam a felh ők ... Hirtelen elhomályosodott min-
den ... Jézusom! Hát itt is vannak könny ek!... Valami arra kény-
szerített, hogy tekintsek hátra a hosszú folyosón ... Iszonyú er őfeszítést tet-
tem ... Idegtépő  nyugtalanság, jeges fájdalom hasított belém: egy fájdalmas arc, 
rajta két ezüst patak: a könnyek ... J u d i t! Vissza kell térnem ... Le kell 
törölnöm a könnyeket! 

(Teljes fényben. Tompa csend.) 

FŐORVOS: (mintha transzban járna, a szekrényhez lép, keze a kilincs fölött 
tétovázik) 

FEHÉRNÉ: (felsikolt) T U D O M! Tudom, hol van! (Rohan, az ajtóból 
révült tekintettel.) ENGEM KERES! (Feltépi az ajtót, kiszalad. A folyosón 
visszhangzik: ,István!" ....István" ... nIstváán!" A kiáltás sírásba fullad.) 

IGAZGATÓ: Jézusom! Megőrült! Felveri a korházat! Le kell állítani. (Mind 
az ajtóhoz rohannak, nemsokára a folyosón visszhangzik léptük. A színen csak a 
Nővérbe, Ferkó és Mari néni marad.) 

NŐVÉRKE: (Nővérke az ablakhoz sétál, kinyítja. Arcához szorítja a galam-
bot) Szegény kis árvám ... (Kihajol mélyen, alábocsátja.) Szabad vagy! Repülj! (Az 
ablak alatt elcikázik a szárnyára bocsátott madár. A N ővérbe felfelé tekint az égre, 
tekintetével követi.) 

FERKE: Mit csinált, maga szerencsétlen! 
NŐVÉRKE: (visszafordul, nem is óhajtja leplezni meghatódottságát) Aki-

nek szárnya van, szálljon! 
FERKE: És én? 
NŐVÉRKE: A törpék araszoljanak. (Tekintete megenyhül.) Szenvedést 

okoztam magának? 
FERKÓ: Az nem kifejezés! 
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NŐVÉRKE: Jóvá teszem. 
FERKE: Van isten! 
NŐVÉRKE: Meghívom egy paradicsomlevesre. 
FERKE: (térdre rogy) Imádom! 
NŐVÉRKE — MARI NÉNI: (megbotránkozva) Ferke! 
FERKE: (letörve) A paradicsomlevest .. . 
NŐVÉRKE: (elmosolyodik, kisuhan) 
MARI NÉNI: (gombolja le a kötényt) 
FERKE: Maga maradjon itt takarítani. 
MARI NÉNI: Takarítson nektek az Antikrisztus a tizenkét antiapostottal.. 

(Bevágja a kötényt a vödörbe, emelt f ővel el.) 
FERKE: (utánaballag) Igaza van. Ezen a héten még úgyszolván egyszer sem 

mondott fel. (El.) 

(Áhítatos csend lesz.) 

ÁPOLT: (kis idő  múlva bedugja fejét, gyors visszakozásra készen) Jöhetsz! 
KEMÉNYKALAPOS: (beóvakodik, keze a kalap karimáján, hogy bármelyik 

pillanatban lekaphassa) 
ÁPOLT: Elhoztad? 
KEMÉNYKALAPOS: (a zsebére üt) Itt van. (Benyúl, nincs ott.) 
ÁPOLT: (felhördül) Gubics! 
REMÉNYKALAPOS: Nem köll idegeškedni. (Másik zsebében matat.) 
ÁPOLT: A jó fenébe is, mindjárt betoppanhatnak! 

. KEMÉNYKALAPOS: Hogyisne! Ki fognak futnia világból. Az a n ő  nem is 
fut, hanem száll. Itt sincs. 

ÁPOLT: Az idegeimen taposol! 
KEMÉNYKALAPOS: (odébb lép) 
ÁPOLT: (tátog a dühtől) 
KEMÉNYKALAPOS: (a legbelső  zsebénél tart) Ha itt sincs, akkor meghü-

lyültem. 
ÁPOLT: Nem. Én foglak hülyére verni. 

• 	KEMÉNYKALAPOS: Te? (Megböki a kisujjával, az Ápolt megtántorodik) 
ÁPOLT: Majd ha meggyógyulok. (Feljebb rántja a pizsama nadrágját.) 
KEMÉNYKALAPOS: Az nem olyan biztos. 
ÁPOLT: Hétfőn hazaengednek. 
KEMÉNYKALAPOS: Hö-hö. (Elvigyorodik.) Na tt van! 
ÁPOLT: (mohón kap az újságpapírból sodort tölcsér után) Nem csávázott? 
KEMÉNYKALAPOS: Mondtam a Vicuska néninek a galambpiacon, hogy 

tiszta búza legyen, mert vadgalambnak lesz. 
. BETEG: Vadgalamb? A Hófehérke? Ő  a világ legszelídebb, leghűségesebb 

teremtménye. Bele is pusztult volna, ha otthagyom egyedül. (Az ajtóhoz szalad, 
kikukucskál.) óvatosan szórd oda. 

KEMÉNYKALAPOS: Mért nem szórod te? 
ÁPOLT: (idegesen) Most már csakugyan minden pillanatban benyithat 

valaki. Én majd strázsálok. Vigyázz, ne tárd szélesre az ajtót, mert Hófehérke 
kirepül. 
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KEMÉNYKALAPOS: Nem volt szó róla, hogy etetek is. 
ÁPOLT: Gubics! 
KEMÉNYKALAPOS: Hogy képzeled ezt? Minden másnap bejárok és .. . 
ÁPOLT: (dobbant) Mondtam, hogy hétfőn kiengednek. 
KEMÉNYKALAPOS: (morog) Mondtam, hogy hö-hö. (Óvatosan kinyitja a 

zacskót.) 
ÁPOLT: Jaj, istenem, meddig tart?! 
KEMÉNYKALAPOS: (fogai közé veszi a keszty űt, bal kezével megnyitja az 

ajtót egy centire, s a hóna alatt kicsavarodva próbál beszórni a zacskóból) 
ÁPOLT: (ijedten) Jönnek! 
KEMÉNYKALAPOS: (kiköpi a keszty űt, zsebre vágja a zacskót, a kalaphoz 

emeli a kezét, megmerevedik) 

(Kínos percek.) 

ÁPOLT: (fiilét az ajtóra nyomja) Elmentek. (Óvatosan kidugja a fejét, 
kinéz.) Folytasd! 

KEMÉNYKALAPOS: Belém állítottad a frászt! (Lehajol a keszty űért, leesik 
a kalapja.) 

ÁPOLT: (toporzékol) 
KEMÉNYKALAPOS: Ne idegesíts! (Lenyomja a kilincset.) Milyen széles 

egy galamb? 
ÁPOLT: A jó istenedet! 
KEMÉNYKALAPOS: (kicsit megnyi ja az ajtót, próbálkozik) Nem fér be a 

kezem. 
ÁPOLT: Hát akkor szélesebbre! 
KEMÉNYKALAPOS: Nem megyek érte a háztet őre ... Én már sámliról is 

szédülök. (Óvatosan becsúsztatja a kezét a zacskóval, ijedten kikapja.) Jön valaki! 
ÁPOLT: (kinéz, visszahúzza a fejét) Te nem vagy magadnál! 
KEMÉNYKALAPOS: (makacsul) Lépteket hallottam. Na jó. (Még óvato- 

sabban csúsztatja be a kezét.) Pipi! Pipi! (Ugyanolyan óvatosan kihúzza az üres 
zacskót, indul.) 

ÁPOLT: Mi az, hogy .pipi-pipi!"? Burukk! 
KEMÉNYKALAPOS: (visszamegy, beszól a résen) Burukk. 
ÁPOLT: Simogasd meg a szekrényt is ... Hófehérke gyengédséghez szo- 

kott. 
KEMÉNYKALAPOS: (engedelmesen visszamegy ismét és megsimogatja a 

szekrényt) 
ÁPOLT: (kimerülten d ől háttal az ajtónak, verítékes homlokát törölgeti) 
KEMÉNYKALAPOS: (elégedetten lép ki, a terem közepén azonban megtor-

pan barátja rémült arcát látva) 
ÁPOLT: (megbabonázva bámul a szekrényajtóra, amely lassan nyikorogva 

hitárul) 
KEMÉNYKALAPOS: (ijedten hátrapillant, aztán elvigyorodik, visszafor-

dul, lekapja a kalapját) J6 napot, uram! 

(Függöny) 

(Vége) 
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URBÁN JÁNOS 

PIRKADATBAN 

Csak így, 
a párán át 
rajzolódik haloványan 
szememre a nádvirág, 
emlékem: az árvalányhaj 
az ablakom párkányán 
leborult pihenni, 
és ki mer most velem 
a gyár kupolái alá 
órákon át belesni? 

Észre ne vegyenek, 
még látni akarom 
az őszinte játékot .. . 
Tudom, gyanúsah 
a leselked ő  alakok 
portásnak, t űzoltónak, 
ki fogja fel hitelességét 
az indokolt szónak, 
hiszen én is ezt lesem, 
tanú vagy vádlott lehetnék 
és lennék is e perben, 
ezt a téli éjszakát 
ezért is kerestem .. . 

Eljöttem most ide, 
elnézem, míg benn 
száll, száll a tollpihe 
— még könny ű, állat bolyha, 
keblek, csíp ők tarka dísze —, 
s idekinn, a kezemen 
gyülemlik lassan, 
percekben a hópehely; 
hallom az id őt, 
a messzi harctereken 
tollba szorított dinamittal 
kering a halálsejtelem, 
távolról, váratlanul érkezik: 
az éteren át ránk tör .. . 
A nobeli nagy kísértést ől 
feszülnek izmaink, 
csorgandó vérünk bizsereg, 
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s a lassan dereng ő  fény — pirkadás — 
teregeti az él ősdi telet. 

Tágra nyílt szemmel, árván 
magam kovácsolhatom csak 
védekezésre életem, 
kevés a társam, 
de ha akarom, lehet: 
a felismerés teremti meg 
az ellenálló helyzetet .. . 
Hűvös nyugtalanságunk 
nagy pelyhekben hull rám. 
Kedvesem, testvérem 
tépi, gy űjti békésen a tollat, 
— kimondják még leplezetlen 
hitelét a szónak. 

A gondolat 
valahol a körforgásban 
kutat, elakad, 
szememben, számon, 
diderg ő  szívemben, 
körmeimre verten 
jegecesedik 
a kábult téli reggel .. . 
Ki érzi meg így 
bilincsbe fogva kezeit, 
mikor a halál járkál 
és közelsége melegít? 

A hulló hóban 
gyülemlik a küzdelem, 
és nem a lehelet helyén 
rajzolódik a gyárablakban 
a tüskés felismerés elém; 
a felkelő  téli Nap 
világítja a gyárkapuból 
szerte induló arcokat, 
lányok, anyák jönnek felém 
és hiába keresném bárkinél 
a fegyver nyomát fáradt 
s napfényt csókolgató kezén: 
észrevétlen beállok, 
megyek, mint verset hordozó 
szerelmes, igaz hazaindulások. 
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ÉLETIGAZ ÁLDOZAT 

Akinek van mit mondani, 
éljen vele, mondja meg, 
ki nem bírja elhallgatni, 
űzze bátran a félelmet. 

Akinek szíve tönkremegy 
a teherhordásban, lázban, 
ki testben, lélekben szenved, 
nem élhet ijeszt ő  váddal. 

Szóból a vakok is hallják, 
mikor él őkkel van bajod: 
minden hallgatás szorongás, 
de holtakkal ne hadakozz. 

A szótlanság nem őriz meg, 
ne féltsen sorstárs, jóbarát, 
veled tartson tettel, szóval, 
ki békéért védelmezi igazát. 

Basch Márton (gipsz, 1969) 
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SZATHMÁRI ISTVÁN 

PALICS, P. ÉS A RUDICS BÁCSI 

Add át a helyedet, súgja anyám, kinek, kinek, kérdezem rémülten, már? Egy 
kövér asszony áll a térdemnél, hatalmas melle zihál, hullámok, hullámok, ha 
beléjük esnék, ha elvesznék bennük teljesen, igen, üljön le, tessék. És hogy újból 
felgyorsul a villamos, mintha könnyebb, vidámabb lenné minden, de eddig sem 
volt baj, persze hogy nem, de mégis, mégis, lámpák bámulnak be az ablakon, 
felélénkül a forgalom, a sárga selyemtéglákon viháncol a fény, és ott a kanyarban 
felbukkan a másik villamos. Sebesen fut felénk, majd lassítva mellénk kerül 
világító ablakaival, és látok odaát valakit, épp felém néz, rám, és mintha a keze 
is mozdulna, az ajka is, ez én vagyok, nyilall belém a rémület, vagy apám, de 
hagyjuk már, elég legyen, elkapom a lóbálózó kapaszkodót, és fogódzkodom, 
kapaszkodom, arra nem nézek, nem szabad. 

Majd gondolatban egy másik villamoson ülök, sőt egyszerre kettőn, mert 
átütik egymást a képek, átdöfik. Nyárel ő  van, dróthálós kocsiban vagyunk, a 
majomketrecben, Így neveztük, hosszú, keskeny padokon szorongunk, akár a 
fecskék a dróton, akár a mozikban a sorok, hol a trógerek mindig elöl ültek, volt, 
hogy bort, harapnivalót hoztak magukkal és hangosan kommentálták a filmet, 
az egyiknek néma felesége volt, csak hörögni tudott, ez a hörgés végigkísérte a 
vetítést, aláfestette, még azután is hallottuk, hogy már messze kerültünk a 
mozitól, lassan megy le a nap, Palicsról jövünk, b őrünk ég a víztől, a fénytől, a 
levegőtől, hűvös szellő  érinti az arcunk, kihajolunk, beled őlünk a szélbe, véres a 
szemünk az úszástól, a búvárkodástól, a mellettünk rezg ő  szatyor üres, meget-
tünk mindent, és már vérzik az ég alja, hatalmas a nap, de már csak a fele látszik, 
a távolban kutyák ugatnak, a kertekben fehér virágok, a nyárfák susognak, 
pusmognak, látom a betonból épült kis várat a Palma el őtt, akárha csöpögtetve 
lenne, homokvárszerű, mindig megcsodáltam, ahogy elfut mellettem, kicsiny 
utacskák, büszke bástyák, falak, még folyó is van, vagy valami efféle, egészen 
messze feszül a tó, áll a nádas, ilyenkor úsznak ki a vitorlás hajók a már szürkéll ő  
vízre, a békák brekegése erősödik, majd zúgássá válik, szúnyograjok szállnak be 
hozzánk, bambuszt kell égetni, ezt nem szeretik, de azért gyors ez a villamos, 
lehagyjuk őket, a gólyafészek a régi helyén, a csonka fán, az ágaskodó torzón, a 
kicsik az ég felé nyomják, döfik a cs őrüket, még látom, hogy a nagy felrepül, 
kényelmesen, óriás szárnyai befedik a napot, ráfekszik, mondom, hozzá tapad, 
magához veszi, mint hívő  Urának testét, de senki se hallja, nem figyelnek erre, 
zsibongás van, lárma. 

És akkor valaki felkel, hatalmas ülepét az egyik gyerek arcához nyomja, 
nem törődik vele, széles arcán, mint tészta nyúlik el a mosoly. Mit keres ez itt, 
ki hívta ide, mondanám, kérdezném, kiabálnám, izgalom fog el és méreg, de az 
csak bámul kifelé a villamosból, egészen meggörnyedve, akárha a szaladó síneket 
akarná megérinteni. 

Nincs mese. Csak a valóság van. Ránk öntik, mintha csak szurokból lenne. 
És akkor mozdulj, menj. De ez már nem érdekes. 
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Azért mégsem ennyire egyszer ű. A tésztaképű  mégiscsak leszáll és lassan 
helyreáll a világ. Ha nehezen is, de elindul újra. 

És látom újból a mindjobban sötéted ő  tájat, a fák árnyékok a csendben, a 
bokrokban titkos torok vannak, a kerítések deszkái között szemek villognak, 
manók, varázslók izgalommal készülnek az útra. 

És ilyenkor, ha hazaértünk, pillánkat ismeretlen er ők nyomkodták lefelé, 
aludni, csak aludni akartunk és akkor ott, az álmokban, minden ment tovább, 
folytatódott. De ébredni is kellett, a hideg fényt látni, de a mese er ősebb, erősebb 
ugye? Mit mondasz?, kérdi anyám, mit akarsz? Halkan beszélsz, nagyon halkan. 

Volt, hogy álmunk hirtelen megszakadt, akárha valami forró késsel vágták 
volna ketté, szinte sistergett, szortyogott a vágás helye, és ilyenkor érthetetlenül, 
zavartan riadtunk fel, sötét volt, csend volt, majd zúgás, ketyegés, ropogós a 
sarokban, lihegést is hallottunk és már valami közelített is felénk, zöld szemeivel 
villogott, nem, nem szabad, és úgy merültünk el újra a csoda örvényeiben, mintha 
sohase akartunk volna felbukkanni, kievickélni onnan. De azért hetedik érzé-
künk, ott lenn, egészen mélyen, sejtette, hogy van egy másik világ is, létezik, és 
már nem volt az egész olyan édes. 

És megtörtént néha, hogy nem vettünk jegyet a villamoson. Tettetett 
fásultsággal néztünk ki ilyenkor a kocsiból, mellünket hozzányomtuk az apró 
likú dróthálóhoz, biztos voltam benne, csipkeminták vés ődnek a bőrömbe, már-
már elhittem, hogy a lelkemig nyomódnak, egyhangú volt a táj, semmi érdekes, 
de azért a szívünk dobogott er ősen, kalimpált, a kezemet semmi pénzért se tettem 
volna fölé, ezt nem bírtam volna ki, ma se bírom, bírnám, a kocsi végében 
megjelent a kalauz, már megbántam mindent, visszafordulnék, ha lehet, azt 
mondanám, hogy nem ér tovább a játék, kész, de nem lehet, jön felénk, vagy csak 
azt hiszem, hogy csak felénk, mintha más nem is létezne rajtunk kívül, mintha 
csak mi meg ő  lennénk a világon, mint valami hajótöröttek egy lakatlan szigeten, 
szinte hallom a pálmák susogását, a tenger gyengéden ringatja a napot, óvatosan, 
vigyázva, a távolban vidám felhők szállnak, éget a háló, mar, lejjebb kuporodok, 
a likakon keresztül bámulok, börtönben vagyok, gondolom, hátam mögött 
visszhangzó léptek és szürke folyosó, zárkaajtók csapódnak be hatalmas csatta-
nással, küblik zaja még, ne, megadom magam és felé fordulok, de már elment, 
túlment, szinte alig látom. 

Így nyáron, ha anyámnak jókedve volt, fagylaltot vett nekünk, vagy pénzt 
adott rá. A zöld színűt szerettem a legjobban, mint a t űlevelű  fák, olyan, ha jeges 
volt, erősen fagyott, égette a nyelvemet, szurkált, haraptuk, morzsoltuk, nagyo-
kat nyeltünk, hűl a testünk, egészen kihűl, fogd meg, már merev, hülyéskedtünk, 
lóbáztuk a kezünket, de azért dulakodásra sosem került sor, ezt kerültem nagyon, 
féltem tőle, nem szerettem, pedig sokszor akarták mások, hogy gyerünk, mire 
vársz, de én megtorpantam. Nem szabad, motyogtam, nem tudok. Néha otthon 
csináltunk fagylaltot. A fagyasztó négyszög alakú rekeszeibe öntöttük és utána 
állni hagytuk egy pár órára. Ez alatt az idő  alatt aludni kellett. Mire fölébredtünk, 
már kemény volt. De a kinti, az ..igazi" jobban ízlett. A P.-ben egyszer patkányok 
úszkálta a fagylaltban, még híg volt, még nem kész, mindenki err ől beszélt. 
Elképzeltem a fagylaltot ev ő/ivó szürkés állatokat, ahogy a bajuszokon megcsil-
lan a zöld, a sárga, hogy ficánkolhattak örömükben, akár a síkos test ű  delfinek, 
bukfenceztek, apró szemük egészen ködös, párás lehetett az örömt ől, olyan volt 
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ez, mint amikor azt mondják a mesékben, hogy tejben, vajban fürödtek, főleg az 
ifjú pár, meztelenre vetkőztek és akkor irány a Kánaán, egymás lábát tapogatják, 
simogatják és benyúlnak rejtettebb helyekre is, tehát a patkányok is teljesen 
elérzékenyülhettek, szinte daloltak a boldogságtól, és akkor jöttek a török 
cukrászok, szigonnyal, szuronnyal, és fölszúrták az átszellemült szürke állatokat, 
mert a színük azért nem változott meg, és kidobták őket a sötét udvarban 
árválkodó piszkos kukákba. Egy ideig ez a cukrászda teljesen üres volt. Talán 
addig, míg a kinti patkányok tetemét végleg el nem hordták a rokonok. Azok, 
akik szintén annyira szerettek volna fürödni, de nem ment, nem sikerült. 

És utána újra beindult az üzlet. 
Az emberek gyorsan felejtenek. 
Csak az udvarban tanyázó félnótás lány emlékezett még valamire. Vastag, 

ki tudja hány dioptriás szemüvegén keresztül bámulta a szutykos, lerobbant 
kukákat. Pöttyös ruháját felfújta a szél. De nem zavarta. Altestét készségesen 
nyújtotta oda a betéved ő  beteges napnak. Pattanásos arca sohase mozdult. A 
piros pontok, dudorok akárha a ruha folytatásai lennének. Mint ökörnyál, úgy 
csillant meg ajkán a nyál. És nyomult lefelé. 

Volt, hogy a zsebeiben matatott. Mintha el ő  akarna szedni valamit. Kihúzni 
onnan. Megvárni ezt sohasem mertem. Féltem ett ől nagyon. A lányt, ha akartam, 
naponta figyelhettem. Nagybácsim próbababákkal bélelt szabóságából pont az 
udvarra láttam. Vájdlingok, cinezett lavórok, meghatározhatatlan dolgok hány-
kolódtak itt. A lány általában a hámló fal el őtt ücsörgött. És csak nyáladzott 
készségesen. 

Évekkel később hallottam, hogy érte is eljött a Rudics bácsi. Ő  volt a 
megtépázott lelkek pártfogója. Gyengéden a kezébe vette, talán még a duzzadó 
arcot is megsimogatta tömpe ujjaival és átsegítette őt a felnőttkorba. Ehhez 
értett. Küldetésem van, dicsekedett néha, azén életem sem könny ű. Értsék meg. 
Rudics bácsi már öregember volt, de komolyan vette a munkáját. Nem bántották, 
mert mégiscsak jót tett. A lányok szemeir ől beszélt olykor. A leírhatatlan háláról. 
Fiatalkorában lámpás rádiókat javítgatott, finom, vékony sárgarézhuzalt tekert 
fekete fémlapokra, villogó, zöld lámpaszemeket szerzett és azokkal játszott a 
sötétben. Udvari szobájában, a kockás asztalon, ahol oly sokszor nagysz őrű  
macskák tanyáztak, lustálkodtak, egy fényes, gyöngyházzal kirakott dobozban 
babák szemei voltak, mindenféle szín ű  üvegszemek, akár valami furcsa klikke-
rek, mit csináljak, nekem a szemek a mindenem, mesélte ezt akkor azoknak, akik 
utána továbbadták, így nekem is jóval kés őbb, a bélyegeket nem szeretem. És a 
többit már tudjuk. Rudics bácsit azért mégiscsak megzabolázták. Szürke 
rendőrkocsi jött érte, morcos arcú férfiak ragadták meg dagadt testét, nadrágot 
húzattak kockás gatyájára és elvitték az intézet rácsai mögé. Mesélik, női neveket 
kiáltozott, leányokat, asszonyokat hívott, harcolt, ellenkezett, sárga fogai közül 
csak úgy fröccsent a nyál, becsületr ől beszélt, kötelességről, célról és életről, a 
földre, a porba akarta vetni magát, bibircsókos arcát az ég felé fordította, szemei 
kidülledtek, forgatta őket, olyan a színük, minta hús, mondta valaki, de befogták 
a száját és utána senki se látta. Az ajtóra lakat és spanyolviasz került, az apró 
kertben elvadultak a növények, a sarokban hirtelen egy óriás napraforgó n őtt, 
szőrös nyakát egyre csak forgatta, keresve a napot, kutatván utána, de ide nem 
süt, ide nem süt, mondogatták az erre lakók. Macskái lesoványodtak, alig von- 
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szolták magukat, majd egymás után múltak ki gyorsan. A kötélen kint felejtett, 
kint hagyott klottgatyák, mint fekete zászlók lengtek még egy ideig, akárha 
gyászolták volna, de az idő  itt is megtette a magáét. A szomszédok suttogták, hogy 
zavaros tekintetű, trampli lányok kószálnak néha erre, kibontott hajjal, fehér 
ruhájuk vakít az éjben, tapogatják a zárat, a bedeszkázott ablakokat, és virágot, 
gyertyát helyeznek a küszöbre. Az egyik, a Maris nevezet ű, kis edényben ételt is 
hozott, és reszkető  kézzel tette az ajtóba. És mintha kedvelnék is egymást. Ez 
direkt látszik. Azon, ahogy belépnek a kertbe. Mintha egy testhez tartoznának. 
És lehet, hogy így is van. Így is van. A ház omladozni kezdett. El őször a 
vöröscserepes tető  roggyant meg, majd kiestek a deszkák az ablakokból, az üveg 
betört, a viaszt pedig már rég elvitte a fagyos, könyörtelen szél. Az ajtó kitárult, 
mint túlhevített égők pukkantak szét a dunsztosüvegek a stelázsin. Az ikrássá 
vált befőtteket lassan belepte a por, az id ő, az enyészet. A falak bedőltek, 
részegek, hontalanok takaróztak velük, ha úgy hozta a sors. És elt űntek az 
ajándékok is, már senki se hozott ide semmit, a lányok haja őszbe csavarodott, 
szemük alatt megszaporodtak a félkörök, fogaik rég kihullottak és nem csinál-
tattak helyettük újakat. Rudics bácsi hamvait ismeretlen helyre szállították. 
Istenem, mondták, sóhajtozták az öregek, akár egy kiebrudalt állat. Egy el űzött 
jószág, úgy fekszik ő  most ott. Az udvart fölszántották, a romot eltakarították, a 
csavargókat elzavarták. De ez már kit érdekel? 

Leveles, réteges az idő, mondogatom a nagy keblű  nőnek, de biztos vagyok 
benne, hogy nem válaszol. 

Kvazimodo Braun István (gipsz, 1971) 
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KÁVAI M. 

ÁTVÁLTOZÁSOK 

Nem küzdök, te szegény, s árván sose hagylak el immár, 
most legalább veled indulok el, s ha a sírban az urna 
egybe veled nem ölel, sírvers fűz egybe bet űkkel: 
csontunk hogyha nem is, de nevünk majd illeti egymást. 

(Ovid. Met. XI 704-707.) 

Megtörtént — in verbo — az akció. 
Versből versbe-attrakció. 
Túlhízott minden mérhet őn. 
Elszelelt (hi?) a fejtet őn. 
Neszeld meg, amint áthalad, 
általam vagy általad. 

Az, aki én vagyok, úgymond, 
megtorpantam épp nézve 
valaki után. Ha megmérnénk 
a fák fajsúlyát itt, 
meg lobogó, lebegő  társaikat 
ott, a kertek között, azon az 
úton, talán egyezne velem 
a szám. 
És billegtem helyben, hinta, hinta. 
Láttam, hogy az, akit el sose 
érek, nem én vagyok, más 
tekint vissza reám. Belépek 
házam ajtaján, mozdul a 
fiiggöny. Elnyúlok egy padon, 
és kopott formáihoz sz űnök, 
míg új lapra nem süt a napom. 

Ledőlök a régi, nyikorgó ágyra, 
Süppedő  könyököm alatt hangtalan 
Foszlik a kárpit. Rojtokhá 
Húzódnak szét a szövet egykori 
Szirmai. Ilyentájt kezdik a tárgyak 
Visszaadni a hőt. Égi szerelmük 
Messze jár. Emléke mozog mérhetetlen. 
A felvágott úton zörg ő  
Pótkocsit rángat egy traktor. 
Füstje homokja a számban. A langyos 
Bádogon naptól kába napszámosok 
Merednek maguk elé. Elhajtom 
A mászkáló legyet a kenyérr ől, 
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Tépek egy falást, a számba 
Teszem. Száraz nyelvemmel 
Forgatom, nyelni próbálok, 
De látom, a derekam már 
Vastag kéreg fogta körül. 

És Egyelem, mint üti hi a 
Suhanó nyár a házam falát. 

BALOGH ISTVÁN 

MINDENNAPI IMA 

Haliad, Testvér! 
Egyetlen isten 
az örökkévaló Úr: 
Anyád szava. 
Szüléd édes tejét 
szájadban megőrizd. 
Fogait fogadban. 
Nyelvét nyelvedben. 
Szemét szemedben. 
Kezét kezedben. 
Szívét szívedben. 
Vérét ereidben. 
Vedd ezt fejedbe. 
Tedd a tenyeredbe, 
mard bele lelhedbe. 
Véssed maradékod 
emlékezetébe. 
Írd fel: 
házad kapujára, 
ajtód félfájára. 
Írd fel 
homlohodra. 
Igy élj 
időtlen időkig. 
Békességben 
örökkön 
örökké. 
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KÉZFOGÁSOK  

~ 

ALEKSANDAR TIŠMA  

NŐK, AKIKET SZERETÜNK 

Katarina új lányt bocsát áruba — Bebát. El őször magányos férfi ismerőseihez  
vezette: Balázshoz, a kivénhedt és n őtlen akvizitőrhöz, majd az alacsony, torzon-
borz technikushoz, Mijuškovićhoz, aki nemrég kergette el a feleségét. Azután,  

más ismeretség és olyan férfi személyek híján, akik odahaza légyottozhatnak, s  

mivel saját lakása nincs, Bebát, mint pártfogoltját, Miluškánál helyezte el.  

Beba nemcsak a városban jelent új arcot, hanem a mesterségben is, szóval  
a legértékesebb lányok közé tartozik, azért további kerítése különös izgalommal  

történik, telve tudatos és véletlen, n ői és üzleti szimulálással. Katarina suttogva  

értesíti barátait Beba létezésér ől, s miközben tekintélyes kenőpénzért hajlandó  
elárulni, hol található, a lelkükre köti, nehogy kifecsegjék Miluškának, ki küldte  

őket: úgy kell tenniük, mintha véletlenül tévedtek volna hozzá s éppen ott lelték  

a lányt. És nehogy azonnal még a helyszínen követeljék a szerelmet, hanem  

amennyiben kedvükre való Beba, jelentsék neki, Katarinának, majd elintézi a  

találkát megfelel ő  helyen. Mindez azért fontos, mert Bebára most jogot formál  

Miluška is, máról holnapra került a födele alá, váratlanul, mint derült égb ől a  
villám, ám Katarinának sincs ínyére lemondani kerítési szándékáról az új lány  

esetében.  
Miluškánál, a házmesteri pincelakásban, amelynek faláról zöld nyirok  

csordogál s a konyhában folyton rotyog az étel és hatalmas fazékban f ő  a  
fehérnemű, görnyedten kuksol a három háziasszony: Miluška köszvényes és  

süket anyja, maga Miluška italtól kék arccal és akkora bajusszal, mint valami  

kéményseprő, és gibernyúz húga, a heptikás, aki ezért betegszabadságon van már  

hónapok óta. Mindhárman adott sorrendben eleget tettek a fizetett szerelem  

hivatásának, de az öregség és a meggondolatlanság becsületes n őszeméllyé ne-
velte őket időközben. Alig szólnak egymáshoz, csak irigykedve vizsgálják Bebát:  

mozgékonyságában, frissességében egykori csábító önmagukat látják és annak  

lehetőségét, hogy odaveszett kívánatosságukat legalább most pénzzé tegyék.  

Beba húszesztendős: teste gömbölyded, arca ovális és piros, a kisvárosi  

szerény asszony békés mosolyával. A szomszédos Becsét és kazánf űtő  férjét a  
városi bizottság hivatalnokának rábeszélésére hagyta oda, lányos szépség ű  férfi  
volt, Újvidékre szökött vele. A Vojvodina Szállóban háltak meg, ám nyolc nap  

múltán a férfi elillant, hátrahagyott üzenete szerint sürg ősen haza kellett utaznia  
Becsére, mert az édesanyja megbetegedett. Beba többé nem térhetett haza,  

hanem könnyeit ontva maradt. A szálló éttermében, ahol alig kotort el ő  annyi  
aprót, hogy első  magányos reggelijét kifizesse, megismerkedett Katarinával s  
miután kiöntötte neki a lelkét, teljesen rábízta a sorsát. Két éjszakát töltött sose  

látott szégyentelen férfiakkal, akiknek ölelésébe Katarina taszította, bemocskol- 
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ták, mint a kormot okádó t űz, amelynek kínzásából szabadulván fellélegezve 
húzódott meg Miluška konyhájának dohos tespedtségében. De már itt is elege 
volt mindenből: a lakás piszkos, ez a három n ő  mozdulni se hagyja, meg se 
mosakodhat tőlük, friss levegőt sem szívhat — mert ha csak kilép a lakásból, 
mondják, megleshetné a férje —, ő  viszont alig várja az alkalmat, hogy kereket 
oldjon. 

így találják a vendégek, akiknek odaígérték, s űrűn váltakoznak az abban a 
különben már rég visszataszító házban. Miluška nyit ajtót és büszkén, ám 
ugyanakkor bizalmatlanul hellyel kínálja őket a tűzhely melletti zsámolyon, 
bemutatja nekik Bebát, akit teljesen fölöslegesen a n ővére iskolatársn őjének 
titulál. Szűkszavúan indul a beszélgetés — mindenr ől szó esik, csak éppen arról 
nem, ami miatt jöttek. A vénasszony a lábfájására panaszkodik, Miluška a 
drágaságra, a húga részletezi, hogy a gyárban nem hajlandók könnyebb munkára 
beosztani. És csak miután a vendég el őveszi az ezrest azzal a kéréssel, hogy 
hozzanak bort a szomszédból s aztán valamennyien megisznak egy-két pohárral, 
erőltetett viselkedésük oly hirtelen megváltozik, mint amilyen gyorsan hull le a 
durva lepel a zsenge testr ől. Miluška szenvedélyesen hadonászva, elkékült arccal 
és nehezen mozgó vastag ajakkal szapulja a vendég el őtt Bebát a nyugtalansága 
miatt, amit sejt a lányban s amit a jólétről szőtt álmai megvalósításának akadá-
lyaként érez. Beba most már nem osztálytársn ő  — e füllentés a beszélgetés során 
a bizalmatlanság feloldásával egyidej űen kitudódott —, Beba megcsalt, elhagyott 
asszony, de nő, akinek sajnos nem lehet bebizonyítani, hogy még mindig nem 
táncoltatta meg eléggé a sors. A tapasztalat pedig azt igazolja, hogy a mai világ 
romlott, a férfiak önzőek; a boldogság nem a hévben, a szerelmi élvezetben rejlik, 
abból nem lehet megélni, mert az élet drága, Beba eszik, ágynem űt szaggat, 
tüzelőt fogyaszt; hanem a boldogság biztonságérzet olyan ember oldalán, aki 
képes arra, hogy értékelje azt, ami értékelhet ő  és aki meg is jutalmazza azt. 
Miluška közben a vendégre mereszti vérben forgó szemét, látni akarja, érti-e, 
amit az imént leadott, s ha úgy veszi észre, hogy igen, Bebát ingerülten beküldi 
a szobába a családi fotókért, ez persze csak kifogás, a vendégnek gyorsan a fülébe 
súgja, hogy őt is, amennyiben kedve szottyant a dologhoz, boldoggá teheti a 
fiatalasszony vonzalma, mármint ha megegyezik vele, Miluškával, Beba eltartó-
jával és aki felel ős is érte. Szó se lehet arról, hogy Beba csak úgy lefeküdjön, 
aprópénzért — vétek lenne a szüzessége ellen. Aki Bebát akarja, állandó, havi 
eltartásra kell kötelezze magát, hogy Miluška kiadása is megtérüljön. Beba szép 
és friss, nézze csak meg jobban magának a vendégúr, megér annyit. Gondolja 
meg a dolgot. 

A vendég azonban mást forgat a fejében, a másik üzlettárs, Katarina 
ajánlatára gondol. Beba kilép a fényképekkel, a vendég futólagos tekintetet vet 
néhányra, szemével jelt ad a fiatalasszonynak. Megkéri, kísérje ki, mert már 
távoznia kell, Miluška pedig túlságosan mámoros a bortól ahhoz, hogy megaka-
dályozza, sőt megsejtse az összeesküvést. Ők ketten némán vonulnak ki a sötét 
pincefolyosón, amelyben rothadó növény szagát terjesztik a farakások; csak a 
kapuhoz vezet ő  lépcsőkön váltanak néhány szót rekedt hangon. A vendég Kata-
rinát említi; Beba lesüti szemét és szinte fájdalmasan felhúzza szemöldökét. Nem 
ígérheti meg azonnal, hogy valaha is kilopózhat innen s ha igen, nem tudja, 
mikor, mert az Miluška hangulatától függ, s most ő  maga sem biztos abban, hogy 
okosan fog-e cselekedni. Ám a vendég sürgeti: még majd meglátják őket a kapun 
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keresztül, sőt, akár Miluška is a lakásból; mocskolja a leheletével és kett ős 
hasznot ígér. Beba fürkészve és sóvárogva figyeli a szeme szögletéb ől, elfogadja 
az ajánlatot — kezet nyújt: nedves tenyerének csak a felét, mint a falusi asszo-
nyok. 

Envera, a nyakigláb, ferde vágású, lázasan csillogó zöld szemű  örömlány 
úgy veti magát a férfi ölelésébe, mint újonc a harc s űrűjébe. Már az első  érintéstől 
reszketni kezdés azonnal aláfekszik a férfinak, miközben úgy érzi, süllyed, fejét 
tehetetlenül hátraveti, nyaka fedetlenül nyúlik, hajlik, torka behorpad, álla 
kihegyesedik, nyaka foltos és bonyolult kék erek hálózzák be. Csúnyácska, de a 
férfiak szeretik; Paulánál, kihez egy éve jár, féktelen kitartással keresték, tajté-
kozva követelték, hogy ismét találkozzanak vele, mintha tudták volna, hogy 
hamarosan hosszú időre nyoma vész. Aztán beletör ődtek a veszteségbe, amely 
eltűnésével érte őket, határozottan belenyugodtak, s őt komolyan csaknem meg-
könnyebbültek, miután tudomásul vették: Envera el őrehaladott áldott állapot-
ban van, s utólag nevetve találtak magyarázatot mindarra, ami Enveránál 
elbűvölte a tájékozatlanokat: csíp őjének aránytalan teltségére, melle és nyaka 
dagadt kék ereire és a lázas szenvedélyre, ahogyan odaadta magát a férfiaknak. 
Egyébként hamarosan irigykedve gyönyörködhettek egykori ágyasukban, amint 
lihegve tolta a használt, elny űtt babakocsit, amely olyan volt, mint amilyenné ő  
maga vált a hórihorgas altiszt kíséretében, akir ől sejtették, hogy a férje. 

Valóban a férje volt, s így bebizonyosodott Paula állítása meg a lányok 
szóbeszéde, hogy Enverát egyáltalán nem izgatja magzatának növekedése, hiszen 
már rugdalózhatott a bens őjében, amikor hemperegtek rajta a kövér vigécek. 
Csupán a természetes esemény és Envera elt űnésének kapcsolatba hozatalában 
volt némi pontatlanság, amire egy előreláthatatlan esemény nélkül csak kés őbb 
és minden izgalom mellőzésével kerülhetett volna sor. Az igazságot azonban 
Enverán és Paulán kívül csak egyetlen lány tudta, aki a vendégek szeme el ől 
ugyanakkor tűnt el, amikor Envera, ez viszont senki figyelmét sem vonta magára. 

Az a másik lány Kaja volt, szoborszép fiatal fekete hajadon, aki akkor került 
Envera szomszédságába, miután falujából n ővéréhez és villanyszerel ő  sógorához 
költözött Újvidékre, majd munkásnő  lett a kefegyártó szövetkezetben. Még 
Envera előtt tudomást szerzett Paulina házáról és olyan otthonossá vált benne, 
mint kacsa a pocsolyában; a férfiakkal való érintkezés jólesett egészséges testé-
nek, ezért hirtelen jó étvágya támadt és hízásnak indult, végül úgy ellustult, hogy 
akár egy gyermek, már els ő  ölelés közben elaludt Paulina szobájának feltúrt 
ágyában, amelyet a vendég éppen . hogy elhagyott. Munkáját a szövetkezetben 
hamarosan elhanyagolta, s mivel az új módon keresett pénz fedezte a költségeit, 
nővérének sem kellett beszámolnia arról, hogy foglalkozást változtatott; Envera 
szomszédasszonynak viszont bizalmasan elmondott mindent, érezte, ez a n ő  
egyetért majd vele, s ebben nem is tévedett. 

Kaja reggel távozott otthonról, látszólag a szövetkezetbe; valójában a sarki 
kútnál várt rá Envera, hogy elkísérje a piacra vásárolni, azután mindketten 
Paulához igyekeztek teli szatyrokkal, Kaja, szabad n ő  lévén, egész délelőttre, sőt 
napra, Envera idegesen töltött ott egy-két órát, amennyit észrevétlenül áldozha- 
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tott fel otthoni munkájának kárára. A piacon történt az a sorsdönt ő  ismerkedés 
is a két kupeccal, köpönyeget viseltek és b őrtáskájuk volt, úgy tévedtek oda, hogy 
körbejárták a büféket, ott időztek, míg kinyitották a kirendeltség irodáját. Szóba 
elegyedtek a lányokkal, egykett őre nyílt beszélgetéssé fajult az ismeretség, és 
mivel Kaja szívélyesen nevetett ajánlatukon, Envera pedig elkomolyodott, de 
ellenvetés nélkül lesütötte szemét, a két férfi kitartóan követte a lányokat, végül 
mind a négyen Paula padlásszobájában kötöttek ki. 

Máskor is előfordult, hogy a lányok ismeretlen látogatókkal állítottak be 
Paulához: meglehetősen bízott az emberismeretében, ezért minden el őzetes 
kérdezősködés nélkül befogadott egy-egy új személyt, s attól függ ően, milyen 
benyomást keltett, mérte fel, méltó-e a bizalmára. Ezekkel a váratlan betolako-
dókkal viszont még a konyhában, az els ő  szavak után összeszólalkozott: a 
kupecok azt követelték, hogy mind a négyen egy id őben tartózkodjanak a 
szobában, Paula hallani se akart err ől, nem volt felkészülve ilyenféle kívánságra 
és mindemellett féltette egyetlen ágyát. A vendégek, italtól és vágytól gerjedezve 
hiába bizonygatták, hogy kívánságuk valami egészen mindennapi dolog, semmi 
különös sincs benne, csupán az a vágyuk, hogy együtt maradjanak, az ágynak 
pedig semmi baja sem eshet, ugyanis amíg egyik pár igénybe veszi, a másik 
félrevonul. Éppen a makacsságuk, de lehet, hogy még inkább a lányok beleegye-
zése, a kacarászó Kaja és a néma Envera viselkedése váltotta ki Paula ellenállását. 
Visszavonhatatlanul nemet mondott a kupecoknak, emellett megsértette őket, 
illetlenségnek nevezvén óhajukat, ízléstelenségnek, ezért az egyik, a fiatalabb 
sarkon fordult és szó nélkül távozott. 

A vita ezután két hangon folytatódott, ez pedig a szób ő  Paulának meg-
könnyítette helyzetét: harcmodort változtatott, a szívlágyítás offenzívájába csa-
pott át, ismertette a vendéggel a súlyos anyagi helyzetét, ami arra kényszeríti, 
hogy néha-néha törvényellenes cselekedetre vetemedjen, ám ennek ellenére 
képtelen megszegni az illemet és az erkölcsi el őírásokat; már-már úgy tűnt, békés 
megoldás születik, amikor beesett a konyhába a fiatalabb kupec, lihegett a gyors 
lépcsőnfutástól, nyomában egy rendőrrel, akit bosszúállási dühében hívott fel az 
utcáról azzal a céllal, hogy feldúlja az erkölcsi fertő  számára elérhetetlen fészkét. 

Paula felsikoltott és a rendőr keblére borult, könnyezve tagadta a vádat, 
amit még nem is tártak elé, ez viszont nem akadályozta a törvény védelmez őjét, 
az erős idegzetű, vörös képű  zömök legényt, hogy mindhárom hölgyet igazoltassa 
és felvegye az adataikat, miután gyöngéden kiszabadította magát Paula öleléséb ől 
s elnyűtt noteszébe mindent bejegyezzen, aztán tisztelgett és csöndben elment, 
majd bűnbánóan, futó lépésben követte a két kupec. 

Paula először kétségbeesésében kidühöngte magát: lekáromkodta, majd 
elkergette a lányokat. Ugyan nem örökre, mert még aznap este megleste a házuk 
előtt és a lakására csalta őket, hosszasan magyarázkodott, kesergett és mente-
getőzött, majd megbeszélte velük a közös stratégiát: mindhármójuknak ugyanazt 
kell vallaniuk, ha hivatalosan felelősségre vonják őket, vagyis azt, hogy Envera 
és Kaja mint ismerősök látogattak el hozzá, a két részeg kupec rájuk akaszkodott 
az utcán és hívatlanul estek be Paula lakásába, ahonnan sehogyan sem sikerült 
kikergetni őket, mígnem megérkezett a hatalom véd őkeze. 

És hasznos volt ez a megbeszélés, mert vagy tíz nap múlva mindhárman 
idézést kaptak a szabálysértési bíróhoz, ugyanarra a napra, de más-más id ő- 
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pontra, s szóról szóra ugyanazt nyilatkozták, így a fáradt, keser ű, középkorú 
bírónak nem esett nehezére bizonyíték híján és a vádlók távollétében néhány 
szigorú szóval véget vetni a disputának. A mal őr tehát többé-kevésbé szerencsé-
sen végződött. Ám túl sok izgalmat okozott és sértést, szitkozódást hagyott maga 
után, ezért nem maradhatott következmény nélkül: a három n ő, mivel a belügyi 
szolgálat épülete el őtti kis parkban megvárták és kifaggatták egymást a kihallga-
tás részleteiről, undorodva vált el. Paula megfogadta, egyiküknek sem engedi 
meg, hogy átlépje a küszöbét; Kaja, szembetalálván magát új mesterségének 
veszélyeivel és elveszítvén kedvét a régihez, hazautazott anyjához a falujába; 
Envera bűnbánóan visszavonult a terhességével és anyaságával járó kötelezett-
ségei vállalására. 

Ám azóta már egy teljes év elmúlt, Envera számára meglehet ősen ked-
vezőtlen: szüléskor vágással elcsúfították genitáliáját, melle begyulladt a szopta-
tástól, s még ma is, hét hónappal a szülés után állandó alacsony láz gyötri. 
Lesoványodott, elcsigázódott, elszegényedett, s a piacról hazafelé jövet ismét 
betér Paulához, aki pedig hamar elfelejt minden kellemetlenséget, így hát ismét 
bizalommal fogadja egykori barátn őjét, éppen úgy, mint a többit. 

A vendégek egyébként ezután is szívesen szórakoznak Enverával, még 
mindig vonzó a számukra, jóllehet most másképpen, de ismét a maga fejvesztett 
módján. Megkomolyodott: kiszámíthatatlan szenvedélye áldott állapotának 
előrehaladtával egyre fogyott, vágya kevésbé lángolt, magába fojtotta, elnyelte a 
bensőjét égető  szüntelen láz. Idegesen vár Paulina konyhájának falához támasz-
kodva, a semmittevő  henye vendégek és lányok fecsegésének közepette — kényel-
mesen üldögélnek az asztal körül — sóvárogva szívja a dohányt s közben láztól 
égő  ferde szemével haragos tekintettel néz körül. Odahaza a gyermek már 
biztosan éhes és sír, az ebédnekvaló pedig a tátongó szatyorban fonnyad nyersen 
a sovány, hideg lába mellett. Ha titokzatos nyugtalanságával a tartásában felkelti 
valamelyik vendég figyelmét, szobára hívja Enverát, ki fürgén követi, egyetlen 
határozott rándítással úgy löki el magát a faltól, mint az elítélt, aki számára a 
várakozás a legsúlyosabb büntetés. 

Amennyire a rendetlenség példaképe Paulina háza, Ruža nénié annál 
inkább a rend otthona. Régimódi, békebeli rend, rovátkolt Ferenc József-i 
pecséttel ellátva, amit Újvidéken a civil élet minden megnyilvánulásán ott lelsz, 
természetesen a vidéki ízlésnek helyt adva huncutul. 

A rend kétszeresen hasznos megegyezésen alapul, vagyis azon, ami a 
pocakos zsandárparancsnokkal köttetett, s jóllehet nincsenek már zsandárok, se 
egyezségek, mivel a hatalom minden kétséget kizárva ellensége a gyöngédséggel 
való kereskedelemnek, a rend a mai napig fennmaradt a múlt valamiféle erejének 
a védőszárnya alatt. 

Ruža néninél a délutáni légyotton mindenkinek be kell tartania a megegye-
zés rendszabályait, meg kell mártóznia benne. El kell haladnia az egyemeletes, 
sárga homlokzatú lovassági kaszárnya mellett, rácsos ablakaiból nullásra nyírt 
katonák kukucskálnak, vaskapuja előtt fontoskodva lépked az őr; megkerülvén 
a sarkot a csendes, hosszú Smiljani ć  utcába ér a vendég, félig-meddig falusi 
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földszintes házak mellett halad, amelyekre árnyékot vetnek a gesztenyefák és 
ahol a gömbölyű  macskakövek közt zöldül a fű, szívósan ellenállva az arra tévedő  
tejes- és szeméthordó kocsik keréknyomának. Tízszer ér s űrű  árnyékba, mígnem 
utoljára benyithat a masszív, korhadó fakapun, amely hatalmas repedt dob 
hangját utánozva csapódik be mögötte. Megáll a bolthajtásos folyosó félhomályá-
ban és hunyorogva keresi az egyetlen ajtót, Ruža néniét, résre nyílt szárnya mögé 
les, a kapu és a lépések zajára felfigyel a délceg Vasorrú Bába s tüstént meg is 
jelenik jól ismert hatalmas orrával, fogatlan szájával, gyanakvón hunyorog a 
szeme, éles tekintetetet vet sűrű  szemöldöke alól. 

Ha egyedül van, Ruža néni csontos mutatóujját görbítve hívja be a vendéget 
a kicsinyke, csupán az ajtón keresztül megvilágított, szóval sötét kunyhójába, hol 
a tűzhelyen kaporillatú finom ebéd fő; ha a vendég megrendelte a lányt arra a 
napra, a konyhából azonnal a szobába vezeti, kelémmel, függönnyel és Ruža néni 
leánykori hfmzéseivel díszített helyiségbe, hol már várja vágyának tárgya, jámbo-
rul üldögél a pedánsan aligazított háztartársi nyoszolyák el őtti díványon. A 
szerelem birodalma lesz e szoba hamarosan: itt a kispolgári asszonyság ósdi, de 
rendben tartott dolgai között, itt, ahol délutántól egészen másnap reggelig a férj 
az úr, az ápolt külsejű  szép öreg, a községi jegyző, a minden feltűnés nélküli itókás, 
akinek számára főzi azt az ebédet a gyermektelen Ruža néni, mos és vasal rá, s 
akivel délután olcsó sz őrmével díszített fekete kabátban és magas sarkú sz űk 
cipőben karonfogva lépdel a mozi vagy a sétetér irányába. 

Ám a délelőtt Ruža néni másmilyen életének az ideje, amit azért vállalt, 
hogy élhesse azt az elsőt — mert a férje már régóta az egész fizetését elissza —, s 
ez az élet évtizedek alatt úgy a vérébe vette magát, mint amennyire létszükséglet 
a férje számára az alkohol. Abban a másik életben hajlong, mosolyog, bemutatja 
egymásnak a férfit és a nőt, hangtalanul az ablakhoz lép és befüggönyöz, lepedőt 
terít a díványra, takarót dob rá, s miután leolvassa a férfi arcáról a tetszés és 
türelmetlenség kifejezését, távozik a szobából, visszatér a leveshez, a töltelékhez. 
Amikor a pár jelt ad, hogy befejezte a találkát, beviszi a vízzel teli mosdótálat és 
a törülközőt, s miután kinyílik a szobaajtó, félreáll, összezárja sarkát, elveszi a 
pénzt, megköszöni, kifut a folyosóra őrködni, nem jár-e ott éppen akkor valaki, 
mindaddig kint marad, amíg a vendég, majd a lány el nem tűnik. 

Néha, két találka között, miközben csöndes t űzön fő  az ebéd, átfut a 
szomszédba egy menyecskéhez, aki tegnap vagy még azel őtt tékozló férjére 
panaszkodott, vagy elvált asszonyhoz siet, vagy leányzóhoz, akir ől úgy értesült: 
nincs miből megélnie. Mézes-mázas szavakkal gyorsan ráveszi arra, hogy meg-
gyónjon, sajnálkozik, vigasztalja, bosszút és könny ű  keresetet ígér, végül meghív-
ja a kitűzött napra és órára, találkára invitálja a vendéggel, akinek már leírta a 
leány külsejét és akinek már odaígérte. 

VASAGYI Mária fordítása 

Részlet a Koje volimo című, 1990-ben megjelent regényb ől. 
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ÖRÖKSÉG 

..A CSÖND HOZZÁM LOPÓDZOTT" 
URBÁN JÁNOS HETVENÉVES 

1947-ben kezdett verseket közölgetni a munkáslegényb ől lett újságíró, akiben 
Lévay Endre szerint már akkor ',felt űnt az irodalmi érdeklődés". Versei kötetben 
először a szabadkai költ ők Kalászok című  antológiájában jelentek meg 1951-ben. 
Tehát innen is számíthatjuk pályakezdését, s akkora hetvenedik születésnapjával 
egyidejűleg köszönthetjük negyvenéves írói-költ ői munkássága alkalmából is. 
Ezalatt legalább 22 önálló kötete jelent meg, ebb ől 3 szerbhorvát fordításban (is). 
Ez nem egészen kétévenként jelent egy-egy könyvet! Termékenységének és nem 
mindennapi alkotó energiájának szemléltetésére azt is el kell mondani, hogy a 
legtermékenyebb alkotói korszakában valójában csak .szabadidejében" lehetett 
szépíró, hisz főállásban újságíró és szerkeszt ő  volt, sőt mindenkor fáradhatatlan 
szervező  is. Hogy csak találomra soroljunk fel ebb ől néhányat: ott volt a szabad-
kai írók klubjának, a Csépe-napok tanácsának, az Életjelnek és az Üzenetnek els ő  
szervezői, alapítói között, tisztségeket viselt a vajdasági íróegyesületben, annak 
szabadkai szekciójában, s máig aktív szervez ője a kanizsai írótábornak; közben 
közéleti tisztségeket is vállalt, melyeket gazdagon kamatoztatott pályatársai 
egzisztenciális kérdéseinek rendezésére. Munkái között pedig olyan monográfiák 
is találhatók (Tűzsziget I-II. Parázsföld stb.), melyek megírásához többéves 
kutatómunkára volt szükség. 

Költőként, mégpedig tipikus munkáskölt őként indult Urbán János a 40-es 
és 50-es évek fordulóján. Fennen hirdette, hogy őt na műhely adta", hogy ma-
gasztos, szép küldetést teljesítsen, feler ősítve adja tovább a munkásság hangját: 

Ha ti sírtok, én kiáltok, 
Vagy amikor drilltök, én kacagok. 

Ó, adjátok számra szent vágyatok! 

E küldetés vállalásának és elvárásának megértéséhez napjainkban minden-
képpen szükséges visszaidézni a háborút követ ő  első  esztendők — nem is csak 
irodalmi — légkörét, sőt a két háború közötti magyar irodalom némely fontos 
jelenségét is. A mi nemzedékünk nagy irodalmi élménye a magyar népiesség volt, 
kivált a parasztírók és költ ők — Veres Péter, Szabó Pál, Sinka István; az ő  
műveikkel párhuzamosan olvastuk a munkásírók, Kassák és Nagy István köny-
veit is. Magam is szilárdan hittem, le is írtam éppen Urbán János els ő  verses-
könyve, az Életjel előszavában, hogy na munkásosztály felszabadulásával a m ű-
vészi alkotás számára is óriási erők szabadulnak fel". Pedig Babitstól korábbról 
már azt is tudtuk, hogy teljesen mellékes, honnan jött valaki, az a fontos, hogy 
mit hozott a tarsolyában. Tudni tudtuk, de az akkori nagy lelkesedésben és 
várakozásban bizony megfeledkeztünk róla. 

305 



Urbán János, a költő  indulása ezzel az elvárással — amelyről mára kiderült, 
hogy merő  illúzió —, ezzel a lelkesedéssel — amely máig csalódásba torkollt 
esett egybe, a harsány plakátköltészet, a szocreál (.lírai realizmus'!) fénykorával 
és korlátlan egyeduralmával. Csakhogy ő  épp költői érése kezdetén, els ő  sikerei 
idején szembesült az elmúlás fenyeget ő  veszedelmével is, és kénytelen volt 
divatosnak éppen nem mondható egyéni keserveknek, szorongásoknak is hangot 
adni. Bizony lehervadt a lelkesedése, s alig 31-32 évesen ilyen sorokat is leírt: 

Beesett, fénytelen szemed, 
híred elriasztja az embereket tőled, 
s ahogy köpködöd a tüd ődet, 
a halál valahol felnevet. 

A másik fontos körülmény, amely elfordította Urbán Jánost a munkás-
költőtől mindenképpen elvárt hurráoptimizmustól, a paraszti származása, a 
szülőföldjéhez, a Tiszavidékhez és annak népéhez való feltétlen h űsége és ra-
gaszkodása. Már a második verseskönyvének ezt a címet adta: Álmok a Tiszánál 
(1955), de egyféle váltást érzékeltet a következ ő  kötetcím is: Fanyar szüret. Az ő  
szüretje tehát már 1962-ben fanyar volt, számára a sz őlő  savanyú?! Nem is a 
véletlen műve, hogy épp ekkoriban, az 50-es és 60-as évtizedek fordulóján 
láthatóan megritkulnak versei a lapokban és a folyóiratokban, újabb verses-
könyve pedig csaknem két évtized elmúltával jelenik meg ismét (Látomás a 
fennsíkon, 1981). 

Jó ösztönével megérezte, vagy tudatosan felismerte, hogy az út, amelyen az 
Életjellel elindult, nem járható? Ma már talán nem is fontos. Tény viszont, hogy 
Urbán ezekben az években nemcsak hangot, de m űfajt is váltott, amiben éppen 
a szülőföldhöz való kötődése volt az útmutató. Egyaránt érvényes ez ekkoriban 
kibontakozó kisprózájára, forradalmár portréira és munkásmozgalmi monográ-
fiáira. 

Novellahőseinek túlnyomó többsége a Tiszavidék csetl ő-botló, gyakran 
elesett kisembereinek sorából kerül ki, és a sorsuk általában szívszorítóan szo-
morú. Egyiküket elhagyta az asszony odahagyva a neveletlen gyermeket is, akivel 
a jámbor férfi nem tud mit kezdeni, a másik rendőr volt két korábbi rezsimben 
is, afféle falusi rendőr, aki a légynek sem ártott, de az új, ez a sorrendben 
harmadik rendszer már nem vette át. S őt, amikor nehéz munkájában megrok-
kant, a nyugdíjkérelmét is elutasította a néphatalom! Ha valminek, akkor a 
munkásosztály és a dolgozók nevében uralkodó rezsimet hozsannázó írásoknak 
éppen nem tekinthet ők ezek a végső  formájukban dokumentumnovellákká ki-
teljesedett és egyszerűsödött kisprózai darabok. 

Hasonló következtetésre juthatunk a forradalmárportrék szemügyre vétele 
alapján is. Kezdjük azzal, hogy nincs közöttük egyetlen túlél ő  sem, aki most 
verhetné a mellét, hogy erre és arra jogom van, mert ezért harcoltam. Csúzdi 
Ferenc, Bakos Kálmán és Cseh Károly — valamennyien a nép, az elesettek jobb 
életéért önzetlenül harcoló, életét áldozó mártír. Ma már talán csak az szorul 
magyarázatra, hogy miért épp a forradalomban, a kommunisztikus eszmék 
győzelmében látták az egyetlen kiutat. Ezzel egyidej űleg azonban egy egész 
nemzedék — vagy több? — baloldali magatartása is magyarázatra szorul. Az egyik 
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lehetséges ezek közül, hogy Hitler uralomra jutása után, amikor szinte egész 
Európát a fasizmus vagy a fasizálódás veszélye fenyegette, tehát a harmincas évek 
második felében és utána, ennek alternatíváját kutatta sok-sok jó szándékú 
ember, kétkezi munkás, tudós és m űvész egyaránt. S ezt az alternatívát igen 
sokan a baloldalon találták, úgy vélve, hogy a fasizmus a polgári társadalomból 
sarjadt ki, s kezdettől fogva a kommunizmust tekintette fő  ellenségének. Ma már 
gazdag irodalom tanúsítja, hogy sokaknak, igen nagy személyiségeknek is milyen 
fájdalmas volt a szakítás ezzel az illúzióval. Urbán h ősei azonban ezt meg sem 
érhették. 

Leginkább egy korszak vezet ői gondolkodásmódját jellemzi, hogy a Tűzszi-
get, Ada kétkötetes monográfiája ilyen alcímmel jelent meg:HAz adai földmunkás-
és munkásmozgalom krónikája". Holott az első  kötetet ajánló fülszöveg (e sorok 
írójának fogalmazása) megállapítja: •'Urbán messze visszanyúlt a történelem-
be ... egészen a település, a község keletkezéséig, m ajd a tatár- és törökdúlás 
korszaka után szól a szerb határ őrség letelepítésér ől, a birtokadományozásokról, 
a határrendezésről, a tulajdon- és birtokjogi perek sorozatáról ..." Kezdi tehát 
az '1ősvadon"-tól, s alig jut el a Független Szocialista Párt és a földmunkások 
szervezete megalapításáig, az els ő  világháborúig és a 19-es forradalomig. Valójá-
ban tehát falumonográfia ez, de a megjelenés, a kutatás és nyomtatás költségeit 
ilyen címen lehetett előteremteni. Majdnem ugyanez érvényes még a második 
kötetre is, amelynek ugyan a munkásmozgalom áll a középpontjában, de csak 
mint a község egységes történetének a szerves része. Nagyrészt ez érvényes még 
az 1988-ban megjelent Parázsföldre is, amely eredetileg Kanizsa munkásmozgal-
ma monográfiájának indult, de a nyomtatás során már le is maradt róla ez az 
alcím. 

Félreértés ne essék. Nem a költ ő, novellista és krónikás Urbán János 
mentegetésére szántam ezeket a sorokat. Erre az írónak semmi szüksége! Még az 
sem állt szándékomban, hogy megmutassam, hogyan jártunk) túl a hatalom 
képviselőinek az eszén. Egy sajátos helyzetet, azt az abszurd színjátékot próbál-
tam az olvasó emlékezetébe idézni, amely több évtizeden át folyt, s amelyben 
mindenki szerepét játszott — az írótól kezdve a szerkeszt őn keresztül a pénz 
folyósítójáig —, s ezt valójában minden szerepl ő  tudta a partnerér ől is. 

Ilyen körülmények között állt össze Urbán János — mennyiségével is 
tiszteletet parancsoló — mintegy kéttucatnyi könyvb ől álló életműve, s e körül-
mények szem el őtt tartásával kell értékeit és fogyatékosságait is kimutatni. 

Hogy pedig, a látszatnak ellentmondva, a költ ő  tolla a 60-as évek óta sem 
pihent, s hogy milyen meglepetéseket tartogat még olvasói számára, azt majd a 
most készülő  verseskönyve mutatja meg. Valamit azonban bizonyára el őrejelez-
nek a következő  verssorok a Némaság című  versből: 

A csönd 
hozzám lopódzott, 
hallgatom, 
nem szól semmit. 

JUHÁSZ GÉZA 
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ŐSI TITKOK ISMERŐJE 
MIODRAG BULATOVIĆ  (1930-1991) EMLÉKÉRE 

Miodrag Bulatović, akit barátai általában csak Bulénak szólítottak, s akit ez a 
bizalmas közelítés sohasem sértett, mert szerette a bizalmas kapcsolatokat, 
emberként és alkotóként egyaránt kivételes, egyedülálló személyiség volt. 

Hegyvidéki származása ellenére volt ereje és bátorsága gúnyt űzni a nemzeti 
mentalitás mitomániás jellemvonásaiból, melyek épp e tájakon maradtak fenn a 
legtovább. Habár ősei és a hagyományok tisztelete szerint maga is törhetetlen 
harcos volt, mindenki másnál egyértelműbben kinevette a háborút, megteremtve 
azt a nagy karikaturális metafórát, amely tartós és lerombolhatatlan emléke 
marad az emberi butaságnak és a mitomániás nagyságoknak. 

Az alkotóknak ahhoz a nemzedékéhez tartozott, akik mögött nem állt senki 
más, csak a mű, meg néhány jóbarát és kritikus, s akik minden támogatás nélkül 
is képesek voltak utat törni a világba, megnyitni a világirodalom kapuját a szerb 
irodalom előtt. De amíg ebben az Hidegén világban" m űveivel számos sikert 
aratott, idehaza nemigen termett babér a számára, a dijak sorra elkerülték. 

Miodrag Bulatović  akaratos, lázadó és ellentmondásos egyéniség volt. Éle-
tének alapelemét az abszurditások átláthatatlan szövevénye képezte. Mint író, 

ebből merítette erejét, erre alapozta küldetését. Csak így sikerülhetett elég 
bátorságot, hidegvérűséget és ügyességet felhalmozni magában ahhoz, hogy az 
emberi természet árnyoldalait is megvilágíthassa, miközben ő  maga egy pilla-
natra sem esett kísértésbe. 

Munkásságával új fejezetet nyitott meg a szerb próza fejl ődésében. Azokat 
a hagyományokat folytatva, amelyeket az orosz irodalomban Dosztojevszkij 
emelt a csúcsra, s amelyekkel nálunk csak Borisav Stankovi č  próbálkozott, az 
Halsó népréteg" tagjainak múltban gyökerez ő  gazdag lelki világát a pszichológiai 
és filozófiai végkövetkeztetések szintjére emelte, egészen korszer ű  irodalmi 
megoldásokat nyújtva, összefonva a múltbeli örökséget a modern tapasztalatok-
kal, a mai ember gondolati és érzelmi szenzibilitásával. Így jutott el a gonoszság 
filozófiájához, amelynek középpontjában az ördögi er ő  ősformája áll. Idejének és 
írói képzelőerejének legnagyobb részét a rossz tanulmányozására fordította, s 
végül is megteremtette a gonoszság komplex vízióját, melyben ez az eredend ő  
őserő  átszövi az egész világtörténelmet, az emberi és civilizációs fejl ődés minden 
mozzanatát, felfedve a titokzatos kapcsolatot a rossz és a haladás között, érzéki 
viszonyba állítva egymással a rosszat és a kozmikus élvhajhászat komponensét. 

Neki megadatott az, ami íróink közül csak keveseknek sikerült: a gazdag 
népi szellemiséget és hagyományokat töretlenül át tudta vinni a szerteszakadozó, 
neurotikus, ellentmondásos és szenzuális fogékonyság egészen modern képletei-
be, s egy mitikus-mágikus látásmód ősformájú szerkezetére fel tudta építeni az 
abszurdumok világának teljesen bizonytalan és valószerűtlen struktúráját. Műve 
feltérképezhetetlen panoptikuma az impulzusoknak és mozgatóer őknek, amely-
ben tökéletesen elvegyül egymással vagy párhuzamosan egymás mellett él a 
titkokat értő  lelkesültség és az egzisztenciális undor, az abszolút költ ői csoda és 
a legyőzhetetlen őserővel megáldott gonoszság. 

ZORAN GLUŠ ĆEVIĆ  
(NAGY József fordítása) 
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ÉGTÁJ 

Szabadka 600 éves 

• DUDÁS ÖDÖN 

SZABADKA VÁROS TÖRTÉNETE (4.) 

A TÖRÖK HÓDOLTSÁG IDEJE, AZ ÚJ LAKÓK BETELEPEDÉSÉIG 
1552-1685. 

Az 1526-ik év után, a rövid ideig tartó Cerni Jován-féle mozgalmakat kivéve, 
halálos csend uralkodott téreinken. E gyász kétszeresen hirdeté e tájon a magyar-
ság végképeni elpusztulását. Egyik forrásunk a Duna és Tisza között meggyilkol-
tak számát 400 ezerre teszi. 

A mohácsi csatától a 17. század végéig, de s őt a 18-ik elejéig túlnyomóan 
csak szerb lakosságnak nyomát találom a mai Bács és Bodrog megyékben. Innen 
van, hogy a Thököly- és Rákóczy-féle mozgalmakban a két vármegye mint 
közhatóság nem szerepelt. Sem ezeknek, sem Csongrádnak az országgyűléseken 
képviselői nem voltak. 

De hová lett Szabadka régi magyar lakossága? Mikor pusztult el? 
Már az 1514-iki Dózsa-féle parasztlázadás elnyomása céljából az országta-

nács által szerémi szerbek küldettek be különösen Bácsmegyébe, kik egyrészben 
okozói voltak, hogy e táj elpusztuld. 

Szaporodott e nép a Cerni Jován garázdálkodó hadának maradványaival, 
kik különösen a Szerémségb ől, többnyire pedig a török által elfoglalt szerb 
területről e tájra beköltöztek. 

Midőn Szabadka földesura, Török Bálint a helységb ől menekülni kényte-
leníttetett, igen valószín ű  az itteni magyarság is elvándorolt más biztosabb tájra, 
s bizonyosnak vehető, hogy Jován szerb népéből nagyobbmérvű  lakosítást eszkö-
zölt Szabadkán. 

Tehát a szabadkai szerb lakosság első  nyoma itt keresend ő. 
Szalay László szerint e  a Szerém meghódítása s Jován felekezetének szétve-

rése után tömegesebben már csak a temesi grófságban székeltek, kiket a Zápolya 
pártján volt Petrovits Péter erős kézzel tartott féken; ezen állítás nem zárja ki a 
lehetőséget, hogy Szabadkán és vidékén kevesebb számban szerb lakosság nem 
maradt volna. Annál valószínűbb ez, mert egy másik forrásunk a  szerint „a 
jövevény ráczok aligha nem maradtak meg az elfoglalt birtokohon, nem mint 
jobbágyok, hanem mint tulajdonosok". 

1  Szalay: Magyarorsz. szerb. telepek: 11. 1. 
2  Szalay: Szerb telepek, I. 
3  Salamon: Magyarorsz. a török hód. 329. 1. 
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Ez állítás mellett szólnak továbbá a 17. századbeli források, melyek a Török 
által hódított terület adózási viszonyaira vonatkoznak. 4627-ben Sz őnynél a 
török és magyar kormány biztosai közt folyván az alkudozások, a török biztosok 
a kétféle adózó falukra nézve ezt írják sérelmeik közé: Szultán Szulimán török 
császárnak utánaMezőség tartományában levő  faluk soha a magyar uraknak sem 
szolgáltanak, sem adót nem adtanak. De Zsitvatorhi végezésnek végbenvitele 
után Tülök, Szécsén, Nógrád, Gyarmat, Palánk és több várakhoz tartozandó 
hajdúság a rácz falukban lovat, 12.000 ökröt erőhatalommal elhajtottak és az 
végezésnek ellene er ővel koldultatni akarják őköt s.t.b." 

Hogy mit ért a török Mez őség alatt, nemsokára maga körül írja, mid őn 
benne fekvőnek mondja Szegedet, Martonost, Szabadhát, Zombort, Titelt, Baját 
és Kalocsát. 

Világos lévén mind ezekb ől: hogy a magyar lakosok Szabadkát még Cerni 
Jován támadásakor elhagyták, utóbb a török és szerb elől menekedtek; — hogy 
továbbá: a tájat a szerbség lassanként benépesítette s különösen a 17. század 
elején Szabadka okmányilag is rácz falunak említtetik, bizton megállapíthatjuk, 
miként Szabadbán a 18-ik század közepéig magyar lakosság nagyobb számmal 
nem létezett többé. 

A török kor vázolására térvén át, vajmi roszul esik nekünk, hogy Szabadka 
nevét krónikáinkban alig találjuk néhányszor említve. 

A Szabadkát magába foglaló Csongrád, továbbá Bács és Bodrog megyék 
területe a hódító Szulejmán idejében a budai beglerbég fönhatósága alatt álló 
szegedi szandzsáksághoz tartozott. Később a szegedi szandzsákság az egri ejalet-
hez (helytartóság) csatoltatott: III. Murad ugyanis, ki 1575-től 1595-ig uralkodik, 
a hódított területet a szandzsákokon kívül ejaletekre osztja s az egrin kívül még a 
budait, temesvárit és hanizsait szervezi4. 

A török eltörli még a megyék határszéleit is, úgyannyira, hogy azok a 
későbbi időben, régi alakjaikban újra visszaállíthatók nem voltak többé. így 
Csanád, Csongrád, Békés, Szörény, Krassó, Temes, Torontál, Pozsega, Bács, 
Bodrog, Pest, Kis és Nagy Kunság és Jászság, Heves, Fehér, Esztergom, Tolna, 
Baranya, Zala stbi nem létezett a török térképen. 

Szabadka minden valószínűség szerint egy megerősített palánk lehetett. Ily 
palánk erődöket találunk az alföldön számos helyen. 

A török louasönkénytesek, kik a hódító sereg egy nevezetes részét képezték, 
rendszerint ily palánkokat alakítottak, vagy a már meglev őket elfoglalták. E 
palánkok rendesen a határ széleken földb ől hányt sáncokból állottak, s mint egy 
előőrsi szolgálatra voltak szánva. 5  A lovas önkénytesek ily helyeken a kincstár 
költségén éltek. 

4  Salamon: id. munk: 247. 2481. 
5 Salamon F. a 130. lapon írja: A törökök rabló kalandjai következtében mára török 

megtelepedése előtt a magán birtokosok nem csak régi váraikat megerosfték, hanem a kitett 
helyeken, mint túl a Dunán új, kisebb nagyobb erődöt emeltek. A kisebb erődök egy neme 
volt az, melyet ma a hadtanban ,Blockhaus" név alatt ismert er ődítések modorában 
építettek. Egy mély árok, azon belül erős kettős borona fal, melynek közét földdel töltötték 
meg. Ezt nevezték akkor palánknak, párkánynak, castellumnak. Ezek némelyike sarkain 
bástyával volt ellátva, s néha oly terjedelm űvé lett, hogy várnak lehetett nevezni. 

Nem tudni, a töröktől tanulta-e a magyar, vagy megfordítva, anyi bizonyos, hogy a 
palánkok nagy számmal voltak hazánkban, mind a mi részünkön, mind a török részen s 
rendesen a határ váraknak mintegy el őőrseiül szolgáltak, 30-40, néha 100 fegyveressel 
rakatván meg stbi. 
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Mihelyt a török valamely vidéket megszállott, az egész földet kiosztotta 
katonái között. A csapat főnökök rendszerint egyik főbb helyen foglaltak lakást 
s innen adták ki rendelkezéseiket. 

Az egész törökség azonban e letelepítés után is egy bizonyos rendszerrel 
bíró hadsereg maradt. A fővárakban létez ő  rendes katonaság a palánkokban lakó 
rendetlen lovas csapatok csak úgy kiegészít ő  részét képezték annak, mint a 
koborló — és a csak harc idején zsoldot kapott — kalandorok. 

A szabadkai török erődítmény létezését adatokkal is igazolhatjuk. 
1938. évi október hó 10-20-ika között IV. Mürád Mevlana bajai kádinak 

megparancsolja, hogy a szabadkai és egyébb a szegedi livában fekv ő  váraknál 
szolgáló halasi embereknek hajóhúzásra való alkalmaztatását meg ne engedje.6  

És hogy a szabadkai vár a szegedi kerület parancsnoksága alatt bizonyos 
vidék központja és így nevezetesebb hely is volt, igazolja azon körülmény, hogy 
1684 körül Musztafa szegedi dizdár az iránt nyugtatja a janhováci rájákat, hogy 
azok hátramaradt adójokat Szabadkára meghozták. 

A zárda krónikája írja: a mohácsi vész utána törökök itt (Szabadkán) némely 
erődítményeket emeltek, melyekr ől azonban szintén már keveset tudunk! A Pray 
részére a város által kiszolgáltatott adatok szerint a ferenciek templom tornyának 
a homlokzat fel őli része még a törökök épületének maradványa. 

Ezen adatok igazolják: hogy Szabadka a török világ alatt el nem pusztult, 
vagy ha elpusztult is, rövid idő  alatt fölépíttetett és megerősíttetett az idegen elem 
által. 

A 1592-1606. évek alatt folytatott nagy török háború viszontagságaiból 
meg kell említenünk, hogy 1597-1599. években a török által behívott tatár 
szultán tábora folyvást Zomborban telelt s onnan tett kicsapásokat. 8  Ezen kicsa-
pások idején forrásaink nem említik Szabadkát, de a hadjárat színhejét tekintve 
föltehető, hogy a szabadkai török őrség szintén közre m űködött szövetséges 
társával a vidék pusztításában. 

1605-1606. táján másolt le Kyrimi Ibrahim az angorai medresze — tano-
dában egy török kéziratot, mely ismeretlen időből leírja azon helységeket, váro-
sokat és várakat, melyek a török által elfoglalt területen léteztek. 9  

Ezen okmányban azonban Szabadkáról egy szó sincsen; de van Zomborról 
s Bácsról, mely adat érdekli is tárgyunkat. 

Zombor leírását előadva mondja: ,A Duna partjától keletre egy napi járó 
földre eső  kerület és líva; és pedig a mint az ember Egerbe menvén Belgrádot és 
a Dunát elhagyta, Bácska síkságán ezen kerítetlen kisded városba ér ... Szom-
szédságai ezek: Szeged, Szolnok és Bács kerületek. Bácstól Zomborig, innét 
Szegedig és ettől Csongrádig egy-egy napi út a távolság." 

Kétségen kívül van tehát helyezve: hogy a török uralom ideje alatt Szabadka 
előbbi tekintélyesebb nagyságából sokat vesztett s csak kés őbbi telepítések után 
nyert ismét nagyobb mérv ű  fejlődést; mert ha nevezetesebb török vár lett volna, 

Török magyar kori emlékek. Kiadja a magy. tud. akadémia tört. bizottmánya I. 
oszt. Okmánytár II. köt. 363-364.1. 

7  Ugyanott: 379. L 
8  Hornyik: Kecskemét vs tört. 
9  A magyarországi török hodoltságról. Bálinth Gábor. Századok,1870. 306. lap. 
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bizonyára a helyíratban, de még más történelmi forrásainkban is a város nevével 
több ízben találkoznánk. 

Budának 1686-ban történt visszavétele után a törökön számos gy őzelem 
vívatott ki, úgy annyira, hogy L Leopold fegyverei Szerbiát, Boszniát és Bulgáriát 
meghódították. 

1690-ben azonban a kocka megfordult, mert Strasser cs. tábornokot Mus-
tafa nagyvezér Szerbia határán hadastól levágta, el őbbi foglalásait visszavette, 
Belgrádot elfoglalta: ennek folytán a Leopold hűségére tért szerb nép félve a török 
bosszújától, tömegben menekülni volt kénytelen. 

Ekkor fogadta be Leopold császár a határainkra érkezett Csernovits Arzén 
ipeki patriarchát a vele jött 37 ezer, mások szerint 40 ezer szerb családdal. 

Sokan vannak, kik a vármegyékben megtelepedett dalmata (bunyevác) nép 
beköltözését szintén a Csernovits-féle településsel hozták összefüggésbe. 

Lehet, hogy a 40 ezer család között számos dalmata és sokat találkozott, de 
a szabadkai bunyevác lakosság betelepülését okmányaink szerint már el őbbi 
időre kell tennünk. 

Mert tény az, hogy a szabadkai dalmata őrségnek már 1685-ben Szutsits 
Lukács szintén dalmata eredetű  első  kapitánya volt. 10  Ennek vezénylete alatt 
1690. évben, előbb mintsem Csernovits szerbjeivel bejött, Belgrád védelmében 
ténylegesen részt vett. 

A vár elestével nevezett vezér minden birtokát és vagyonát elvesztette. )  l 
Tény továbbá, hogy a most nevezett szabadkai kapitány, továbbá Marhovics 

Dániel s fia, György zombori, szintén dalmata nemzetiségű  kapitányok már az 
1685-ik évt ől 1688. évig Szeged környékén és végvidékeken életöket, vagyonukat 
nem kímélve kitartással harcoltak a török ellen. 12  

Mindezekb ől kitűnik tehát, hogy a szabadkai dalmata lakosság már 1685-ik 
évben, vagy ezel őtti időben telepedett meg jelenlegi lakhelyén, s ugyan egy időben 
telepedtek vármegyénk téreire a zombori, bácsi s más helyeken lakó dalmata 
lakosok is. 

Ezen állításunk nem zárja ki azon valószín űséget, hogy a Csernovits Arzén 
alatt bejöttek közül nagyobb számú szerb család telepedett meg Szabadhán is. Sőt 
inkább ennek megtörténtét kés őbb igazolva látjuk a bécsi hadi tanácsnak 1694. 
évi május 31-én kiadott rendeletével, 13  melyben a Csernovits és Monaszterly 
János alvajda által lakhelyül választott Kis Kunság helyett a vezényletük alatt 
álló szerbség állandó lakhelyéül a többi közt a régi Bodrog megye jelöltetett ki. 
A beköltözés még ezen évben megtörtént; a kés őbbi tiszai korona kerület, mely 
Szabadka közelébe esik, és az egész Tisza—Duna közti táj ekkor nyert legnagyobb 
számmal szerb lakosságot. 

(Folytatjuk) 

10 Okmánytár 9. sz. 
11 Ugyanott. 
12 Okmánytár 9. sz. 
13 Szalay: Szerb telepek. 37. 1. 
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GAJDOS TIBOR 

MOZAIKKOCKÁK SZABADKA 
KÉPZŐMŰVÉSZETÉBŐL (2). 

A NEMZETI SZALON SZABADKÁN 

1902 decemberében a város eddig valóban legjelent ősebb képzőművészeti 
eseményével kapcsolatos kampány veszi kezdetét. Egy olyan hírverésr ől van szó, 
mely egyben az újságírás minőségére, a közvélemény-alakítás zavarosságára is 
fényt derít. 

A Bácskai Hírlap 1902. december 13-án A Nemzeti Szalon Szabadkán című  
cikkében a fővárosi lapokból átvett híreket idézve jelent: Nemzeti Szalon 
igazgatósága elhatározta, hogy legközelebbi tárlatát Szabadkán rendezi és ennek 
előkészítése céljából Rózsa Miklós titkárt küldi ki." 

Az átvett hír világos és határozott, de a lap saját magyarázata már zavaros: 
,,Ha vettek Lovastól (egy el őző  kiállítótól, G. T.), jöhet László Fülöp is" — jegyzi 
meg a hírlapír 6. De hogy mégsem gondolja komolyan, mindjárt hozzáf űzi: ',Minek 
jöjjenek, hiszen Lovas is csak 5 képet adott el két barátjának, hogy költségeit 
fedezze" — sopánkodik a cikkíró, aki néhány nappal el őbb örömmel regisztrálta 
a kiállítás sikerét. Hogy miért lenne kevés az öt kép eladása, és hogy miért hiba 
az, ha a vevők barátok, azt nem magyarázza meg a hírlapíró, aki nagykép űen 
fejezi be írását: '1Megüzenjük a Nemzeti Szalonnak, ne is kísérletezzen nálunk az 
idén." Erről a témáról érkezik a Friss Újság 1903. január 4-i számában a Kultúránk 
és a sajtó című  írása is. Miután jelenti, hogy Rózsa Miklós, a Nemzeti Szalon 
titkára már eljárt Szabadkán a rendezend ő  kiállítás ügyében, sajnálatát fejezi ki 
a város kultúrájának siralmas állapota felett. nCsak valami Isten csudája bírná rá 
a mi társadalmunkat, hogy támogassa a tárlat rendezését" — állítja a továbbiak-
ban ez a publicista, aki a város közigazgatását vádolja a kultúra iránti közömbös-
séggel. 

A Nemzeti Szalon nem siette el a kiállítás rendezésének ügyét. Rózsa Miklós 
abban állapodott meg Smausz Endre főispánnal, hogy á várva várt tárlatot 1903. 
március 25-én nyitják meg, mégpedig a Pest Szálló nagytermében. 

Március folyamán egy egész sor írás jelenik - meg a lapokban, melynek célja 
világos: megismertetni a közönséggel a magyar képz őművészet és e tevékenység 
szervezett formáinak történetét. A Bácskai Hírlap március 18-án megemlékezik 
az Országos Képz őművészeti Társulat tevékenységér ől, a Műcsarnok 1895-ös 
felépítéséről, méltatja Benczúr, Feszty és más fest ők művészetét, de megállapítja, 
hogy a nagy művek már nem kedveltek és a millennium csak átmenetileg adott 
ilyen jelképű  munkát. ',Ha a fejlett országok iparát nemis érhetjük el, a m űvészet 
az más" — elmélkedik az írás jó tollú szerz ője. ,,Megverne az isten, hogy amiben 
elsők lehetnénk, attól unottan és közömbösségbe merülten fordítjuk el fejünket" 
— fejezi be cikkét Lukácsy István hittanár, akiben az utókor talán Szabadka els ő  
hivatott esztétáját tisztelheti. A cikkezés lankadatlanul folytatódik és a Szabad-
kai Közlöny március 22-i számából kiderül, hogy a város lelkes úrn ői három 
teadélutánt is rendeznek a m űtárlat helyiségében, és hogy a kiállításra kerül ő  
műtárgyak egy része is megérkezett. 
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Végül a bejelentett időpontban, 1903. március 25-én megtörtént a sokat 
várt esemény, a Nemzeti Szalon kiállításának megnyitása. A sajtó b őségesen 
beszámol az ünnepi aktusról és egyöntet űen megállapítja, hogy azon nagyszámú 
és előkelő  közönség jelent meg. A megnyitót a Szózat vezette be, majd Bíró 
Károly, az új polgármester mondott ünnepi köszönt őt. Vészi Józsefnek, a Szalon 
elnökének beszéde után az esemény főszónoka, Smausz Endre főispán ',magas-
röptű" beszédet tartott az ünneplő  közönségnek. 

A tárlaton gazdag és reprezentatív anyagban gyönyörködhetett a közönség: 
240 kép és 10 szobor képviselte a kor magyar képz őművészetét. A rendez ők első  
helyre Balló Ede és Knopp Imre szent tárgyú képeit tették. Szenes Fülöp, 
Rubovics Márk, Thury Gyula, Kaciány Ödön, Nádler Róbert, Zemplényi Tivadar, 
Kiss Kálmán nagyobb kollekcióval szerepeltek, Edvi Illés Aladár néhány akva-
rellt küldött a tárlatra. De Ferenczy Károly, Bruck Miksa, Koszta József, Glatz 
Oszkár és más neves egyéniségek is bemutatták műveiket. 

A szabadkai származásúak közül ketten vannak jelen: Telcs Ede, akinek a 
sajtó szerint ',művészi kvalitásait fennen hirdetik m űvei", és Szirmai Károly, aki 
a városnak ajándékozta Béla választ a korona és kard között című  történelmi 
kompozícióját. De Telcs Ede sem maradt el mögötte: Két bornemissza című  
szobrát Szabadkának ajánlotta fel. Az öt éve halott Mesterházy képeit nem 
függesztették ki a Szalon falára, de Munkácsy-képet sem hoztak a szervez ők. 
Talán azért, mert ezeket nem lehetett áruba bocsátani. 

A Szalon kiállításának sikerét nem csak a nagy látogatottság, hanem 
szépszámú vásárlás is bizonyította. A helybeli el őkelőségek és a jobb módú 
értelmiségiek számos művet vettek meg. Szabadka város megvásárolta Bruck 
Miksa Rákoczi száz hársa Zboron című  festményét. 

ACZÉL ÉS KOPILOVI Ć  FELTŰNÉSE 

1904 augusztusában a városi hatóság lép a képzőművészeti élet porondjára. 
Dr. Bíró Károly polgármester egy 1896-ban hozott határozatra hivatkozva pályá-
zatot hirdetett a város ',nagy szülöttje", Czorda Bódog arcképének megfestésére. 
A pályázatra elsőként Kiss Kálmán budapesti fest ő  jelentkezett, aki 2000 koronát 
kért a kép megfestéséért. Október 22-én Vastagh György nyújtotta be ajánlatát; 
ő  1200 koronáért hajlandó megfesteni a portrét. Hat nappal kés őbb, utolsóként 
adta át ajánlatát Aczél Henrik, aki Szabadkán szándékozott letelepedni, így a 

. megbízatás elnyerése nála különös súllyal esett latba. A ',körültekint ő" ajánlat 
néhány mondatát érdemes idézni: 

',Tekintetes Tanács! 
Tisztelettel alulírott a lapokból arról értesültem, hogy Szabadka sz. kir. 

város törvényhatósága elhatározta elhunyt nagyszülötte: Czorda Bódog arcképé-
nek megfestését ... Az elhunyt nagy férfiút személyesen ismertem és szerény-
telenség nélkül merem állítani, hogy feladatomat művészettel fogom megolda-
ni ... Ajánlatom támogatására bátor vagyok megemlíteni, hogy több ösztöndíj 
elnyerése után múzeumi adjunktusnak hívattam meg, s ha a nagy tekintély ű  
Tanács megtisztel megbízatásával, itt festem meg a képet Szabadkán ... Kijelen-
tem, hogy honoráriumra csak akkor tartok igényt, ha feladatomat az elhunyt 
emlékéhez méltó módon, teljes megelégedésre oldottam meg .... Id őt és művészi 
gondot igénylő  munkámért 2000 koronát vagyok bátor kérni." Miután azonban 
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bizonyos információkhoz jutott, ajánlatát utóirattal egészítette ki: n. . miután a 
kérdéses kép kisebb méret űnek lesz elkészítendő, a fenti ajánlati áramat 1000 
koronára igazítom ki." 

A tiszteletdíj ilyen nagyarányú csökkentése természetesen nem maradha-
tott hatástlan. Az 18552/1904 sz. tanácsi határozat értelmében Czorda Bódog 
arcképének megfestésével Aczél Henriket bizták meg. A dr. Bolits József, dr. 
Milkó Izidor és Váli Gyula összetétel ű  zsűri egy év múltán a képet megfelel őnek 
találta, átvette, Aczélnak pedig kifizették a tiszteletdíjat. Ezzel megkönnyítették 
a festő  letelepedését Szabadkán, ahol évek hosszú során igen hasznos aktivitást 
fejtett ki. 

Aczél Henrik nevéhez fűződik a Szabadkán 1904 októberében el őször 
megjelent Bácsország című, tiszavirág-életű, de igen tartalmas és érdekes il-
lusztrált hetilap, melynek sikerült címlapját a szecesszió tiszta formájában ő  
készítette. Ez a lap első  számától kezdve a tisztelet és megbecsülés hangján ír 
Aczél művészetéről. A képzőművészeti élet felfejl ődése már odáig jutott, hogy 
némely közíró a városban hagyományosan forszírozott színházi tevékenység elé 
helyezi, és ebben a változó helyzetben Aczél m űködésének az érdemei vitathatla-
nok. Szabadkára már nem tízévenként vet ődik el egy festő, a városi hatóság és a 
polgárság egy egész képtárra való m űvészi alkotással rendelkezik, a tárlatok is 
szaporodtak és új helyi tehetségek is jelentkeznek. 

Erről éppen a Bácsország október 9-i száma értesíti a közönséget, amikor 
Schober Béla tollából egész oldalas írást közöl Kopilovity István (Borbélyból lett 
művész) címmel. A cikkíró szerint hálátlan dolog kezd őt bemutatni, ráér vele 
foglalkozni, ha már nem lesz kezd ő, majd rezignáltan folytatja: iiKopilovitynak 
eredendő  bűne, hogy Magyarországon született." Alá is támasztja álláspontját: 
Latinovics Pál főispán ki is jelentette, hogy művészi alapítvány híján Kopilovity 
nem számíthat a megye segélyére." 

Morelli Gusztáv, amikor meglátta rajzait, túltette magát azon, hogy a 
fiatalembernek nincs középiskolája, fölvette a budapesti Mintarajziskolába, ahol 
ő  volt az igazgató. Két éve már a müncheni bajor királyi fest őiskolában tanul. 
Szülőfaluja, Bajmok azonban megértési tanúsít iránta és egy iskolai tantermet 
engedett át neki nyári műteremnek. Vázlatai mellett egy hatalmas vászon áll: 
Rubens Krisztus a kereszten című  képének másolata. Kopilovi ć  ezt a képét 
Zomborban az asztalosok szövetkezetében kiállította, ahol valóságos búcsújárás 
indult meg a kép felé. Ezután Bajmok megvette a képet 300 koronáért az új 
templom részére. 

A zombori kiállításon még hat portrévázlatot, vízfestményeket és gipszfi-
gurákat állított ki Kopilović, és ezek a műtárgyak mindegyike meggyőzően vall a 
fiatal művész tehetségéről. ,.Muszáj-e Prométheusz kfnját szenvednie ... min-
denkinek, ki göröngyökön járva a csillagokat nézi?" — teszi fel a kérdést a fest ő  
méltatója, aki fájdalommal említi, hogy az úri körök ki is gúnyolják, mondván, 
hogy ',hab van a kabátján." 

..Én megütöttem a nagydobot" — mondja befejez ő  mondata egyikében 
Schober. Mindenképpen félő, hogy kevesen hallják. A tehetséges Kopilovi ć  
pályafutása inkább igazolja, mint cáfolja a cikkíró állítását. De ebben nem csak 
Szabadka és szűkebb pátriája volt a ludas. Az objektív okok és maga a történelem 
is közrejátszott sorsának alakításában. 
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GAÁL FERENC SÍREMLÉKE 

Míg Szabadkán a szoborfelállítási akciók éveken át csak nagydobra vert 
szándékok maradnak, addig a kisebb déli szomszéd, Topolya, kevésbé reklámo-
zott mozgalmát valóra is váltja. 1908. szeptember 21-én ünnepélyesen leleplezik 
a kiváló orvos és közéleti munkás, dr. Hadzsy János emlékére emelt mellszobrot. 
Az ünnepségen a szobor alkotója, Telcs Ede is megjelent. Az egyik szónok — mily 
szép gesztus — Telcsre mondott felköszönt őt. 

Szabadkán pedig — a Bácskai Hírlap szerint — tovább folyt a gy űjtés a soha 
meg nem született Szent Erzsébet-szoborra. 

Végül azonban ezen a téren is történt el őrehaladás. Az a határozat, amelyet 
a városi Tanács két évvel el őbb, 1906 decemberében hozott Gaál Ferenc sírem-
lékének felállításával kapcsolatban, kezdett ismét napirendre kerülni. A Bácskai 
Napló 1908. október 6-án Gaál Ferenc emlékezete című  írásában foglalkozik az 
üggyel és felteszi a kérdést: Két éve meghalt, miért nincs síremléke? A zombori 
Kaszinó dalárdájának elnöke, bajsai Vojnits István akciót indít a síremlék javára, 
majd Szabadkán november 20-án megalakult a Gaál síremlékbizottság, melynek 
díszelnökségét Bezerédi István főispán, elnökségét pedig dr. Bíró Károly vállalja. 
A bizottság titkárául Aczél Henrik fest őművészt választják. 

Ez a bizottság aztán egy éven át sikeresen m űködik. Különböző  rendezvé-
nyek, hangversenyek bevételéb ől előteremti a szükséges pénzösszeget, és megbí-
zást ad az emlékmű  tervének készítésére. A Bácsmegyei Napló 1911. december 
19-én jelenti, hogy Kara Mihály jó nevű  pesti szobrász elkészítette a szobor tervét, 
a bizottság pedig a következ ő  napon úgy határozott, hogy a kivitelezést Keller 
Albert helybeli szobrászra bízza. A végleges döntés azonban elhúzódott 1912. 
március 2-ig, amikor a bizottság még egyszer összeült a városháza tanácster-
mében. 

Végül 1913. február másodikán, tehát újabb egy év múltával jelenti a 
Bácskai Napló, hogy Gaál Ferenc síremléke, melyet a síremlékbizottság Keller 
Alberttől rendelt, elkészült. Fehér carrarai márványból van kifaragva. Dembitz 
alpolgármester és Vojnits főjegyző  kedvezően nyilatkoztak róla. Az emlékoszlop, 
ez a valóban sikerült, igazi szecessziósalkotás végre 1914-ben a helyére, a Bajai 
temetőbe került. A felirat szerint 'Tervezte és készítette Keller Albert". Tehát a 
szobormű  mégsem Kara Mihály elgondolása szerint lett kivitelezve. 

A bonyodalmak az emlékmű  körül ezzel nem értek véget. Mert a Bácsme-
gyei Napló 1916. január 14-i tudósítása szerint 1914-ben a város formai okokból 
visszatartott 800 koronát, ezért Keller és néhány iparos a bírósághoz fordult 
keresetével. Az oszlopról id őközben leesett a dombormű  és senki sem törődött 
vele. Hiszen már nagyban dúlt az els ő  világháború! 

A Belügyminisztérium beavatkozása után a Városi Tanács augusztus 26-án 
határozatot hozott, mely szerint Keller Albert szobrásznak 458 korona 25 
fillér ... szabályszerű  nyugta ellenében kifizetend ő '. Ugyanebből a határozatból 
kitűnik, hogy a Tanács a síremléket a város felügyeletébe és gondozásába 
átveszi, s annak eszközlésére a mérnöki hivatalt utasítja". 

Ezzel aztán végleg lezárult a teljes évtizeden át húzódó Gaál-síremlék ügye. 
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MŰVÉSZETI ÜGYEK AZ 1914-1918-ÁS HÁBORÚS ÉVEKBEN 

Az általános hiedelemmel ellentétben a háborús években sem hallgattak a 
múzsák. Már napokkal az első  világháborús hadüzenet után, 1914. július 7-én a 
Városi Tanács egy művészi tárgyú kérelemmel kénytelen foglalkozni. A 150/914 
tan. számú iratcsomó Burány Nándor szabadkai, Kinizsi u. 186. sz. lakosnak, az 
Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola hallgatójának azon kérelmét 
tartalmazza, hogy a nyári hónapok folyamán m űterem céljaira egy iskolai termet, 
vagy inkább a városi bérpalota m űtermét bocsássa rendelkezésére a Tanács. 

A fiatal művésznövendéknek azonban nem volt szerencséje. A Városi 
Tanács ,,a hadiállapotra való tekintettel" nem teljesíti kérését. A zentai születés ű  
festő, aki akkoriban nyári tanfolyamot vezetett Szabadkán, miután elvégezte 
tanulmányait Miskolcon, Szombathelyen tevékenykedett. Kés őbb a Derkovits 
képzőművészeti kör tanáraként m űködött. 

Őszre, tehát amikor már ,,lehullottak a fákról a levelek" és a rövidre jósolt 
háború egyáltalán nem közeledett a vége felé, Telcs Ede személyével foglalkoznak 
ismét a lapok. Ezúttal azonban katonai vonatkozásban. Október 3-án a Bácskai 
Hírlap jelenti, hogy ,,a világhírű  szobrászművész bevonult Szabadkára". Mégpedig 
hadnagyi rangban, katonásan, habár már elmúlt 40 éves. Gyóni Géza már nem 
foglalkozik kiállításokkal, művészekkel. Hazafias verseket küld újságjának, alá-
támasztva a győzelmi mámort, mely a sajtó oldalairól árad ezekben a hónapok-
ban. 

De az 1915. év már jóval csendesebb ... és Szabadkán március 13-án leég 
a színház. Az újságok a kenyérlisztutalványokról és Przemyšl elestér ől írnak 
szomorkás hangon. Oláh Sándor is bevonul Baranyi Károllyal, a kés őbbi szob-
rásszal együtt. A szabadkai honvédlaktanyában is m űvészkednek, Oláh elkészíti 
Baranyi nagyszerű  arcképét, de babonából befejezetlenül hagyja. Aztán Baranyit 
a Kárpátokba, Oláh Sándort pedig a tengerparti Neumba vezénylik. Az el őbbi 
rövidesen katonai emlékm űvek elkészítésére kap megbízást, az utóbbi pedig 
nagyszerű  festményeket készít. De Farkas Bélát is behívják és a frontra kerül, 
ahol nincs védelem alatt. Osztja katonatársainak életét, harcol, issza a rumot, 
néha fest, és megindul az alkoholizmus felé vezet ő  úton .. . 

1915. május 8-án a Bácskai Hírlap egy, a szobrászat terén hasznosítható új 
találmányról közöl cikket. E szerint Zoltán Tibor szobrász, a budapesti m ű -
vésztársulat képviselője Szabadkára érkezett és fénykép után k őből faragott 
domborműveket készít. Zoltán nyolc-tíz napot marad a városban, kész dom-
borműportréi pedig a Bárány Szállodában láthatók, ahol rendeléseket is felvesz. 

A következő  hónapban a háborús éveket Szabadkán tölt ő  Csóvics Ilona 
fordul (ismételten) kérelemmel a városhoz. Kéri a polgármestert, hogy saját és 
beteg húga, Krisztina számára tegye lehet ővé a palicsi meleg fürdő  ingyenes 
használatát. Ez a 13315 sz. alatt iktatott beadvány nem is lenne említésre méltó, 
ha nem állna benne egy igen szomorú mondat: csak ránk kell nézni és 
láthatni, mennyit nélkülözünk." És a csatolt szegénységi bizonyítvány sem hi-
ányzik. A kérvényre mégis szigorú rövidséggel írta a jegyz ő: ',Elutasítva! Csak 
katonáknak!" Mint Burány esetében, ebb ől is kilátszott a lóláb. A háború jó 
indoknak bizonyult a haszontalan és a hadi helyzetet nem el őmozdító kérelmek 
és szándékok elutasítására. 

317 



Dr. Pásztory Béla főgimnáziumi tanár ebben a helyzetben sem mond le 
képzőművészeti ismeretterjesztő  tevékenységéről. A Bácskai Hírlap 1916. január 
4-én hírül adja, hogy az élen járó szabadkai értelmiségi a Szabad Líceum kereté-
ben A háború és a művészet címen tartott előadást, melynek témája a magyar 
festők háborús képei, a háború és az építészet, valamint az elpusztult m űemlékek 
restaurálását ölelte fel. 

• Abban az időben aktuálisabb képzőművészeti előadást el sem lehetett volna 
képzelni. 

Akármilyen megrázó a Csóvics Ilona nyomorára vonatkozó mondat, vigasz-
talására szolgálhatott, hogy az ország többi m űvésze sem volt kevésbé sanyarú 
helyzetben. Erre a szabadkai Történelmi Levéltárban 123/ 1916 sz. iratcsomóban 
őrzött, 24573 sz. alatt iktatott dokumentum a legbeszédesebb bizonyíték. A 
KÉVE budapesti művészegyesület dr. Bíró Károlyhoz 1916 augusztusában inté-
zett levelében komor színekkel ecseteli a képz őművészek sorsát a világháború 
körülményei között. Elmondják, hogy ebben a helyzetben kénytelenek könyör-
adományokat gyűjteni. Ezért megvásárlásra ajánlják ezüst hadiérmüket, ',mint 
napjaink egyik legművészibb emlékét". 

A mellékelt prospektusból kitűnik, hogy az érem ezüstbe verve 120, bronz 
kivitelezésben 20 koronába kerül. Ezt a kérelmet már nem utasíthatja vissza a 
Tanács. Szeptember 23-én pedig köszönőlevelet küld a KÉVE dr. Bíró polgármes-
ternek, melyben a magyar képz őművészet jövőbeni támogatását is kérte. 

1916 októberében már nincs kenyér Szabadkán. A pékek nem süthetnek, 
mert nincs liszt. A városban drágább az élelem, mint Budapesten. És a nyomort 
még az erdélyi menekültek étkezése is tetézi. De a hadigazdagok szemérmetlenül 
költik a háborús szállításokon összeharácsolt pénzüket. Erre a körülményre utal 
az a hír is, miszerint Fekete Dénes szabadkai kézm űáru kereskedő  megvette a 
Raichle-palotát. Ezt a pazar külsej ű  épületet a neves műépítész saját magának 
építtette, aztán báró Podmaniczky, majd egy bank tulajdonába került. 

A Bácskai Hírlap október 13-i számában megjelent hír szerint Fekete 
160 000 koronáért vette meg a palotát. A lap Szabadka cézárjának nevezi Feketét, 
aki eredetileg rőfössegéd volt, de a háború folyamán hallatlanul meggazdagodott. 
A palota szépségét ecsetelve gúnyosan jegyzi meg a cikkíró, hogy ezután már csak 
a Milkó- könytárat kellene hogy megvegye valamelyik hadigazdag. A Raichle-pa-
lota végül mégsem került Fekete tulajdonába. A cikkezés hatására visszalépett 
az épület megvásárlásától. Ezzel azonban nem oldódott meg a városi kultúrpalota 
kérdése. Az épület nem került a város kezére, tulajdonosa lakásokra parcellázta. 

A Bácskai Hírlap november 20-i száma els ő  oldalon közli a hírt, hogy Telcs 
Edét, a neves szobrászt, ',akire minden szabadkai büszke", a hadvezet őség fel-
mentette a tényleges katonai szolgálat alól és sürgönyileg felkérték, hogy min-
tázza meg Marosvásárhelyen két tábornok mellszobrát. Utána Falkenhayn 
tábornagyot mintázza meg Brassóban, igy neve összefonódik a h ős tábornok 
nevével. 

Decemberben a törhetetlen kedv ű  Szabad Líceum hallat magáról. Dr. Lázár 
Bélát, a budapesti Ernst Múzeum igazgatóját hívta meg el őadónak. Dr. Lázár 
A mai magyar festészet címen tartott el őadást, a sajtó szerint ',csodás el őadói 
készséggel". A háború harmadik évében, amikor az ország élén új király állt, de 
a győzelmi mámor hazugságait a veszteségek okozta keser űség és gyász, valamint 
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a tömegek egyre súlyosabb nyomora váltotta fel, nem lehet folyamatos képz ő-
művészeti élet. De 1917 augusztusában mégis sor kerül egy tárlatra Palicson. 

A Délvidék 1917 augusztus 14-i számában Csincsák Elemér, a kés őbbi festő , 
recenziót ír Hármak kiállítása címmel. Az írásból kitűnik, hogy a katonanapi 
aktualitások fórumán nyitották meg um űvészlelkek, a zsűri és a sajtó képviselői 
előtt" három pesti művész, Perczel Margit, Gellért Imre és Sennyi-Oláh István 
kállítását. ',Hárman a sasok közül, kik egy közös fészekb ől, de már új igényekkel 
ívelik a piktúra mérhetetlen űrjét". A kissé fellengz ős mondat azonban nem árulja 
el, hogy mit ért a ',közös fészek" fogalma alatt, ami nem lenne közömbös a 
kiállítók megismerése szempontjából. 

Csincsák elsőként Perczel Margit munkáit méltatja, akinek vásznait aka-
démikusan komolynak tartja. Színskálája nem nagy, de kifejez ő. Gellért Imrét 
már ismerősnek tekinti. Üde színekkel dús képei hangulatosak, ugyanakkor 
dekoratív hatásúak. Sennyi-Oláh István egyéni ecsetkezelésével, keresett primi-
tívségével kiválik a hármak közül. A képek számozásából ítélve több mint 125 m ű  
volt kiállítva. Ugyanez a lap a palicsi szoborkiállításról külön hírt közöl. Mint 
kitűnt, Keller Albert szabadkai szobrász állított ki néhány alkotást. Az egyiket, 
Ferenc József mellszobrát a városnak ajánlotta fel megvételre. A Gaál-emlék-
oszlop megalkotójának 24658/917 szám alatt iktatott beadványára december 
8-án a következő  megjegyzést írta ajegyz ő: ',Költségvetési fedezett nincs". Ennek 
ellenére a 4151/918 számú határozattal a következ ő  év januárjában a gipszmáso-
latot Bútorok és eszközök számlájára megvásárolja a város. 

1918. április 27-én művészi képkiállítás megrendezését jelenti be a Bácsme-
gyei Napló. A szervező  az Eggenberger-féle híres műkereskedő, aki a legkiválóbb 
magyar és külföldi festők képeit állítja ki 14 napon át. A lap fölhívja a gy űjtőket 
és a műbarátokat, hogy már a kiállítás els ő  napjaiban foglalják le az elsőrendű  
anyagot. 

Május 4-én mára tárlat nagy anyagi és erkölcsi sikerér ől számol be az újság. 
A kiállítást Szabadkáról Berlinbe akarják vinni, de nagy örömre néhány szép 
darabja a városban marad. A vásárlók neve között dr. Bíró Károly, Grob Imréné, 
Ybl Miklósné, dr. Ney László és Braun Henrik szerkeszt ő  neve szerepel. 

Az első  világháború utolsó éve még néhány képzőművészeti eseményt 
hozott Szabadkának. A város úgy viselkedik, mintha minden a legnagyobb 
rendben folyna idehaza és a nagyvilágban, és a Városi Tanács is igyekszik lépést 
tartani adófizetőinek magatartásával. így többek között fölújít egy 1912-b ől eredő  
határozatot Mamuzsics Lázár polgármester arcképének megfestésér ől. Akkori-
ban ugyanis Mamuzsicsnak az volt a kívánsága, hogy míg él, mellőzzék a kép 
festését. Mivel Mamuzsics id őközben elhunyt, további akadály nem gördült az 
arckép megfestése elé. Dr. Bíró Károly 1918. január 14-i el őterjesztése alapján a 
Tanács Liuba Kornélt bízza meg a portré megfestésével. Liuba főgimnáziumi 
rajztanár májusban elkészítette az arcképet és az 1000 koronás tiszteletdíjat is 
felvette. A Bácsmegyei Napló május 17-én cikket közöl Mamuzsics arcképér ől és 
megállapítja, hogy ez a mű  a városháza legszebb dísze. 

És egy újabb képkiálítás 1918 nyarán! A Bácskai Hírlap augusztus elsején 
megjelent hírében bejelenti, hogy e hónap 3-án na magyar fest őművészet fiatal 
gárdájának egyik legjelesebb tagja", Forgó Mihály nyitja meg a kiállítását a palicsi 
Vigadóban. A lap szerint a kiváló fest őművész, a nagybányai művésztelep egyik 
erőssége, legszebb képeit állítja ki. Érdemleges bírálat azonban sehol sem jelent 
meg a tárlatról. 
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Már augusztus 25-én újabb kiállítás támogatását kéri Rá dó Sándor budapes-
ti műkereskedő  a Városi Tanácstól. Levélben a városháza díszkapualja használa-
tának engedélyezését kéri. A jóváhagyó határozat után a tárlatot szeptember 
27-én nyitotta meg, a város pedig egy Sculthétytől származó, 600 koronára 
becsült kép birtokába jutott. A kiállító művészek már ismertek voltak a szabadkai 
közönség előtt: Romek, Kézdi Kovács, Bosznai, Neogrády, Olgyai, Marko, B. 
Burghard, Horváth és más fest ők műveit reklámozta a képvásárt hirdet ő  plakát. 
A Bácskai Hírlap szerint a tárlat ',fölötte áll" minden eddigi kiállításnak. 

A Bácsmegyei Napló 1918. október 11-én arról cikkez, hogy Fantomi Enrico 
olasz festőművészeti növendék Kuluncsics Gergely kocsmárosnál dolgozik mint 
hadifogoly. Munkája mellett azonban fest is. A lap szerint talán olyan helyre 
kellene adni, ahol csak festészettel foglalkozna. Meg kell csodálni ezt a humánus 
hozzáállást az első  világháború utolsó napjaiban. Valószínűnek látszik, hogy az 
olasz művésznövendék példája indította el a fest ői pályára Kuluncsics Andort, a 
kocsmáros fiát. 

Ez sem egy kor utolsó akkordja! 1918. november 18-án vesz tudomásul a 
Városi Tanács egy még augusztus 6-án 20248 szám alatt iktatott levelet. Petrovics 
Elek, az Országos Magyar Képzőművészeti Múzeum igazgatója körlevelet intézett 
a múzeumok igazgatóságához. Ebben arról értesíti őket, hogy minisztériumi 
engedéllyel ideiglenes letétként vidéki gyüjteményeknek a Szépm űvészeti Mú-
zeum anyagából bizonyos példányokat átengednek. Ezzel kívánják el őmozdítani 
a vidéki közönség műízlését — de a művek alkotóinak származását is figyelembe 
veszik. 

Mire november 18-án rávezették a ',tudomásul vétetve" szöveg ű  rövid és 
semmitmondó mondatot, már nem volt id ő  a válaszadásra. Szabadkának már 
nem volt esélye a nemes szándék haszonélvez őjévé lenni. 

A Városi Tanács utolsó képzőművészeti tárgyú ügyét, melynek befejez ő  
akkordjai már a háború utáni és az új ország alakulása utáni id őre nyúlnak át, a 
II. 185/1918 számú iratcsomó őrzi. Dr. Károlyi Árpád, a cs. és kir. udvari levéltár 
nyugalmazott igazgatója 1918. augusztus 6-án Bécsb ől levelet intézett Szabadka 
polgármesteréhez, melyben közli, hogy a h ős honvédtábornoknak, Gál László-
nak, a kaponyai csata hősének leszármazottjai, illetve örökösei anyagi helyzetük 
javítása érdekében hajlandók lennének az elhunyt, Szabadkán is jól ismert h ős 
Barabás Miklós által olajba festett életnagyságú arcképét a városnak eladni. A 
képet Tury Gyula, Barabás műveinek jó ismerője 5000-6000 korona értékűre 
becsüli. A 20880/1918 tan. sz . ügyet dr. Bíró polgármester Dembitz Lajosnak 
utalja ki, aki szeptember 9-én keltezett levelében értesíti a közvetítőt, hogy a 
város hajlandó tárgyalni az ügyr ől, csupán a tulajdonos címét kéri a kép megte-
kintése végett. A címet (Tury Gyula fest őművész, Budapest, Veres Pálné tér 19.) 
a város megkapja, a Barabás-mű  ügyre azonban 1919. január 25-én szerb nyelvű  
megjegyzés tesz pontot: ,,Sada veé bespredmetno, stavlja se me đu spiskove. 
Tabaković  podgradonačelnik." Ez a mondat egyúttal egy imperium utolsó tény-
kedését is lezárja Szabadkán. 

(Vége) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 103. 

Dürrenmattnak volt egy folyton visszatér ő  rögeszméje, mely szerint a világ nem 
változik, mert az embernek az a sorsa, hogy mindent ismételjen, csak egy kicsit 
másképpen. Utolsó könyvében, a bibliai Toronyépítés történetében a népek 
keveredését írja meg, s én most abban a hálátlan helyzetben vagyok, hogy az 
ismertetésein keresztül próbálom elképzelni, mi is tulajdonképpen a m ű, mivel 
nem olvastam. A német kritika azonban azzal az egyhangú állítással tárgyalja, 
hogy a szerző  most már minden eddiginél határozottabban ismétli önmagát. 
Nemcsak az Angyal szállt le Babylonba c. drámájának negyven év el őtt írt 
központi gondolatát felújítva s tovább fejlesztve, de bölcseletének minden részle-
tére visszatérve, semmiségeket is felújított m űvészetének Androméda-ködében. 
Azután hogy nemrég meghalt, s helyette m űvének kell tovább élnie, nemcsak a 
Toronyépítés az, amit szemügyre vesz az irodalmi közvélemény, de Dürrenmatt 
egész életművét újra tárgyalja. S eközben ismételten kiderül, hogy mindenekel őtt 
világirodalmi jelenség volt, s csak azután német, miközben hazájában, Svájcban 
nem örvendett népszerűségnek, sőt provinciálisnak tekintették. 

Közben ez a viszony az én távlatomból szembet űnően fordított. Annak 
idején éppen Svájcban utasították el meséjét a fiatal lányról, Claire Zachnassian-
ról, akit egy Ill nevű  fiú elcsábított, aztán faképnél hagyott, s aki, miután 
meggazdagodott, egy koporsóval jött vissza a kisvárosba és óriási pénzösszeget 
Ígért annak, aki egykori szerelmét megöli. 

Most a huszonkét éves diák, maga Dürrenmatt került abba a képtelen 
helyzetbe 1943. október 15-én, hogy az egyik berni hídon megbotolva a folyóba 
esett, s egy hullócsillag agyonütötte. Ezzel kezd ődik a mese képzelet és valóság 
jegyeinek váltakozásában és Dürrenmatt második élete koboldhoz hasonló félig 
emberek, félig majmok között, évmilliók el őtt, ismét babiloni környezetben. 

A halott szerzőnek azt vetik most a szemére, hogy ebben a környezetben 
azt tehet alakjaival, amit akar, mert ellen őrizhetetlen, ami a realitás határain túl 
történik. De hát miért volna ez baj? A valószín űség hiánya zavarja a kritikát? 
Csak hát az író történeteinek kerete mindig nélkülözte a valóságot, mert a lényeg, 
a mese evidenciája mindezen belül zavartalanul folyhatott. 

A Der Spiegel kritikusa egyenesen svájci kartársai felé fordulva hívja fel a 
figyelmet Dürrenmatt narciszoid hajlamaira, s aki emiatt sose volt képes kilépni 
önmagából. Ennyiben különbözött mestereitől, Shaw-tól és Brechtt ől, akik 
mégiscsak megmaradtak az élet és a társadalom valóságos kategóriái között, s 
nem kellett olyan képtelen helyzeteket teremteniük, mint amilyen például a 
bolondokházába zárt három fizikusé volt Dürrenmatt egyik harminc év el őtt írt 
drámájában. 

Mindezek után még csak fokozódott bennem az érdekl ődés, most már az 
eredeti mű  iránt. Mert az én esetemben ezek is olyan doroszlói dolgai a falusi 
magánynak mű  és kritika egymáshoz való viszonyáról szólni, hiszen mégiscsak 
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a műnek kell hinni és nem a visszhangnak, amely gyakran torzíthat is. És a 
tájékozatlanságnak e falusi állapotában az ember ne ártsa bele magát a világiro-
dalom dolgaiba. Igyekszem is mielőbb megszerezni magát a művet, a Torony-
építők et. 

Budapesten az ősszel megrendezték Petar Dobrovi ć  posztumusz kiállítását. 
Talán abból az alkalomból, hogy tavaly volt születésének századik évfordulója. 
Meg azért is, mert fiatalon a magyar m űvészet leglázasabb korszakához tartozott. 
Avantgárd hajlamaival Kassák köréhez is, ha figyelembe vesszük, hogy az ő  egyik 
rajza miatt kobozták el az aktivisták folyóiratának, a MA-nak egyik számát. S 
ugyanakkor Felvinczy Takács Zoltán írt elragadtatott méltatást róla a Nyugat-
ban. Mert általában őt tartották a legtöbbet ígér ő  fiatalok kiemelked ő  egyénisé-
gének. 

A tizenkilences magyar forradalom aztán szűkebb pátriájába, Pécsre sodor-
ta, s amikor ajugoszláv megszállásnak Baranyában vége lett, őt választották meg 
a kis operett-köztársaság elnökévé. Egy hét múlva Horthy darutollas különítmé-
nyei véget vetettek a miniatűr köztársaságnak, s Dobrović  a többi baranyai 
emigránssal Jugoszláviában keresett menedéket. 

Egyszerre lett szerb hazafi és szocialista mártír, s dörgő  hangjától lettek 
hangosak a belgrádi kafanák. 

Az időközben megalakult képz őművészeti katedrának lett a tanára, s mint 
ilyent, körülrajongták az itteni fiatal fest ők, Ács, Erdey és Hangya, aki közvetlen 
tanítványa volt. Egyéniségét legendák övezték, életének látványos mozzanatai-
hoz tartozott, hogy szoros barátság fűzte Krležához. Ha egyedül voltak, magyarul 
beszéltek egymással, mert az egykori pécsi z őger fülét sértette Dobrovi ć  rettene-
tes szerb kiejtése, s a nyelv szób őségének hiánya. Ő  pedig megfestette Krleža 
ismert portréját, amikor az csalódottan és szakállasan hazajött a Szovjetúnióból. 

A két háború között ő  jelentette Konjoviétyal, Milunoviétyal, Jobbal s a 
többiekkel a jugoszláv festészet fénykorát. Ők voltak a modernek, akik a harmin-
cas években a képzőművészet legmagasabb pontját jelentették. S eközben Dobro-
vićon nálunk alig vette észre valaki Nagybánya hatását, talán csak Konjović . 
Persze, merészebb attit űddel, illetve, ahogy mostani kiállításáról írva az Élet és 
Irodalom kritikusa mondja, Kmetty, Tihanyi, Pór Bertalan és Cigány Dezs ő  
uszínei ugyancsak átszivárogtak festményeibe, habár Dobrovi ć  mégsem volt ki-
mondottan mások követ ője". 

Nekem a hangja maradt a fülemben, ahogy a belgrádi Balkán kávéház 
teraszáról éppen egy Ady-verset idézett, ahol néhány emigráns barátjával és 
Balázs Árpáddal ült, jobban mondva ',elnökölt" közvetlenül a második világhábo-
rú előtt. És Hangya mély gyászára emlékszem, amikor 1942-ben porig sújtva 
közölte velem: »Képzeld, Péter meghalt!" 

Én néhány nyáron Mliniben láttam, Dubrovnik mellett, ahol családjával 
egy villát bérelt, onnan járt le a tengert festeni, meg Dubrovnik utcáit a Stradun-
nal, és szent Vlah katedrálisát többek között. És ha néha feltűnt gyönyörű, 
királynői tartású feleségével, Olgával az olajfák alatt kanyargó sétányon, mély 
baritonja ugyancsak messze hallatszott. 
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A háború után mintha megfeledkeztek volna róla. A szocrealizmus pár 
esztendeje elég volt, hogy emléke háttérbe szoruljon, s témaköre sem felelt meg 
az akkori hivatalos igényeknek. 

Pesti kritikusa most a portréit említi, kiemelve az Olga Hadžiról festett 
arckép nagy ígéretét. Azt persze már nem tudta, hogy ez a modellje kés őbb a 
felesége lett. 

A mostani pesti kiállításon látottakat összegezve azt írja: ',Ezek alapján úgy 
vélem: a festő  adósa maradt önmagának. Csupán jó művész lett, de nem nagyon 
kiemelkedő. Azt a nagy ígéretet, amit korai arcképei mutatnak, nem váltotta be." 

Eszerint hazát cserélve egy más környezetben torpant meg. Mintha az 
ifjonti hevület hiánya nem engedte volna, hogy tovább menjen a fiatalság fényes 
útján, ahol a kibontakozás küzdelmében ragyogó tehetsége felsejlett. 

Gide Tékozló fiújára kell az embernek gondolnia, aki hazatérve már nem 
az volt, aki elment. Dobrovi ć  holtában való hazatérése is ilyen szomorú. 

Shylock időszerűsége. Kellemetlen kérdéseket tettek fel Peter Zadeknek, a 
színpadi rendezőnek, aki ma — általános vélemény szerint — a legnagyobb 
sikerrel újítja fel Shakespeare színjátékait, azok között is legtöbbször A velencei 
kalmárt. Most éppen a bécsi Burgtheaterben, ahol oly nagy sikere van, hogy a 
híre Párizsba is eljutott, ott is mintegy közjátékként el kellett játszatnia. 

A kérdés, amilyen tapintatlan volt, egyúttal indokoltnak is látszik. Azt 
kérdezték ugyanis Zadekt ől, mivel magyarázza a nagy német sikert azután, hogy 
Bécsben évtizedeken át nem lehetett színpadra vinni. 

— Bécs már nem az, ami volt — mondta Zadek. — Az egykor intézményes 
antiszemitizmus mostanára nemcsak megsz űnt, hanem egy kimondott zsidóba- • 
rát hangulat is kialakult. így aztán Shylock zsidó mivolta még rokonszenvessé is 
vált. Anélkül, hogy én erre a korábban hangsúlyozott zsidóságára nagyobb 
figyelmet fordítottam volna. A velencei Rialtónak jóval nagyobb a jelent ősége, 
mint az uzsorás zsidóságának. A dolog korábbi realitása megváltozott, s őt Bécs-
ben a visszájára fordult. 

A kérdés feszegetése már azért is kínosnak tűnhetett, mert Zadek maga is 
zsidónak született egy berlini keresked ő  fiaként, s családja 1933-ban vele együtt 
kénytelen volt Londonban menedéket keresni a nemzetiszocialista téboly el ől, 
úgyhogy Zadek csaknem húszévi emigráció után tért vissza Németországba. És 
Nagy-Britanniában a németekt ől jobban idegenkedtek, mint a zsidóktól, ezért is 
jött vissza. S az elmúlt harminc év alatt A velencei kalmár, sőt maga Shylock is 
jelentős változáson ment át Zadek színpadán. 1963-ban még kaftánban és pajesz-
szel jelent meg, mfg ma külseje semmiben sem különbözik a mai általános 
megjelenéstől. Zadek Shylockje kétsoros zakót visel és Eden-kalapot, s így nem 
a zsidóságán, hanem uzsorás mivoltán van a hangsúly. így inkább lélektani 
motívumok kerülnek el őtérbe Shylocknál, aki éppen a megkülönböztetéssel 
szemben fegyverezi fel magát a pénzzel. 

Zadek állítólag kitűnő  jellemrajzokat produkál, s mint Shakespeare ma 
talán legjobb színpadi realizátora, remek alakokat vonultat fel. Majdnem fordí-
tott sorrendben teremtve viszonyt szerz ők és szereplők között. A közönségről 
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sem megfeledkezve. Mintha Shakespeare is kénytelen lenne alkalmazkodni hely 
és idő  realitásaihoz. 

A bécsi Shylock nagy párizsi sikere térben és id őben való azonosulásra vall 
szellemi közérzet tekintetében. Különben nincs egy mindenütt érvényes egyfor-
ma színpadképe. Zadek mindenütt más Shakespeare-t mutat be, A velencei 
halmárt is elejétől végig újjáteremti. És persze nem csupán a közönségsiker 
inspirációját keresve. A színész alkati adottságait is figyelembe véve. Mert csak 
természetes, hogy nem csupán a színésznek kell alkalmazkodnia Shakespeare-
hez, hanem fordítva is, a színész természetéhez is hozzá kell igazítani a szerepet. 
Ez a magyarázata, hogy Zadek mindent elölr ől kezd. Hiába futott évtizedeken át 
A velencei kalmár száz meg száz el őadásban. Ha más színészre kell bíznia a 
rendezőnek a darabot, más közönség el őtt, sőt térben és időben is kifejezére 
juttatni a különbséget. 

Küzdelem az idővel, mondhatnánk, persze nemcsak Shakespeare-rel kap-
csolatban. Az egész világirodalom ki van téve az id ővel való állandó küzdelemnek. 
S alighanem ezzel a felismerésével aratja világsikereit Peter Zadek is, az alkal-
mazkodás művészetének törvényeit követve. 

Persze nem láthattam a New York-i International Design Center bútorkiál-
lítását, csupán a róla szóló ismertetéseket követtem, de igy is azzal a nosztalgiával, 
amellyel az ember a fiatalságára emlékezik. A bútortervezés m űvészete engem 
mindig érdekelt, mégis nagy ívben kerültem el a pesti Iparm űvészeti Főiskolát, 
s később, amikor a Bauhausnak lehettem volna rendes tanítványa, már kés ő  volt, 
belevesztem az irodalomadta lehet őségekbe. 

• 	Az amerikai Ward Bennett, akinek most ezt a kiállítását megrendezték, 
következetesebb volt, mint olvasom, kitartott a szobabels őknek újat teremtő  
izgalmas feladatánál, miután tizenhárom évesen elszeg ődött asztalosinasnak. 
Nemcsak fűrésszel és gyaluval dolgozott, papíron is megtanulta felépíteni a széket 
és az asztalt, a kor igényeinek megfelel ően mindig a funkcionálisat keresve. 
Fiatalon átkelt az óceánon, bejárta Európát, Párizsban a szobrász Brancusi 
tanítványa lett, s a második világháború után a modern építészet fejedelmének, 
Le Corbusier-nek közelébe kerülve, már tudta, hogy mi a dolga. 

Ez az idő  már a stílustalanság kora volt, a barokk, a reneszánsz, a rokokó 
végleg időszerűtlenné vált a bútorok világában, dísz és pompa igényét kiszorította 
az egyszerűség és kényelem gyakorlati elve. Itt volt már Breuer Marcell is a 
csőbútorral és egyre nagyobb tért hódított a műanyag. Kiderült, hogy nemcsak 
fából lehet bútort építeni, s az ára sem lehetett többé mellékes szempont. A 
polgári biedermeier díszít ő  révülete az intarziával ugyancsak nevetséges igyeke-
zetnek tűnt a bútorépítés törvényeiben. Viszont az anyag tisztelete rendkívül 
fontosnak tetszett, akárcsak a téradta lehet őség a végleg leegyszer űsített struk-
túrákban. 

Mindez a formatisztelet egyféle bölcsességét teremtette meg, amihez Ward 
Bennett mind a mai napig következetesen ragaszkodott. És eközben még csak 
nem is teremtett új formát ebben a lassan már divatossá lett minimal-artban. A 
széknek mindenekelőtt négy lába maradt nála is, és ugyanakkor támlája volt és 
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karfája, úgyhogy csak a vonalaiban mutatkozott változás. De abban aztán minden 
eddiginél változatosabban. A szék alsó vázának egymásba futó bordái néha még 
ismétlődnek is nála, mintha a sproszninak nemcsak tartó szerepe volna, de 
hangulatosabbá is tudná tenni az ülésnek ezt a nélkülözhetetlen eszközét. Néha 
félkörösen egymásba fut a támla négy vonala, máskor szigorúan négyszögben 
marad, csak a karfája lesz, mintegy a ritmus kedvéért, elöl ovális. Mert azért 
Bennettnek is megvannak a maga visszatér ő  motívumai, példáula az U alakban 
megépített váz egy-egy részletében, a támlán vagy a karfán, illetve a négy láb 
összeépítésében. Ebben nyilvánul meg a tervez ő  egyéni szabadsága. • 

Bennett ülőbútorainak sokféleségéb ől azonban hiányoznak a korábbi ko-
rok típusai, például az egyiptomi eredetű  etruszk, vagy a múlt századból maradt 
bergere, illetve Schlummerstuhl. Legalább a kiállítási katalógusban ezeket hiába 
keresnénk. És persze a párnázott karosszékek alacsony változata is, amelybe 
elmerül az ember, de aztán nehezen kel fel bel őle. 

Mindezek után talán érthet ő, hogy ez az újfajta bútor szériában készül, 
gyárilag, minthogy a kismesterek kora ugyancsak lejárt, s már csak mesében él 
a vidéki asztalos, aki évekig képes volt eldolgozgatni némely asztalon vagy 
szekrényen, szinte vallásos áhítattal elszuszogva egy-egy darabon, miközben a 
vizet se kereste meg. 

Ward Bennett különben hetvenhárom éves, jógázó és súlyemel ő, és saját 
bevallása szerint szívesen tervezne gépkocsit, s őt embert is, ha valaki megbízná 
vele, mert szerinte az sem lehet nehezebb, mint a bútortervezés. Ez a készsége 
azonban már a maga amerikai ízével a reklámhoz tartozik. 

Így aztán én el is vonulhatok magamba ifjúkori emlékeimmel, melyekben 
máig fontos helyet kap a műhely. 

Izraeli barátaim ottani újságok néhány példányával leptek meg. Magyar 
újságokkal persze, amelyekben azonban olyan sok a héber szó, hogy megnehezí-
tik az olvasást. De hát maguknak írják, s így talán még fontos is, hogy ezek a — 
majdnem azt írtam idegen szavak — nyelvükben meghonosodjanak. Mert ők nem 
emigránsok, akik majd egyszer hazamennek, ők itt találtak a hazájukra. Régi 
hazájuk, akárcsak a származásuk és anyanyelvük, emlék csupán. De ahhoz 
minden jel szerint görcsösen ragaszkodnak. Sokan nevet is cseréltek. Mert ők 
nem kisebbségi állapotban élnek, ők nem védik identitásukat, ők minél előbb be 
akarnak olvadni, asszimilálódni, mint a világ minden részéb ől idesereglett többi 
zsidó. Napilapjuk, a tízoldalas Új Kelet, rotációson készül, ami azt jelenti, hogy 
nagy példányszámban jelenik meg. Hangvétele európai, nyelvezete hibátlanul 
magyar, s mégis valamiféle vidékiességet éreztet, talán a bezárkózottsággal az 
anyanyelvi gettóba. Magyar egyesületeik vannak, világnézeti és politikai meg-
oszlás szerint, és szívhez szóló szavakkal vesznek búcsút egymás halottaitól. 
Például Fischer Albertt ől Subotica-Rispon, akit a felesége, Szára Leá és öccse, 
Modecháj sirat, s nyilván mind szabadkaiak. Míg a kolozsvári Bernát Dezs ő  
halálának évfordulójára hívja meg barátait a gyászoló család. S Varga Erzsébet-
nek ',kívánnak születésnapjára sok örömet és boldogságot 120-ig." A régi szokás 
szerint: ',bis hundert und zwanzig", ahogy otthon mondták volna. Mert termé- 

325 



szetesen, ami zsidós volt otthon, azt itt is megtartották.Ugyanakkor felt űnő , 
hogy zsidó vallású vagy származású ismert magyar író nevével nem találkoztam 
a két hetilapban, illetve az Új Kelet ünnepi számában. Azokat megtagadták 
volna? Közben boldogan engednek Budapest csábításának, s minden jel szerint 
gyakran járnak haza, ahol barátaik, hozzátartozóik közül is sokan élnek. Várják 
is őket nyilván, arra vall a hirdetés, mely szerint tíz százalék árengedményben 
részesül az izraeli turista ebben meg ebben a budapesti boltban, ha felmutatja az 
útlevelét. A Hét című  hetilap a budapesti Malévvel 21 napos magyarországi 
kirándulásra csábít, három éjszakával a budapesti ..négycsillagos" Royal Szálló-
ban, hárommal a Balatonnál, s 15 nappal Harkányban, a gyógyfürd őben. Pedig 
éppen csak hogy véget ért a rettegésben és nélkülözésben eltelt öbölháború, de 
a negyven rakétatámadásnak egyetlen halottja volt, s Abádi Sári igyekszik 
megnyugtatni cikkében a régi hazában maradt magyarokat, ne aggódjanak. S 
bölcsen állapítja meg Izraelr ől: az egyetlen, amit a kormány tett, hogy nem 
tett semmit." Az antiszemitizmus is élénken foglalkoztatja a magyar zsidókat. 
Benedek Pál jegyzi meg egyik cikkében: 1 A zsidó lét Magyarországon, talán 
sokkal inkább, mint Albániában, Portugáliában, Chilében vagy Amerikában, 
mélységesen ellentmondásos. Nem mélyreható vitákkal oldható meg, hanem 
alijjával." Vagyis kivándorlással, ha jól értettem. S hogy ez együtt jár a nosztal-
giával, azt Dan Almat négy verssora bizonyítja: 

Emlékeztek rám, ráckevei srácok? 
A főutcán kétoldalt száz akác, 
A bunyevác bunyózta ott a rácot. 
És én voltam a legmajrésabb srác .. . 

Talán ezzel magyarázható, hogy nem voltam képes megrendülés nélkül 
átlapozni ezeket az izraeli magyar újságokat. 

Dr. Lichl Antal (bronz, 1969) 
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KALAPIS ZOLTÁN 

ÁPRILISI ÉLETRAJZI KALAUZ 

CORVIN JÁNOS 

Corvin János Mátyás király és Edelpeck Borbála bécsi polgárlány gyerme-
keként született 1473. április 2-án. Nagy hatalmú apja akkor vette magához, 
amikor bizonyossá vált, hogy második házasságából sem lesz örököse. Ekkor 
szemelte ki utódául, s kitűnő  nevelésben részesítette, grófi hercegi címmel ruház-
ta fel, hatalmas birtokokat adományozott neki. Amikor 1490-ben Mátyás király 
meghalt, Corvin János volt az ország leggazdagabb birtokosa: 30 várat, 17 
kastélyt, 47 mez ővárost, 1000 falut mondhatott magáénak. Ez azonban nem 
bizonyult elegendőnek, az egyre hatalmasodó főurak kijátszották a 17 éves fút. 
Inkább a gyenge kezű  II. Ulászló felé hajlottak, mitsem a Hunyadi-ivadék felé, 
aki esetleg néhány év múlva ugyanolyan szigorral és keménységgel vehette volna 
kézbe a hatalmat, mint ahogy azt apja, Mátyás király tette. Seregét szétvérték, 
igéretekkel leszerelték, úgyhogy Ulászló koronázásán ő  vitte a koronát. 

Horvát bánként, a Frangepán család oltalma alatt kés őbb még egyszer a 
hatalom csúcsa felé tört, de ellenfelei meghiúsították nádorrá való választását. 
Ettől kezdve nagyobbrészt Horvátország és Bosznia területén élt és küzdött a 
törökök ellen. Főleg zágrábi, pozsegai, valpovói, varasdi és krapinai birtokain 
tartózkodott a nagy kiterjedés ű  zagorjei grófságban, de otthonosan mozgott 
Bihács várában is, ahol Kristóf fia született. A kezdetben szép hadisikert ért el, 
1501-ben az egyesült horvát—magyar sereg élén Jajcénál súlyos vereséget mért a 
szultán hadaira. Úgy tűnt, hogy a török újra rettegni kezd, ezúttal Hunyadi János 
unokájától. Ez azonban csak látszat volt, a feudális urak annyira szétzüllesztették 
az országot, hogy az képtelen volt szembenézni a növekv ő  veszéllyel. Váradi 
Péter bácsi püspök, Corvin János egyetlen őszinte híve ilyen szavakkal keser-
gett a közállapotokon: ',Minden démonnak és ördögnek prédájául vagyok oda-
vetve ..." 

Corvin János egy ideig még változékony sikerrel vitézkedett, de a végvári 
életmód, zilált családi viszonyai, sorozatos kiábrándulásai, nemkülönben az 
elhatalmasodott italosság megtörte az erejét. A knini haditáborban betegedett 
meg, a halál a krapinai kastélyában érte utol 1504. október 12-én, 31 éves 
korában. Saját kívánságára a lepoglavai pálos kolostor templomában temették el, 
a főoltár előtti sírboltban. A terméskőből faragott sírkő  Corvin János vaspáncélba 
öltözött alakját ábrázolja, fején sisakkal, jobbjában lándzsával, baljával pajzsára 
támaszkodva. Mivel a sírkő  a századok során nagyon elkopott, 1824-ben a 
templom falába falazták, ahol ma is áll. Mellé két márványtáblát helyeztek: az 
egyik Corvin János eredeti sírfelirata, a másik pedig fiáé, a hatéves korában 
elhunyt Corvin Kristófé. A lepoglavai templomban tehát együtt pihen immár öt 
évszázada Mátyás király fia és unokája — Corvin János šs Corvin Kristóf. 

FUNK JÓZSEF 

Százhúsz évvel ezelőtt, 1871. április 6-án, Újvidéken született Funk József 
gyógyszerész, műfordító. Apja egy elszegényedett, osztrák származású borkeres- 
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kedő  volt, a híres újvidéki ',borkereskedelmi részvénytársaság" tagja, amely 
kézben tartotta a szerémségi borforgalmat. 

A kis Funk József életútját, a családi hagyományok szerint, egy gyermek-
kori élmény döntően befolyásolta. Egy szomszédos szlovák keresked ő  tágas 
udvarában minden tavasszal beálltak az északi megyéb ől — Turócból, Zólyomból, 
Trencsénből — érkező  vándorárusok szekerei: a gyolcsosok és az olejkárok, a 
vándor szlovák gyógyszerészek tudománya gyújtotta fel képzeletét, tágra nyílt 
szemmel nézte, hogyan kotyvasztják ott a helyszínen a megrendelt orvosságot, 
kenőcsöket. Tele voltak gyógyfüvekkel, illóolajokkal, minden betegségre volt 
ellenszerük. Ekkor már polgári ruhában jártak, s nem zsinórdíszítés ű  huszár-
mentében, mint a XVIII. században, amikor Európa-szerte iivengerszki doktor" 
néven ismerték őket, s bebarangolták — dokumentumok igazolják ezt — a 
Szicíliától Szibériáig terjed ő  térséget. Némelyikkel barátságot is kötött, akik 
aztán egyik-másik tudományukba be is vezették az elbűvölt gyermeket. 

Így azután Funk Józsefnek nem esett nehezére munkába állni, amikor 
apjának anyagi gondjai szaporodtak: a hatodik gimnáziumi osztály után kima-
radt, s beállt az egyik patikába gyógyszerészinasnak, ahol jól kamatoztatta az 
olejkár-tapasztalatokat. Háromévi tanulmányi id ő  után, 1890-ben, Zágrábban 
tett gyógyszerészsegédi vizsgát. Ez volt az országban a harmadik város, ahol ezt 
meg lehetett tenni, Budapest és Kolozsvár mellett. Újabb három év után, miután 
megszerezte a gyógyszermesteri képesítést, már Budapesten találjuk, ahol az 
egyetemen gyógyszerészdoktori oklevelet nyert, majd saját keresetéb ől, meg a 
családi vagyon maradékából megvette a Szent Hermina gyógyszertárat. A nagy 
szakértelemmel űzött patikáriusság mellett néhány évig segédkezett a kivételes 
tehetségű  fiatal fizikusnak, Zemplén Gy őzőnek az egyetemi laboratóriumban, aki 
már 29 éves korában kiérdemelte az akadémiai levelez őtagságot. Sajnos 
együttműködésük először ideiglenenesen, Zemplén kétévi külföldi tanulmányút-
ja miatt, majd véglegesen is megszakadt, amikor 1916-ban elesett az olasz 
fronton. 

Funk József sokoldalúsága még két területen bontakozott ki. Segédgyógy-
szerészként, gyakorlóévei során — pancsovai, begaszentgyörgyi (žitistei) és becs-
kereki patikákban dolgozott — aktív tagja volt a Torontáli Atlétikai Klubnak, 
különösen úszásban és vívásban jeleskedett. Budapesti évei során tanítómestere, 
edzője volt az első  magyar koszorús olimpikonnak, Hajós Alfrédnak, aki 1896-
ban az első  modern olimpiai játékokon aranyérmet nyert 100 és 1200 m-es 
úszásban. 

Szabad idejében még költeményeket ültetett át németb ől magyarra és 
magyarról németre, előbb csak saját kedvtelésére, később pedig publikálta is 
azokat. Hammerling, Goethe, Schiller m űveit tolmácsolta magyarul, német 
nyelvre pedig lefordította Arany János Toldiját, Buda halálát, Petőfi Sándor 
Nemzeti dalát, Egy gondolat bánt engemet című  költeményét és Ady Endre több 
versét. 

Funk József Budapesten halt meg 1964. október 23-án. 

KRAUSZ (KOÓSZ) LÁSZLÓ 

Nem valami üdvös állapot egy peremirodalomhoz tartozni, hát még annak 
a szélére szorulni, ilyen vagy olyan okok miatt. Nos, ez a sors üldözte egy (rövid) 
életen át Krausz (Koósz) László dél-bánáti költ őt. Az akkori irodalmi berkekből 
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rendre kimaradt, olykor kitaszítottan is, s ha történetesen újra bekopogtatott,  
rendszerint zárt ajtókra talált.  

Ez azonban még nem minden. Egy nagyrészt magába zárkózott, nagyobb  
olvasói és kritikai visszhang nélkül élő  regionális irodalomnak is lehetnek jó  
pillanatai, aranykorai. Az a korszak azonban, amelyben Krausz László Félrever-
nél minden harangot című  első  és egyetlen verseskötete 1934-ben megjelent, nem  
tartozott ezek közé, különösen a lírát illet ően nem. Utasi Csaba szavai szerint ..a  
húszas évek fellendülése után a harmincas évek derekán mind nyilvánvalóbbá  
vált a feltartóztathatatlan elszegényedés és kiszikkadás". Szirmai Károly egyik  
1935-ben keltezett cikkében ..nézzünk már végre egyszer szembe az igazsággal"  
felkiáltással mutatott rá, hogy mennyire szegény a jugoszláviai magyar irodalom  
tehetségekben, művekben, igényekben.  

Krausz (Koósz) László megjelen ő  verseskötetével valójában a szenvelgő  
kortárs epigonok, az Adorján András és Czakó Tibor-féle költ ői művek sorát  
szaporította, a valamivel korábbiak közül Szántó Róbert nyomdokaiban járt, a  
későbbiek körében pedig Vörösvári Heinz Vilmos volt rokona. Ezek a nevek,  
mint a dilettáns költészet megszemélyesít ői rendre kihullottak az irodalomtör-
ténet rostáján.  

A kötethez egy kuriózum is fűződik: a két háború között ez volt az egyetlen  
verseskötet, amely két kiadásban jelent meg. A fenti itéletnek azonban ez nem  
mond ellent, hiszen ez esetben nincs szó ..könyvsikerr ől", az olvasók nem a  
kötetből kicsengő  ..száznyelvű  jaj"-ra figyeltek fel, hanem a napi bevásárlás  
közben vették meg a sarki üzletben, ahol éppen maga a szerz ő  vagy a boltos  
kínálta ..csodabogár" fiának az ..áruját". Amikor elfogyott a száz-kétszáz példány,  
még rendeltek belőle. A második kiadás persze nagy felt űnést keltett, s még  
nagyobb irigységet váltott ki. Májtény MihályMásodik kiadás címmel emlékezik  
rá a Szikra és hamu című  könyvében, s közli is, hogy "... nem tudtak neki  
megbocsátani fiatalabb és öregebb írótársai, akik hasonló versek írására egyfor-
mán éreztek erőt és tehetséget magukban ..."  

Krausz (Koósz) László Debelyacsán (Torontálvásárhelyen) született 1909.  
február 15-én egy tehet ős zsidó szatócscsaládban. Ő  maga is kitanulta a szakmát,  
egy ideig kereskedősegédként dolgozott, majd csapot-papot hagyva Belgrádba  
ment, s befejezte a gyógyszerészetet. Debelyacsán, majd Pancsován volt patikája.  
Közben több-kevesebb rendszerességgel bedolgozott a bácskai lapokba. 1930-
1938 között a szabadkai Naplót tudósította sordíjas munkatársként. Részt vett a  
két háború közötti lapalapításokban, a kévekötésekben. így 1930-ban Csuka  
Zoltán szabadkai, majd újvidéki Képes Vasárnapjában vállalt szerkeszt ői felada-,  
tot, s munkatársa lett a Hétr ől-hétre című  vasárnapi magazinnak is, amelyet  
patikustársa, Magister (Kis Vilmos) indított 1934-ben. Fordítással is foglalkozott,  

átültette magyarra az öreged ő  Branislav Nušić  néhány költeményét, meg egyik  
~.tolsó színművét, az 1934-ben írt A gyászoló családot, amelyet Nagybecskereken  
és Zentán adtak el ő  az ottani műkedvelők.  

A háború kitörése csak fokozta a Krausz Lászlóban egyébként is eleven él ő  
félelmeket, szorongásokat. Belátta, hogy a közelg ő  fasizmus ellen nem sokat ér  
a világbéke jelszavának hangoztatása — Majtényi szerint ez csak a tömjénes  
füstölő  lóbálása volt a rém előtt —, de ekkor már késő. Tartalékos hadnagyként  
bevonult a jugoszláv hadseregbe, s az áprilisi háború idején a macedóniai Prilep- 
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nél vette fel a harcot a németekkel, a visszavonulás után pedig Štipnél, a 
lövészárokban önkezével véget vetett életének — Ötven évvel ezel őtt, 1941. április 
7-én. Úgy ítélte meg, hogy egy egyébként is elhibázott élett ől, amely most már 
közvetlenül veszélybe is került, nincs mit keresnie. 

BERECZ GYULA 

Ha valaki egyszer szobrot készít a m űvelődés napszámosáról, a Néptanító-
ról, akkor ezt akár Berecz Gyuláról is megmintázhatja. Ő  1879-83 között 
Fehértemplomon tanítóskodott, s röpke néhány év alatt mélyen bevéste nevét 
nemcsak a város, hanem Torontál és a vele szomszédos megyék tanügyi történe-
tébe. Ez a megállapítás akkor is megalapozott, ha tudjuk, hogy nevét az újabb 
kori helytörténeti munkák meg sem említik. 

Gárdonyi Géza egyszer azt mondta, hogy a néptanító élete igavonó nyomo-
rúság. Ezt lépten-nyomon tapasztalhatta a kezd ő  Berecz Gyula is. Hónapos 
szobákban tengődött, s nemcsak a nagy létszámú, gyengén felszerelt osztályok-
ban tartotta meg lelkiismeretesen az órákat, hanem külön rendezvényekre is 
felkészítette diákjait. De az ő  gondja volt az is, hogy beszerezze a krétát, a 
szivacsot, a tavaszi hónapokra a cirok- és nyiroksepr űket, a téliekre pedig a 
hóhányó falapátokat. A mindennapos gondok azonban nem rántották le a sárba, 
a profán munkák mellett igyekezett mást is nyújtani. Így elvállalta a fehértemp-
lomi tanítóegylet elnökségét, részt vett a Délvidéki Tanítóegylet munkálataiban, 
szerkesztette annak közlönyét, a Délvidéki Tanügyet. (Távozása után megsz űnt, 
de 1895-ben felújították, s ezután csaknem húsz éven át rendszeresen me gjelent.) 
Az időszerű  kérdések mellett érdeklődéssel tanulmányozta a tanügy múltját, s 
kutatásainak eredményét közzé is tette. Fehértemplomon, 1882-ben két munká-
ját publikálta: az egyik A délmagyarországi tanítóegylet fehértemplomi egyesüle-
tének múltja és jelene, a másik pedig Fehértemplom város tanügyének története 
címet viselte. Az előző  évben, 1881-ben Temesváron jelent meg egy füzete a 
tanítóképviseletek els ő  országos közgyűléséről. 

Berecz lelkes, sokoldalú tanító volt, alakja azonban nem egyedülálló. Bánát 
térségében — akárcsak másutt — mindenkor voltak értelmes, többet, jobbat 
akaró tanügyi munkások, akik rendes munkájuk mellett sokat tettek a m űvelődé-
si élet fellendítéséért. Bányai Jakab becskereki elemi iskolai igazgató például 
1895-ben felújította a Délvidéki Tanügyet, a zsombolyai Kárpáti Sándor segéd-
tanfelügyelő  Népoktatás címmel szerkesztett folyóiratot (1895-1897), a bega-
szentgyörgyi Kaufmann István lapot adott ki, a becskereki Fischer Mór megírta 
Torontál megye földrajzkönyvét, a módosi Rill József pedagógiai szakírói mun-
kássága a megye határain túl bontakozott ki, több mint 2000 cikket jelentetett 
meg, Büchler Hugó Nagybecskerek oktatásának történetét foglalta kötetbe. 

Berecz Gyula a Pest megyei Boldogon született százharmincöt évvel ezel őtt, 
1856. április 11-én. Az algimnáziumot Vácon és Kalocsán fejezte be, s a pesti, 
népszerűen pedagógiumnak nevezett tanítóképzőben diplomázott. Először Du-
nacsekcsőn tanítóskodott, majd fehértemplomi évei után rövid id őre felkerült 
Pestre továbbképzésre. Onnan ment Fiuméba (Rijekába) az ottani polgári fiú-
iskola igazgatójának. Itt is négy évet töltött, akárcsak Fehértemplomon. 1888- 
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ban az Adriáról Erdélybe került: Háromszék megye tanfelügyel őségén kapott 
beosztást előbb mint helyettes tanfelügyel ő, majd mint megyei tanfelügyel ő . 

Berecz Gyula, bárhová is sodorta a sors, mindenütt nyomot hagyott maga 
után. Így Fiuméban 1888-ban jelent megA fiumei állami polgári füliskola mellett 
fennálló műfaragó, asztalos és esztergályozó tanműhely szervezete, Sepsiszent-
györgyön 1890-ben pedig Háromszék megye iskoláinak története című  munkája. 

Későbbi munkásságáról sajnos nincs adatunk. Egyes források szerint Sep-
siszentgyörgyön halt meg 1915 márciusában. 

PALUGYAI LAJOS 

Palugyai Lajos költő  (Becse, 1866. április 15. — Budapest, 1933. március 3.) 
százhuszonöt évvel ezel őtt ugyan a Tisza-parti városban jött a világra, de még e 
«honosság" alapján sem sorolható a ',becsei" költ ői körhöz, Szillik József és Szászy 
István mellé. Ók ketten munkásságukkal teljes mértékben a városhoz fűződtek, 
Palugyaira viszont ez nem mondható, s Becse is majdhogynem csak a véletlen 
műveként lett szülővárosa, nem beszélve arról, hogy szellemi rokonításuk is 
szinte lehetetlen. 

Palugyai Lajos egy elszegényedett zsidó tanítói családból származott, ere-
deti neve Silberstein volt. Apja e mellett még komor, összeférhetetlen természet ű  
ember — «mosolytalan volt a ház, ahol a költ ő  gyermekkorát élte", mondja 
életrajzírója, Sporer János —, s jórészt e miatt is városról városra vándorolt, az 
egyik munkahelyéről a másikra. Hat gyermeke volt, mind a hat más-más hely-
ségben született. Palugyai Lajos még csecsem őkorában elkerült Becsér ől, 
szülővárosához semmi sem kötötte, s nincs tudomásunk arról, hogy bármikor is 
felkereste volna. 

Költőnk tízéves korában, 1876-ban Budapestre került, beiratkozott a Deák 
téri evangélikus gimnázium els ő  osztályába, de félévkor kimaradt. Kés őbb már 
nem járt iskolába, részben évekig tartó betegeskedése miatt is, úgyhogy bátyja, 
Palágyi Menyhért, az egyetemi hallgató, a kés őbbi filozófus és irodalomtörténész 
segítségével művelte magát, örökös anyagi gondokkal küszködve. 

Első  költeményei 14 éves korában jelentek meg, 18 évesen pedig sordíjas 
újságíróként kereste kenyerét. 1889-t ől kezdve, rövid három év leforgása alatt 
három verseskötetet jelentetett meg, önmagára, költészetére igen jellemz ő  cí-
mekkel: Küzdelmes évek, Komor napok, Magányos úton. A múlt század kilencve-
nes éveiben az egyik legtermékenyebb író. Költészete a fővárosi proletáréletb ől, 
a nagyváros nyomorából sarjadt, s ő  írta az első  május elsejei verset is, amelyet 
aztán a munkásrendezvényeken országszerte szavaltak. 

1895-ben megismerkedett Gyöngyösi Cecíliával, a színiakadémia végz ős 
növendékével, aki nagy hatással volt rá, s pályájáról is lemondott, csakhogy új 
irányba terelje életét. Biztos jövedelemforrás híján csak három év múltán keltek 
egybe, amikor a kultuszminiszter irodalmi érdemeinek elismeréséül tanári állást 
kínált fel neki, akinek semmilyen iskolai végzettsége nem volt. A hódmez ővásár-
helyi polgári fiúiskolában kezdett tanítani magyart és németet, ott írta egyik 
főművét, a Rabszolgák című  drámai költeményt, amelyért akadémiai pályadíjat 
kapott. Könyv alakban 1902-ben jelent meg, a Nemzeti Színház pedig 1904-ben 
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mutatta be, de er ős szociális jellege miatt, külső  nyomásra, csakhamar levették 
a műsorról. 

Ettől kezdve már nem alkotott jelent ősebbet, a rezignáltság teljesen hatal-
mába kerítette. A Tanácsköztársaság idején sem volt politikailag aktív, de ett ől 
függetlenül ',régi b űnei" miatt megfosztották tanári állásától, kizárták a Pet őfi 
Társaságból. Az első  világháború előtt és után teljes mellőzöttségben élt: a 
konzervatívok forradalminak, a nyugatosok m űvészietlennek, a szocialisták re-
negátnak tartották. A második világháború után némileg növekedett ázsiója, 
Csizmadia Sándorral és Farkas Antallal együtt emlegették a szocialista költészet 
első  képviselői között. 

Palágyi Lajos valójában középszerű  és társtalan költő  volt, aki minduntalan 
ki akart törni e keretb ől, de kísérletei nem jártak eredménnyel. Életm űvének 
egyik ismerője a ''kudarcok lovagjának" nevezi. Élete vége felé, amikor már évek 
óta nem jelentkezett, Palágyi ezt írta önmagáról: ,.Én csak egy magányos, öreg, 
nyugalmazott tollnok vagyok." 

RIGYICAI KOVÁCS JÓZSEF 

Rigyicai Kovács József, a XIX. századi földbirtokos, sz őlészeti és gyümöl-
csészeti szakíró ugyan az ősi családi fészekben, a Heves megyei Horton született 
1826. április 16-án (a rigyicai előnév mellett olykor még a horti el őnevet is viselte), 
s távol a Duna—Tisza közét ől, a napsugaras, gyümölcs- és szőlőtermeléséről híres 
olaszországi Meranóban halt meg 1889. december 19-én, de azért ízig-vérig 
bácskai volt, a Kígyó-ér melletti rigyicai birtokán (1905-1922 között Reg őce) élte 
le nem túlságosan mozgalmas életét. Ezt csak a gyakori külföldi tanulmányutak 
tették némileg változatossá. Ügyvédi oklevelet szerzett, de gyakorlatot nem 
folytatott, képesítése csak arra volt jó, hogy jobban eligazodjon a megyei köz-
gyűlések ágas-bogas tárgysorozatában. 

A háromezer holdas birtokát vezette, amelyet még nagyapja, a Grassalko-
vits hercegi család gödöllői uradalmának egykori igazgatója vásárolt 1801-ben. A 
család őse egyébként a XVII. század legelején szerezte nemességét, tagjai pedig a 
végvári harcokban tűntek ki lovassági hadnagyokként, füleki kapitányokként. 

A birtok keretében több mint 200 holdas sz őlőgazdaság volt, egy időben 
pedig — a szabadságharc el őtti évtizedekben — az ország egyik legnagyobb 
faiskoláját mondhatta magáénak. Nagy sikerrel termesztette és nemesítette 
például a kajszibarack-csemetéket, ahogy írja is egy helyütt: eijó kelte végett 
(kétszeres árat fizettek érte) nagy mennyiségben szaporíttattam." 

A nemesítést nem a szokásos módon, a szilvaalanyra végezte, hanem ua vad 
kajszibarackmagról növesztett vadoncára". A csonthéjas magokat eleinte egy 
zombori kereskedőtől szerezte be hordószámra, akihez ,,a Bács megyének te-
lecskai emelkedésén terjed ő  szőlőkben levő  nagy vad kajszibarackok tulajdonosai 
hozzák leginkább ezen magvakat, amelyeket ő  aztán jó haszonnal küldözget a 
likőrgyárosoknak Olaszországba". 

A gyors növésű  kajszik ültetését még az utak szegélyezésére is tanácsolta, 
mivel „magasságukkal a tölgyekkel vetekszenek" és ' virágjuk színével, a termésük 
bőségével az utas szemét nem kissé kétsegtethetik". A termés különféle ismert 
felhasználása mellett még a fa hasznára is felhívja a figyelmet: H. . ha utóbb 
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megvénülvén fejsze alá kerülendnek, az asztalosoknak keresett deszkákat szol-
gádnak bútorokhoz, mellyek politúrozva a mahonit igen megkísértik, minek 
tanulságúl nálam két almárium szolgál ..." 

Rigyicai Kovács József a múlt század hatvanas éveiben szorgalmas munka-
társa volt a nagyobbrészt akkoriban induló szaklapoknak, így a Kerti Gazdaság-
nak is, amely a Kertészeti Társulat Közlönyeként jelent meg 1857-1863 között. 
Elöfizetőket is gyűjtött a lapnak szép számban, úgyhogy egyik cikkében le is 
szögezhette, hogy ,sehonnét oly lelkes nyilatkozatok nem érkeztek a társulat 
ügye iránt, mint Bács- és Torontál megyékb ől, elannyira, hogyha az ige minde-
nütt úgy válik testté, akkor a Kertészeti Társulat virágkoszorúja e két megye 
leend". 

Később a Gazdasági Lapokba, a Falusi Gazdába, a Magyar Kertészetbe is 
írt, főleg szőlészeti és gyümölcsészeti tapasztalatairól számolt be (Sz őlőmfvelési 
javításon, Némely észrevétel az Izabella sz őlőfajok iránt, A levéltetűn elleni bizo-
nyos szer, A némethoni gyümölcstermelésr ől, A szőlőkarók hasznáról), olykor 
azonban más jellegű  beszámolókat is közölt. Így 1861-ben leírta Latinovits Lajos 
borsodi birtokának százholdas faiskoláját — 20 holdon gyümölcsfát, 20 holdon 
díszfát, 60 holdon pedig akácfát nevelt —, de képet adott az egykor kopár, 
homokbuckás, most pedig a fásítás által virágzóvá tett gazdaságról. Érzékletes 
szavakkal ecsetelte a Lombardiára emlékeztet ő, végeláthatatlan, út menti eperfa-
sorokat, s elmondta, hogy a birtok 16 holdas parcellákból áll, melyek közt 
.'erdőknek látszó határszegési ültetvények" húzódnak meg. 

Egyik-másik 1862-ben írt cikkében közli, hogy ,,Bácsmegye áldott rónaföld-
jén kitűnő  mennyiségben" megterem a kerti vetemény, így a káposzta is. Futakon 
és másutt termesztik, de sehol sem olyan ízes, mint Rigyicán, illetve az ő  meg-
fogalmazásával élve: ',minden káposzta közt legkitűnőbb a rigiczai." Ezért sürget-
te a futaki módon való termesztés meghonosítását, ahol ,,a termelés nem meleg 
ágyakban, de szabadon és nagyban történik". 

Rigyicai Kovács József Rigyica és környéke című  ,,monográfiai művecskéje" 
Baján jelent meg 1862-ben. 

ZALA GYÖRGY 

Zala György szobrászművész Alsólendván született 1858. április 16-án. 
Azok közé a mai Jugoszlávia területér ől elszármazott ismert emberek közé 
tartozott, akiket kés őbb vajmi kevés szál fűzött a szülőföldhöz. Az ő  esetében 
nincs is tudomásunk ilyen természet ű  kapcsolatokról, szinte semmilyen gyer-
mekkori élményét nem kötötte a sz őlővel betelepített lendvai dombokhoz, a 
hegyekre épített nagy várkastélyhoz. Sem h űtlenségről, sem közönyről azonban 
nem beszélhetünk, inkább csak a körülmények közrejátszásáról. A kis Zala 
György ugyanis korán elveszítette szüleit, úgyhogy nyolcéves korától a dunántúli 
nagybácsiknál nevelkedett. A szül őföldhöz való ragaszkodás talán csak a m ű -
vésznév megválasztásánál jutott némileg kifejezésre, amikor is a Mayer családi 
név helyett a Zalát vette fel. 

Az anyátlan-apátlan Zala György keményen megküzdött a felemelkedésért, 
hazai és külföldi egyetemi éveit nélkülözések kísérték, de tanulmányainak befe-
jezése után, már az önállósulás els ő  évében, kirobbanó sikert aratott a Máriát és 
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Magdalénát ábrázoló szoborcsoportjával. Münchenben az akadémia elsőrendű  
aranyérmét kicsiny jutalomnak találta a tantestület, s ezért még egy külön 
elismeréssel is megtoldotta, a budapesti m űcsarnokban pedig a képzőművészeti 
társulat 200 aranyas díját kapta érte. Zala üstökön ragadta a szerencsét és ett ől 
kezdve pályája felfelé ívelt, törés nélküli. Elhalmozzák állami megrendelésekkel, 
néhány tehetséges építésszel társulva az emlékm űvek specialistájává képezte 
magát, a fővárosban és a vidéken szinte egymás után állította fel köztéri szobrait. 

Zala György kiváló tehetség ű, nagy mintázó készségű  szobrász volt, aki 
đrdöngősen forgatta kezében a szobrászgy űrűt, a mintázó fát meg az egyéb 
szerszámokat. A gyors siker azonban megtette a magáét, ízlése egyre jobban 
igazodott a megrendel ők ízléséhez, úgyhogy a művészettörténelembe végül is úgy 
vonult be, mint a Ferenc József-i kor hivatalos szobrásza. A szobrászat módern 
irányait nem vette észre, s őt, nagy befolyásával, ahol csak tehette, gátolta 
kibontakozását. Ő  maga a bécsi újbarokk stílusban alkotott mindvégig, annak 
formakincséhez görcsösen ragaszkodott, s ez felelt meg tulajdonképpen a mil-
lenniumi közhangulatnak, az akkori szoborbizottságok kívánalmainak. Ehhez 
talán még hozzá kell tenni azt is, hogy a szobrászatban egyébként sem jött létre 
soha egy olyan újító mozgalom, mint a festészetben, a szobrászatnak nem volt 
Nagybányája, amely új min őségi mércéket szabott volna. 

Zala György egyik legnagyobb alkotása a budapesti H ősök terén emelt 
Ezredéves Emlékmű, amelyen csaknem 30 évig dolgozott. A szobrok sokaságával 
díszített klasszikus oszlopsor, az el őtte magasló, 36 méter magas kőoszlop monu-
mentális hatású. A mester tehetségét talán az a szoborcsoport tükrözi leginkább, 
amely a Háború allegóriájaként egy ércsisakos, meztelen harcost ábrázol, aki 
kétkerekű  római hadiszekerén állva tekergő  kígyóval ostorozza a rémülten ne-
kiiramodó paripákat. 

KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR 

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1911. április 21-én, Becsén született Komáromi 
József Sándor író, ..a magát géniusznak hív ő  író-iparos", ahogy nem kis szarkaz-
mussal egyik kritikusa fogalmazott. Valóban a hagyományos kifejezés- és gon-
dolkodásmód jellemezte, az anekdota, az érzelmes meseszövés híve volt, s ehhez 
görcsösen ragaszkodott, mint minden máshoz egyébként, mivel magának való 
ember volt, gyakran összeférhetetlen is. ',Általában más volta véleményem, mint 
a többségnek, és általában tartottam magam ahhoz, ami a felfogásom" — vallotta 
egy ízben maga is. 

Ez a magatartás végigkísérte az iskolapadtól a koporsóig. Három gimnáziu-
mot váltott, mire leérettségizett. A belgrádi egyetemen összekoccant tanáraival, 
s a negyedik év után abbahagyta tanulmányait. Egyik alapítója és els ő  elnöke volt 
a belgrádi magyar egyetemi hallgatók Bólyai Farkas nev ű  egyesületének, de 
gyorsan lemondásra kényszerült. 

1935-ben az újvidéki Reggeli Újság szerkeszt őségébe lépett, egy év után 
azonban kiábrándultan visszatért Becsére, s átvette a gazdátlanul maradt családi 
bőrkereskedést. 1936-ban, szül ővárosában, A Hét címmel lapkiadással is próbál-
kozott, de ezt a 4. szám után betiltotta a hatóság. Ugyanebben az évben, huszonöt 
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éves korában, a falukutatók példáján felbuzdulva megírta élete legjobb m űvét, a 
Választmányi ülést, amely azonban csak 1951-ben jelent meg. 

A harmincas évek legvégén Cs. Szabó László néhány elbeszélését leközölte 
a budapesti rádióban, s ezzel újabb remények támadtak egy esetleges írói pálya 
lehetőségéről. Ekkor az egyre rosszabbul men ő  boltját pénzzé tette, s 50 000 
pengőjével — egy kisebbfajta ház árával — próbált szerencsét. El őször az Erdélyi 
Helikonba kívánt betársulni, majd Móricz Zsigmond Kelet Népénél próbálkozott, 
végül Zilahy Lajos Híd című  képes hetilapjánál kötött ki. «Zilahyval nekem csak 
üzleti kapcsolataim voltak. Én felajánlottam a pénzt, ő  elfogadta, csinált velem 
egy szerződést, de soha mi egy szót az irodalomról nem beszélgettünk. Ha 
akartam vele beszélni, behívta titkárát, és akkor csak tárgyalni lehetett. Nem volt 
semmi emberi kapcsolat közöttünk" — mondta Vékás Jánosnak adott interjújá-
ban (Híd, 1986/4). Segédszerkeszt őként kapcsolatba lépett Veres Péterrel, Ko-
dolányi Jánossal, megismerkedett Tamási Áronnal, Illyés Gyulával, baráti szálak 
fűzték az idős Móricz Zsigmondhoz. 

A második világháború befejezése után hazatárt, s vállalati káderes, könyv-
táros, a Magyar Szó hirdetési osztályának vezet ője lett, majd kereskedelmi 
nyomtatványok— naptárak, prospektusok, katalógusok — szerkesztésével foglal-
kozott. Közben elbeszéléseket, tárcákat írt, az asztalfióknak verseket. Volt egy 
sajátságos műfaja is, az irodalmi sakklevél. nagyon hálás téma volt, mert nem 
szólt bele senki" — magyarázta bizonyítványát a szerz ő. 

1961-tól, ötvenéves korától szinte élete végéig az írásból próbált megélni, s 
ez sikerült is neki abban az értelemben, hogy családjától különváltan teng ődött 
egy péterváradi albérleti lakás magányában. Ebben az id őközben jelentek meg 
újra könyvei (Emberölt ő, 1964; Jó szó, 1967; Szomorú tarisznya, versek, 1976; 
Bácskai emberölt ő, 1980). Az alatt a húsz év alatt mintha csakugyan író 
lettem volna" — árulkodott magáról. Kritikusai közül ezt többen is kétségbe 
vonták, írásaiból «öntetszelgő  jóságbűvöletet" olvastak ki, verseit «lila rigmusok-
nak" bélyegezték, mások viszont mesél őkedvét, pallérozott nyelvét dicsérték. 

Élete vége felé már alig dolgozott. «Másfél éve egyetlen elbeszélést írtam, 
meg néhány sakklevelet — mondta Vékás Jánosnak 1983-ban készült interjújá-
ban. — Csak múlik fölöttem az id ő  ... Nem vagyok elkeseredve, nem lehet azt 
mondani, hogy valami nyomott hangulatban élek, csak hiábavalóan. Mondhat-
nám, az élet elmúlt, tetszel érteni? ..." 

A zrenjanini kórházban hunyta le szemét 1985. július 19-ére virradó éjsza- 
kán. 

MOKRY ENDRE 

A XVIII. és a XIX. században a vidékünkön végzett nagyszabású vízimun-
kákat — a folyók szabályozását, a mocsarak lecsapolását, a különféle rendeltetés ű  
csatornák építését — kezdetben főleg a messziről idevezényelt osztrák, német és 
részben magyar származású kamarai és haamérnökök irányították, elvétve kül-
földiek is, hollandok, olaszok és franciák. E vállalkozások egyik ritkán hangoz-
tatott eredménye, hogy id ővel ezekről a tájakról is egyre több fiatal tájékozódott 
a vízimérnöki pálya felé, úgyhogy a XIX. század elejétől már szép számban 
találunk bácskai, bánáti és szerémségi inzselléreket. A pancsovai Pavle Petrovi ć  
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az alibunári mocsarak lecsapolásán dolgozott, a karlócai Jovan Golubovi ć  az 
óbecsei tiszai koronakerület, az iloki Denk Gyula a Ferenc-csatorna, a mokrini 
Dilbert István a nagykikindai kerület, a verseci Duffand Mihály pedig a Bega-
csatorna mérnöke volt. 

Ezeknek a körünkb ől kinőtt vízimérnököknek a sorába tartozott Mokry 
Endre is. 1827. április 26-án született Kissztapáron. Középiskolai tanulmányait 
Újverbászon, Pesten és Eperjesen, főiskolai, illetve egyetemi tanulmányait pedig 
Pozsonyban, Bécsben és a pesti Mérnöki Intézetben végezte. Mérnöki m űködését 
1848-ban, a Ferenc-csatornánál kezdte — Újverbászon lett díjnok —, de még 
abban az évben bekerült a szabadságharc forgatagába. Az összeomlás honvéd 
főhadnagyként érte, s mint sok más fiatal tisztet, őt is besorozták közlegényként 
egy osztrák ezredbe. A katonaságtól 1851-ben szabadult, s visszatért a Ferenc-
csatornához, alőbb Verbászon, majd Monostorszegen, a mai Ba čki Monoštoron 
teljesített mérnöki szolgálatot. A következ ő  évben a bécsi General-Bau-Direction 
áthelyezte Bánátba, Módosra, a mai Jaša Tomi ćra, és kinevezte az ottani kiren-
deltség, illetve építészeti körzet vezet őjévé. Nem sokkal később már Temesváron 
találjuk, ahol a Bega-csatorna mérnöki hivatalában dolgozik. A Bega-csatorná-
nak egy évtizeden át, 1863-tól 1873-ig ideiglenes, majd kinevezett vezet ője volt. 
Erről a tisztségről a közmunka- és közlekedésügyi miniszteriumba került, s 
országos középítési felügyel ő  lett Bácskára és Bánátra kiterjed ő  körzettel. Műsza-
ki és szakírói munkásságának emlékei is szül őföldjéhez kötődnek. A Bega-csator-
náról felvett több kéziratos térképét a budapesti Országos Levéltár őrzi. Már 
minisztériumi felügyelő  volt,_amikor 1880-ban egy temesvári szakülésen felolvas-
ta A bánáti vizek szabályozásának történeti ismertetése című  munkáját, amelyet 
később szakfolyóiratban publikált, de füzetként is megjelentetett. Ez a köny-
vecske ma is fontos forrása a helytörténeti kutatásoknak, mivel szerz ője azoknak 
a vízimérnököknek sorába tartozott, akik kialakították a mai Vajdaság természe-
ti képét. 

Mokry Endre Budapesten halt meg 1889. január 15-én. 

SCHWICKER JÁNOS HENRIK 

Még egy bánáti tanítóra emlékezünk: Schwicker János Henrikre, aki a 
későbbiek során bölcsészdoktor, főgimnáziumi tanár és parlamenti képvisel ő  
lett. 1839. április 28-án született Új-Besseny őn, azaz Besenován, mivel most 
Romániához tartozik. 

SchwickerJános Henrik német tanítócsalád gyermeke, iskoláit szül őhelyén 
és szülőatyjánál végezte, a tanítóképz őt pedig Versecen fejezte be 1856-ban, s 
ugyanott lett segédtanító a mintatanodában. A következ ő  évben előbb a Temes-
vár melletti Csakovára, majd Nagybecskerekre helyezték. Ebben az utóbbi vá-
rosban, néhány azonos gondolkodású kollégájával együtt, egész Torontálra 
kiterjedő  küzdelmet indított az egyházi iskolákra nehezed ő  klerikális befolyás 
ellen, egyúttal síkraszállt azért is, hagy a felekezeti iskolák helyett községi vagy 
állami iskolák nyíljanak. Az iskolaszékek megújítását is követelte olyan emberek-
kel, akik fogékonyabbak a tudományosan megalapozott oktatás iránt, s nem 
avatkoznak be minduntalan a szakmai kérdésekbe, meg a tanítók magánéletébe. 
Céljaik elérése érdekében egy kezdeményez ő  bizottság titokban összeült Perjá- 
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Bartók Béla (gipsz, 1988) 

moson, s kimondta a haladó tanítók egyletének megalapítását. Torontál valami-
vel több mint 300 tanítója közül 200-an jelentették be csatlakozásukat. A katoli-
kus és a görögkeleti egyház papsága sem ült tétlenül, görcsösen ragaszkodott az 
iskolák felekezeti jellegéhez. Az akkori erőviszonyok lehetővé tették részükre, 
hogy az egylet vezetőit lejárassák, szégyenpadra ültessék. 

Schwicker János Henriket, a kiváló pedagógust, aki egyik oszlopos tagja 
volt az egyesületnek, Eötvös József közoktatásügyi miniszter mentette meg a 
további üldöztetéstől, azzal, hogy kinevezte a budai tanítóképz ő  igazgatójává. 

Torontáli szereplésének egy mozzanatára hívjuk fel a figyelmet: Nagybecs-
kereken adta ki 1861-ben első  nagyobb munkáját, A temesi bánság történetét. 
Részben ide tartozik még az is, hogy két évtizeddel kés őbb, 1880-ban jelentette 
meg Budapesten  szerbek politikai története című  könyvét, amelyet a becskereki 
Pleitz-kiadóházban, Szabó Ferenc szerkesztésében megjelen ő  hasonló munkák 
egyik előfutárának is tekinthetünk. Ezek közé tartozott Leopold Ranke Szerbia 
és Törökország a XIX században, dr. Thim József A szerbek története 1848-ig, 
Vjekoslav HIaić  Bosznia története a legrégibb kortól a királyság bukásáig című  
műve és még néhány hasonló jelleg ű  könyv. 

Schwicker János Henrik a későbbiek során elszakadt Bánáttól is, a közok-
tatástól is — szebeni képviselőként politikai pályára lépett. Közírói pályája azon-
ban egészen haláláig (Budapest, 1902. VII. 7.) töretlen maradt. Több külföldi lap 
állandó tudósítója, néhány budapesti és temesvári lap is közli cikkeit, tanulmá-
nyait pedig a Századokban, a Magyar Tanügyben teszi közzé. Könyveit, főleg 
német nyelven, Budapesten, Bécsben, Berlinben, Pozsonyban és Lipcsében adja 
ki. Az újvidéki Matica könyvtárában is 19 kartonja van. Az 1886-ban, Stuttgar-
tban kiadott A Magyar Királyság statisztikája című  munkája ma is fontos for-
rásmű. 
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A.LKO T ÓM ŰHEL Y 

VAJDA GÁBOR 

A SZERETET MENTSVÁRA 
PAPP DÁNIEL NOVELLISZTIKÁJÁNAK GONDOLATI ALAPJAI (3.) 

ÉROSZ HATALMA. Ám Érosz sokkal nagyobb hatalom Papp Dániel 
novelláiban, mint ahogy azt az el őző  novella alapján gondolhatnánk. Legdraszti-
kusabban kétségtelenül a Csempészbecsületben érvényesül, ahol az őrületig fo-
kozza a szenvedélyeket. A férj és a szeret ő  személyében hímek kerülnek szembe 
egymással. A kéjsóvárgás, a féltékenység és a bosszúvágy teljesen kiszorítja a 
szeretetet. A kisfiú hiába könyörög az apjának a veszélyesen billeg ő  csónakban, 
az apa indulatoktól elborított tudatáig nem juthat el mellette fuldokló kisfia 
könyörgése, jajkiáltása. Az apának fontosabb felesége csábítóját lel őni, mint 
gyermeke életét megmenteni. 

A nőknek az ilyen szempontból kiemelt szerepkörét a Papp Dániel-novel-
láknak mintegy ötödrésze tematizálja, ha nem is ilyen végletes formában. A múlt 
század vége a n ő  emancipálódásának is teret adott Magyarországon. E körülmény 
mind a férfiak, mind pedig a n ők részéről felszínre hozta a korábban eltakart 
szevedélyeket. Az újromantika divatjától is elválaszthatatlan a n ő  fatalisztikussá 
stilizálódott alakja, amely Papp Dániel számos írásában is megjelenik. Ezek a n ők 
leginkább kezükben tartják a gyepl őt s szeszélyeik szolgájává teszik a férfit, 
ritkábban kiegyensúlyozatlanságuk miatt saját maguk is boldogtalanok. írónk 
hol ironikus távolságtartással, hol szatirikus közvetlenséggel, esetenként pedig 
tompított részvéttel viszonyul e kérdésekhez. Rémes történet c. írása szatíra a 
konzervatív ízlésű  s a nagyközönségnek termel ő  női szépírókról. Amit nyújtanak: 
előkelő  környezet, szenvelgés, felszínesség, hamis pátosz és — happy end. Fehér-
né Fekete Nedda asszony érzelmes történetét maguk a h ősök fejezik be: ',Nincs 
többé titok a természetben. Megvan fejtve az, amin Vischert ől kezdve Brandesig 
minden esztétikus csudálkozik; a n ői szépírók produktivitása tudniillik. Könny ű  
nekik. Nekik még a hőseik is segítenek" — gúnnyolódik az író. Több ilyen 
anekdotikusan viccelődő  tárcát olvashatunk tőle az Országos Hírlapban, a Buda-
pesti Naplóban és a Pesti Naplóban. 

A nők magatartását tematizáló novellák bizonyulnak tehát Papp Dániel 
számára legalkalmasabbaknak az ember ',állattani" vonatkozásai közvetlenebb 
szemléltetésére. Még akkor is, ha férfi a főhős, hiszen az író számára az a fontos, 
hogy a nő  erotikus hatalmát üreghatározó erej űnek láttassa. A lényeg ritkábban 
hasonlatokként, metaforákként közvetlenül is megjelenik. Így pl. a Békülés c. 
novellában, melynek hősét először kutyaként, majd többször párducként említi. 
',Három éve Bajnay Sándor az uszkárok meleg, de zsinegre kötött életét élte; az 
az asszony BAjnaynak minden percével rendelkezett, még nyári szabadságával 
is." ..A kocsiút kirázta belőle a haragot, olyan volt a derék fiú, mint egy igazi 
századvégi párduc, aki csak minimális ideig tud haragudni. Minek is haragudjék 
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a párduc, mikor annyi zsákmány van e puszta földön, hogy az egyik után mindig 
akad másik." Bajnay a potenciális vetélytársait is párducoknak látja. A vetélytárs 
azonban, akit a kedvese mellett talál, hegy porosz tüzérkapitány ... aki nem 
ideges és vérszegény, hanem épp ellenkez őleg hallgatag és életerős, mint egy 
tölgyfa". 1,A párducnak simára vált két ráncba szedett szemöldöke. Az ördögbe is, 
mit csináljon egy párduc, ha hirtelenében oroszlánnal találja magát szemben?!" 
Az asszony Bajnayt és a tüzértisztet egyaránt az orruknál fogva vezeti. El őször 
ráijeszt Bajnayra, hogy a kapitány kiváló párbajozó, azután mégis Bajnayval 
távozik. A vörös hajú asszony tehát uralkodik. 

A nő  szeszélyessége, kiszámíthatatlansága gyakori témája Papp Dániel 
novelláinak. A nő  természetének gyarlóságára korlátozódik azoknak a kissé 
divatos szövegeknek az üzenete, mint amilyen A menyasszony, A slahcic, a 
Megtért és a Fürdői levelek. Akarattal, gerinccel nem rendelkez ő  hisztérikákról 
szólnak ezek a történetek. Nem a démonikusságon, hanem a gyöngeségen van 
itt a hangsúly, hiszen ezek a polgárasszonyok nem tudják, mit hoz számukra a 
holnap. Talán Váryné (Váryné) képez közöttük kivételt a maga furcsa erkölcsével, 
amely csak bizonyos körülmények között (ha a szabadságszeret ő  férj szabadlábon 
van) engedi meg a kicsapongást. 

A nő  Papp Dániel szatirikus túlzásainak megfelel ően tehát közvetlenül is 
gyakorolhatja hatalmát, méghozzá a legvadabb férfier ő  fölött is. így pl. a Mausz 
a baudériumban c. novellában, amely egyúttal a sznobista nagyravágyást is 
kifigurázza. íme, hogyan kezd ődik az ',emelkedés": a székvárosba vet ődő  sváb, 
Mausz Xavéri Ferenc hegy heves kocsmai összeszólalkozás után irtózatosan 
elverte Vujkovics Bélics Illés földbirtokost, aki anyai ágon a Karagyorgyevicsek-
kel van rokonságban, s akit rettent ő  erejénél fogva az utolsó bölénynek neveztek 
a vármegyében". Ez a cselekedet nem csupán népszer űséget, hanem feleséget is 
hozott. A behódoló hölgynek ugyanis ez a jelszava: t'Nem pajzs teszi a h őst, hanem 
az erő." Ettől azonban még Mausz paraszt maradt. A nemessé válás lehet ősége a 
millenniumi felvonulás alkalmával adódik. A nagyravágyó asszony azt szeretné, 
ha az ő  férjének képe is ott lenne a felvonulókról készített fotográfián. A 
vállalkozás nem sikerül, s ezért a hatalmas erej ű  Mausz nem mer hazamenni 
feleségéhez. 

A nők azonban nem csupán önz ők, kegyetlenek, hanem, miután meg-
győződtek hatalmuk erejéről, irgalmas szívűek is tudnak lenni. Sajnálatból az éle-
tüket is képesek ahhoz kötni, akit megnyomorítottak. A Kánaán c. novellában 
kezdetben nem csupán a férfiakat fűti a nemi ösztön és a diadalmaskodás vágya, 
hanem a kacér özvegyasszonyt, Pajnovicsnét is, aki kárörömmel, élvežkedve 
provokálja és figyeli a körülötte legyesked ő  férfiak harcát. Ilyenkor hkihívóan 
nézett, azzal a borzalmas pillantással, amellyel néhai férjét, a földteke legjámbo-
rabb szolgabíróját, oly gyakran felb őszítette." A hölgy kegyeiért verseng ő  várme-
gyei aljegyző  és százados addig durváskodik egymással, míg végül a katonatiszt 
párbajban alulmarad. Az olvasó ekkor azt tartja valószín űnek, hogy az erősebbé 
fog lenni az asszony. Hogy végül a párbajban megsántult lesz a szerencsés, az nem 
egyszerűen anekdotikus csattanó, hanem — Pajnovicsné szempontjából — lélek-
tani szükséglet is, hiszen végül is ő  váltotta ki a balszerencsés kimenetel ű  harcot, 
s így aztán a lelkiismerete, valamint a vágy, hogy gy őzelmének bizonyítékát 
folyamatosan láthassa, egyaránt a legy őzött, nyomorék férfi felé irányítja. Ha a 
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szerelem fogalmában a romantikus érzelem és a szentimentális idill is benne 
foglaltatik, akkor igaza van Juhász Gézának: Papp Dániel világából ez a realisták-
nál is többször fellobbanó, többé-levésbé tartós láng hiányzik. Helyette erotikus 
fűtöttséget, harcot kapunk. Ám hogy nem a végs őkig, teljes kíméletlenséggel 
folyik a küzdelem, arra A csúnya Euthym c. novella is bizonyság. A feltűnően 
csúnya fiatal pap kosarakat kap választottjától, mikor hivatása miatti korai 
nősülés kötelezettségére hivatkozva lánykér őbe megy. Csak akkor kegyelmez 
meg neki az aljegyző  szép, büszke lánya, miután a csúnya, fiatal férfit sok helyen 
kikosarazták s bánatában szerencsétlenül jár. Euthym ekkor már nemcsak 
csúnya, hanem sánta is, sőt pappá avatásában sem bízik, mégis kell a különös 
lánynak. Csupán sejteni lehet, hogy a sajnálat, a lelkiismeret-furdalás áll döntése 
mögött. 

A SZABADSÁG TISZTELETE: SZERETET. Viszont azt is el kell ismerni: 
vannak Papp Dánielnek olyan szövegei is, amelyekben látszólag a rendetlenség-
nek, a szertelen életrevalóságnak örül. Ne feledjük azonban, hogy az egyik ilyen 
novelláját, a Meséket (mely még viszonylag korán, 1894-ben született), .hét-tíz 
éves gyermekeknek" ajánlja. A Kés ő  bánat címet viselő  első  rész csupán látszólag 
a fizikai erőnek, az agresszivitásnak a dicsérete. Az ikertestvérek közül az egyik 
gimnazista, szorgalmas és könyvmoly, a másik kötözköd ő  természet és csak a 
testkultúrájával törődik. Emiatt kicsapják az iskolából. De a társadalmi (!) élet őt 
igazolja, mert testileg-lelkileg elsatnyult testvére bajnokként látja viszont, mi-
közben önkritikát gyakorol:.. — Ah, miért is oly ritkán verekedtem zsenge 
gyermekkoromban! ..." Anarchizmus? Az életrevalóság dicsérete! A bajnokká 
lett gyöngébb tanuló csupán az iskola formaságaival, a nem rászabott életformá-
val dacol, nem az adott társadalom egészével. A maga módján még csak nem is 
romantikus típusú zseni ő, hiszen nemcsak hogy még az életében, de már az 
ifjúságában is elismerik: versenyek gy őzteseként lesz ismertté. Hogy Papp Dániel 
milyen pedagógiai éleslátással rendelkezett, azt a szöveg második része is bizo-
nyítja. Ez a példabeszéd is a túlzott szorgalom, az átlagtanárok általi beprogra-
mozottság ellen irányul. Az anya csintalanságra, életrevalóságra ösztönzi fiát, aki 
a magolásba merül. A vásott és neveletlen Fuchs gyereket említi példaként, ám 
hasztalan. Végül aztán — az író fintorba átváltó mosolyaként — a véletlen 
szoktatja le Móriczot túlzott szenvedélyéről. Miközben azt álmodja, hogy az órán 
van, ahol szamár osztálytársát akarja kijavítani s evégett jelentkezik, leveri a 
petróleumlámpát s kisebb tüzet okoz. Ennek hatására elfogadja anyja tanácsát. 
Anarchiához tehát a túlzott rendtisztelet vezet. A kitaposott úton haladónak a 
túlbuzgósága értelmetlen önfegyelem, amely váratllan káosszal fenyeget. Mind a 
gondolat, mind pedig a megformálása ma is helytálló. Nem lehet kétséges: csak 
Nietzsche pszihológiáját elsajátítva üzenhette ezt Papp Dániel ifjú kortársainak. 

írónk is az állatot keresi az emberben. Nem azért, hogy mindenáron 
leértékelje vagy hogy ily módon hirdessen társadalomfelforgató eszméket, ha-
nem a mélyebb megértés kedvéért. Az ő  szemléletének alapján is az a darwinista 
természettudományi tapasztalat ismerhet ő  fel, mint Schopenhauerében és 
Nietzschéében. Ez abban a nem sokkal a halála el őtt írt művében is tükröződik, 
melynek szintén gyermek, ezúttal a saját fia a h őse. A Kis történetben az apa 
élvezi a kisfia jelenségét, mint egy ifjú vademberét. El őször az szórakoztatja, 
hogyan használja ki Dobó a szomszédok majomszeretetét. Azután amiatti fájdal- 
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mát oldja humorba, hogy a szegénységük miatt nem viheti leveg őváltozásra a 
gyengélkedőt. Végül pedig megrémül Dobó dadogása miatt s csak az orvos 
felvilágosítására nyugszik meg, mely szerint (az afrikai négereknél is megfigyel-
hető) természetes (átmeneti) jelenségr ől van szó. 

Végül is miféle gondolati magból, s még inkább: milyen világnézeti meg-
győződésből, emberi elkötelezettségből hajtanak ki Papp Dániel movellái? Vajon 
változott-e az alapállása néhány év alatt, míg novelláit megírta, ahhoz képest, 
amilyen bizonytalan 1895-ben volt, amikor képtelen tanácsot adni egy ifjúnak 
(Magyarázat. Második levél egy tanuló ifjúnak): ,tA vigasztalást természetesen 
legjobb volna valami egyszerű  axióma segítségével intéznem el." Az axiómákhoz 
azonban nem férhet hozzá, mert ',Ennek a szellemi kincstárnak most elveszett a 
kulcsa és így, kedves Noé, már csak axióma nélkül maradsz, éppúgy, mint ahogy 
én magam is ezúttal delejtű  nélkül vagyok kénytelen hánykolódni az élet tenge-
rén, amelyről bizonyosan már te is hallottad, hogy néha zivataros szokott lenni". 
Mivel Papp Dánielben sem meggy őződés, sem pedig az alkat nem vállalhatta a 
szatirikusan ábrázolt, hatalomért folyó kíméletlen harcot, ezért kezdett ől fogva 
egészen az utolsó novellájáig több szövegében felt űnik az újromantikus különbé-
kének, a kiválasztódás igazságtalan mércéje el őli meghátrálásnak, a dinamikus 
életből való kivonulásnak a témája, illetve motívuma (Néger mese, Lindenstamm 
szerencséje, Fogh, a lusta, Jószívűség). 

Vitatható Juhász Géza véleménye, amikor Féja Gézával szemben a követ-
kezőképpen érvelt: ,,Van némi igazság abban,. amit Féja Géza megállapított: 
vigyázott, hogy a humor el ne nyomja a szatíra er őteljesebb ízét, de mint láttuk, 
arra már nem mindig, hogy az ellágyulás, a szerepl őkkel való azonosulás, szána-
lom- és részvétkeltés ne nyomja el a szatíra sokszor nagyon is egészségesnek, 
tisztító erejűnek induló hevét." Szerintem Juhász Gézának inkább ez az állítása 
lényegláttatő:',Humor, szatíra, melankólia, elégikus hang, tragikum és komikum 
annyira összefonódik nála, hogy tárgyalni is csak így egymással összefüggésben 
lehet ábrázoló módszerének ezeket az alkati sajátságait." így van, s ha az írónak 
a kis emberek iránti rokonszenvében felfedezzük és élvezzük a humort, s ha a 
szatírát csak ott látjuk kifejezésre jutni, ahol valóban indokolt a jelenléte, akkor 
máris feleslegessé válnak az író ars poeticájával kapcsolatos fenntartásaink. 
Annál is inkább, mert a szeretetelv úgy vált programmá ennek a fiatalkorában 
elhunyt zseninek az életében, hogy e beállítottság a kifejezetten ilyen jelleg ű  
novellákban sem rózsaszín hangulatként, hanem az élet felvet ődő  kérdéseire 
adott közvetett válaszként kap dielyet. Bizonyítékként a többi között az Utolsó 
szerelem és egyéb elbeszélések című  1895-ben és 1896-ban született novellákat 
tartalmazó kötet anyagának nagyobb részére is hivatkozhatok. 

Először azonban A Wirth elmélet c. novellát érintem, mely (miként a címe 
is sejteti) a Papp Dániel által üdvözít őnek tartott attitűd nyíltságában is megren-
dítő  propagálása. A saját tragikus emlékeinek egy részét s a saját alkatát tárja fel 
ebben a szövegben a daliás termet ű, de gyönge idegzetű  író. Hőse, a púpos Wirth, 
közbeszól egy apagyilkos esete kapcsán az újság munkatársainak vitájában. 
Szerinte nem az édesapját ölte meg a súlyos sértegetésre éthet ően felindult 
fiatalember, mert az ember egyszer űen nem ölheti meg az édesapját, amiért az 
— akár durván is — leckézteti. Még akkor sem, ha olyan b űnt követ el az apa a 
fia ellen, mint amilyet az ő  édesapja követett el őellene — ti. nem törvényesítette. 
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Ő  emiatt (valójában a jogállam értetlensége következtében) igen sokat szenve-
dett, mégis örökké szeretni fogja az apját. Hogy ennek a történetnek személyes 
gyökerei lehetnek, azt A nagyanyám vétke c. novella is tanúsíthatja. A ',nagya-
nyám vétke" ismétl ődő  motívuma az eltérő  epizódokból épülő  történetnek. A 
borzalmas történeteket mesélget ő  nagyanya megfosztotta lányát s ezzel unokáját 
is jogos vagyonuktól. Annak ellenére, hogy emiatt lett nehéz az elbeszél ő  élete, 
azt ajánlja gyermekeinek, hogy Jézus tanítása értelmében ,,egy falat jóságért meg 
kell bocsátani egy mázsa gonoszságot". 

Noha Juhász Géza nem bizonyítja tézisét, mely szerint, habár Papp Dániel 
na darwinizmus híve ... ez nem kerül nála kollízióba az istenhittel", az mégis 
megalapozottnak bizonyul. Ezt — az el őbbi két példa mellett — Az ötödik evan-
géliumból is tanúsíthatja, amely ',Fráter Papp Dániel által Régi írások szerint 
előadatva" a Biblia megfelel ő  részeinek átköltése csodálatos nyelven. Jézus jelen-
létének átlényegítő  hatását emeli ki s a lélek csodatev ő  többletét érzékelteti 
mindenben. Nem teljesen véletlenül, hiszen írónk nemegy szövegét mint Mona-
chus, illetve mint Dániel pap írta alá. Ennek megfelelően a Szilveszter álma is a 
szeretetnek és a gyűlöletnek egymásba való kölcsönös átalakulásáról szóló pél-
dázat. Hogy melyik magatartás a cél, azt A kincses táska egyértelműen meg-
fogalmazza. Két öntelt, ám részben mégis fogyatékos képesség ű  zseniről van itt 
szó, akik későn, csupán a másvilágon jönnek rá: felesleges amiatt ellenségesked-
ni, mert mindkettőjük többnek képzeli magát a másiknál. Írónk bölcs iróniával 
ábrázolja Setét Pétert és Der űs Pált. A túlzott erőlködés, a klikkalkotás felesleges 
— ez a tanulság. 

Papp Dániel darwinizmusa és keresztény idealizmusa azért nem állhatott 
szemben egymással, mert írónk egyfel ől szatirikusan-ironikusan konstatálta s 
földi világ működésének elveit, az él őlényeket hajtó erőket, ám ezzel még nem 
adta tanújelét a csatlakozás szándékának, a farkastörvény elfogadása jelének. Ő  
egy magasabb rendű  erkölcs nevében gyakorolt többé-kevésbé nyílt kritikát, 
olyan magatartás kialakítását sürgetve, amely az ember leginkább leplezgetett, 
elhazudott állati énjének és a Bibliából kiolvasható önzetlenségnek a határán 
van. Papp Dániel tehát a nyíltan feltárt földi viszonyok között lehetséges ideális 
ember nézőpontjából írta szinte valamennyi novelláját. Magától értet ődik: ennek 
az erkölcsi eszménynek a politikában akkor is a liberalizmus és a demokrácia 
felel meg, ha frónknak érthetően és jogosan nem voltak illúziói a munkásosztály 
jövőbeli szerepét illetően s ha a kisember iránti szeretete sem nélkülözi az iróniát. 
Azt az ironiát, amelyet a kritika az el őző  évtizedekben nem vagy csak alig érzékelt 
Papp Dánielnél, mivel az ideológia dresszúrája öntudatlanul is korlátozta a 
befogadóképességet; szatírát, tehát lényegében durva egyoldalúságot kérve szá-
mon ott, ahol a megértésnek, a nyitottságnak kell dominálnia — ha egyáltalán 
íróval, humanistával van dolgunk. 

De hadd térjünk vissza a már említett Utolsó szerelem ... darabjaihoz. A 
könyvnek a bevezető, kötetcímadó novellája azt beszéli el rezignáltan és melan-
kolikusan, hogy a szeretet erősebb, tartósabb érték a szerelemnél. Bodroghy 
Sámuel választottjának szerelme ugyanis felh őként oszlik el, miután a férfi 
megbetegedett. '.Ámor isten tehát borzongva lemaradt az útról" s a halálos beteg 
már csak a róla gondolkodó apácát szeretheti. Hasonló helyzetben van A Ches-
ter-jelenet monologizáló hőse is. Nem csupán az indulat őszinteségét mutatja fel 
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ugyanis a bíróságon a képmutatás és a karrierizmus ellenében, hanem azt is, hogy 
a szeretet fontosabb, erősebb princípium a szerelemnél. A férj a családi veszeke-
dés során nem a feleségét pártfogolja, hanem a nagynénjét, aki gyermekkora 
szebbik oldalát s valamennyire az ifjúkori szerelmet testesíti meg. Az érdekhá-
zasság tehát nem vethet árnyékot a régi kipróbált értékekre. 

A gyámoknak az üzenete is az el őző  esetek szellemében született. Noha a 
sors, az élet, a meggondolatlanság rácáfol az emberi törekvésekre, nem tehetünk 
mást, mint hogy vállaljuk a törhetetlen szeretettel járó áldozatokat. Méhes 
tisztelendő  és Ladomér kapitány hiába támogat anyagilag és erkölcsileg egy árva 
kislányt, az felnőve nem csupán erkölcsileg bukik le, hanem až életét is elveszíti. 
Mi mást tehet a két öreg, mint hogy mindent újrakezd s ugyanúgy pártfogolja az 
újszülöttet, mint régen annak anyját. E sziszifuszi er őfeszítés, e tántoríthatatlan-
ság az, ami Papp Dánielnél a legtöbbet nyom a latba'az erkölcsi értékek között. 
A Válást viszont az teszi jelent őssé, hogy a szerelem és a szeretet — egymással 
szemben állva — ugynabban a személyben testesül meg, hogy végül a szeretet 
kerüljön ki győztesen a belső  küzdelemből. Annak az öreged ő  asszonynak a 
jellemét emeli ki ez a novella, aki feláldozza szerelmét, hogy a szeretete, barátsága 
tovább élhessen. Az asszony belátja, hogy a szeret ője helye egy fiatal n ő  mellett 
van, nem pedig nála. ',Nem tudlak többé elrabolni az ifjúságtól. Szépen elválunk 
hát és megköszönjük egymásnak az órák gyönyörűségét; amikor pedig majd még 
inkább megöregszem, akkor talán ismét boldog leszek, ha eljössz hozzám és 
elmondod a te boldogságodat" — mondja a fiatalembernek. Ha már ezekben a 
novellákban is irónia bujkál, a Puszin és Baburin c. szövegnek kifejezetten 
csúfondáros az alaphangulata. Az író ugyanis tarthatatlannak találja azt a szere-
tetet, amely két homoszexuálist egy életen át összekapcsol. Némileg az el őítéletek 
ellenében íródott ez a novella, hiszen e két férfi, sváb létére, nem szorgalmas, 
nem kegyetlen és nem sikeres, hanem éppen ellenkezőleg: lusta, tehetetlen, 
puhány. 

Áttekintésünk során a négy gondolkődó — Darwin, Schopenhauer, Nietz-
sche és Spencer — között legtöbbször az els őként említettre hivatkoztunk. Ezt 
azonban a Papp Dániel attit űdjét befolyásoló szellem gyökereinek érzékeltetése 
miatt tettük. Szerintünk aránytalanul nagy mértékben az a Schopenhauer ihlette 
írónkat, akihez képest a vele Diószegi által egyenrangúként említett Nietzsche 
háttérbe szorul. Az utóbbi, mint ismeretes, optimista volt és sajátos anarchiszti-
kus heroizmust prédikált. Vele szemben Papp Dániel akkor is a kereszténység 
védőszárnya alá menekült, hajó érzékkel az egészséges életörömöket pártfogolta 
is a papok önmegtartóztatásával szemben. 

Schopenhauer közelsége részben az írások egy jelent ős csoportjában, 
részben pedig az opus alapgondolatában mutatható ki Papp Dánielnél. Az egyes 
írások között először is A komisszáros c. novellára hívhatnám fel a figyelmet. E 
szöveg azért hozható kapcsolatba a német gondolkodó tanításával, mert a becsü-
let megvédését szolgáló párbajt nem tartja olyan fontosnak, minta bajvívás során 
fellépő  halálfélelmet. Raslics Tádé, a kezdetben híres vereked ő, majd a kiegyezés 
utáni korszak megbízható rend őre az életét, az egészségét el őbbre helyezi a 
hierarchiabeli pozíciójának megvédését szolgáló kockázatvállalásnál. Igaz, Scho-
penhauer nem becsüli sokra az életet, illetve ennek manipulált és manipuláló 
formáit, ám annál többre tartja azt az állapotot, amely után Raslics Tádé még a 
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párbajra okot adó vétsége el őtt tiltakozik. Hősünk gondolatai a nirvánának azon 
az útján járnak, amelyet — mint fenomenologikus látásmódot, tárgyi világra 
intencionáltságot — a német gondolkodó a tudat egészségállapotának meg őrzése 
céljából ildomosnak vélt. Természetközpontú meditációról van szó: ',Raslics Tádé 
ült az ambituson, csendes nyári estén. Nézegette a gazdasszonya violáit, és 
gyönyörű  kék füstöt fújt a levegőbe; olyat, aminő  csak a futtaki dohányból 
származhatik. Az eperfán gyöngytyúkok viaskodtak, János, a házi legény, a 
kaptárok körül dolgozgatott. Tádé ki volt fáradva, és azon gondolkozott, hogy 
milyen szép dolog volna is az, ha az embernek nem kellene lóháton kerülgetni a 
járást, hanem ha az ember mindig így nézegetné a violákat, méheket, a János 
hajdút meg az eperfa sima, barátságos leveleit. És fújtatná a füstöt, és lassan 
átvegetálhatna a mennyországba ..." 

Ez még korántsem a vágytól való mentesség állapota, hanem csupán vágy 
a vágytalanságra, a puszta szemlél ődésre. Hasonlóképpen, mint a pesszimizmus-
tól átitatott Sorsban, melyben Ha szerelem nélkül való abszolútumnak a magas-
lata csak a betegség állapotában érhet ő  el. Az egészséges állapotban nagyobbak 
a kísértések s az ember akár a véletlen közrejátszása folytán is ',lezuhan". Ugyan-
ebben a felemás helyzetben van a Fogh, a lusta c. novella hőse is. A külvilág 
egyszerűen a lustaság megtestesítőjének tartja, ő  viszont a lelki egyensúlyát 
keresi a test mozdulatlanságában, a békés szemlél ődésben. Valójában kikapós 
asszonya miatti szégyene el ől menekül abba a pannon nirvánába, amelyben más 
okból Papp Dániel jó néhány figurája jól érzi magát (A zsárhováci tölgyek, A 
numerus claususról, A beosztott altábornagy). Az író Fogh Péter mozdulatlansá-
gába dermedtségének lelki tartalmáról semmit sem mond, a módszer ti. még 
innen van a belső  emberlátáson. De hagyományosan szemléltető  külső  leírása is 
sokat árul el róla: milyen messze távolodhatott az eleven élett ől, a normálisnak 
tudott gondolkodástól az, akinek a szakállában csigák tanyáznak! 

Papp Dániel opusának egészében főleg azért észlelhetjük Schopenhauer 
szellemét, mert a homo homini lupus elve mind a filozófus kategória-építményé-
ben, mind pedig az író világképében centrális jelentőségű. De nem csupán 
általában áz ember, hanem konkrétan a n ő  is mindkét szellem felfogásában a 
férfi megnyomorítására, mindenáron való diadalmaskodásra törekszik. (Igaz, 
Nietzsche sem lát veszedelmes macskánál többet a n őben.) S a faj fogalmának 
használatában sem kell feltétlenül közvetlenül Darwin ösztönz ő  hatására gon-
dolnunk, hiszen a faj (természetesen nem a kés őbbi eltorzult fajelmélet alapján) 
nem csupán Nietzschénél, hanem Schopenhauernél is központi jelent őségű. A 
faj, amelynek kíméletlen törvényeivel Papp Dániel, miként Schopenhauer, a 
kifinomult erkölcs posztulátumával akart szembeszegülni. Mikor ezt állítjuk, 
akkor magától értetődően írónk szatírájának és iróniájának a gyökereit is érin-
tettük. Nem függetlenül egy teljességnek a körvonalaitól, amely akkor is fel-
ismerhető, ha a bizonyításra csupán néhány év adatott meg e nagy tehetség ű  
művész számára. S ha emiatt a remekműveinek számát tekintve nem is mérhet ő  
a legnagyobbakkal. 

(Vége) 



ELSŐ  HATVAN ÉVEM: NÉMETH ISTVÁN 

Éppen ezekben a napokban mondtam el valakinek, hogy én nem vagyok ',beszél ő" 
ember, soha életemben nem voltam az, mindig beszéltetö ember voltam. Beszél-
tettem az embereket, ehhez volt adottságom, talán ahhoz, hogy megvallassam 
őket, de jómagam beszélni nem nagyon tanultam meg. Külön képesség kell 
ahhoz, hogy valaki folyékonyan. beszéljen, akár az anyanyelvén is. De mert az 
életemről kérdeztek, ez talán majd könnyebben megy. 

Szívesen emlékezem vissza az iskoláskorom el őtti időkre, mert három-négy 
éves koromból, vagy még korábbról is vannak emlékeim és azok nagyon fonto-
sak, hiszen ha egész ez ideig megmaradtak, akkor valószín űleg nem azért marad-
tak meg, mert olyan jelentéktelenek voltak, habár szemmel láthatólag semmi 
jelentőségük nincs. 

Legelső  emlékeim természetesen a családi fészekb ől valók, onnan származ-
nak, édesanyámhoz, édesapámhoz köt ődnek, ahhoz a házhoz, ahol születtem, 
ahhoz az utcához, ahol feln őttem. Nagyon élesen emlékszem arra az id őre, 
amikor beírattak az óvodába. Ez nem ment éppen könnyen, mert ebb ől a 
környezetből, amely nekem olyan természetes volt és ahdl nagyon jól éreztem 
magam, mondjam azt, mint madár a fészkében, innen kiragadtak és innen el 
kellett mennem. Az óvoda nem a mi utcánkban volt, még csak nem is a mi 
környékünkön, hanem egy kicsit messzebb esett t őlünk. Oda csak úgy mehettem, 
ha vezettek. Természetesen édesanyám vezetett. Az óvoda egy szokatlan világ 
volt a számomra a falunak egy ideig ismeretlen részén és én kézzel-lábbal 
tiltakoztam, jobban szerettem volna otthon maradni. Emlékszem, egy alkalom-
mal szintén nagyon nem volt kedvem óvodába menni. Édesanyám pedig nagyon 
rajta volt, hogy mennem kell. Ő  volt a szigorúbb hozzám ilyen szempontból. Egy 
kicsit komolyabbra vette, akkor menekülni kezdtem el őle, és hova menekülhet-
tem volna, ha nem apámhoz, aki engedékenyebb volt. Édesapám kint volt a 
méhesben a ház végénél, ott voltak a méhek, és amikor volt egy kis szabad ideje, 
mindig ott ült a méhek el őtt és nézte a röptüket. Kiabálva, sírva szaladtam oda, 
hogy nem megyek az óvodába. Ahogy tátott szájjal sivalkodtam, egy méh berepült 
a számba és megcsípte a nyelvemet. Annyira bedagadt, hogy nem tudtam beszél-
ni. Talán szerencsém is volt, nem is tudtuk akkor, hogy milyen veszélyben forgott 
az életem. Mert ha egy kicsit jobban megcsíp az a méh, vagy egy kicsit beljebb, 
meg is fulladhattam volna. Ezt persze azóta tudom. Érdekes, hogy még a szüleim 
sem tudták, még édesapám sem, aki méhész volt, mégsem szaladt velem rögtön 
az orvoshoz, hanem elintézték a dolgot azzal, hogy majd lelappad. 

Bár nem szívesen jártam az óvodába, ennek ellenére vannak kedves emlé-
keim. Volt az óvodában egy szegénykonyha. A negyvenes évek elején olyan 
helyzetbe került a családom — édesapám nem volt otthon —, hogy azt mondták 
nekünk, mi is eljárhatunk ebédelni erre a konyhára. A szegényebb sorsú gyerekek 
ott kaptak egy meleg ételt. Egyszer én is voltam. Grízes tészta volt. Azóta a grízes 
tészta egy borostás állú ember képzetét váltja ki bennem, és azóta is nagyon 
szeretem a grízes tésztát. 
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Ha az iskoláskorra gondolok, csak arra emlékszem, hogy több iskolába is 
jártam és majdnem mindegyik befejezetlen. Az elemi hat osztályát befejezve 
beírtak a verbászi gimnáziumba, azután a topolyai gimnáziumba, azután Szabad-
kán az építészeti technikumba. Elvégeztem az akkori gimnázium négy alsó 
osztályát, azután Szabadkán beiratkoztam az építészetre. Ott a harmadik osz-
tályból maradtam ki, tehát nem fejeztem be, és azóta sem fejeztem be egyetlenegy 
iskolát sem. Már újságíró koromban még egyszer iskolába kényszerítettek, mert 
úgy gondolták, hogy eszmeileg nem vagyok eléggé képzett, és beírattak a párt-
iskolába. Azért mondom, hogy beírattak, mert én nem akartam menni, de akkor 
a főszerkesztő  azt mondta, hogy neked oda menned kell (nem tudom, milyen 
célja volt velem). Ekkor már nem egy könyvem megjelent, érett író voltam, 42 
éves voltam. Két évig jártam ebbe a pártf őiskolába, diplomát ott sem szereztem, 
mert egy tantárgyból sem mentem ki vizsgázni. Ez is befejezetlen. Úgy látszik, 
következetesen ',befejezetlen" ember vagyok. 

Az újsághoz úgy kerültem, hogy akkoriban már írogattam, néhány írásom 
már megjelent a 7 Napban, a Hídban. Komoly szinten indultam, erre nagyon 
büszke vagyok. Valószín űleg valamelyik szerkeszt őségben, azaz az Ifjúság Szavá-
ban felfigyeltek az írásaimra és megkerestek. Major jött el hozzám, ő  volt a 
főszerkesztő. Előzőleg jártak már nálam a rádióból is, csak a rádió ellen kézzel-
lábbal tiltakoztam magamban. Semmiképpen sem tudtam volna magamat rádiós 
újságíróként elképzelni. Ígérgettem, ígérgettem, de soha a szerkeszt őségbe el nem 
mentem. Amikor Major eljött értem, sikerült rábeszélnie, hogy lépjek be az 
Ifjúság Szava újságírói közé. Erre ráálltam, és jelentkeztem is. 1955-ben, 25 éves 
voltam, és azóta, mind ez ideig újságíró vagyok. 

Az az igazság, hogy szívesebben maradtam volna otthon. A falu, az a 
környezet engem annyira fogott, sohasem volt bennem egy olyan vágy, hogy 
onnan kiszabaduljak, elmenjek valahova a nagyvilágba. Annyira fogott az a 
környezet, hogy ezt még mai ésszel is nehéz megmagyaráznom. Én tényleg egy 
otthon ülő  ember voltam. Nagyon elégedett voltam azzal, amit ez a környezet 
nyújtott. Nem szellemi téren, hanem emberileg. Jól éreztem magam abban a 
közegben. El tudják-e ezt hinni ma az emberek, nem tudom. Akiben van egy kis 
becsvágy, az szinte fel sem tudja fogni. Én ott jól éreztem magam. Ugyanakkor 
írtam is. Tehát valamiféle becsvágy, mégiscsak volt bennem. Valahogy úgy sze-
rettem volna, ha írogatok is, de úgy, hogy otthon leszek. Viszont beleszólt az 
életembe egy ostoba dolog, egy sajnálatos dolog, a mai napig is sajnálom. Írtam 
egy novellát egy emberr ől, akit az írásban a nevén neveztem. Tehát még akkora 
tapasztalat vagy tapintat sem volt bennem, hogy ha már megírok egy történetet, 
legalább a neveket megváltozatattam volna. Tehát abszolút kezd ő  voltam ilyen 
szempontból. Ez a környezetemben felháborodást keltett, de legalábbis az illet ő  
családjában. Nem írtam én róla semmi negatívumot, de csupán az, hogy a nevét 
kiírtam, és olyan dolgokat mondtam el a nagy nyilvánosságnak, amelyek vélemé-
nye szerint nem tartoztak a nyilvánosságra, felháborította. No, ez egy lökést 
adott, olyan értelemben, hogy innen mégiscsak el kell szakadnom, mert ha én 
itt maradok, és ilyen dolgokat ezután is írok, akkor végül is rám gyújtják a házat. 
Ez az esemény adott egy bátorító indítást. Így jöttem le a szerkeszt őségbe, és így 
próbáltam meg megszokni itt Újvidéken az újságírást. 
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Tulajdonképpen nagyon Örülök annak, hogy a sorsom így alakult, nagyon 
Örülök annak, hogy éppen újságíró lett bel őlem és külön annak, hogy pontosan 
olyan újságíró lettem, amilyen voltam vagy vagyok, vagyis a terepet járó újságíró. 
A szerkesztőségben, már a kezdet kezdetén, már az Ifjúság Szavában is, majd tíz 
évvel később a Magyar Szóban a szerkeszt őim (ilyenek is voltak, meg olyanok is 
voltak, megértők, kevésbé megértök, jók és kevésbé jók is) valamiben egységesek 
voltak. Abban, hogy magamra hagytak. Tehát engedték csinálni azt, amit én 
tudtam csinálni, tehát nem szóltak bele, nem irányítottak, nem adtak külön 
feladatokat, nem küldtek el ülésekre, nem használtak föl és nem használtak ki 
a napi újságírásban, hanem engedték azt csinálni, amihez nekem kedvem volt és 
amit talán az újság számára is megfelel ően csináltam. Tehát hogy falujáró riporter 
lettem. Nem is falujáró riporter, mert ez egy szélesebb fogalom. Én inkább olyan 
írásokat hoztam — mindig emberekkel beszélgettem, portrékat rajzoltam, állító-
lag írói eszközökkel, engem ez éltetett, és én ezt borzasztó nagy kedvvel csinál-
tam. Borzasztó kedvvel. Így bejárhattam az egész Vajdaságot, az országnak is jó 
részét; de különösen a Vajdaságot, és itt a Vajdaságban én pontosan olyan jól 
kezdtem magam érezni, mint otthon, a szül őfalumban. Tehát a szülőfalumnak 
az otthonossága kitágult, és azt az egész Vajdaság pótolta, jobban mondva a 
szülőfalummá, a szülőföldemmé vált. Egészen olyan bens őségessé vált ez alatt a 
negyven év alatt, olyan bens őséges kapcsolatot tudtam teremteni ezzel a tájjal, a 
szülőföldemmel, mint amilyent gyermekkoromban a szül őfalummal. Nagyon sok 
ismerősöm van, bárhova fordulok. Ezek olyanok, mintha egy utcabéliek lennénk. 
Az én szülőfalumnak abban az utcájában, ahol feln őttem és húsz évig éltem, a 
lakossága már kicserél ődött. Nagyon sokan meghaltak vagy elköltöztek. Sokszor 
ott sem éreztem magamat ma már annyira otthon, mint hogyha elmegyek 
Töröktopolyára vagy Moravicára vagy Vörösmartra. 

A munka? Ha azt mondom, hogy szeretek dolgozni, az dicsekvésnek tűnik, 
ha azt mondom, nem, akkor lustának tartják az embert. Persze hogy szeretek 
dolgozni. Meg vagyok győződve arról, hogy minden ember szeret dolgozni, hogy 
hiába mondják azt, hogy 'elmennék én a munka temetésére" és hasonlókat. 
,Szeret minden ember dolgozni, ha azt csinálhatja, amit szeret. Ha az emberek 
azt csinálhatják, amit szeretnek, akkor minden ember szívesen dolgozik. Viszont 
nagyon sok ember kényszerb ől dolgozik és nagyon sokan robotnak tartják a 
munkát mind a mai napig, és még nagyon sokáig így lesz, ha nem csinálhatja 
mindenki azt, amit szeretne. Én nem tudom, hogy kinek köszönhetem a sorso-
mat, hogy én pontosan azt csinálhatom, amit szeretek. Nem mondhatom, hogy 
túlságosan szeretek írni. De ha egy hétig nem veszek tollat a kezembe — nem 
mondhatom, hogy írógépet, mert még ma sem tanultam meg rendesen gépelni, 
mindig kézzel írok —, akkor már valamiféle hiányérzetem van, nem érzem jól 
magam. Nagyon szeretem a fizikai munkát is. Most a nyáron lent voltunk a 
tengeren — nagyon szeretek ott, és most úgy alakult a sorsom, hogy két teljes 
hónapot tölthettem el egyfolytában a tengeren, mert ez ideig csak annyi id őre 
mehettem, amennyi az évi szabadságból egy dolgozó embernek kijárt, tehát egy 
vagy legfeljebb két-három hétre. Most, hogy két hónapot lent voltam, a két hónap 
alatt nagyon aktívan kivettem a részem a munkából. Rendeztem a ház környékét. 
Borzasztó nagy élvezettel csináltam, annak ellenére, hogy ott a helybeliek is, meg 
akik velünk együtt laknak a házban, enyhén szólva megmosolyogtak, s mondjam 
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azt, hogy egy kicsit hülyének tartottak. Mert ugye, miért csinálom én azt, amit 
mások nem csinálnak? Mert egyengettem a földet, vagy ahol nem volt beta-
pasztva a ház, ott betapasztottam. Kerestem a lehet őségeket, kerestem a fizikai 
munkát. Amikor már mindent elvégeztem, akkor megkérdeztem a szomszédok-
tól, amikor elérkezett a szüret ideje, hogy mehetek-e velük, segíteni szüretelni. 
Nem azért persze, mert éhes voltam arra a sz őlőre vagy mustra, hanem mert 
kívántam menni és el is mentem velük. Szüreteltünk. Azután vittük ki a hordókat 
a nrivára". Szeptemberben egymás mellett állnak a nagy hordók a parton. Áztat-
ják őket, és amikor már minden rés bedagadt, akkor kiengedik a tengervizet, 
kimossák édesvízzel, és akkor már jöhet bele a must. Hát ebben én mindenben 
részt vettem, és nagyon örülök, hogy az emberek elfogadtak és én nagyon jól 
éreztem magam közöttük és jó volt, hogy csinálhatok valamit. 

Amikor már múlófélben volt ez a két hónap és mindig csak a lapát, 
metszőolló meg tapasztókanál volt a kezemben, akkor már, hogy úgy mondjam, 
viszketett a tenyerem és leültem írni. Meg is írtam, amit terveztem, de itt meg az 
volt a baj, hogy én annyira megszoktam az én szobámat és az én asztalomat, ahol 
írok otthon, hogy az írás itt elég nehezen ment. Azt hiszem, a legnehezebb az 
volt, hogy nem otthon vagyok, nem vagyok az íróasztalom mellett, és így egy 
kicsit nehezebben ment ez a fajta munka, vagyis az írás, mint idehaza. De azért 
hiszem azt, hogy majd belejövök és ott lent is, ha a jövő  nyáron is sikerül 
lemennünk és néhány hónapot ott töltenünk, hogy ha már elfogy a tapasztani 
meg szüretelni való, akkor majd írni is tudok. 

Itthon hetente egyszer terepre megyek, anyagot gy űjtök a vasárnapi frá-
somhoz. Ez egy napba telik. Másnap délelőtt megírom az írást. Ezzel már elmúlt 
két nap a hétből. Azt hiszem, az unokákkal kellene többet foglalkoznom mosta-
nában. Talán módot kellene találnom arra, hogy többet legyenek kint. Sokat 
vannak a szobában. Mennünk kéne a hegyre, többet kellene kijárnom velük a 
szabadba. Mégiscsak borzasztó, és tényleg lelkiismeret-furdalásom van. Én, aki 
kinn nőttem föl az utcán, de nem úgy, rossz értelemben vett utcán, a mi utcánk 
egy isteni utca volt, gyönyörű  utca, nem huligánokat nevelt, hanem minket, ha 
szabad így mondanom, még írókat is — az én utcám az egy gyönyör ű, óriási tér 
volt, a szabadságnak a tere, ahol olyan fölügyelet alatt álltunk, hogy mi ugyan .  
nem éreztük ezt és mégis mindig szem el őtt voltunk. Hát innen, ebben a városi 
környezetben ilyesmit nehéz bármelyik utcában is elképzelni. Zsúfolt a forgalom, 
és a gyerekek ki vannak téve mindenféle veszélynek. Tehát nem játszhatnak 
olyan szabadon és olyan gondtalanul, mint mi otthon, Kishegyesen, a Széles 
utcában. Ezért van lelkiismeret-furdalásom az unokákkal szemben. 

Számadást az eddigi munkámmal kapcsolatban nem csináltam. Én soha-
sem úgy dolgoztam, hogy az év elején elkészítettem volna egy tervet, hogy az év 
végéig ebből valamit megcsinálok. Nem voltam ilyen. Mindig, legalábbis ami az 
írást illeti, mindig az a pillanat határozta meg, hogy megírok-e valamit, vagy sem. 
Nemis tudnék terv szerint írni, pedig valószín űleg egy nagyobb lélegzetű  munkát, 
egy regényt nem is lehet enélkül megcsinálni. Bár ezzel is megpróbálkoztam. Két 
vagy három regénykísérletem volt, de valószínű, hogy a regényműfajt nem nekem 
találták ki. A novellához, a karcolathoz, jegyzetekhez pedig nagy tervek nem 
szükségesek, és én nagyon is jól érzem magam így, hogy nem kötnek óriási, nagy 
horderejű  tervek, elgondolások. Nagyon meg vagyok elégedve, ha egy héten meg 
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tudok írni egy olyan gépelt oldalnyi szöveget, ami énnekem tetszik. Engem ez 
íróilag kielégít. Ha mégis a jöv őbe tekintek, és a tervekr ől gondolkodom, olyan 
feladatokat szeretnék magam elé állítani, amelyeket eddig nem csináltam meg. 
Pótolni azt a pótolhatatlant, els ősorban az olvasásban. Tényleg nagyon sok 
pótolnivaló van, mert hát mindig úgy volt vele az ember, hát jó, most nem 
olvasom el, majd elolvasom holnap, majd elolvasom holnapután, de az évek.most 
már csakugyan észrevehetően múlnak, és ilyenkor már át kellene magát rágnia 
az embernek mondjuk egy Dosztojevszkijen vagy egy Tolsztojon is. 

Azt hiszem, hogy teljes volt az életem, nem maradt ki bel őle semmi olyan, 
ami most hiányérzetet keltene bennem. Mondjam azt, hogy meg vagyok elégedve 
az eddigi életemmel? Nem mondhatom azt, hogy mell őzve voltam, nem mondha-
tom azt, hogy idehaza nem érzem jól magam, hogy a tágabb környezetemben is 
nem éreztem volna jól magam, megbántottak volna, vagy sértegettek volna. 
Tényleg meg lehetek elégedve. Valószín ű, hogy amit én tudtam eddig nyújtani, 
annak valamiféleképpen az ellenértékét mindaz emberekt ől, mind a társadalom-
tól megkaptam. Tehát nincs hiányérzetem, hogy sikertelen volt az életem, 
mellőztek, nem szerettek, nem tiszteltek, gáncsoskodtak. Szóval ilyen sérelmek 
nincsenek bennem. Vannak viszont más sérelmek; most talán még nem ért meg 
arra az idő, talán még mindig nem, hogy ezekről a dolgokról beszéljek. Azok a 
sérelmek, amelyeket egyetlenegy kérdés köré lehetne csoportosítani, az, ami a 
kisebbségi sorsot jelenti. De hát ez a téma nem merült föl és talán nem is illik 
bele ebbe a hatvanéves visszapillantóba. 

FEHÉR Magda 

A beszélgetés az íróval az Újvidéki Rádióban 1990 decemberében hangzott el, Fehér 
Magda Első  hatvan évem című  sorozatában. Az Újságíró a megjelentetett beszélgetésb ől a 
saját kérdéseit, közbevetéseit, észrevételeit kihagyta. 

Pataki László (gipsz, 1970) 
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BARTUC GABRIELLA 

A NYELV ELŐTT ÉS A NYELVEN TÚL 
A SZABADKAI NEMZETKÖZI TÁNCSZÍNHÁZI — KOREODRÁMA 
FESZTIVÁLRÓL 

Ez volt a második nemzetközi táncszínházi találkozó Szabadkán a Népszínház-
ban, amit Nada Kokotović  koreográfus szervezett. Kilenc színház vett rajta részt 
12 produkcióval. Nagy József párizsi Jel Színházának az el őadásait a nagy 
érdeklődés miatt meg kellett ismételni. A műsorra a változatosság volt jellemz ő , 
az előadások formilag, stilárisan és tematikailag is nagyon különböztek egymás-
tól. Ami közös bennük, az az, hogy nem elégszenek meg a hagyományos ta-
pasztalattal, azzal, amit a szóközpontú színház nyújt, hiszen az lényeges dolgokat 
artikulálatlanul hagy. A hagyományos polgári színház konvenciórendszeréb ől 
következően nem képes megragadni azt, ami a nyelv el őtt és a nyelven túl van. 
Enélkül viszont nem érezni a közlés bels ő  hitelességét. Az ezredvég színházának 
egyik központi problémája maga a nyelv, a közlés lehetségessége és lehetetlensé-
ge. Alkotó és néző  ma már nem elégszik meg a naiv, kerekded történettel. Az 
ember analitikusabbá vált, be kíván nézni a szavak mögé, a felszín alá, keletke-
zésükben megtapasztalni a dolgokat. Ehhez nem elég a szó, f őleg ott nem, ahol 
olyan élményről kell megnyilatkozni, amelyről fecsegni nem, csak hallgatni 
lehet. A legbensőbb igazságokkal ugyanez a helyzet. 

Formailag a találkozón részt vett társulatok két kategóriába sorolhatók. Az 
egyik a táncszínház kategóriája, a másik a koreodráma, vagy ahogy a magyaror-
szági szaknyelv használja, a mozgásdráma. A táncszínházra jellemz ő, hogy keleti 
archaikus kultúrák gesztus- és jelrendszerét, illetve más kanonizált táncnyelvek 
elemeit használja fel, sajátosan átértékelve, beépítve ezeket a maga formanyelvé-
be, autentikus szerkezetébe. A koreodráma, vagy mozgásdráma közelebb áll az 
európai értelemben vett színházhoz. Szerintem a klasszikus színház és a mozgás-
színház összeboronálásán dolgozik, ha nem is tudatosan. Ami logikus, hiszen 
végül is a szavak teljes szám űzésével a másik végletbe esne a színház. Kellenek a 
szavak, de megtisztítva a rájuk tapadó közhelyekt ől, hitelesen megszerkesztett 
szituációkban, mozgással és látvánnyal egyenrangúan kimondva, és nem föléjük 
rendelve. A koreodráma tehát konkrét drámai szituáción alapszik, határozott 
története van és egyénített h ősei, akik esetről esetre meg is szólalnak, tehát 
beszélnek. A koreodrámában a mozgás kötetlenebb és inkább a modern balettból 
merít ihletet, vagy egyéb mai köznapi mozgásformákból, mintsem az archaikus 
táncnyelvből. 

Tipikus példa az utóbbira Nada Kokotović  színháza, amelyet a fesztiválon 
egy Proust-átdolgozás, továbbá egy mitológiai témát feldolgozó, politizáló pro-
dukció, a Noé bárkája és az Anita Berber képviselt. Mindhárom előadás alapja egy 
konkrét drámai szituáció, amelyben pontosan körülhatárolt karakterek vesznek 
részt, akiknek drámai sorsuk van. például Proust nyomán Nada Kokotovi ć  saját 
víziót alakított ki az id őről, az idővel való küzdelmet fejezik ki táncosai. A Noé 
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bárhájának viszont igen nagy a közép-európai értelemben vett társadalmi töltése. 
A bárka a jugoszláv politikai helyzet parabolája, az etikai cs őd, az elkárhozás 
előrevetítése. Az Anita Berberben, de a Noé bárhújában még inkább mintegy 
összegezve eddigi tapasztalatait Nada Kokotovi ć  egy új színházi modellt kínál, 
amely közeli korunk eklekticizmusához, van benne költészet, egészen teatrális 
szociográfia, filozófiai traktátus és mozgás mindenekel őtt, amely mindezt össze-
ragasztja, hitelesíti. 

A koreodrámához sorolható Dejan Pajović  koreográfiája, Lorca híres drá-
mája, a Bernarda Alba háza alapján. Iskolapéldája a fejlődőképes előadásnak. A 
belgrádi BITEF színházbeli bemutatója óta állandóan csiszolódik, id őközben 
sikerült levetkeznie a didaktikusan hangsúlyozott tragikumot, a helyzetek túlzás 
folytán banálissá váló megfogalmazását, így maradt a lényeg, a vágy bels ő  dina-
mikája, amit a fiatal balett-táncosn ők expresszív játéka tesz láthatóvá. 

A ljubljanai Betontanc mozgásszínházi csoport Pesniki brez žepov (Zseb 
nélküli költők) produkciója jelentett számomra Nagy József párizsi Jel Színháza 
mellett nagy élményt. Frissek és újszer űek, amikor a többség kezd megfáradni, 
technikai bravúrokba, illetve mozgásszínházi közhelyekbe beleveszni. Igaz ala-
kokat képesek felmutani a játék folyamán, efféle ',nehéz fiúkat", akik egymás 
keresését jelenítik meg, miközben várnak valakire. Hogy elüssék az id őt vala-
hogy, hogy levezessék agresszivitásukat, anarchikus, nyers, brutális dolgokat 
művelnek. Egy sivár folyosón küszködnek a leghétköznapibb tárgyakkal, ba-
kanccsal, székkel, fallal stb. Belerúgnak a falba, székkel célozzák egymást — 
megpróbálnak kapcsolatot teremteni. A legcivilebben viselkednek, ugyanakkor 
mégiscsak precízen megkoreografáltak, pantomimból és táncból valók a mozdu-
lataik, mert ha a másodperc töredékét késnének, valóban eltalálná és megütné 
őket a szék, valóban kiterülnének. Matjaž Pograjc rendez ő  a tétova lődörgéseket, 
hirtelen érzésrobbanásokat, nekilendüléseket, ismétl ődő  gáncsvetéseket állítot-
ta össze koreográfiává. Ha nagyon hasonlítani akarnám valamihez ezt a produk-
ciót — mivel a dolgok állandó összehasonlítása századunk betegsége —, akkor egy 
prózai, szociografikus ihletésű  drámát említenénk, Niegel Williamstól az Osz-
tályellenséget, Peter Stein rendezésében. Abban az el őadásban is várnak valakire 
az iskola '.nehézfiúi" egy tanteremben, egy tanárra talán, aki nem futamodna meg 
előlük. Itt is, a Zseb nélküli költ őben is várnak valakire a tizenévesek. A darab 
második felében meg is jelenik egy hamis prófétakép ű, frakkos egyén, értelmiségi 
talán, aki az emberi szabadságról papol, de megdobálják székekkel. Az el őadás-
ban díszlet nincs, a színház folyosóján mutatták be. Azt hiszem, ez lenne ma az 
autentikus diákszínjátszás, legalábbis nagyvárosban. Híven fejezi ki a fiatalok 
érzésvilágának beszűkülését és agresszivitását. A Betontánc társulata az önmeg-
ismerés folyamatának tartja a mozgást, felismerhet ően sajátos világképük és 
formanyelvük van. 

Egyéni produkciót mutatott be a találkozón Ljiljana Zagorac zágrábi balett-
táncosnő  Hope (Remény) címmel. Bekötött szemmel a bizonytalanságból indul 
ki, abból, hogy semmit nem tud. Tétova kar- és testmozdulatait a végtelenségig 
ismétli. A repetíció mellett a konkrét cselekmény hiánya és a lassú kibontakozás 
jellemzi a produkciót. Az érzékelés új dimenzióját próbálja megtalálni, azzal, hogy 
saját testének a lehet őségeit kutatja egy bels ő  hangra figyelve. 
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A berlini Tanzfabrik kétszemélyes előadása, a Fragile Circumstances vi-
szont azt a filozófiát látszik elfogadni, amely szerint az ember akkor éli a 
legteljesebb életet, ha engedi áthatni magát a környezete, esetünkben a város 
ritmusától. Kurt Koegel (New York) és Ka Rustler (Berlin) táncosok, akik egyben 
koreográfusok is, a számukra adott tér határait kutatják, és a test lehet őségeit 
ezen belül. A város a maga utcáival, tereivel, épületeivel, a közlekedéssel filmve-
títés és zene útján épül be az el őadás szerkezetébe. A táncosok mozdulatát 
szigorúan a szituációhoz választott zene szabja meg. A háttérfüggöny gyanánt 
szolgáló széttördelt, fémesen csillogó, forgó, mozgó háromszögekre vetítik a 
dokumentumfilmet, így teremtve meg a szituációk virtuális terét. A városképtö-
redékek, mint a kaleidoszkópban, különböz ő  új kombinációkba lépnek egymás-
sal és a táncosokkal. Nemcsak a színpadkép miatt jut eszembe róluk a 
konstruktivista művészet iskolája, mozdulataik miatt is, amelyek mérnöki pon-
tossággal meghatározottak, geometrikus hidegségr ől, leegyszerűsített érzés- és 
gondolatvilágról tanúskodnak, mindemellett igen jó színvonalú technikai kivi-
telben. 

Az archaikus tánc felől érkezett a mozgásszínházak családjába a mexikói 
Romeo—Dominguez kettős. Vad és szilaj táncot járnak, miközben mexikói mito-
lógiát elevenítenek meg, azonban sem formailag, sem gondolatilag nem túl 
eredetiek. 

Nagy József párizsi Jel Színháza fémjelezte a találkozót. Nehéz lenne a 
fentebb említett kategóriák bármelyikébe is besorolni, ami nem is szükséges, 
mert egyszerűen csak színház az, amit csinálnak, jó színház, amely a szavakban 
nem bízik meg, így aztán szinte teljesen kiiktatja őket a játékból. A lineáris 
történet helyett fantasztikus cselekményvezetést iktat be, az életszer ű  logika 
elkerülésével kiszélesíti a kompozíciós lehet őségeket, nem tesz különbséget az 
ember belső  és külső  világa között, akárcsak a halál el őtti és utáni világ között 
sem. Mint Bosch, Chagall, vagy még közelebbit említek, Bíró Miklós rajzain, itt 
is jól megvannak egymás mellett él ők és holtak, igaz alakok és a fantázia 
szüleményei. A lengyel színjátszás nemrég elhunyt nagy öregje, Tadeusz Kantor 
rendező  és színész ',vidéki kocsmájában fér meg ilyen testmelegben egymás 
mellett élet és halál, mint Nagy József Csáth-darabjában, a Comedia tempióban. 
Koreográfiájának alapja a kép, a vizualitás. Alapélménye felismerhet ően, de 
bevallottan is e táj furcsa figuráiba keresend ő: a falu bolondjaiban, a munkába 
vagy az életbe belenyomorodott emberekben stb. Ezeket mozgatja irreális rit-
musban, a pantomin és az ösi színjátszómesterség, a commedia dell'arte elemeit 
ötvözve. Tehát a figurát színészei nem a lélektani realizmus alapján határozzák 
meg, hanem színészi technikával létrehozzák a lelkiállapotot vagy annak képze-
tét. A zene, a színpadról élőben megszólaló zene sohasem válik a látvány illusztrá-
ciójává náluk és a látvány sem illusztrálja a zenét, egyenrangú társak. Valahol a 
táncosok Csáth belülről megélt élménye találkozik a zenészek belülr ől megélt 
élményével. A Csáthoz való hűség értelmezésükben a csáthi fantáziához, humor-
hoz és mindenekel őtt az elképesztően tágas valóságismerethez való hűséget 
jelenti. A századelő  Szabadkájának a mítoszát teremti meg Nagy József színháza, 
miközben a mítoszt a legközönségesebb dolgokból és szituációkból eredezteti. A 
színpadképet (Goury munkája) deszkapalánkokból, egymásba nyíló, varázsdo-
bozszerű  szobákból építik ki. Leggyakrabban használt kellékük a szék, asztal, 
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pad, kötél. Úgy rémlik, játék közben éppen az anyagból bontakoztatják ki a 
számukra lényeges tartalmat. A Jel Színházra jellemz ő  kódokat összességükben 
nem lehet elsajátítani és utánozni sem lehet őket, annyira sajátosak. Egyébként 
a Comedia tempióval bővebben foglalkozik Bicskei Zoltán írása az üzenet januári 
számában. Másik produkciójuk, a Pekingi kacsa, amelyet szintén bemutattak a 
találkozón, időben megelőzi a Comedia tempiót, tehát nyersebben tetten érhet ők 
benne Nagy József műhelyének sajátosságai. A hiábavaló cselekvések vég nélküli 
példázata ez a különös munka. Az érzelmeiben és életében manipulált, gyötr ődő  
ember reményei és kétségei öltenek benne testet. Persze nem kell közleménynek 
tekinteni a darab üzenetét, lényegében ugyanúgy lehet szemlélni az el őadást, 
mint ahogy a természeti tárgyakat és jelenségeket szokás megfigyelni. 

Ha csak a Jel Színház vett volna részt a szabadkai találkozón, már akkor is 
fontos és egyedülálló eseménynek tartanám. 

Danilo Kiš (bronz, 1990) 
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GUELMINO SÁNDOR 

VÉGRE EGY IFJÚSÁGI ELŐADÁS! 
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZBAN 

Vágjunk rögtön a közepébe: az Újvidéki Színház legutóbbi bemutatójának legna-
gyobb erénye és érdeme, hogy végre tizenhét évvel az intézmény megalakulása 
után ifjúsági előadással rukkolt ki. Elsősorban az ifjúságnak szánt produkcióval, 
közönségnevelő  szándékkal, a vajdasági magyar gyerekek irodalmi, színházi 
igényeit célozva meg. Az elmúlt id őszakban többször bejelentettek már hasonló 
előadást, de azok nem valósultak meg. Most végre megszületett ez az el őadás is, 
jó érzékkel olyan szöveget választva, mely gyermek és feln őtt számára egyaránt 
szép olvasmányélményeket idéz. 

Móricz Zsigmond nemcsak a regényben, a Légy jó mindhalálig színpadi 
változatában sem csupán egy könnyes-bájos történetet formált meg a debreceni 
kollégium kisdiákjáról, akit összetör és összeroncsol a feln őttek világa, ügyelt 
arra is, hogy ezt a kíméletlen, szokásrendjével reguláit és egyébként is farkastör-
vényű  társadalmat (melyről ártatlan szívével Nyilas Misi azt hiszi, sokkal több, 
erkölcsösebb, nagyszerűbb, mint a maga gyermeki környezete) reális dimenziói-
ban, árnyaltan bemutassa. Hogy olvasónak és nézőnek egyaránt könnyű  legyen 
párhuzamot vonni a diákközösség meg a feln őttek világa között, melyeket a 
gyermekszem még nem vesz észre, s mire megtapasztalja őket, már vége az 
ártatlanságnak, már keresztülesett egy életre szóló csalódásán, kiábrándult az 
egész életből. Ilyen nyomorult kisvárosi miliőben, mint dr. Bori Imre írja, a 
gyerekek és kamaszok leginkább ',érzik énjük zártságát, egyúttal kirekesztettsé-
gét. Könnyen befűlik tehát az erjedő  gyereklélek, és mert nem talál kiutat érzelem 
és gondolat a társadalmi konvenciók miatt, amelyek közé az iskola szokásrendje 
is tartozik, valamint kiforratlan jellemük gátjai sem engednek meg, önmagukba 
kénytelenek merülni, könnyen elvesztik ártatlanságukat, a testieket és lelkieket 
egyaránt, a társadalom pedig gyorsan a vádlottak padjára ülteti őket, hogy azután 
sajgó lélekkel, sértetten éljék tovább az életüket, siratva a naiv lélek könyörtelen 
bukását". Móricznak a dr ámaváltozatban is szüksége volt az anyagilag és erköl-
csileg züllésnek indult társadalom felvázolására ahhoz, hogy f őszereplőjének 
bukásában eljuthassunk a katarzisig. Mert Nyilas nyílt szívű, lelkes, álmodozó 
teremtés, aki rosszul érzi magát a kollégiumi társak, s általában a gyermekek — 
számára önzőnek, durvának tűnő  — világában, egyre a feln őttek köz é vágyik, 
akik körül csak jóságos szüleit ismerte eddig, s akikről azt hiszi, hogy tiszták, 
mint ő, mert az nem lehet, hogy a szép, okos feln őttek ne nemeslelkűséget, a 
szépet és a jót testesítsék meg. Nyilas Misi önmagában hordozza tragédiáját, túl 
naiv, túlságosan ábr ándozó, túlságosan tiszta jellem. Azt mondhatnók, ennek 
logikus következménye lesz a kiábrándultság, mely a boldog kisgyerekb ől bol-
dogtalan, meghalni vágyó szerencsétlent formál. 

A Légy jó mindhalálig színpadi változatának vezérmotívuma a főhős elvá-
gyódása a durva, önző  gyermekkörnyezetb ől, a felnőttek idealizált világába. Így 
aztán ártatlanságának, tájékozatlanságának, kitárt szívének és eredend ő  hitének 
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lehet betudni, hogy keserves lesz számára a világ valódi megismerése. Móricz 
hatásosan, megkockáztatnám, hatásvadász módon írja meg szívfacsaró elbukását. 
Ez a koncentrált hatásvadászat a drámára értend ő, míg a regény befejezése —így 
is fogalmazhatnék — megrendítően szép, felemel ő. Természetesen, nem kell 
szégyellnünk a könnyeket. De ha egy rendezés kizárólag a zárójelenet szívbe 
markolóan szép, helyenként az érzelmességig is elmerészked ő  részleteiből ér-
zelgősségre törekedve építkezik, közönségsikerét kizárólag erre alapozza, s a 
többi jelenetet meglehet ősen kidolgozatlanul, az illusztráció szintjén tervezi meg, 
úgy hiszem, bajok vannak az el őadás egészével. Színházi, szakmai szempontból. 
Mert ugyan szép dolog becses irodalmi szövegen alapuló ifjúsági el őadást készí-
teni, mégsem feledkezhetünk meg a m űvészi kritériumokról, az előadás ele-
meiről, a kimunkált jelenetekről, jellemekről, az átgondolt színészvezetésr ől, a 
szigorú koncepcióról, mindarról, ami megemeli a megjelenítést a művészet irá-
nyába. 

Halasi Imre magyarországi vendégrendez ő  szemmel láthatóan csak arra 
ügyelt, hogy ',megmozgassa" a szöveget, beállítsa a jeleneteket, kevésbé arra, hogy 
éljenek, hogy tartalmilag többek legyenek, mint az írott darab, hogy valóban 
színház szülessen és ne csak szfnházasdi. Atmoszféra hiányzik az el őadásból, mely 
megragadna, következetesen és kontinuitásban megfogná a néz őt, izgalmát 
fokozná. így leginkább csak betanult szövegnek és mozgásnak vagyunk tanúi. 

A színészeknél alig tapasztalunk egyénítést, ha van az is, inkább küls ődle-
ges. Vonatkozik ez elsősorban a kollégiumi diákságra, akik jelmezben és megnyi-
latkozásban egyaránt — az egy Nyilas kivételével — úgy hasonlítanak egymáshoz, 
mint a tojás a tojáshoz, márpedig tudvalev ő, hogy Orczy, Török Marci vagy 
Böszörményi más-más világ, ami itt nem derül ki, hiszen mindannyian egyforma 
simára vasalt ruhákban, jellemükben teljesen összemosottan ábrázoltatnak. A 
sok-sok epizodistának villanásnyi lehet ősége van, így azt az időt, mely alatt a 
színpadon megjelennek, maximálisan ki kellett volna használni a figura pontos 
megteremtésére, akár egy-egy gesztussal, mondathangsúllyal, viselkedési formá-
val, bármivel, ami egy-egy komplett embert varázsol a színpadra. Úgy érzem, ezt 
a segítséget nem kapták meg a színészek, s így mindegyikük szinte csak önmagára 
hagyatva kísérletezik több-kevesebb sikerrel. 

Nyilas Mihályt, a 'négy bé" eminens tanulóját Magyar Attila formálta meg. 
A bemutatót követően meglepetten tapasztaltam, hogy a néz ők közül egyesek 
elragadtatottan beszéltek játékáról, mi több, a színház igazgatója is lelkesen írt 
róla az újságban. Ezt mindenképpen furcsának tartom. Magyar Attila tehetséges 
amatőr és játékát — ha ehhez a státusához mérjük — valóban teljesítménynek kell 
mondanunk. De egy egységes előadásban, szerepeljenek abban amatőrök, főisko-
lások, színházi törzstagok vagy meghívott vendégszínészek, nem szabad figyelem-
be venni, ki milyen minőségben kapott bizalmat, hogy a színpadra lépjen. A 
Paripacitrom esetében sem disztingváltunk, Magyar Attila játékáról, amikor 
Vadnay Dezsőkét emlékezetesen játszotta el s az egykori f őúri szabó mára 
idegroncs, tétova, megveretett és kicsúfolt alakját a maga teljességében hozta, mi 
is meleg szavakkal írtunk, méltányoltuk játékát. 

Nyilas Misijével azonban nem tudunk azonosulni. Lehet, hogy túl nagy falat 
volt még számára ez az abszolút főszerep. Nem a naiv, ártatlan kisgyereket, az 
elesett szerencsétlent hozza, hanem a sanyarúságot, az esetlenséget, s helyen-
ként, uram bocsá', az ügyetlen rövidesz ű  balekot. Őrá csak mondja Valkay tanár 
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úr, hogy a legjobb tanuló, a legrendesebb gyerek a kollégiumban, a jelz őket 
azonban nem hitelesíti a színpadon. Csinálja, amit csinál, nem pedig éli. Szép 
szövegmondása jól betanult, ennél alig több. A szavak mögöttesét nem érezzük, 
az átéltet, a megéltet, sokszor szinte automatikus a szövegfelmondása, 'boldog 
vagyok, nagyon boldog", kerepeli anélkül, hogy ez szívb ől, meggyőződésként 
jönne, s mi elhinnénk. Meglehet, túl szigorúak voltunk hozzá, hiszen még kezd ő ; 
mi másra hagyjuk a dicséretet és mennybemenesztést, sajnálnánk, ha a tömjé-
nezőknek hinne s alaptalanul elkapatná magát. Kár volna érte. Mint ahogy kár 
volna, ha elkallódna s nem képeztetné magát színésszé. 

Elsősorban róla kellett írni, mert a köré épül ő  többi szerepben fellépők 
nagyjából rutinnal oldották meg feladatukat. Árnyalatok persze itt is voltak, jó 
és kevésbé jó teljesítmények. Hárman, Sz. Rövid Eleonóra, Romhányi Ibi és 
Faragó Edit realisztikus eszközökkel formált meg pontos és él ő  személyeket, 
akiknek múltja, egyénített atmoszférája van. Valamivel groteszkebb Bicskei 
Elizabetta játéka, s már-már karikatúráig merészkedik el Szilágyi Nándor. Fejes 
György, Balázs Piri Zoltán és László Sándor tipizálni is tudta szerepét, ehhez a 
csoporthoz sorolható még Simon Mihály is. Venczel Valentin, aki eddig már jó 
néhány szélhámost, semmirekell őt alakított, új színt nem mutat fel. Sinkó István 
pedig képtelen volt megbirkózni szerepével. A többiek elfogadhatót nyújtottak. 

A kritika kemény viszonyulása ellenére is úgy hisszük, jó repertoárpolitikai 
húzás volt műsorra tűzni ezt a Móricz-darabot s a közönség méltán fogja jutal-
mazni a színház gesztusát. 

Móricz Zsigmond: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG Rendez ő: Halasi Imre m. v. Sze-
replők: Magyar Attila (Nyilas Misi), Tóth Loon f. h. (Orczy), Brücker István f. h. (Böször-
ményi), Szőke Zoltán f. h. (Tök Marci), Giricz Attila (Tannembaum), Banka János 
(Lisznyay úr), Törköly Levente (Nagy úr), Balázs Piri Zoltán (Igazgató), Fejes György 
(Valkay), László Sándor (Gyéres), Szilágyi Nándor (Bagoly), Pásthy Mátyás (Pedellus), 
Bicskei Elizabetta (Viola), Sz. Rövid Eleonóra (Bella), Simon Mihály (Sanyika), Romhányi 
Ibi (Török néni), Faragó Edit (Ilonka kisasszony), Venczel Valentin (János úr), Sinkó 
István (Pósalay, öreg vak Úr), Szántó Valéria f. h. (Trafikosné). Bemutató: 1991. március 
19-én, kedden az Újvidéki Színház nagytermében. 

Kopeczky László (gipsz, 1989) 
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KLEMM JÓZSEF 

FESZTIVÁL KÉT FELVONÁSBAN 
GONDOLATOK A BELGRÁDI NEMZETKđZI FILMSZEMLE KAPCSÁN 

I. felvonás: BESEF 

Kezdetben volt az ötlet. Nem a megfontolás, nem a meggondolás, nem a 
kételyt is magába foglaló latolgatás, csak az egyszer ű  ötlet, hogy: 	jó volna, 
ha ..." és 	az volna az igazi, ha ..." Ha volna nemzetközi filmfesztiválunk. 
No, persze, nem az a régi, az a tekintélyét vesztett, az a kifakult, az az elárvult, a 
vendégektől s a közönségtől is elhagyott, nem a FEST, hanem valami új, eredeti, 
nem túl drága, nem túl fényes, de mégis fesztivál, díjakkal, vendégekkel, nemzet-
közi zsűrivel, s talán szolid filmekkel is. Ez az ötlet, ez a gondolatszikra hol itt 
pattant ki, hol ott, hol Belgrádban, hol Pulában, fújták ezek, s fújták azok is, 
hátha lángra kap, mígnem végül az idén mégiscsak Belgrádban sikerült megva-
lósítani az elképzelést, s összehozni az els ő  BESEF-et, a közép-európai filmek 
fesztiválját. Igaz, áthidaló megoldásként a FEST keretén belül, de szolid hírve-
réssel, tízezer dolláros nagydíjjal és két kis házi Oscarral, a legjobb színésznek és 
színésznőnek odaítélt szobrocskával. 

A belgrádi filmszemle versenyműsorát, a BESEF-et a fesztivál els ő  négy 
napjára sűrítették össze, így a néző  gyakorlatilag még be sem melegedett, már 
maga mögött tudhatta a közép-európai filmesek vetélked őjét. Miközben a szer-
vezők sikeresen lezártnak nyilvánították a rendezvényt, a felocsúdó látogatóban 
kezdtek felmerülni azok a kételyek, amelyek az ötlet át nem gondolása miatt 
korábban rejtve maradtak. 

Először: miért közép-európai fesztivál? Létezik-e valóban a földrajzi és 
művelődéstörténeti kategórián kívül ma is egységes közép-európai kulturális 
közeg? Vagy csupán a kommunizmus gyermekbetegségéb ől felépülő  társadalmak 
nosztalgiájáról van szó, arról a titkos szándékról, hogy a lerombolt monarchia 
tégláit a közös európai házba akarják beépíteni, s így helyet szorítani maguknak 
a biztonságot, de mindenekel őtt bőséget ígérő  falak között. Azt inkább megértet-
tük volna, ha a belgrádi szemlére a totalitárius társadalmak jármától szabaduló 
országok filmeseit hívták volna meg, mert ezekben az országokban az utóbbi négy 
és fél évtized viszontagságai hasonló témák taglalására kényszerítették a m űvé-
szeket. Milyen párhuzamot tudunk azonban vonni, milyen rokon vonást észlelni 
a német és a bolgár, az osztrák és a lengyel, a svájci és a román filmek között? 
Valószínűleg semmilyet, mert az elmúlt fél évszázadban a szocialista éden kerté-
szei módszeresen metszették, irtották a közös gyökereket, a közös osztályérde-
kekre redukálva a kapcsolatokat, s ideológiai gátakat emelve a szellemi áram-
latok elé. Manapság viszont, a nagy nemzeti ébredések idején el őször mindenki 
saját gyökereit igyekszik meglelni, s az egykori közös gubancok inkább zavarják, 
mintsem segítik ezt a törekvést. 

Ilyen korban volt-e értelme megszervezni a közép-európai filmek fesztivál-
ját, vagy jobb lett volna talán kitartani a kevésbé el őkelő  rokonság, a kelet-kö-
zép-európai országok mellett, s beismerni, hogy jelenleg közép-európai m űvészet 
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és persze közép-európai filmm űvészet sem létezik. Valószín ű, hogy a BESEF 
szervezői esetében is igaznak bizonyult a közmondás, hogy aki sokat markol, 
keveset fog. 

Másodszor: a fesztivál létrehozásakor figyelembe kellett volna venni a 
posztszocialista országok filmgyártásában uralkodó állapotok is. Tény ugyanis, 
hogy ezekben az országokban szervezett filmgyártás alig létezik. A régi rendszer 
bukása után a vörös romok maguk alá temették ugyan a cenzúrát, de elapadt a 
filmgyártás társadalmi támogatása is. Így történhetett meg, hogy Lengyelország-
ban a szokásos 40-42 film helyett tavaly mindössze 6 készült el, hogy Magyaror-
szágon az idén filmek és pénz hiányában nem volt országos filmszemle, és hogy 
a cseh és szlovák, a bolgár meg a román filmesek sem tudnak pénz nélkül semmit 
kezdeni a nagy gondolat- meg szólásszabadsággal. Kétségtelen tehát, hogy az 
elkövetkező  években az említett országokban, no meg nálunk is gyökeres válto-
zások várhatók a filmgyártásban. Nem lehetetlen, hogy az anyagiak hiánya miatt, 
fokozottabban ;  mint Nyugaton, a hetedik művészetben is a piacelvűség kerül 
előtérbe, tehát elsősorban közönségre és bevételre számító filmek készülnek. És 
mivel statisztikailag kimutatható, hogy közönsége már szinte kizárólag az ame-
rikai típusú filmeknek van (a Szovjetunióban például a kutya sem ugatja meg a 
nemzetközi fesztiválokon sikert sikerre halmozó hazai filmeket, szintúgy az 
egykori szocialista testvérek alkotásait, az amerikai filmekre viszont csak feláron 
lehet jegyet kapni), az is elképzelhet ő, hogy a kelet-közép-európai filmgyártásban 
— akárcsak világszerte — az amerikaiasodás lesz hamarosan az egyetlen közös 
szál. 

Harmadszor: illendő-e egy megbecsülésre és nemzetközi tekintélyre számot 
tartó fesztivált egy másik szemle részévé nyilvánítani, és olyan megalázó helyzet-
be hozni, hogy amíg a világ sikerfilmjeit, a tengeren túli rémfilmeket meg 
melodrámákat a négyezer férőhelyes nagyteremben pergetik, addig a verseny-
műsor a háromszáz nézőt befogadó kisteremben zajlik, még igy is félig üres 
széksorok előtt? Vajon a szervezők csakugyan azt hiszik, hogy az alkotók a tízezer 
dolláros díj reményében szó nélkül lenyelik ezt a megalázást, s a jöv őre esedékes 
viszontlátásig elfelejtik, hogyan fogadták őket az első  fesztiválon? Vagy ismét 
csak a végig nem gondolt ötletről s a ránk jellemző  rögtönzésről van szó? 

Miközben a néző  ezekkel a kételyekkel vívódik, nem tagadhatja le, hogy az 
első  BESEF-nek az ügyetlen szervezés ellenére volt néhány szép pillanata. Ezek 
viszont nem a szervez őket, hanem az alkotókat dicsérték. 

Már a kezdet is sokat ígért. Ryszard Bugajski, Kanadában él ő  lengyel 
rendező  kilenc évvel ezel őtt szülőhazájában készítette Kihallgatás című  filmjét, 
ezt azonban kommunistaellenessége miatt gyorsan süllyeszt őbe küldték. Így 
történhetett meg, hogy a kirakatperek névtelen áldozatairól szóló kis remekm ű  
csak tavaly került a mozikba. Az évek — persze — megtették a magukét, tompí-
tották a film politikai élét, a tiltott téma vonzerejét, a leleplezés varázsát. A 
filmnek a politikain túlmutató m űvészi értékére utal viszont az, hogy a Kihallga-
tás még az évtizedes késés ellenére is a sztálini rezsimek áldozatairól készített 
egyik legmeggyőzőbb film maradt. Nem kis érdeme van ebben a f őszereplőnek, 
Krystyna Jandának sem, aki Cannes után Belgrádból is elvitte a legjobb szí-
nésznőnek járó elismerést. 
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A másik házi Oscar-díj, a legjobb színésznek járó szobrocska ezúttal Malcsi-
ner Péter magyar művész tulajdona lett. A Halálraítélt című  film egyébként is 
lehetőséget ad a Bugajski-művel való összehasonlításra. Zsombolyai János 1989-
ben forgatott filmjét ugyanis, tagadhatatlan értéke ellenére, a belgrádi szemle 
közönsége megkésettnek érezte. Nem csoda, hiszen az utóbbi néhány évben 
(A tanú óta) a magyar filmgyártást a fesztiválon szinte kizárólag a háború utáni 
másfél évtized eseményeit boncolgató filmek képviselték, A Halálraítélt ezért a 
szemle rendszeres látogatói számára csak égy volt a magyar közelmúltról készí-
tett sok film közül, így érthet ő, hogy egyesek idejétmúltnak min ősítették, s még 
a kritikusok közül is többen feltették a kérdést: meddig lesz a Rákosi-korszak 
meg az 56-os forradalom a magyar filmek kizárólagos témája? 

Amit a valódi vagy látszólagos késés elvett Bugajskitól és Zsombolyaitól, 
azt adta a gyorsaság Robert Dornhelmnek, a Rekviem Dominicért című  film 
szerzőjének. A román kommunista dinasztia megdöntésér ől, az 1989 decembe-
rében lejátszódott temesvári véres napokról szóló els ő  játékfilm túl közeli esemé-
nyeket dolgoz fel ahhoz, hogy bárkit is hidegen hagyhatna. A temesvári hóhérnak 
elkeresztelt Dominic Parasciv kálváriájáról szóló igaz történetben észrevétlenül 
olvadnak egybe a játékfilm és a dokumentumfilm elemei, véres hústömeggé 
taposott testeket, kihantolt gyermekholttesteket, félholtra vert állítólagos sze-
kusokat látunk, azokat a képeket, amelyek karácsony tájékán bejárták a világot. 
És ugyanaz a gépfegyvertűz kopog fájón az agyunkban, amelyet akkor többek 
között az újvidéki rádió tudósítóinak, Varga Szilveszternek és Mucsi Gézának 
jóvoltából mi is szívszorongva hallgattunk műsorainkban. Majdnem statiszták-
ként szemléljük tehát a filmet, s a Rekviem ... után az eddiginél is buzgóbban 
azért fohászkodunk, ne adj' isten, hogy egy vagy több hazai dilettáns rendez ő  a 
közeljövőben főszerepet bízzon ránk is egy hasonló véres tragédiában. 

Sokunk szerint az első  BESEF nagydíjának fő  esélyese a Rehviem ... volt, 
kissé váratlanul viszont, noha nem érdemtelenül, Michael Verhoeven A szörny ű  
lány című  filmje aratta le a babért. 

A szörny ű  lány is félig-meddig igaz mese arról, hogy a történelmi forduló-
pontokon mennyire leegyszerűsítjük a bűnösök és ártatlanok kérdését. A rend-
szerváltáskor két-három emberre vagy egy kis csoportra hárítunk minden 
korábbi bűnt, azokat szidjuk kórusban, fejüket követeljük, szobraikat, sírkövei-
ket döntjük, nagyokat rúgunk a kimúlt oroszlánba, s még h ősöknek is érezzük 
magunkat azért, hogy milyen gyorsan alkalmazkodtunk, pártot, eszmét és hitet 
váltottunk. Ha aztán valaki — mint Verhoeven h ősnője — a múltat kutatva 
kideríti, hogy az új társadalom a régi b űnökön épült, s tartóoszlopai az egykori 
bűnösök meg cinkosaik, akkor az ilyen okvetetlenkedő  közellenséggé válik. A 
német rendező  egyébként rendkívül ötletes vizuális megoldásokkal a groteszk 
felé sarkította művét, s egyebek között ezzel is kiérdemelte, hogy a fesztiválon 
bemutatott 13 film közül A szörny ű  lány tarsolyába kerüljön a tízezer dollár. 

Mindent összevetve, az els ő  BESEF-en bemutatott filmek min ősége miatt 
nemigen panaszkodhatunk. Kételyeinket elhessegetve még azt is hajlandók 
volnánk elfogadni, hogy Belgrád ezentúl egy nem létez ő  közép-európai filmművé-
szet legjobb alkotásainak vendéglátója lesz. Miért ne, ha a megnevezés csupán jó 
alibi arra, hogy összehozzunk egy új nemzetközi fesztivált, és talán az Európa 
Tanács rokonszenvét megszerezve némi anyagi támogatást is kapjunk ehhez az 
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elképzeléshez. Ha viszont azt szeretnénk, hogy a BESEF hosszú élet ű  legyen, már 
jövőre sürgősen változtatni kellene valamit a szervezésben. A FEST-et és a 
BESEF-et nem feltétlenül szükséges különválasztani, a versenym űsornak azon-
ban mindenképpen elsőbbséget kellene biztosítani, legalább oly módon, hogy a 
szemle elejét vagy utolsó napját teljesen át kellene engedni a f őműsornak. Ezáltal 
a BESEF számára felszabadulna a nagyterem, a közönség nem oszlana meg a két 
rendezvény között, s az esetleg közénk érkez ő  külföldi művészek büszkeségét és 
alkotói méltóságát sem sértenénk az ideihez hasonló módon. Ellenkez ő  esetben 
biztosra vehető, hogy a FEST és a BESEF mögött rövid id őn belül végérvényesen 
lehull a 

függöny. 

II. felvonás: FEST 

Milyen jó, hogy az emberi szívekben él még az irgalom. S elfásultságunkból 
felráz még néha a szánalom. És noha mindig az erősebbnek, a győztesnek 
hízelgünk, titokban a gyengébbel, a vesztessel rokonszenvezünk. 

Ilyen szánalommal, irgalommal, rokonszenvvel ölelte magához ismét az 
évek múlásával ugyancsak megcsappant tudósítótábor a mindinkább elgyámol-
talanodó óriáscsecsemőt, a FEST-et. Mi, minden februárban visszatér ők, úgy 
valahogy éreztük magunkat, mint a nagybácsik meg a nagynénik, akik évente 
egyszer eljönnek megnézni a kis rokont, s minél nyilvánvalóbb, hogy az istenadta 
a legutóbbi találkozás óta semmit sem fejl ődött, annál nagyobb jóindulattal 
viseltetnek iránta. 

Tény ugyanis, hogy a BESEF-et leszámítva a FEST semmit sem fejl ődött, 
mi több az új filmforgalmazási gyakorlat ismét szervezési gondok elé állította a 
fesztivál műsorbizottságát. Közismert ugyanis, hogy a hazai forgalmazók a kül-
földiekkel kötött szerz ődések értelmében újabban azonban műsorra tűzik a jó 
üzletnek ígérkez ő  sikerfilmeket, tehát nem várják meg a belgrádi szemlét. A 
videokalózkodás után így most az új forgalmazási rendszer is megkérd őjelezte azt 
a műsorpolitikát, amelyet a FEST vezet ősége az utóbbi évtizedben folytatott. A 
fesztiválnak — úgy látszik — végleg le kell mondania a sikerfilmekről, s ezzel 
együtt az önfenntartás elvéről is. Ez a látszólagos veszteség azonban hamarosan 
megtérülhetne, ha az illetékesek visszatérnének a szemle eredeti elképzeléséhez, 
és a FEST-re olyan kiváló filmeket hoznának el, amelyeket a néz ők a mozik 
nyereségelvű  műsorpolitikája miatt egyébként sohasem láthatnának. Az idei 
fesztivál műsora még nem szakította korábbi elképzeléssel, de már érezhet ő  volt 
az újítási hajlam, ha másban nem, hát abban, hogy a mesterségesen felduzzasztott 
programban (a különböző  vetítéseken mintegy száz filmet mutattak be) a szuper-
produkciók helyett a kis filmgyártók vitték a f ő  szót. 

Ebből az óriási programból mi, jelenlévők is csak szemezgethettünk, össze-
foglalómban pedig csupán néhány érdekesebb, értékesebb filmre tárhetek ki. 

A véletlen furcsa játékának tekinthettük, hogy azon a napon, amikor a 
fesztiválon megcsodáltuk Cyrano pompás orrát, s feljegyeztük magunknak, hogy 
a szemle legjobb filmjét láttuk, megérkezett a hír is, hogy Jean-Paul Rappeneau 
Cyrano de Bergeracja Arany Glóbusz díjas lett. Volt ebben egy kis igazságtétel a 
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film alkotói iránt, hisz tavaly, a cannes-i fesztiválon, a Felix-díj odaítélésekor, s 
bizony a napokban, az Oscar-dij kiosztásakor is, elég mostohán bántak (el) 
Rappeneau művével. 

A francia filmnek egyesek azt róják fel, hogy Cyrano történetét hagyomá-
nyos eszközökkel dolgozza fel, nem időszerűsít, nem modernizál. Az úgynevezett 
szerzői filmnek tömegében viszont lehet, hogy épp ez a film legnagyobb el őnye 
is. A rendező  nem akart mindenáron előtérbe kerülni, a kamera sem tolakszik, 
de jelen van, a jelmez és a díszlet inkább utalás, mintsem pompa. így az egész film 
elsősorban a lüktető  verses szövegre és a színészi játékra épül. Tény, hogy ezt a 
filmet mindenekelőtt a címszerepet játszó Gérard Depardieu viszi. Első  megjele-
nésekor a korábbi Cyrano-figurákhoz képest túl robusztusnak t űnik, később 
azonban megbizonyosodhatunk arról, hogy ezt a szerepet Depardieu-re szabták. 
Színeváltozásaiban szinte kiapadhatatlan. Legalább annyira hiteles harsány va-
gánysága a rímekbe szedett tőrpárbaj idején, mint enyhe öngúnyba bújtatott 
zavara a szeretett nővel való találkozáskor. És hiteles szent haragja a hatalmas-
kodók iránt, és őszinte a kölcsönadott szerelmi vallomásokba öntött gyengédsé-
ge. A Cyrano egyike azoknak a filmeknek, amelyek visszaadják a m űvészetek 
katarktikus erejébe vetett hitet. A Cyrano egyike volt azoknak a filmeknek, 
amelyek után a FEST-et és önmagunkat is jobbnak érezhettük. 

A szemle jó filmjeinek sorát a Taviani fivérek folytatták Éjféli napfény című  
művükkel. A Szergej atyáról szóló Tolsztoj-novella szabad feldolgozásában Ta-
vianiék azt fejtegették, hogyan teszi tönkre a társadalom az emberi értékeket, 
számítással miként Öli meg az eszményt, képmutatással az erényt, a vallás 
intézményesítésével a hitet. 

Az értékek elsikkadásáról készített lenyűgöző  erejű  filmet Pavel Lungin 
szovjet rendező  is. A Taxi Blues a Hortobágy poétája sorsának újabb megfogal-
mazása. Ljosa, a szaxofonos zseni a nagy szocialista sivatagban, a barmok és 
részeg hajcsárok között válik krónikus alkoholistává, kényszerül a testi er ő  és a 
hazafias öntudat előtti megalázkodásra. Véletlen kitörése ebb ől az elvarázsolt 
vörös körből csak elmélyíti azoknak a tragédiáját, akik életük végéig kénytelenek 
élvezni a leghumánusabb társadalom áldásait. Noha Lungin tagadta, hogy m űvé-
nek politikai vonatkozása van, tény, hogy a Taxi Blues az utóbbi évek legkemé-
nyebb bírálata a peresztrojka által megbolygatott szovjet társadalomnak, de 
mindazoknak a közösségeknek is, amelyek az anyagi nyomorral alattvalóikból 
szellemi nyomorékokat faragnak. 

A fesztivál újabb gyöngyszemét Bertrand Tavernier-t ől kaptuk. A Nosztal-
giapapa című  művében folytatja az Egy vasárnap falun című  filmjének témáját, 
s ismét a krónikus kapcsolathiányt panaszolja fel. Három h őse, a nagyvilági élet 
örömeiből szívbetegségének önző  magányába visszasüllyedő  apa, a félelmeit a 
közömbösség leple alá rejt ő  anya, s az örökké szeretetéhes lány az apa halálának 
küszöbén évek hibáit napok alatt megismételve, tetézve és jóvátéve pianissimó-
ban üvölti egymásnak, hogy: szeretlek!, de többre, egymás meghallására, meg-
ismerésére már nincs idejük. Ami Tavernier filmjében örök, az az áthághatatlan 
távolság ember és ember, férj és feleség, szül ő  és gyermek között. 

A krónikus boldogtalanság okát fejtegeti a Paul Bowles regénye nyomán 
forgatott legújabb filmjében, a Tea a Szaharában címűben Bernardo Bertolucci. 
A test és a lélek konformizmusa emészti el a boldogságot — vallják a szerz ők. 
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Ahogy négy évvel ezelőtt az Utolsó kínai császárban az uralkodói színekben, 
tűzvörösben és aranysárgában játszott minden, úgy tompítja el az árnyakat és 
árnyalatokat Bertolucci mostani filmjében a sivatai nap és a homok izzó fehér-
sége. A boldogtalanság és a sikertelen kapcsolat árnyaitól menekül ebbe a 
verőfénybe az angol házaspár meg a házibarát, azt remélve, hogy a mindennapok 
kényelméből való kizökkenés, a testi meghurcoltatás el űzi a lelki csömört, 
amelyet a 14 bőröndön kívül otthonról cipeltek magukkal. A mesterséges élve-
zetektől eltávolodva, a szállodának csúfolt sivatagi légypiszkos lebújban egy-
másra talál végül a házaspár, de csak néhány pillanatra, hogy aztán még 
nyilvánvalóbbá váljék: körülöttük és bennük ugyanaz a végtelen, gyilkos sivatag 
húzódik. A Tea a Szaharában aligha tartozik Bertolucci legsikeresebb filmjei 
közé, és inkább csak a házaspárt alakító Debra Winger meg John Malkovich 
kitűnő, az Utolsó tangó Párizsban erotikus jeleneteit felidéz ő  szerelmi párharcá-
ról, de mindenekelőtt a dűnékről készített fest ői képsorokról marad emlékezetes. 
Hadd említsük meg, hogy a mozgó festményeknek beill ő  képeket ezúttal is 
Bertolucci kedvenc operatőre, Vittorio Storaro készítette. 

Szavak, szavak, szórjuk ki őket — morfondíroz a Rosencranc és Guilden-
stern halott című  film két főszereplője, aki örökös harcot folytat a szó' mögé 
rejtőzködő  gondolattal. A szavak tehetetlenségér ől vagy mindenhatóságáról el-
mélkedett Tom Stoppard, a film rendez ője is, aki saját azonos című  drámája 
alapján forgatta a Hamlet két mellékszereplőjének sorsáról szóló filmet. Hősei a 
dán királyfi furcsa kedélyállapotának okait kutatva teszik fel a kérdések özönét. 
A .,lenni vagy nem lenni"-t ezer formában halljuk újra, a kérdésre kérdés a válasz, 
s minden egyes ilyen válasz újabb kérdésre vár. Még az akasztófa alatt is csak a 
végső  kérdésre van idő, a felelet akkor sem érkezik. 

Stoppard művét nem véletlenül hagytuk beszámolónk végére, hiszen a 
tudósító is körülbelül úgy érezte magát ezen a fesztiválon, minta két címszerepl ő . 
Kérdésekben megfogalmazódó kételyek áradatából igyekezett kievickélni, s tö-
retlen derűlátással igenlő  választ adni a fesztiváli ',lenni vagy nem lenni"-re. S 
már nem is a korábban említett szánalomtól, irgalomtól, rokonszenvt ől, hanem 
a film és élettere, a mozi iránti szeretett ől vezérelve. Manapság ugyanis, amikor 
országszerte egymás után csukják be a filmszínházakat, amikor a még meglév ő  
mozik üres széksorai közt lézeng ő  nézőt a közös műélvezet öröme helyett a 
magányérzet félelme fogja el, talán csak a fesztiválok, a FEST, a kisfilmfesztivál 
és a pulai szemle azok, amelyek lehetővé teszik a hetedik művészet társas 
befogadását. Hibáik ellenére ezért ragaszkodunk hozzájuk, s kritikusi büszkesé-
günket sutba vetve kénytelenek vagyunk bevallani: nem bírjuk ki nélkülük, már 
megint hiányoznak, újra csak azt várjuk, hogy az említett rendezvények egyikén 
végre ismét felgördüljön a 

függöny. 
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MOLCER MÁTYÁS 

MEGSZÓLAL A KIMONDHATATLAN 
WEIL ERZSÉBET PORTRÉSZOBRAIRÓL 

.Megszólal a kimondhatatlan 
de nem mondhatja ki önmagát" 

(Weöres Sándor) 

Az elhivatott alkotó nem tud soha megállapodni, úgy érzi, egy-egy befejezett 
munkája csupán átmeneti vállalkozás küzdelmes útján. 

Weil Erzsébet portrészobrait szemlélve — túl az anyaghoz való kapcsolatán 
— úgy tetszik, valamennyi alkotása a lelkében zajló folyamatok, indulatok, 
élmények megfogalmazása: sajátos önportré, melyhez kapcsolódni csak a saját 
élményeinkkel, fantáziánkkal tudunk. 

Ha pályáján végigkísérjük az indulás éveit ől az érett alkotások korszakáig, 
kérdések támadnak bennünk: mi rejlik a portrék felszíne mögött? Az örökbe 
merevedett nyugalom milyen bels ő  nyugtalan fényeket takar? Közismert, hogy 
minden portré egyúttal a művész önarcképe is, de ugyanakkor tagadhatatlan a 
modell irányító szerepe, hisz az ihlet homályában az vezeti az alkotó kezét. Weil 
Erzsébet keveset mintázott hivatásos modellekr ől — talán csak tanulmányai 
során Kamotsay mester műhelyében Budapesten —, általában olyan embereket 
formált meg, akik emberileg is megihlették. Ezek az alkotások szakmai szem-
pontból tökéletesítették tudását, de nem befolyásolták egyéniségét, nem vesztet-
te el szobrászati szabadságát. Az emberi tartalmat részesíti el őnyben, minden 
divathóbortos torzítás ellenében. Humánus m űvészetének alaptörvénye a nyu-
godt, tiszta értelem, a valóság megközelítése a m űvészi igazság szolgálatában. Az 
alkotói folyamatban a művészi problémákon túl az ábrázolandó emberre össz-
pontosít, abban érezteti m űvének mondanivalóját, gondolatiságát. 

Rabindranáth Tagorevallomása a művészetről: ',Ha az ember csak azt képes 
ábrázolni, amit lát, akkor csak a forma külsődleges felületét ábrázolja. Ahhoz, 
hogy a forma lényegét ragadjuk meg, mindent lelkünk sugarával kell megvilágí-
tani, azzal a fénnyel, amely egyaránt benne foglaltatik a látható és láthatatlan 
dolgokban." Ezek a gondolatok mintha véleményt mondanának a háború utáni 
alacsony színvonalú emlékműszobrászatról, amely szerencsére Szabadkát elke-
rülte. 

Az első  megrendelésre készült művek (dr. Licht Antal megrendelései) újabb 
kérdéseket vetettek fel, amelyek végül is meger ősítették realista irányzatának 
hitében. Portréiban a pontosságra törekszik, ez a viszonyulás az alanyhoz számos 
alkotó által lebecsült, ám nála ez a látszólagos következetesség a műalkotás végső  
célja és tökélye. "Minden nemzet m űvésze beleviszi saját nemzete karakterét, 
népének zamatját is a műbe. Igy lettem én Rodin keze alatt francia polgár, 
Trubeckoj orosz muzsikot, Davidson amerikai jenkit mintázott bel őlem" — 
mondta Bernard Shaw. Valóban: a modellek mögött ott rejt őzik az alkotó 
nemzetével, származásával, sorsával, világnézetével összefonódva. 
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A nyilvános helyen felállított művek termékenyít ő  ereje újabb ösztönzést, 
lendületet adott művészetének. Ez megmutatkozott a szaporodó megrendelések 
alapján készült művekben. Nincs szándékunkban műveinek jegyzékét összeállí-
tani, alkotásait felsorolni — írásunknak nem ez a célja —, inkább m űvészi 
fejlődésének meghatározó alkotásairól szólunk. 

Dr. Licht Antalnak, az Egészségvédelmi Intéiet igazgató-f őorvosának 
szobra 1969-ben készült. Kesernyés, cinikus mosolya, a jellegzetes testtartás a 
sok borzalmat látott embert idézi. Basch Márton portréjánál felt űnő  a szem 
mesteri megformálása, amely a modell sajátságos pillanatának megragadásával 
beépülve az egész fej tömegébe hangsúlyozza a jellem egységét, továbbá az alany 
és az alkotó egyéniségét. Kvazimodo Braun István portréjának vonásai leg-
bensőbb természetét tükrözik. Arckifejezése bizakodó, bölcs, csaknem der űs, a 
művész megsejteti az író ars poeticájának szellemi és érzelmi meghatározását, 
Időtlen szépségű  Bartók-portréja érzékelteti a zeneóriás emberi nagyságát is. 
Kocsis Zoltán — korunk meghatározó zongoraművésze — mellszobrának üde bája 
a ..kamasz zsenit" idézi. 

Weil Erzsébet számos művész kortársát megmintázta. Ezek közül szépsé-
gével kiemelkedik Kopeczky László író mellszobra. 

Szólnunk kell még dr. Milan Bikarnak, a ..nép orvosának" Csantavéren 
felállított szobráról. Érdekes anekdota fűződik elkészüléséhez. Néhány fénykép 
alapján és fia modellt állása segítségével készült a portré. A továbbiakban a 
művészt idézve: HA leleplezéskor a falu lakossága meghatottan körülállta és 
valami furcsa tekintetű  szemeket láttam. Megkérdeztem, nem hasonlít? De igen, 
csak valami idegen van benne! Hát persze, életében mindenki felnézett rá, hiszen 
magas ember volt, a talapzatot a patika el őtt meg alacsonyra tervezték. Az 
ilyesmire ügyelni kell. Fel kell nézni egy kissé a szoborra. Én nyugodt voltam, 
mert a szakértők küldöttsége már előzőleg elégedett volt és átvette a munkám." 

Weil Erzsébet szobrai — a nyilvános helyeken felállítottakon kívül — művé- 
szetpártolók, gyűjtők és saját tulajdonában találhatók. Munkásságában mindig a 
művészi feladat kihívása ihleti, m űvészete mélyen morális, portréi tartalmas, 
értékes emberekről készültek, tekintetükb ől a művész humanizmusa sugárzik. 

Petrik Pál (gipsz, 1984) 
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OLVASÓNAPLÓ 

RÉGI-ÚJ KÖZMONDÁSKÖNYV 
MARGALITS EDE: Magyar közmondások és közmondásszer ű  szólások. 
Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata. Budapest, 1990. 

A tavalyi esztendő  úgy múlott el, hogy Margalits Edére nem a megfelel ő  módon emlékez-
tünk, bár lett volna alkalmunk, mert két esemény is lehet őséget kínált erre: 1849. március 
17-én született Zágrábban, s éppen halála után ötven évvel újra, hasonmás kiadásban 
megjelent munkásságának csúcsát jelent ő  közmondáskönyve. Silling István és Káich 
Katalin alkalmi írásán és az eszéki Magyar Képes Újság ismertet ő  megemlékezésén kívül 
mégsem foglalkoztunk Margalits Ede életévelés munkásságával. Teljesítménye megérde-
melte volna, mert tájunkon példaérték ű. Olyan életművet teremtett ugyanis, amely túlélte 
megalkotóját. Arra már alig merünk gondolni, hogy az emlékezések mellett sírjára a 
zombori temetőbe friss virág került. 

Margalits Ede Zágrábban született. Neveltetése és iskoláztatása lehet ővé tette, hogy 
európai mércékkel formáljon véleményt környezetér ől, s maga elé is olyan célokat tűzzön, 
amelyek elviselik, kiállják a megmérettetést. Egyetemi tanulmányait Bécsben és Párizsban 
folytatta. A világvárosok után pályáját mégis vidéken kezdte: szláv nyelvtanárként helyez-
kedett el Baján, majd a főgimnázium magyar irodalomtanára lett. Harminchat éves 
korában megválasztották a zombori főgimnázium igazgatójának, s attól kezdve gazdag 
termésű  esztendők váltogatták egymást életében. Nemcsak tudósként, hanem jó,magas 
minőségű  mércéket felállító szervez őként is sürgött-forgott Zomborban, s ennek köszön-
hető, hogy igen színvonalas művelődési élet virágzott ki a városban. A színház, a múzeum, 
a képtár, a könyvtár, s levéltár megalapozásánál szorgoskodott, s ügyködött zavartalan 
fenntartásukért. Keze nyoma nem volt hiábavaló, máig érezhet ő. 

Margalits Ede figyelme el őször minden kényszer vagy bármiféle számítás nélkül 
terelődött a magyar—délszláv kapcsolatokra, egymás értékeinek megismertetésére, s a 
békében és megértésben él ő  népek egymásra hatását kezdte kutatni. Így hát nem véletlenül 
eshetett választása Zrínyi Miklósra, amikor egyik tanulmányát írta, vagy a délszláv 
balladákra, amelyeket a magyar olvasóval szetetett volna megismertetni. A századfordulót 
megelőző  esztendőben horvát-magyar, illetve magyar—horvát zsebszótárt jelentetett meg. 
Szócikkeinek megírásakor különös gondot fordította két nyelv szólásaira, vagyis 1899-ben 
már összevető, vagy ha Úgy tetszik, komparasztikai vizsgálatok végzésére vállalkozott. 
Ténykedése során, a megjelent munkái alapján ítélve, dönt ő  jelentőségű  lett a szólás- és 
közmondáskutatás. 1895-ben e tár gykörből latin proverbiumokat gyűjtött össze és jelen-
tetett meg. A Bácskai közmondások és szólásokmódok közzétételére is vállalkozott. Nagy 
műve, amely jelentőssé teszi számunkra mindmáig, a Magyyar közmondások és közmon-
dásszerű  szólások a millennium grandiózus m űveket teremtő  hevében született. A Magyar 
Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság támogatásával jelenhetett meg a majd 
nyolcszáz lapos vastag könyv. 

A szintézisre vállalkozott Margalits Ede, amikor visszanézett a múltba, s a legje-
lentősebb magyar közmondásgy űjtők munkái alapján hozta létre gyűjteményét. Pontos 
statisztikát készített arról, hogy mely auktoroktól hány közmondást vett fel könyvébe. 
Decsi Jánostól származik 62, Szenczi Molnár Albertt ől 343, Pázmány Pétertől 160, Kis 
Viczaytól 1697, Mikes Kelement ől 66, Faludi Ferenctől 36, Kovács Páltól 282, Baróti Szabó 
Dávidtól 117, Szirmay Antaltól 340, Dugonics Andrástól 10 182, Ballagi Mórtól 2018, 
Erdélyi Jánostól 4966, Czuczor Gergelyt ől 120. Figyelmét nem kerülték el a folyóiratokban 
megjelent közmondások sem, azokat is kijegyzetelte, s őt a népdalok proverbiumait is 
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felvette gyűjteményébe, bár maga is megjegyezte, hogy e téren még b őven akad tennivaló. 
Végül is 25 336 proverbiumot számlált össze más szerz őktől és a maga gyűjtéséből. 
Természetesen az elkerülhetetlen átfedések révén ez a szám jóval kisebb, mert azt a 
módszert választotta, hogy a „gyűjteményben egy közmondás annyi alapszó keretében 
fordul elő, ahány jellemző  szó van benne". A vezérszavak bizony sűrűn ismétlődtek. 

A temérdek szólásfélét korszerű  módon, cédulázással rendszerezte. Ahol az értelem 
megvilágítása szükséges volt, ott a proverbiumok mellé pár szavas magyarázatot iktatott 
be. Az időbeli tájékozódást segíti, hogy megnevezi, ki és mikor használta el őször írásban a 
proverbiumokat. 

A munka jelentősége, annak ellenére, hogy a gyűjtemény a szerző  számításával 
ellentétben csak kb. tizenkétezer szólásfélét tartalmaz, igen figyelemre méltó, hiszen a 
nagy elődök, Baranyai Decsi vagy Dugonics és mások után Margalits Edéé is nagy 
vállalkozás. Akár utolsónak is tekinthet ő, mert őutána a szólásfélék kutatása inkább 
nyelvészeti feladat lett. Őt követően, jóval később született meg O. Nagy Gábor szólás-
könyve. A legutóbbi esztend ők folklórszempontú szólásgyűjtésekor Margalits munkája 
biztos segítőként vált be, s ez is alátámasztja használhatóságát. 

Nemcsak tájunk, hanem a magyar nyelvterület egyik legnagyobb szóláskutatója 
1940-ben hunyt el Zomborban. Sírját állítólag felverte a gyom, ám könyve dacol az id ővel. 
Újból olvasható. 

LÁBADI KÁROLY 

A HÍNÁRBA KERÜLT CSÁTH 

GEZA ČAT: Opijum, Dnevnik morfiniste. 
Válogatta, fordította és az utószót írta: Sava Babi ć. 
Tvoračka radionica b a b, Beograd, 1991. 

Alig egy éve örömmel adtunk hírt az első  szerbhorvát Csáth-kötet megjelehésér ől, Lazar 
Merković  és Tomislav Vojni ć  munkájáról. Most egy 'Újabb alkotó-fordító bizonyította, hogy 
tud „csáthul". Szerz őnk műveit ezúttal Sava Babić  átültetésében élvezhetjük. A forrásm ű , 
amint erről a fordító utószava is beszámol, ismét az Ismeretlen házban című  Dér Zoltán-
kiadvány, de a kötet koncepciója és fordítói attit űdje eltér mind az eredeti, mind a már 
említett gyűjteményétől. Sava Babić  inkább (Kosztolányi hasonlatával élve) a „hínárba 
került" Csáth művészetének bemutatására törekedett. A válogatás ugyanis két részb ől áll: 
14 novellából és a Naplóból. A kötet oly módon épül fel, hogy az Ópium című  rész közvetlen 
kapcsolatban áll a naplójegyzetekkel, az olvasó következetesen végigkísérheti a m űvészi 
pálya ívét. Nyomon követhetjük a „fölszárnyazott fantáziát", az írói fikció megnyilvánulá-
sait, majd végül mindez a szókimondó és dokumentumérték ű  naplójegyzetekbe torkollik, 
amelyek ebben a szövegkörnyezetben felzárkóznak a m űalkotások sorába. Csáthot a bels ő  
emberi természet írójaként ismerjük meg. 

Sava Babić  válogatása Csáth Szomoryról írott sorait juttatja eszünkbe, amelyet 
Szajbély Mihály monográfiája rejtett ars poeticának min ősít: „Merőben érzéki szemlélet az 
övé. Az érzékei frissek, elevenek, mohók, telhetetlenek ... Az idegrendszernek ez a 
finomsága, amely képessé teszi az embert, hogy »felizguljon« és »elkábuljon«, már apróbb 
benyomások hatása alatt is a fáradtság , kimerülés és csömör érzését hozza magával. De 
csak ilyen idegrendszer, ilyen fantázia képes ... rendkívüli dolgokra." 

A „csáthi fantázia" bemutatására törekszik Sava Babić  kötete. A fordító a távoli 
jövőbe látó, a sejtelmekre érzékenyen reagáló és önpusztító m űvészszellemnek láttatja 
Csáth Gézát, akinek novellái a tudományos fantasztikus m űvektől sem állnak távol. Nem 
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a legjobb műveket válogatta, inkább az írói eszköztár sokréteg űségének bemutatására 
vállalkozott. 

Merković  és Vojnić  kötete 26 novellát tartalmazott, címként pedig megtartotta a 
forrásmű  címét. Sava Babić  az Ópium c. novellát választja címadó műként, és három újabb 
alkotással gazdagftja a fordításirodalmat. 

A Prolećna uvertira (Tavaszi ouverture), a Povest o studentu farmacije (Történet 
egy gyógyszerészettan-hallgatóról) és a Mama Irena (Irén mama) is bekerült az új gy űjte-
ménybe. A sorrend az Ismeretlen házban c. novelláskötet sorrendjét követi. 

Néhány cím fordítása is különbözik az 1989-es kiadványban fellelhet ő  novellákétól. 
A Susreo sam s majkom (Találkoztam anyámmal) Babi ć  fordításában Susreo sam majku, 
a Ridokosa Esti (A vörös Eszti) Rida Estera, az Ubistvo majke (Anyagyilkosság) Majko-
ubistvo, a Kolačar Šmit (Schmith mézeskalácsos) pedig Leceder Šmit cím alatt szerepel. 

A kötetben megfigyelhetjük Babić  fordítói merészségét. Szöveghűség és elrugaszko-
dás ez egyszerre, ugyanis a pragmatikai jelentés megragadására törekszik. Az els ő  szerb-
horvát nyelvű  kötet kapcsán az Apa és fiú című  Csáth-novellát elemeztűk a nyelvi jelentés 
típusainak szempántjából. Babi ć  fordítása is a "sin" szót alkalmazza. A "kosturov sin", 
vagyis a "csontváz fia" szószerkezetet itt "sin kostura" váltja fel. 

Különbözik az utolsó bekezdés fordítása is. Az eredeti szöveg igy hangzik: "Keresz-
tülment a nagy folyosón, és még néhány elkésett orvosnövendék látta, amint viszi a 
csontvázat, melynek kezei, lábai valami különös táncot jártak, amint a borotvált arcú 
ember ügyetlenül magához ölelte. A fiú az apját." 

Merkovićék fordításkötetében a befejezés a következ ő: "Prošao je velikim hodnikom, 
a nekoliko zakasnelih studenata videlo je kako kostur čudno poigrava dok ga izbrijani čovek 
nespretno grli. Sin svoga oca." 

Az újabb fordítás szerint: "Prošao je duž velikog hodnika, nekoliko zakasnelih 
studenata ga je videlo kako nosi kostur, čije noge i ruke izvode neku neobi čnu igru, dok ga 
čovek izbrijanog lica nespretno grli. Sin oca." 

A fenti példában Sava Babié a "szövegh űbb" fordító, az utolsó mondat "s űrítése" pedig 
hatásosabb. „A fiú az apját" — írja Csáth. "Sin oca" — hangzik a fordítás. 

Az Ópium c. novella fordítása a kötet csúcsteljesítménye. Bizonyítékul szolgálhat a 
következő  részlet is: "Csendes szobában, ahol puszta sz őnyegekben meghal minden zaj, és 
színes üveg szórja szerte a kicsiny mécs pisla lángját, feküdjetek hanyatt. Hunyjátok le a 
szemeiteket. És az apró ólompipa elvezet oda, ahol azért élünk, hogy éljünk és semmi 
másért." Fordításban Igy szól: "U tihoj sobi gde u mekim tepisima zamire svaka buka, a 
šareni okvir rasipa naokolo plami čak malenog žiška, ispružite se nauznak. Zatvorite o či. 
I mala lula opijuma odveš će vas tamo gde zato živimo da bismo živeli, i nizašto drugo." 

A szövegtől való elrugaszkodást, a referenciális jelentés feláldozását tapasztalhatjuk 
a földrajzi nevek vonatkozásában, pl. aBácska című  novellában. A Trencsén-Szent-Mihály 
helységnév helyett a "sever" ("észak") megjelölést alkalmazza, néha pedig teljesen elhagyja. 
Szerb nyelvű  szövegkörnyezetben valószín űleg idegennek érzi a fordító a többtagú magyar 
helységnév használatát. Az el őző  fordításkötetben következetesen "Tren čenSent-Mihalj" 
átírásban olvashatjuk. 

Örömmel tudatjuk, hogy rövid időn belül két értékes szerbhorvát nyelvű  Csáth-kötet 
jelent meg, a Napló pedig igazán rövid időn belül hozzáférhetővé válta szerbhorvát nyelvű  
olvasóközkönség számára is. A válogatás koncepciója újszer ű, tehát új Csáth-portré kere-
kedik ki belőle. Egy kicsit az Esterházy-féle "fantasztikus életre" asszociálhatunk. Sava 
Babićnak eddig is sokat köszönhetett a magyar irodalom, legújabb kötetét ismét szívesen 
fogadtuk. 

HÓZSA ÉVA 
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A FORRADALMÁR MORÁL-SZOMJA 

SINKÓ ERVIN: Az út. Naplók 1916-1939. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 

Egészen bizonyos, hogy Az út. Naplók 1916-1939 címen egybegyűjtött írások, naplók, 
feljegyzések és vallomások Sinkó Ervin életének és életm űvének legmélyebb — és legmeg-
hittebb — titkait érintik. Ezek a titkok az önmagát keres ő, az önmaga lehetőségeit 
mérlegelő, s a cselekvés ethoszára ügyel ő  „világforradalmár" titkai, melyeket írásba kell 
foglalnia, hogy őszintesége mérhető  és megélhető  legyen. A kamaszos küldetéstudat 
megszállottja, a forradalmi tettek elkötelezett, de bizonytalan moralistája, s a vereségeit 
szakadatlanul elemző  „invalidus" egyetlen kérdésre keresi a választ: „Megtettem-e, meg-
teszek-e mindent, amit tenni tudok?" Sinkó Ervin számára e kérdés köré s űrűsödik az 
egész földi élet valamennyi értékproblémája. Értékszemlélete és értékfelfogása láthatóan 
szubjektív jellegű, s a naplók tanúsága szerint a nietzschei-kierkegaardi irracionális 
bölcseletből fakad; és mert szubjektív, és mert az önmegvalósításra orientált, eleve nyitott 
a misztika irányába. 

A krisztiánus Sinkóból — aki ifjan élete legnagyobb élményének a krisztusi példát és 
magatartást tekintette — könnyen válhatott volna tolsztoji típusú, radikális moralista, 
korai élményei, közép-európai tapasztalatai és származása egyaránt erre predesztinálta 
őt. Hogy mégsem lett, azt maga is élete legnagyobb tévedésének tekintette. Amikor a 
marxi-lenini tanításban felfedezi magának a „világforradalom ethoszát", s az ethoszhoz 
megleli annak ideológiáját, szelleme és magatartása pragmatikus jelleget ölt, s az ideológia 
lényegének megfelelően destruktívvá válik. Tudja, hogy a forradalom és az osztályharc 
lényegét tekintve immorális, de immoralitásában látja a tisztaság és a megtisztulás 
egyetlen lehetőségét, s őt kizárólag a cél érdekli. A cél elérése érdekében kész szemet 
hunyni az eszközök minősíthetetlen- embertelensége felett is. 

Hogy ez ellentmond krisztiánus meggyőződésének? Ez az ellentmondás a sinkói 
gondolkodás igazi lényege, amely egész életm űvére rányomja bélyegét. Időskorában kény-
telen lesz belátni, nem juthat az üdvözülés közelébe az, aki tetteivel az üdvözüléshez vezet ő  
etika parancsai ellen vét, kénytelen lesz belátni, hogy er őszakkal nem lehet kieszközölni 
sem a boldogulást, sem a boldogítást. A krisztusi tanítás alapkérdése ez, amit Sinkónak is 
fel kellett volna ismernie, hiszen mindvégig e tanítás lényegét kereste. Ám mintha számára 
mindebből fontosabb lenne a dogmatika, s szemet huny az erkölcsi problematika felett. S 
mivel a kettőt képtelen volt magában összeegyeztetni, élete folyton megújuló kínlódás, 
önmarcangolás és tépelődés volt. Talán bátorsága sem volta döntéshez, talán bénította őt 
az irracionalizmus „veszedelmes világnézeté"-nek vakmer ősége? S ráadásul misztikája sem 
vált a megbékélés üdvtanává. 

Sinkó Ervin kamaszfővel, tizennyolc éves gimnazistaként kezdett naplót írni, s a 
számvetésnek, az értékelésnek ez az írott formája végigkísérte pályáján. 1916. március 
14-én szabadkai naplója első  lapjára írta fel: „Naplót írni annyi, mint ítél őszéket tartani 
önmagunk felett. A naplóírás viviszekcio önmagunkon." Úgy véli, nagyot és őszintét 
alkotni mindaddig nem lehet, amíg az ember önmagát, önmaga lelkialkatát nem ismeri. 
„Enlelkök ismerete" vezeti el a nagy szellemeket a nagy m űvekhez. Az önvizsgálat a fiatal 
Sinkó szerint csak erkölcsi alapon történhet: „Aljas ember sose volna képes rá, hogy 
önmagába tekintsen és lelkét kíméletlenül elemekre bontsa." 

1924. április 23-án bécsi feljegyzéseiben már azt írta: Tolsztoj naplóját olvasva 
felmerül a kérdés: „nem volna-e helyesebb minden megformált, különített m űveknél egy 
életen keresztül hűségesen naplót írni és a megformálás munkáját átengedni az esetleges 
olvasó lelkének? (...) Azt hiszem, hogy ha az ember alázatosabb volna, nem volna olyan 
gyakori szükséglet az írás és a m űvészet, az irodalomtörténet a mai tarkasága helyett nem 
állna másból, mint népköltészet, népm űvészet és csak egy-két egészen nagy név, akik 

368 



küldetéssel megkülönböztetett misszióval ötszáz évenként hangot találnak: Homéros, 
Aischylos, Sophokles, Plato, Dante, Cervantes, Schakespeare, Calderon, Goethe, Dosto-
jewsky és talán egyelőre nincs is tovább." A naplóírás tehát Sinkó számára az önvizsgálat 
és az önértékelés legelfogadhatóbb formája, s mint ilyen, az élet, a cselekvés, a szellemi 
magatartás folyamatainak tükre is. Az is bizonyos, hogy az élet tényeit őrző  följegyzéseken 
túl — egy bizonyos erkölcsi emelkedettség szintjén — kezd ődik csak a művészet. 

De nemcsak a művészetek erkölcsi szempontú értelmezésével vív Sinkó Ervin 
keserves harcot A morál és a moralitás súlyával mérettetik meg az élet Úgyszólván 
valamennyi alapkérdése is. Ugyancsak bécsi naplójában szól a boldogság elérhetetlensé-
géről, s a nyomában támadt vágyódásról is: «... a boldog ember nem is boldog, mert 
sértetlen szoborként áll mennyk ő  csapások alatt töredező  annyi más remekmű  között— és 
ezt az ember nem bírja ki, a boldog ember nem. Tömlöc neki a sértetlensége és mint a rab 
a tömlöcéből, kivágyódik a viharba, a boldogság kiszorítja a boldog embert a boldogtalan-
ságba. Közösséget, sorsközösséget mindenkivel — a boldogság magány, két ember együtt-
magánya a világgal és a magány kimondhatatlanul boldogtalan." 

A kicsit erőltetettnek és kényszeredettnek t űnő  okfejtésből kiderül, Sinkó Ervin 
számára az emberi boldogság is csak dogmaként létezik, ám ez nem akadályozza meg őt 
abban, hogy katonája legyen a közös boldogulást hirdető  forradalomnak. S vajon kinek van 
igaza? A kierkegaardi pesszimizmusba feledkez ő  bölcselőnek, vagy az erőszakos boldogítás 
apostolának? Annak-e, aki a fenti sorokat írta, vagy annak, aki a Szemben a bíróval című  
vallomásában Úgy fogalmazott: «Minekünk nincs szükségünk hazugságra, s forradalmi 
írónak lenni nem azt jelenti, hogy úgy kell tennünk,mintha a forradalmat gyönyörűnek 
vélnénk. A forradalom céljai gyönyörűek, és a mai társadalom gyilkosabb minden forrada-
lomnál. Mi a forradalom céljait akarjuk, s azért akarjuk miel őbb s minden konzekvenciá-
jában a forradalmi erőszakot." Forradalmi er őszakkal az emberi boldogság felé, ami persze 
csak önmaga tagadásában — a bodogtalanságban létezhet? Az ethosz tanításának ellent-
mondó eszközökkel bizonyítani, hogy az ethosz szerinti élet lehetetlen, s minta teljesség 
ígérete — elérhetetlen? Miért az er őszak eszköze, ha célként nem létezik a boldogság? És 
miért, ha mégis létezik? Sinkó maga soha nem tudja -föloldani a problémát, s nem leli meg 
a megnyugtató választ sem. Olvasói tudják, az Egy regény regénye s a moszkvai évek után 
már nem is akarta meglelni. 

És hogy nem akarta, annak egyéb okai is voltak. Nietzsche alakja ugyanis végigkí-
sérte pályáján, s bölcselete — hol biztatásként, hol figyelmeztetésként — legbékésebb és 
leggyötrelmesebb pillanataiban is felrémlett neki, s mint ilyen, szkepticizmusának biztos 
és felszámolhatatlan alapját képezte. A szabadkai gimnazista találkozik el őször a német 
filozófus műveivel, naplója tanúsága szerint szemében Nietzsche alakja Goethéhez fogha-
tó. «Én oly rettenetesen érzem az örvényeket, hogy el kell pusztulnom, érzem — ha nem 
tanulok meg Zarathustra sípjára táncolni." Tanulmányt szeretne írni, amelyben a nietz-
schei filozófia «nagy és az egész mai európai kultúrát szemügyre vev ő  és Újraértelmez ő  
kritikai ösmertetését" szeretné elvégezni. A téma hosszú éveken át foglalkoztatja, képtelen 
tőle szabadulni. «A Nietzsche tanításának bele kell az Életbe kapcsolódni, bele kell vinni 
az életbe. Szövetségest kell keresni, nem, helyesebben: eszközt. A legszebb dolgokat a 
rohadás fenyegeti. Talán egy új szociálizmus az eszköz? (...) Nietzsche valami olyan nagy, 
hogy ennek a mai kis életnek kis poroszlói nem tudják elviselni, vállukra venni, vele menni" 
— írja ekkoriban egy kicsit önvallomásként is. Egy évvel kés őbb, immár visszafogottabb 
hangon fogalmazta meg «Valahol úgy jártam vele, mint az ember, aki naphosszat félho-
mályos szobában ülés dolgozgat s este, mikor kimegy, szédül, meglep ődik a külső  világtól. 
A szobán kívül íme — mennyi ragyogó csillag, szépséges csönd, busongó fák, édes leveg ő." 
És mégis, ha Újraolvassa Nietzschét, Újra azt érzi, amit régen, érzi a megszédít ő  okosság 
tömjénfüstjét. 

A világháborús összeolás pillanatában, a forradalmak kiiszöbén ott áll Sinkó Ervin, 
akinek krisztiánus meggyőződését egyszerre teszi próbára a bolsevik forradalom materia-
lista «üdvtana", Marx szociálbölcselete és Nietzsche — «egy burgeois-reakcio contra Marx" 
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irracionális szabadságfelfogása. Közülük már egy is elegend ő  lenne ahhoz, hogy a támaszát 
vesztette lélek végleg elbizonytalanodjon a világi értékrend és önmaga szerepének értel-
mezése tekintetében egyaránt. Sinkó Ervin úgy akar "beletartozni az emberiség nagy 
életébe", hogy közben tanítói nyomán elvitatja az anyagi világ, a szellem és a kultúra, a 
lélek és a hit valamennyi klasszikus értékét. Elvitatta, hiszen így válhatott csak forradal-
márrá. S mert hozzá hasonlóan sokan váltak forradalmárrá, eljöttek a forradalmak - talán 
úgyis, minta betegség, amelyre sokat gondolnak. Sinkó a példa rá: a lélekben és a szellem 
világában kell valaminek történnie, hogy szerves anyagában is megremegjen az élet. 
Megremegjen és belerokkanjon. 

A bukott forradalmak után Sinkó Ervin úgy érzi, elmúltak a világforradalom 
ethoszának nagy pillanatai, s ő, a "forradalom invalidusa egyedül áll megannyi kételyével. 
1920-ban keletkezett bécsi naplótöredékében olvasható: "A nagy változás az életemben, 
hogy a magam lelkiismeretén kell viselnem minden embert, akit nem tudok szeretni, 
amikor pedig oly rossz vagyok - ez nyomasztó és kínos. Az én életem most már, hogy a 
kom.-ban nem hiszek, hogy a veszedelmek közt érte küzd őket el kellett ezért hagynom, ai 
én életemet elvesztem, ha a forradalom feladott álláspontja helyébe egy ugyanolyan eleven, 
egész életet megkívánó pozitívumot nem tudok tenni. S én ma már tudom, hogy merre az 
út, de járjak-e rajta?" Olyan kérdés, amelyre Sinkó Ervin soha nem leli meg a választ - 
öregkori elkötelezettségének idején sem. Ebben rejlik vívódásainak, kétségeinek, gyötrel-
meinek és tépelődéseinek forrása is. 

Az út. Naplók 1916-1939 című  kötet tanúsága szerint Sinkó Ervin a XX. század 
megtévesztett, majd elárult értelmiségi gondolkodójának tipikus alakja volt. Gondolkodó, 
aki megtévesztő  tanítást örökölt - az irracionalizmus infernális kísértését -, aminek 
ellensúlyozásához a keresett és pillanatokra meglelt szeretet-bölcselet sem volt elegend ő . 
Sinkó- és nemzedékének tagjai, a forradalmárok - úgy vágytak a testvéri békességre, hogy 
a legapróbb részleteiben is maguk kívánták azt megalkotni, újrateremteni, törvényeivel, 
értékrendjével együtt. Örökségként semmit sem fogadtak el bel őle - s ez volt a legnagyobb 
tévedésük. Világukat nem a szellem alkotta újjá, hanem a tévesen értelmezett, irracionális 
szabadságélményre épül ő  erőszak pusztította el. 

MÁK FERENC 

HERMANN ÁLMODIK 

KALAPIS RÓKUS: Kis keleti n ők nincsenek. 
Forum, Újvidék, 1990. 

Vannak, akik élnek, vannak, akiknek életük van. Susan Sontag szerint a kett ő  nem 
ugyanaz. Némely ember azonos az életével. Mások csak kitöltik életüket (1d. S. Sontag: 
Halálkészleti Európa, Budapest, 1989). Az el őbbiek aktívan hatnak sorsuk alakulására, az 
utóbbiak passzív szemlél ők. 

Hermann, Kalapis Rókus írásainak szerepl ője, a második csoportba tartozik. A 
kötetbe foglalt tizenkét kispróza az ő  állapotáról szól. Hermann világbéli helyzetére és 
szerepére cselekménytelenség, a realitásoktól való szüntelen eltávolodás jellemz ő. Alap-
vető  élettevékenységén kívül semmi mást nem tesz, mint szabadjára engedi képzeletét, 
álmodik. Ennek oka a pénztelenség, minek következtében nem tudja megvalósítani elkép-
zeléseit és elvágyódik ebb ől a sivár, rideg és szürke világból, melybetonból készültés folyton 
eső  áztatja. Ugyanakkor Hermann szereti álmait, s őt, el van tőlük ragadtatva. Nem tipikus, 
talaját veszített álmodozóról van tehát szó. Álom és valóság között éles határt von, amire 
az olvasót szüntelenül, szinte az unalomig, figyelmezteti az elbeszél ő. Szó sincs a kettő  
tragikus elválaszthatatlanságáróL 

370 



Hogy nem paranoiás képzelődő, bizonyítja az is, hogy írásaiban az álomról, mint 
nélkülözhetetlen rosszról szól, s őt, lényegének fejtegetésébe bocsátkozik: „Vagy maga az 
álom. Vajon mire szolgálhat ez a túlvilági mozi, melyben néha kedves halottakkal sétál a 
magatehetetlenül szunnyadó, ismeretlen folyosókon, égbe szök ő  lépcsőházakban menekül 
holmi régi rém el ől, vagy buja, vörös hajú nőkkel kerül közeli ismeretségbe? Léteznének 
egyéb világok is a miénken kívül, vagy csak játszik, szórakozik magamagával az agyvelő , 
mely előbb ébred, mint a test más részei, s unalmában képtelenségeket konstruál?" 
(Izabella királyn ő). Álmai az alvás és az ébrenlét közötti sajátos állapotban jönnek létre 
vagy egy-egy tárgy, kép, pillanat, esemény, hangulat hívja el ő  őket. Az idegennek és 
taszítónak a valósággal szemben álmai nem mindennapi képeket vetítenek elénk, mivel 
„mindig is kedvelte a rendkívüli dolgokat a maguk furcsaságában, felfoghatatlanságában." 
Különös történetei titokzatos emberekr ől, asszonyokról, kis keleti nőkről, kávét hörpölő  
efendikről, egzotikus tájakról, Hellászról, Bosznináról stb. szólnak. Álmainak elmúltával 
némi fásultsággal vegyült tagadásuk következik, hiszen Hermann nagyon jól tudja, hogy 
kis keleti nők nincsenek, hogy Bosznia ma kietlen Ruhr-vidék, hogy „nem is annyira 
nagyszerű  az egész, csak a vágyakozás színezi szivárványceruzával". Ezek az álmok egyéb-
ként sem teljesek, hiszen megzavarja őket — akár egy-egy intermezzo erejéig — a kivédhe-
tetlen külvilág, pl. szemeteskocsi érkezik, benzinszag szivárog be a szobába stb. 

Hermann személyiségének összetev őire álmainak természetéből következtethe-
tünk. Ezek alapvető  tanulsága, hogy Hermann-nak vágyai vannak, méghozzá olyan teljes-
ségre, szépségre és harmóniára vágyik, amilyennel csak titkok, csodák rendelkeznek. 
Külsejére, hétköznapi életére néhány megjegyzés utal. Ezekb ől megtudjuk, hogy nincs 
pénze, hogy kakadut szeretne vásárolni, hogy szürke toronyházban lakik, hogy rosszkedv 
keríti hatalmába, ha esik az eső  (az pedig mindig esik), hogy vagy nincs állása, vagy olyan 
munkát végez, amelyet nem szeret. Legtöbb ilyen adattal a Kis keleti n ők nincsenek cím ű  
kispróza szolgál, így nemhiába lett a kötet címadó és bevezet ő  novellája. Hermann életének 
alapproblémája egy jóslatba foglaltan világosodik meg el őttünk. „Gondolkozz, mire szület-
tél, ne akarj másmilyen lenni, mint amilyen vagy" — mondja Hermann-nak a jósn ő  a Messze 
távolban kéklenek a hegyek című  kisprózában. 

A kötet legérdekesebb írása a Cakompakk című. Ez, első  látszatra, egy minden 
összetevőjében orwelli világot jelenít meg el őttünk. Egy végsőkig elidegenített, szenvedély 
és őszinte érzelmek nélküli, teljesítményelv ű  világról van szó benne. De, ha belegondolunk, 
ennek bekövetkeztére már semmit vagy nem sokat kell várnunk. Hisz ha mindennapjaink 
díszeitől, a szivárványceruzától megfosztjuk, az eredmény majdnem ugyanaz, mint amir ől 
a Cakompakk cím ű  kispróza szól. 

Amikor Kalapis Rókus kisprózát ír, egy olyan, nem túl megbecsült m űfaj művelésére 
vállalkozik, melyhez igen nagy tudás, írói tehetség szükséges. Kis terjedelm ű  írásokról van 
szó, melyeknél a megfelel ő  hatás és érték eléréséhez kitűnő  formateremtő  készséggel, 
sűrítő  technikával, bravúros megoldásokkal kell az írónak élnie. Hogy mennyire sikerül ez 
Kalapis Rókusnak? Igaz, hogy ezek az írások nem időállók, hogy rövid időn belül arra sem 
fogunk emlékezni, hogy valaha is olvastuk őket, s biztos, hogy nem ezekből fognak 
vizsgázni világirodalom-órán az egyetemi hallgatók, ám az is igaz, hogy nem olyan írásokról 
van szó, amilyeneket nap mint nap, futószalagon gyártanak íróink. 

A könyvet nem fogadta túl nagy lelkesedéssel a kritika. Véleményem szerint ez nem 
is annyira a kisprózák, mint inkább a kötetbe foglalt kisregény miatt van. Ugyan minek ez 
a buta történet ebben a könyvben? Egy helyütt Kalapis Rókus utal arra, hogy manapság 
csak ügyefogyott történetek írásából lehet megélni. A K úr kalapja cím ű  kisregény valóban, 
minden tekintetben az. Bár nem hiszem, hogy emiatt túl sokan megvásárolnák ezt a 
könyvet. A triviális irodalomnak is megvannak a maga szabályai, melyek népszerűvé teszik 
az olvasók körében. Ez a kisregény azonban e szabályoknak sem felel meg. Olvastam olyan 
könyvismertetőt, mely két sorban „elintézi" a K úr kalapját. Szinte nem is lehet róla többet 
mondani. 

BENCE ERIKA 
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VILÁGUNK NÉPI MAGYARÁZATA 

POLNER ZOLTÁN: Sárember. 
A szerző  kiadása, Szeged, 1989. 

Ideje volt a népmesének és ideje a balladának. Keletkezésnek és haldoklásnak. És ideje a 
mentésnek. Most van ideje a mondagy űjtésnek. A népmese hagyományozódása a közösen 
végzett paraszti munka alatt történt. A ballada születését, életét a híradás fejletlenségének 
idejében történt, rettenetet kiváltó tragikus események hozták létre. A monda túlélte őket. 
Ma is eleven, gyűjthető. Gondoljunk csak Jung Károly nemrég megjelent gazdag könyvére, 
melyben szülőfalujának, Gombosnak hiedelemmondáit adta közre az eddigi legteljesebb 
tanulmány, értekezés kíséretében. 

A népmondák tipologizálását már elvégezte a tudomány. Így tudunk eredetmagya-
rázó mondákról, történeti mondákról, hiedelemmondákról, legendákról. 

Ez a prózai-epikai népköltészeti m űfaj az egész magyar nyelvterületen ismert. 
Polner Zoltán szegedi néprajzkutató, költ ő  Csongrád megye különböző  pontjain, mintegy 
harminc községben gyűjtötte a Sárember című  kötetében megjelent mondákat. Tanítómes-
terének, Szeged nagy hír ű  tudósának, Bálint Sándornak az útmutatása alapján tudta, nem 
könnyű  a természetmagyarázó népi szövegek el őcsalogatása. Kutatónkat ismerjük már a 
Föld szülte fáját című, ráolvasásokat és népi imádságokat tartalmazó értékes könyve révén, 
s tudjuk, a népi vallásosság a szűkebb kutatási területe. Így természetes is, hogy Ipolyi 
Arnoldra, Kálmány Lajosra, Bálint Sándorra hivatkozik. A Sáremberben szintén az e 
témakörből való gyűjtését publikálta: "Kötetemet a világ és az ember teremtésének népünk 
által értelmezett történeteib ől állítottam össze" — írja bevezet őjében. 

A világteremtés bibliai vonatkozású ismeretei a nép ajkán alakultak, formálódtak, 
míg végül a szentírástól merőben eltérő  vonatkozásban jelentek meg, születtek újjá. Az 
eredetmondák magának az embernek: a férfinak és a n őnek teremtésével foglalkoznak. 
Gyűjtésük közben az adatközl ők megkérdezték a folkloristát: — Egy kicsit pikáns lesz, nem 
baj? — s valóban, a férfi és n ő  teste közötti fizikai különbségek eredetének magyarázásakor 
az egészséges népélet mindenre, de a szexualításra főleg fogékony fondorlatai ismerhet ők 
fel. 

"Úgy történt, hogy az Isten möggyúrta a földbül az embert. Lelket lehölt bele. 
Szárítgatta. Utána mögcsinálta Évát. Igenám, de mind a kett ő  egyforma vóta. Arra mönt 
a sátán. Luciferkó. Aszongya: — Hát ez égyforma. Ezt nem löhet égymástól mögkülönböz-
tetni. Akkor elővette a kést. Kivágta Évábul ezt a dolgot, és odatötte Ádámnak, ahol a 
mostani hímvessző  van. Aszongya: — Mostmár jó. Igenám, de aszonta az Úr: — Most toltad 
el az egészet. Nagy hibát csináltál, mert az a kicsi mindig oda visszakívánkozik." 

Összesen 14 monda foglalkozik az emberteremtés gondolatával, míg 6 a Tisza 
keletkezésével, 5 pedig a légy születésével. 

A vékony, mindössze 56 oldalas kötet második részében, a természetmagyarázó 
hiedelmek között a népi felfogásokat adja közre Polner a napról, a holdról, az újholdról, a 
csillagok közül a Fiastyúkról, a Göncölszekérr ől, a Kaszás csillagról, a Tejútról, az 
üstökösről. Adatközlői megmagyarázták az égzengés idejének hasznosságát különböz ő  
betegségek, főleg hátfájás gyógyítására. 

A nagy szél akasztott embert jelent; a forgószélben megy a boszorkány; a szárazságot 
pedig az állapotos lányok okozzák; de találunk "hasznos" útmutatást az aszály elhárítására 
is. A délibáb pozitív előjelű  természeti jelenség a Szeged környéki emberek tudatában. 

A ráolvasások közül főleg a gonosz felhők, a zivatar, a vihar elleniek kerültek 
lejegyzésre, s a közreadott archaikus népi imádságok is ezek csoportjába tartoznak, melyek 
az egész Alföldön megtalálhatók. 

SILLING ISTVÁN 
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HAMAROSAN MEGJELENIK AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 
44. KÖTETE 

Mák Ferenc 

FÉNYESSÉGEK TITKA! 
(Kritikák, esszék) 

Mák Ferenc a "kiátkozott nemzedék", az új Symposion második vonula-
tának egyik legtehetségesebb, legfelkészültebb és legelmélyültebb alkotója. Ež 
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 megszólltanak címet viselő  fejezetben irodalmunk és 
közgondolkodásunk klasszikusait, Bibó Istvánt, Kosztolányi Dezsőt, 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 u11akkal, 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 újrateremt ő  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. 

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 m űveinek 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 teend ők, 
amelyek akár útmutatásul is szolgálhatnak számunkra. 



Galériánk 

KOSZTOLÁNYI MÁRIA 

Galériánk e darabja irodalomtörténeti érték ű  fővétel: a családi emlékezet 
szerint e kép ihlette Kosztolányi Dezs őt A húgomat a bánat eljegyezte című  
nevezetes versének megírására. Szabadkán, Vajda Sándor f őtéri mű termében 
készült századunk els ő  évtizedében, ott, ahol annyi más neves személyiség 
fényképe, és megsejteti a kései utókorral, milyen is lehetett fizikai valóságában 
egy másik remekmű, a Pacsirta hősnője, akinek alakját Kosztolányi ugyancsak 
a húgáról mintázta. Kosztolányi Mária Szabadkán született 1888. július 24-én, 
s itt is halt meg 1967. július 7-én. Számos ifjúsági el őadást rendezett a Nép-
körben és a Legényegyletben, s évitizedeken át aktív résztvev ője volt városunk 
művelődési életének. 


