
if 1C C 1 
IRODALOM • MŰVÉSZET • KRITIKA 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY 

SZABADKA 
HATSZÁZ ÉVES 

1991. május—június • XXI. évfolyam, 5-6. szám 



Irodalmi, művészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat 

Megjelenik havonta 

KIADÓI TANÁCS 

Balogh István (elnök) Fejes Károly 
Stevan Baroš Fejes Szilveszter 

Viktorija Cvenček Hózsa Éva 
Csordás Mihály Kojič  Csákány Erzsébet 

Dudás Károly Tiberije Kopilović  
Slavko Matković  

A SZERKESZTŐSÉG TAGJAI 

Csordás Mihály, Dér Zoltán (szerkesztő), Dudás Károly, Juhász Géza, 
Szekeres László 

Alapító: Szabadka Község Művelődési Önigazgatási Érdekközössége 
Kiadó: 7 Nap Lapkiadó Munkaszervezet, Szabadka 

A kiadásért felel: Stevan Baroš igazgató 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 24001 Subotica, Trg slobode 1. 

Postafiók: 92 
Telefon: (024) 25-938, 25-944 

Fogadóórák: minden munkanapon 9-t ől 13 óráig 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza 

Előfizethető  közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlára: 
NIP „7 Nap" — üzenet, Subotica 

66600-603-2094 

Előfizetési díj belföldön egy évre 240, fél évre 120, egyes szám ára 20, 
kettős szám ára 40 dinár; külföldre az összeg kétszerese. Diákok és 

egyetemisták csoportos előfizetése egy évre 120 dinár. 

Vajdaság SZAT Oktatás-, Tudomány- és M űvelődésügyi Titkárságának 
413-59/73 1973. február 20. sz. alatti véleményezése alapján 

mentes az általános forgalmi adó alól 

Készült a szabadkai Minerva Nyomdaipari Munkaszervezetben 

A fedőlapunkon látható rajzot egy VIII. századi bogozóról vettük, 
amelyet a Hajdújárás közelében levő  Pörös kaszálón találtak. 

A csonttárgy a szabadkai Városi Múzeum tulajdona. 



1991. MÁJUS—,JIJNIUS — XXI. ÉVFOLYAM, 5-6. SZÁM 

TARTALOM 

375 TOLNAI OTTÓ: Árvacsáth (versciklus) 
377 PAP JÓZSEF: Haiku (vers) 
378 VÉGEL LÁSZLÓ: Vidám polgárháború (regényrészlet) 

KÉZFOGÁSOK 

384 SLAVKO MIHALIĆ: Azon a napon, Aki előre tudja, Éjjeli szél — Bozsik 
Péter fordításai (versek) 

ÖRÖKSÉG 

386 HERCEG JÁNOS: Találkozás és búcsú 
(kilencven éve született Németh László) 

388 BARANOVSZKY EDIT: Két képzőművész köszöntése 
(Almási Gábor nyolcvan, Petrik Pál hetvenöt éves) 

ÉGTÁJ 

Szabadka 600 éves 

390 DUDÁS ÖDÖN: Szabadka város története (monográfia 5.) 
400 MAGYAR LÁSZLÓ: Szabadka legrégibb említése 
403 MÁK FERENC: Szolgálni hont és nemzetet 

(150 éve alakult meg Szabadkán a Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat) 
411 KLEIN TIBOR: Pávatoll és épít őművészet 

(Szabadka szecessziós épületei európai Összefüggésben) 

422 HERCEG JÁNOS: Kitekintő  (naplójegyzetek 104.) 
428 KALAPIS ZOLTÁN: Májusi és júniusi életrajzi kalauz: Geréb József, Türr 

István, Kiss Lajos, Börcsök Erzsébet, dr. Csillag Károly, Kováts Antal, 
Sávoly Ferenc, Kálmán Árpád-házi herceg, Verancsics Antal, Bernhard 
Antal, Szathmáry Pap Károly, Arnold György, Zrínyi Péter, Lányi Sarolta, 
Hegyi Aranka, Somfai János, Latinovits Géza, Havas Károly, Somlyó Zoltán, 
Szárits János 



ALKOTÓM ŰHELY 

450 BOTKA FERENC: A 'híd-szerep" és változásai 
(a Szovjetunióban élt magyar írói emigráció 1921-1934 közötti tevékenysé-
géről 1.) 

468 JUHÁSZ ERZSÉBET: Az Osztrák—Magyar Monarchia válsághangulata 
Krúdy Gyula és Miroslav Krleža m űveiben 
(a Nagy kópé elemzése 1.) 

474 THOMKA BEÁTA: Prózaformák változásai 
(a szerb, a horvát és a magyar rövidpróza egybevet ő  vizsgálata 1.) 

482 VAJDA GÁBOR: Nevel ő  célzatok 
(Németh István válogatott elbeszéléseir ől 1.) 

487 BARTUC GABRIELLA: Traktátus A revizorról mazochistáknak 
(Alekszandr Tovsztonogov rendezése a szabadkai Népszínházban) 

491 GUELIVIINO SÁNDOR: Pályaközelben 
(főiskolások kétszer a kisszínpadon) 

OLVASÓNAPLÓ 

495 SZELI ISTVAN: Közös hagyományaink kincstárából 
(Délszláv hősénekek Székely Jánosról) 

499 HÓZSA ÉVA: Csáth-művek német nyelven 
(Géza Csáth: Muttermord, Tagebuch 1912-1913) 

GALÉRIÁNK 

MÁRIA TERÉZIA (Urbán F. Gábor reprodukciója) 

Számunkat Szabadka és Palics szecessziós középületeinek fotóival il-
lusztráltuk (dr. Klein Rudolf felvételei) 
A 377. oldalon Sáfrány Imre rajza, a 402.-en pedig az 1391. évi oklevél, 
amelyben Szabadkát el őször említik 
A 390. lapon Szabadka 1743-ig használt pecsétje 



TOLNAI OTTÓ 

ÁRVACSÁTH 

apáék első  magyar dalköre 
fiuméban vendégszerepel 
hallgatózom 
csak a verandára szokott verebek zavarnak 
de hát apáék koncertjébe is belesírnak a sirályok 
gyöngyházkagylókat szerkesztek fülemre 
hallgatózom 
az egyik kagylón azt írja abbázia 
a másikon meg azt hogy cattaro 
így sikerül a fülemre szerkeszteni az egész adriát 
hallgatózom 
hallgatózom ahogy folyik be nagyra tátott szájukon a sós kék 
állandóan így kellene hordanom ezeket a rózsaszín kagylókat 
nem fagyna csörögévé telente a fülem 
mindezt kifejtettem az EL ŐRE összejövetelén is 
de battancs a börtönőr fia gonosz bírálatban részesített 
ami a jegyzőkönyvbe is bekerül majd röhögnek rajtam 
az eljövendő  századok ugyan jósika ki látott már ilyet 
bármily mélyen búgnak is a n ői nemi szervek nem arra valók 
hogy a fülünkre csatolva viseljük őket 
hallgatózom 
apa azt mondotta ha visszajön az adriáról 
(magával vitte mind a hét kötött fürd ődresszt 
mire édesanya megjegyezte ki mossa majd le rólatok 
azt a borzalmas kéket 	• 
és palicsot is összemocskoljátok majd mint egy tintatartót) 
apa azt mondta ha hazajön az adriáról 
kámfort tesz a zongorába 
mintha csak attól rettegne 
koncertezni kezd a szú koncertezni a moly 
hallgatózom 
hallgatózom a síró sirályokat 
zenét szerzek szúnak molynak 

ÁRVACSÁTH 

a női ftirdőnél korcsolyázunk 
angórasálam angóra érmelegítőm van 
a női fürdőnél korcsolyázunk mert alant 
akárha meztelen hölgyek hemperegnének 
a napon 
száll az angóra akár a nyárpehely 
a szeméremdomb is mind angóra és nyárpehely 
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ÁRVACSÁTH 

jelentette a szikratávíró a tűzoltólaktanyába 
apáék első  magyar dalköre hazaindult fiuméból 
nem azért szikráztattak a t űzoltóknak 
mert fel szándékozták gyí jtani laktanyájukat a szép paripákkal 
hanem mert majd a tűzoltózenekar fogja várni őket 
megkértem volt apát hozzon nekem egy üveg vizet 
egy üveg tengervizet csak Úgy 
ahogyan egyiptomból pedig egy stanicli sivatagi homokot kértem 
szóval egy üveg tengervizet csak Úgy 
hogy néhány szemcse azúrt vonhassak ki bel őle 
desiré születésnapjára 
ugyanis desiré szerint azúr nélkül képtelenség 
bárminemű  poézist gyártani 
éjjel-nappal papírhajókat hajtogatok 
még a cselédek vérrel teli vájdlingjában is 
papírhajókat eregetek 
a papírhajó-építés komolyabb dolog mint a fahajóépítés 
mivel a fa nem ázik nem süllyed el 
már nagyon közel a végleges modell melyet SZABAD-
KA néven fognak bejegyezni és amely nincs kizárva 
egyszer majd a bélyegekre is rákerül 
ugyanis vannak ismerőseim a főpostán 

ÁRVACSÁTH 

ma kezembe került sárga semmiség 
a bácskai hírlap bejelentője 
a varázsló kertjéről (1908) 
azt írták: Nem féltjük őt. 
reszketni kezdett a lábam lecsúsztam 
kezemben a sárga semmiséggel 
le a kék haliszőnyegre 
(minap vontuk be vele szobámat sassyval) 
de hát miért nem féltettek 
miért nem írták azt: Féltjük őt. 
miért nem őriztek legalább ők a bácskaiak 
miért nem láncoltak súlyos láncokkal 
miért nem ástak nyakig homokba 
nyakig homokba az almafák 
a törpe almafák alá királyhalmán 
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ÁRVACSÁTH 

olvasom borovszhy samu barátom 
bács-bodrog vármegyéjében hogy szabadkán 
a szent istván téren egykor 
szabadon bocsátott nyulakra agarásztak 
olvasom és máris látom magam 
ahogy eszeveszetten kapaszkodom a szentháromság szoborra 
(láttam bécsben mit a pestis ellen emeltek az eredetét 
egy magyar gazda a hentes kirakata elé vonszolta épp fiát 
gyere megmutatom neked a valódi császárszalonnát) 
míg alattam mint porrongyot tépték szét 
a nyuszit az agarak 
olvasom s látom hogyan rebegtem s rebegem most is 
légy te is karcsú agár 
majd mikor leült a por elült a zsivaj 
az agarászó gazdák a kerthelyiségbe telepedtek 
lemásztam a szentháromság szoborról 
és cipőm talpával itattam fel a nyuszi vérét 
desiré megdöbbenve meredt cip őmre az uzsonnánál 
(tartoztam neki egy spiccvassal azért kémlelte talpam) 
mi az jósiba te vérben gázoltál 
igen feleltem elkapva zsömléjét mi kiesett volt a kezéb ől 
igen bokáig gaz gyáva vérben 

PAP JÓZSEF 

HAIKU 
S. I. sírja felett 

Hogyan is úsztam? 
Árral? Nem. Ár ellen sem. 
Végig sodrásban! 

Szabadka, 1991. V. 5. 

Sáfrány Imre: 
Kórházi virágok 
(1972. okt. 1.) 
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VÉGEL LÁSZLÓ 

VIDÁM POLGÁRHÁBORÚ 

Lassan érlelődött bennem a szakítás gondolata, nem sejtve, milyen buktatók 
leselkednek rám. 

Blankával, a menyasszonyommal a zajos éjszakai szórakozóhelyeket jártuk, 
felelőtlenül elmerültünk a zajosan pezsgő  életben. 

Blanka kiadósan kárpótolt; bármennyire is tagadjuk, mégis a testünk rabjai 
vagyunk, szerencsére a dönt ő  pillanatban megszabadulunk szellemünk kárté-
kony hatásától és érzékeink, vágyaink parancsát követjük. 

Degeneráltak leszünk, ha mást akarunk. 

A társasági élet feledtette apám vakságát, zavaros prédikációját, az életem 
napfényben csillogott, a n ők sohasem öltözködtek kacérabban, izgatóbban, a 
kirakatokban a legdrágább parfümök díszelegtek. Párizsból szállították a divatos 
női kalapokat. Rómából hozták a lakkcip őket, az újságok ritka értékes sz őrme-
bundákat hirdettek; 

két világban egymástól függetlenül, párhuzamosan zajlott az élet, 

az egyikben pezsgősüveg durrant, ragyogtak az arany- és ezüstékszerek, a 
kiváltságosak önfeledten járták a tangót, izgatottan pletykáltak, a csoportszex 
izgalmairól csevegtek, majd banális történeteket fabrikáltak az élet ürességér ől, 
a halálról, ae örök elégedetlenségr ől, 

a másikban gyilkos szenvedélyek tomboltak, a polgárok id őnként minden 
ok nélkül egymás torkának estek, késeket köszörültek, titkon fegyvereket vásá-
roltak, a piacokon géppisztolyokat, puskákat, bombákat árultak, élelmiszerüzle-
teket fosztogattak, a zavaros tekintet ű, rongyos emberek elkeseredetten 
gyűlölködtek. 

A külvárosi őrjáratok mind több holttestre bukkantak, a rend őrök gumi-
bottal verték a népet, a besúgók egymást jelentgették fel, az utcákon a rabszállító 
kocsik éjjel-nappal szirénáztak, a beavatottak tudálékosan bizonygatták, már 
évekkel ezelőtt kitört a polgárháború, melynek mindannyian cinkosai lettünk. 

Blanka kacagva ecsetelte, munkahelyén, a telefonos lelkisegélynyújtó szol-
gálatában sohasem volt ilyen gondtalan és vidám az élet, 

a betegek elégedettek, eszük ágában sincs panaszkodni, jajveszékelni, a 
hisztériát megszerették, s csodálatos módon megváltoztak; 

a legnagyobb nőcsábászok telefonon kérik meg az orvosn ők és a pszicholó-
gusnők kezét, és esküdöznek, példamutató családapák lesznek, 

a férfira éhes ápolón ők vihognak, keblüket nem rejtegetik a betegek el ől, 

az orvosnőket buzdítják, ragadják meg a következő  alkalmat, bújjanak a 
takaró alá a betegekkel, aztán pedig vacsorázzanak az égb ől pottyant kérőkkel, 

az orvosnők megütköztek a javaslaton, de gondolkodás nélkül, kacéran 
találkát adtak, és csodálkoztak, milyen szelíd emberekkel hozta össze őket a 
véletlen. 
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A vagyonosok könnyelműen szórták a pénzt, mintha szabadulnának t őle, 
a bankárok, a csempészek, a politikusok, a fosztogatók a demokráciát dicsérték, 
a csitrik nem gondoltak a holnapra, hirtelen kivirágoztak, 

kacarászva felemelték karjukat, a lebukó nap esti fényében sokáig bámul-
ták saját árnyékukat, majd arcukra fagyott a mosoly, és az élvezetekben jó pénzért 
hálásan elmerültek. 

A hangulat engem is megfert őzött, megfeledkeztem a baljós jelekr ől, sejtel- 
mesen pihegett előttem a világ, színpompáját nem rejtegette el őttem, 

hitegettem magam; ez az állapot tartósítható, de ha ez felbomlik, akkor 
úgyis minden gond hiábavaló, legjobb lesz, ha minden megsemmisül; 

így áltattam magam az együgyű  magyarázatokkal. 
Nem gabalyodtam bele felesleges öngyötr ő  kérdésekbe, fölényesen legyin-

tettem, jöjjön, aminek jönnie kell, engem ez nem érdekel, 
ha bekövetkezik a vég, akkor el őtte merüljek el az élvezetekben, a gyönyör-

ben; addig legyek elégedett, amíg nem dől romba körülöttem minden. 
A vidám körforgás engem igazolt, nem pedig apámat, vigasztaltam magam 

és gúnyosan gondoltam betegségére, megérdemelte, viselje keresztjét, maga 
választotta, nemcsak a szeme fényéért, hanem az életéért is küzd, 

miközben dermedt emlékezete az elt űnt tárgyakat, az elvesztett szavakat 
keresi. 

Felkészültem a legrosszabbra, egy reggel nem tápászkodik fel az ágyból, 
hanem egy ismeretlen asszony szórakozottan lezárja a vak Tobit szemhéját; nem 
számítottam arra, hogy apám életereje csodával határos módon újjászületik. 

Nem feltételeztem ezt még akkor sem, amikor egy este szobájába hívatott, 
és egy régi történettel bosszantott. 

Színtelen hangon kijelentette, felkészült az igazságtalan vádakra, megírta 
végrendeletét, melyben feltárja vaksága értelmét. 

Ünnepélyes kézmozdulattal elégedetten egy köteg gépelt papírra mutatott, 
az utolsó oldalakat kézzel írta, vakon, furcsa jelekkel t űzdelte meg a göcsörtös 
betűket. 

Befejeztem az Echhart gyűrűjét, jelentette ki határozottan, megfejtettem 
mindazt, ami eddig titok volt előttem, most már tudom, mi kergette Sára anyját, 
Ednát a halálba. 

Kérdően pillantottam rá, de nem látta a megvetést a szememben, nem 
olvasta le arcomról az ingerült kérdést, ugyan mit észlelt volna az, aki nem látja 
semminek a színét, alakját, formáját. 

Milyen titokra bukkan, aki nem látja a nyers és piszkos életkérget, a büdös, 
izzadt testeket, a piszkos utcákat, a lucskos tereket, a koldusokat, a menetel ő  
katonákat, a rend őrkocsikat, az éhes rabokat, a gyilkosokat, a haldoklókat? 

Csillapítottam magam, csak,azt kérdeztem t őle, ki az az Edna, és ki az a 
Sára, róluk eddig egy szót sem ejtett. 

Fejét elgondolkodva oldalra billentette, és mint a durcás gyermek: Ednáról 
csak annyit mondhatok, a legszebb asszony volt, akit életemben láttam, és 
elárulom, titokzatos körülmények között halt meg, 

sokáig bűntudat emésztett, azt hittem, haláláért felel ősséggel tartozom, 
mert rám kenték ezt is. 

De sok év után végre, mint az egykori köztiszteletnek örvend ő, kötelesség-
tudó bíró, felmentő  ítéletet hozhatok saját kínosan hosszú peremben: 
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végérvényesen meggy őződtem, lelkiismeretem kristálytiszta. 
Edna férjét, Ráguelt valóban golyó általi halálra ítéltem egy jóvátehetetlen 

perben. 
Utólag könnyű  a szükségszerűségről fecsegni, s egy fölényes kézlegyintéssel 

eltüntetni a megtörténteket, mert úgymond: áldozatok voltunk mindketten, 
nem, elutasítom ezt a képmutató magyarázatot. 
Bár Edna bosszúja engem üldöz, de bebizonyítom, hogy férje haláláért 

csakis ő  felelős. 
Most, hogy megint elsötétedett el őttem a világ, megfejtettem a történetet, 

amit Edna elrejtett az Echhart gyűrűjében; meggyőződtem: bűnösségemre nincs 
bizonyíték. 

Önnön halálát készítette el ő  Edna, de előbb férjét áldozta fel, ezt tökélete-
sen megértettem, saját éjszakámban tévelyegtem, ahol kiderítettem: a nagyravá-
gyó asszony a gyilkos szerepét nekem szánta, 

a lánya, Sára, aki állítólag még él és engem vádol, nem tagadhatja le el őttem: 
anyját nagyravágyása tette gyilkossá. 

Az elmúlt évtizedekben szüntelenül erre a lányra gondoltam, de hiába 
kerestem, nem bukkantam nyomára, nem jelentkezett, hogy megbosszulja Ed-
nát, elrejtőzött, tehát elismerte anyja b űnét, 

Edna elbeszélése, az Echhart gyűrűje, véglegesen felderítette a b űntény 
rejtélyét. 

Mindent megtettem, hogy Sárát megtaláljam; 
6lyan korú, mint te, testvérek lehetnétek, évek óta rejt őzködik előlem, 

éjszakánként álmomból felriadok, furcsa neszeket hallok, úgy érzem, a közelem-
ben rejtőzködik, de nem fedi fel kilétét, hogy becsületesen ítélkezzen felettem; 

egy életen át készültem a szembesülésre, de most már nélküle is megtehe-
tem, felkészültem mindenre, nincs szükségem felment ő  ítéletére, 

hogy Edna szavaival mondjam: varázslatára. 
Az anyja ugyanis beszámíthatatlan óráiban azt jósolta, megvakulok én, 

férjének véres kezű  gyilkosa. 
Eszelősen kiabálta: tökéletesen megvakulok, de lánya, Sára, bosszúból 

visszaadja a szemem fényét. 
Most már nem félek tőle. 
Jöjjön — ha mer, lelkiismeretem tiszta, mindent belülr ől látok, jobban és 

világosabban, mint a közönséges halandók, akik azzal hivalkodnak, hogy látnak, 
elhiszem, hogy Sára gyógyerejér ől Edna igazat mondott, azért nyomoztam 

utána, hogy bebizonyítsam, varázslattal másokat meggyógyíthat, de nekem kárt 
nem okozhat, 

meggyőződésem megingathatatlan és tiszta; nem fog rajtam Sára varázs-
ereje, nem érhet el a bosszúja. 

Majdnem hangosan felnevettem apám szavainak hallatára, milyen badar-
ságokat beszél, gondoltam magamban, nem csoda, hogy megvakult, és a morbid 
képzelgés rabja lett. 

Óvatosan válaszoltam: nem hiszek szánalmas képzelgéseiben, térjen 
észhez, ne gyötörje magát, feledje a múltat, ne tör ődjön semmivel, a zavaros 
gondolatok megvakítják, legyen olyan, mint én, aki immár megtaláltam magam, 
mert mindenben kételkedem. 
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De ha kedvét leli, akkor szórakozzon rémképeivel, mint a dajkamesékkel, 
bugyolálja be magát meleg takaróba, heverjen el a hintaszékben és motyogjon 
magában, hisz úgysem árt vele már senkinek. 

Ezzel megsértettem, ingerülten felállt, jelezve, hogy befejezte a beszélge-
tést, de aztán meggondolta magát, néhány tétova lépést tett jobbra, majd balra, 
és reszkető  hangon folytatta. 

A fiam vagy, ne légy szánalmas és ostoba, része vagy ennek a történetnek, 
láthatatlan csápjai egyszer téged is megérintenek, s válaszra kényszerítenek. 

Felbosszantott zavaros jóslata; atyáskodó hangja mintha csak kötelessé-
gemre figyelmezetett volna, 

s mivel nem éreztem semmilyen kötelezettséget iránta, durván szemébe 
vágtam, semmi közöm hozzá, nem akarom látni azt a nyavalyás éjszakát, amely 
őt körülvette. 

Könnyelmű  voltam és durva, s magamban arra gondoltam, jobb lett volna, 
ha akkor süllyed el az éjszakában, amikor feje tetejére akarta állítani a világot. 

Pár nap múlva meglep ő  változást tapasztaltam: mint aki félelomból ébred, 
újra felkereste régi barátait, harcostársait, beszámolt nekik látványairól, baljós 
sejtelmeirol, az éjszaka labirintusáról, melyben mindannyian eltévedtek, a látha-
tatlan falak tövében névtelen sírok sorakoznak; az ő  sírjaik lesznek ezek, 

mert nem voltak kitartóak és önzetlenek, felfordulás fenyeget, a nép, 
melynek sokat ígértek, csalódottan ellenük fordult, eltiporja azt, amit teremtet-
tek, 

sártengerben érlel ődik az új forradalom, nem lesz irgalom, őket verik 
először vasba, őket vetik nyirkos börtönökbe, őket dobják névtelen sírokba, 
fagyos hullagödrökbe, ahol rohadni hagyják őket, és bűzlik majd a testük, 

így büntetik őket, mert egykor jót akartak; ki akarták vezetni a népet a 
megaláztatásból, a nyomorból, 

ők lesznek a bűnösök, ők a lezüllött, félkegyelm ű  megváltók, akik boldoggá 
tették a tömeget, s mivel ezt könnyelm űen abbahagyták, holnap őket vetik 
névtelen meszesgödrökbe, és a hálátlan utódok gy űlölettel ejtik ki nevüket; 

tűzcsóvák repkednek a mennyb ől, a nyomorultak majd azt gondolják, 
tűzijátékot rendeznek, nem veszik észre, a színes szikrák lángba borítják a 
városokat, a termőföldeket, 

tarka egyenruhában, zeneszóval, ellenséges csapatok érkeznek, csillogó 
fegyvereket viselnek, az idegen seregekért mámoros tömegek lelkesednek, a 
győzelemtől megrészegült katonák szabadságot ígérnek és röhögve fosztogatják 
a városokat; 

az egykori ellenfelek sírjukból feltápászkodnak, pezsg őt bontanak, hajnalig 
tartó mulatságokat szerveznek, és az országban kóborló hadakat szerveznek, 

a köpönyegforgatók nevet cserélnek, ravaszul kihasználják az általános 
zűrzavart, haszonlesésb ől kiszolgálják az új vezéreket, s jó pénzért az emberek 
csontjaiból kiverik a nagy forradalmat. 

Tiltakozzunk, könyörgött Tobit, de meghitt barátai b űntudatosan lehor-
gasztották fejüket, 

úgy tettek, mintha könnyet ejtenének, de másnap szorgalmasan körmölték 
a pártfőnököknek a jelentéseket, • 

a szégyenérzet mardosta őket, és bosszúvágy forrt bennünk. 
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Gyanakodtak apámra, attól tartottak, már hosszú ideje haldoklik, az élett ől 
búcsúzik, ezért fecseg felel őtlenül, mások meg attól féltek, provokálja őket, hogy 
érdemeket szerezzen magának, s visszakönyörögje egykori kiváltságait. 

Irigyelték, mert látványosan haldoklik, szabadon, boldogan; ledöntve min-
den korlátot, 

de megjegyezték: megvakult szegény, s bár a vakságtól szenvedtek ők is, ezt 
nem ismerték el, csak bólogattak, mert akadt valaki, aki a katasztrófáról nyíltan 
beszélhet, 

kimondja azt, amire ők gondolni sem mertek. 
Boldog ember, vigasztalódtak, miközben írták a titkos feljelentéseket, 

legalább nem látja, mi zajlik körülötte. 
Végre valaki újra álmodozik, mosolyogták és pontot tettek a feljelentés 

végére. 
Borzongva gondolták, álmodoztak ők is eleget, de idejében felébredtek, és 

felháborodva tudomásul vették, álmukban mit m űveltek. 
Igazat adtak Tobitnak mindenben, de még titokban, egymás között sem 

merték megismételni a tőle hallottakat. 
Aggódtak érte, jobb lenne, ha elmebajosnak nyilvánítják, mint ellenségnek, 

az utóbbi egyébként is méltánytalan lenne, hisz valóban őrült, aki igazat mond. 
Idővel meglepődtek, mert semmiféle megtorlás nem érte, a feljelentések-

nek nem lett következménye, ezért apám látomasairól el őször szűk körben, séta 
közben bizalmasan beszélgettek; 

így terjedt szónoklatainak híre, mind többen értesültek veszélyes látomá-
sairól; 

a vélemények megoszlottak, egyesek továbbra is azt bizonygatták, valóban 
őrült, mások gyanús felforgató elemnek nevezték, aki megfeledkezett a szükség-
szerűségről, s felelőtlenül színleli az őrültet, 

a legtöbben óvatoskodtak, hisz eddig sokszor tapasztalták, nem jó elébe 
vágni az eseményeknek. 

Tobit azonban továbbra is kitartóan szónokolt, a vezet őket szidalmazta, 
akik elárulták a népet és a legszentebb eszméket, félrevezetik, megtévesztik a 
tömeget, nincs remény, míg ezek az árulók köztük élnek. 

szavai futótűzként terjedtek, mindenkire hatottak, még azokra is, kik 
rémülten csóválták fejüket. 

Voltak, akik már Tobit kivégzésér ől értesültek. 
Az események azonban váratlanul más irányt vettek. 
Házunk küszöbét a legrangosabb vezérek lépték át, gondterhelten, nagy 

egyetértéssel hallgatták apámat, díszkísérettel érkeztek, s amíg apámmal társa-
logtak, a rendőrség őrizte házunkat. 

A szomszédok kárörvendően terjesztették, Tobitot elérte megérdemelt 
büntetése: száműzik vagy kivégzik, úgy kell neki, megérdemelte, mondogatták, 
s megvetéssel lesték a percet, amikor elhantolják Edna gyilkosát. 

A látogatók azonban nem erőszakoskodtak, figyelmesen hallgatták apám 
érvelését, s helyeslően bólogattak. 

Röviddel azután újságírók, televíziós forgatócsoportok érkeztek, s pár nap 
múlva a rikkancsok apám szavait visszhangozták; az utca népe el őször félénken, 
aztán egyre bátrabban, mámorosabban ismételgette ezeket; 
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intelmeit harsogták a néptömegek, mindenki reá esküdött, nevét skandál-
ták, fényképét a szalonok falaira ragasztották, 

a legfinnyásabbak is elismerték: a színtiszta igazságot hirdeti, ezért éltetik 
a tömegek. 

Rövidesen csak őt ünnepelte az utca népe, a tereken tömegek gy űltek össze, 
látni és hallani akarták; amikor megjelent a szószéken, leírhatatlan lelkesedés 
tört ki, amitől szavai még nagyobb súlyt kaptak. 

A csoda megismétlődött: mindenki azt látta, amit ő  látott, és ezzel minden 
megaláztatásért kárpótolták magukat, 

a tömeg az ég felé fordított arccal kórusban ismételgette apám vádjait, a 
bűnösök fejét követelte: 

a megszégyenített emberek elvetettek minden féket, 
feltörtek belőlük a panaszok, jajveszékeltek, káromkodtak, fenyeget őztek, 

s vészjósló hangon ismételgették, milyen sokat ígértek nekik, de ebb ől semmit 
sem teljesítettek, 

a bosszúálló szenvedélyek, a kétségbeesett átkozódások úgy hullámzottak 
az utcákon, mint a csatornákból feltör ő  szennyvíz; hazudik mindenki, aki él, 
visszhangozta a nép. 

Vészjósló hangulatot teremtettek a sokáig elfojtott, kiszámíthatatlan er ővel 
feltörő  féktelen szenvedélyek, 

áldozatul esett, aki ellentmondott, és józanságra intettek, gy űlölettel emle-
gették őket, szégyentáblára szögezték ki a nevüket, s amikor senki sem mert 
kételkedni, a felszabadult szenvedélyek még újabb áldozatot követeltek. 

Az őrület ledönt minden határt, ha a csodában tilos kételkedni. 
Apám szónoklataira vezet ők buzgón helyeseltek, akik másként viselkedtek, 

azok kiközösítettek lettek. 
Iszonyodtam az új tapasztalatoktól, felháborodva vettem tudomásul, nem 

képzeletbeli, hanem valóságos események zajlanak körülöttem, attól f éltem, én 
vakultam meg — és nem az apám. 

Tehetetlenül kóvályogtam a városban, az épületek valóságosak voltak, 
igaziak a fák, az emberek, de eltakartam a szemem, mert attól féltem, nem élek 
tényleges világban, hanem kitaláltban: 

megérkeztem vak apám vak országába, 
ahol valótlan, amit látok és megérintek, egyetlenegy szó sem azt jelenti, 

amit eredetileg jelentett. 
Házunk előtt megerősítették az őrséget, hogy a lelkes tömeg ne háborgassa 

apámat, a vezetők naponta megfordultak nálunk, tisztelettel hajlongtak, és apám 
erkölcsi nagyságát, látomásait dicsérték, 

de arról tilos volt beszélni, hogy apám megvakult, és arra a világra szórja 
átkát, amelyet vakon látott. 

Részlet az Eckhart gyűrűje című  regényből. 
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KÉZFOGÁSOK 

SLAVKO MIHALI Ć  

AZON A NAPON 

Azon a napon nem fogsz habozni, hogy melyik 
ajtaját használd a villamosnak. Nem lapozod a járókelők 
arcát, ezt a legörömtelibb könyvet, észre sem veszed, 
hogy leszálltál. Csak megállapítod: az íjságok már 
zsebben vannak, magasra emeled esernyőd s egyedül 
állsz a térközepén. Azon a napon, mikor a nap olyan 
szürke lesz, mint minden más; semmilyen őrültség nem 
jut eszedbe, ha elsétálsz a bank előtt; elmégy a kávéház 
előtt is, mert semmit sincs ihatnékod. Minden cél nélkül 
megállítod a legfecseg őbb asszonyt, aki gúnyosan végigmér, 
s nem szól egy szót sem. Azon a napon, mikor nem 
látod az utcai lottóárust. Nem mész be a könyvesboltba, 
se a halashoz, s egyetlenegy kirakatban sem nézed meg, 
mire hasonlítasz. Mikor egyetlen kapós menyecskét 
sem képzelsz el az ágyban. Átmész az utca túloldalára, 
hogy ne kelljen találkoznod a barátoddal, vagy csak elmész 
mellette minden különösebb következmény nélkül. 
Elfordítod a fejed, hogy ne lásd hivatalod ajtaját, 
s ne érezz lelkiismeret-furdalást. Nem állsz le 
meghallgatni a fuvolást s az üvöltő  embert, hanem 
elindulsz a város másik végébe, ahol nincs se 
hangszóró, se sziréna, csak emlékm űvek vannak 
megkopott nevekkel. Azon a napon, mikor nincs szándékodban 
visszatérni, mert egyre mélyebbre buksz a csöndbe. Mikor 
elmosódsz ott, s többé senki sem fog törekedni rá, hogy 

megtaláljon. 

AKI ELŐRE TUDJA 

Aki el őre tudja, az nagyobb bajban van, 
mint aki nem. Minden lépése hajnal, 
ám titok is, melyben őrződik 
ajel, s neki rá kell lelnie a biztos nyomra, 
amit talaj nem jelez. Örömmel köszönt volna le, 
még ha nem is szólnak erről az okiratok. Sietne, 
ám rágja a kétely férge. Milyen nehéz, 
lélegzik föl, menni önmagam el őtt. Milyen rémes, 
remeg meg, elismételni azt, ami nem is volt. 
Mindig újrakezd ődik az áldott nemtudás. 
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Fikarcnyi kín nélkül, s rosszul válik mintává. 
Akárhova indulsz, saját magadba botlasz, 
minden más csak felszín. Hogy ne túlozd el fölfedezéseid. 

ÉJJELI SZÉL 

Minden éjszakák közül egyedül a szél. 
Sörtés vadkan, vámpír, utolsó 
vadember a kivágott erdőkből. 
Nekilendül az utcáknak, homlokát 
nyomja ablakok üvegeihez. 
Újra bölcsőben vagyok. 

b 

BOZSIK Péter fordításai 

Slavko Mihalić  e verseit az Ispitivanje lišine (A csönd vallatása) c. kötetéb ől vettük. 
A könyv 1990-ben jelent meg a Mladinska knjiga kiadásában. Tulajdonképpen két könyvb ől 
áll: az új költeményeket tartalmazó Mozarlova čarobna kočija (Mozart varázskocsija) és a 
különféle válogatásokban szerepl ő  verseket tartalmazó Antologija 100 pjesama (100 vers 
antológiája) cím űből. Ezek a versek az el őbbiből valók. 

A zsinagóga északi homlokzata 
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ÖRÖKSÉG 

TALÁLKOZÁS ÉS BÚCSÚ 
KILENCVEN ÉVE SZÜLETETT NÉMETH LÁSZLÓ 

Ha most mi is megemlékezünk Németh László születésének kielencvenedik 
évfordulójáról, ncn a kegyelet általános konvencióinak teszünk eleget. Németh 
László sokkal többet jelentett nekünk, mint bármelyik nagy alakja a korabeli 
magyar irodalomnak. Érdekl ődése attól kezdve, hogy meglátogatta az élett ől 
búcsúzó Szentelekyt, végigkísérte a Kalangya éveit, mintha e találkozás és búcsú 
kötelme határozta volna meg a jugoszláviai magyar irodalomhoz való viszonyát. 

Ugyanakkor nem fér hozzá kétség, hogy az utódállamokból Erdély legalább 
olyan vonzást gyakorolhatott rá, szellemi életének nagyobb és gazdagabb múltjá-
val, a kilombosodott tehetségek egész sorával, ő, mégis megmaradt velünk. 
Szerbül tanult, Ivo Andrić  novelláit olvasgatta, később Krleža műveit fogta 
vallatóra, s gyerekkori emlékeit idézgette Veselin Đ isalovićtyal, a későbbi szótár-

szerkeszt ővel, aki apja tanártársa volt, s házuk állandó vendége. Persze, bizonyos 
«kelet-európai tudat" is ébren tartotta ezt az ő  érdeklődését a harmincas években, 
amikor ez a geográfiai adottság a közös sorsra is utalni látszott az itt él ő  népek 
viszonyában. És az ilyen személyes mozzanatok még csak átforrósították az 
érdeklődését. 

Legbensőségesebb vallomásaival is hozzánk köt ődött. A Kalangyában je-
lentette meg folytatásokban Ember és szerep című  vallomásainak sorozatát, éles 
korképekben felvonultatva az akkori magyar irodalmi közélet legjelent ősebb 
alakjait, botrányt kiváltva és harcot hirdetve, s aztán a Tanú magányából egy-
szerre kilépve, mint aki már nem fér el szellemi emigrációja sz űk terén. 

A Kalangyának ez az átmeneti hajléka nem tett jót magának a folyóiratnak, 
s ha volt erre index az irodalmi életben, hát folyóiratunkat bizonyára beírták az 
illetékesek. Bennünket még mintha ez is szorosabban állított volna Németh 
László mellé. Olyannyira, hogy a szerkeszt ő  Szirmai Károly angyali ártatlanság-
gal kért kéziratot a pellengére állított nagyságoktól, magától a vérig sértett 
Babitstól is. 

«Örülök, hogy ez az életrajz, vagy inkább pályatörténet — írta maga a 
szerkesztőnek — éppen egy kisebbségi folyóiratban jelenik meg. Sehol sem olyan 
fontos, hogy a tájékozódásra a mulasztásokban s a hátralékmunkában nyíló 
nagyszerű  szerepre a figyelmet felhívják. A magyar kisebbségek sorsa attól függ, 
hogy mennyire tudnak tájékozódni a helyzetükben." 

A Kalangyában jelent meg kés őbb a Tanú-évek nem kevésbé polémikus 
visszaemlékezések sorozata is, majd a VII. Gergely című  drámája, hogy aztán a 
színjátékok egész sorát indítsa el Németh László életm űvében. Itt látott napvilá-
got önvallomással teli visszaemlékezése Kosztolányiról és még jó néhány ragyogó 
esszéje a folyóirat korabeli számaiban. 

Velünk való barátsága nem szűnt meg az időközben megszűnt Kalangya 
után sem. A jugoszláviai magyar irodalom kés őbbi nemzedékei érthet ő  izgalom- 
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mal őrizték ezt a viszonyt. untár ez is felvillanyozott — írta —, a puszta tény, hogy 
ilyen fiatalok is vannak, akik lelkesednek, s ennyire becsülnek, s most B. küldte 
meg, amit a negyedikes tankönyvben írt rólam ... Egy tanár számára ez az 
üdvözülés: tankönyvekbe kerülni. S ennyire végleges érvénnyel." 

A napló B.-vel jelzett szerepl ője — leplezzük le — Bori Imre, aki ',követni 
látszik az értékváltozást: regényeimet, drámáimat becsüli többre ... Lám, 
mostan is, erőm fogytán, dé a küldetés unszolását még ott hordva magamban: a 
tanulmányhoz térek vissza, mint a régi lávaömlés kicsi másából, ebb ől igyekszem 
új csúszot, új talajt teremteni öregségemre magamnak." 

Ugyancsak naplójából tudjuk meg, hogy Bori felküldte hozzá két végzett 
tanítványát, a ..H. házaspárt" — s mi tudjuk, hogy Hornyik Miklósról van szó, aki 
a Képes Ifjúságban magjelent Köszönt őjével kopogott be hozzá. Aztán a Híd 1968. 
májusi számában interjút publikált vele, kényesebb kérdésekt ől sem idegenked-
ve, úgyhogy a leplezetlen nyíltság jellemz őbb a sablonos kérdéseknél, ahogy az 
író fiatalságára kénytelen visszanézni. 

Közben boldog, hogy a szabadkai magyar színházban drámájának oly nagy 
sikere volt. “Ugye, őszinte volt a lelkesedése a közönségnek?" — t űnődött, bele-
karolva szegény M-be, amíg átvágtak a városháza el őtti téren a cukrászdába. Egy 
kis malícia sem hiányzott bel őle, amikor azt mondta: “Ella meg csak menjen 
lepedőket venni a kapott pénzen!" S halkan felnevetett. 

Akkor már túl volt az emlékezetkihagyás szörnyű  állapotán, tréfára is jutott 
a hangulataiban, ha nem is lett már soha többé az, aki volt. Két évvel kés őbb az 
újvidéki M-stúdió estjén már könnyed derűvel jegyzi meg, hogy az írásnak vége, 
már csak naplójába jegyzi fel, amit mondana. A hátralev ő  három év, betegsége 
rohamaival meg-megszakítva, utazásokkal telik el. Sajkódra még egyszer, a 
Balatonra, mert ,...összeszűkülő  haza, ki-kinyíló s megint bezáruló határok, s 
valami csak itt kielégíthet ő  mediterrán sóvárgás hajt a Balaton felé, ahol a magyar 
líra legnagyobbjai is kapcsolatba kerülnek a tájjal". Aztán csendesen ballagni az 
elmúlás felé. 

Korunk válságos időszaka nem kedvez a megemlékezésnek. Távlatunk 
sincsen még Németh László nagy alakjának végleges megidézéséhez. De büszkén 
nézünk vissza és emlékezünk barátságának hozzánk f űződő  szép idejére. 

HERCEG JÁNOS 

A palicsi Vigadó terasza 
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KÉT KÉPZŐMŰVÉSZ KÖSZÖNTÉSE 
ALMÁSI GÁBOR NYOLCVAN, PETRIK PÁL HETVENÖT ÉVES 

..A világ számára csak egyszer vagyok szobrász." 

Nem véletlenül idézem a nagy német szobrász (Ernst Barlach) szavait — 
aki a legembertelenebb korban emberséget hirdet szobraival — Almási Gábor 
köszöntésékor. Jeles szobrászm űvészünk minden körülmény között emberséges 
életű, tettű  alkotó maradt. Öröklött reneszánsz világot hozott magával születé-
sével. Emberileg, művészetileg az élet, a természet, az ember szépségeit mutatta, 
élte és faragta meg, öntötte formába. 

Kezdetben bútorfaragó, faszobrász és mindent elsajátít, ami a szobrászat-
hoz kell, ehhez a kemény, nehéz mesterséghez nélkülözhetetlen, hozzátartozik, 
mint kocsikerékhez a tengely, üll őhöz a kalapács, bútorhoz az ornamentum, a 
díszítés. A bognár- és kovácsműhely, a Tisza-parti bútorgyár második otthona. 
Kakaskukorékolástól napestig nehéz fizikai munkát végez, éjszaka rajzol, olvas 
— tudásra szomjúhozik. A gyenge fizikumú küls ő  — sok tréfálkodás melegágya — 
kitartó, szinte kolosszális, roppant nagy munkabírást, szívósságot takar, munka-
tempót diktál. Ez egyelőre magasább iskolát nem ad neki, de az élethez szilárd 
rajtalapot — utat a művészethez igen. 

Festőnek indul, Oláh Sándor festőművész, a Mester azonban a szobrászat 
felé irányítja. Jó ösztönnel. Almási felhagy a festészettel, de nem a szenvedélyes 
rajzolással, és elhivatottan faragni kezd Michelangelo módszerével: .többet 
kell nézni, mint faragni." Lelkének bels ő  hangját a modellek érzésvilágával 
egyesíti — találkoznak —, sajátosan egyéni szobborrá faragja, az anyagba zárja 
(fába, kőbe, márványba, tarakottába, bronzba, gipszbe). Ezáltal megmentve a kor 
emberét — átmentve a jövőbe. 

Alkotói termékenységét vagy éppen terméketlenségét a kor igénye, a tár-
sadalmi közeg milyensége határozza meg. T őle független tényez ők, nem általa 
előidézett események, nem túl szerencsésnek mondható sorsfordulatok játszot-
tak közre — az élet furcsa iróniájának köszönhet ő  —, hogy művei szűk pátriánk-
ban kényszerültek maradni, s nem kerülhettek be a világ nagy múzeumaiba, 
kiállítótermeibe. 

Tematikus, alakos vagy portréfiguráit, szobrait szemlélve, sajátos pszi-
chéjű, érzelmű, érzékenységű  alkotásokkal találjuk magunkat szembe, ame-
lyekből nem hiányzik a karikírozó képesség sem, a vaskosan lágy humorérzék 
(Így látom őket karikatúraportré-sorozat). 

Az idős mester 1990-ben készült, Metamorfózis címet viselő  gipszöntvénye, 
ez a többdimenzós, álom-érintettség ű  szobor, új távlatokat mutat — művészeté-
nek zenitje. A forma átalakulása, mozgása, egyidej ű  megjelenítése, metaforikus 
jelentése. A szoborfej körbenézése, körbeforgatása közben képletes élettani 
folyamat megy végbe a szemünk láttára: az egyik arcél, arcforma, közülük 
bármelyik intenzív élete elősegíti a másik, a többi arcforma életét. 

Itt az alkalom, hogy Almási Gábor nem új keletű  kétségét — ..Ki tekinti a 
szobrokat kincseknek?" — eloszlassuk és megcáfoljuk. Mi, akik születésnapján 
köszöntjük, magunkénak tudjuk, érezzük szoborkincseit: meg őrizzük őket és 
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szeretnénk, ha még sokúig alkotna, ameddig csak ereje, egészségi állapota engedi. 
Tiszta szívvel gratulálunk a június 13-án 80. életévébe lép ő  Almási Gábornak és 
kívánjuk, hogy emberséges körülmények között éljen, alkosson sokáig! 

'.A művészetet nem lehet megmagyarázni." De arra, hogy mi indítja el, mi 
az, ami afelé ösztönzi az embert, ami müvésszé avatja, hogyan válik a m űvészet 
elkötelezettjévé — van magyarázat. 

Háromnegyed évszázad egy ember, egy m űvész életében olyan határk ő , 
amely előtt már ott van, ott kell lennie a bizonyítéknak, a bizonyosságnak: ezért 
éltem, maradandót alkottam. Azon túl, a m űvész véleménye szerint, ha nem is 
bevégeztetett, de nagy dolgok már nem teremthet ők, nem születnek. Petrik, 
,,határkövén" innen letette, bizonyított, megalkotta m űvét, azt a ..bizonyos" 
művet, amellyel beírta nevét a m űvészettörténetbe. Papír-, homok-, grafit-, 
üvegképeinek legjobb darabjaival. 

Az ',indulás" nem mindig a „földközel", Petrik esetében az n ćgiség szele", a 
faszénkontúrral határolt, megrajzolt angyalszárnyak, szárnyas angyalkák b űvö-
lete — a templomfestő  apa hatása. Gyermekként a festészet örökében lépked. 
Gyűlik, halmozódik, érlelődik benne az élmény, a tudás, az elhatározás, ami a 
művészet felé hajlítja, fordítja. Gyermeki ösztönnel, a m űvészetre fogékonyan, 
akaratlanul Leonardo da Vinci ',utópisztikus" álmait éli a hajó, repül ő, színes 
papírsárkány, kedvenc játékai társaságában. Kés őbb minden lehetőséget megra-
gad,kihasznál, hogy festhessen, festészettel foglalkozzon. A színház, a díszletter-
vezés lesz m űvészetének fellegvára, képz őművészeti elgondolásainak 

kifejezőeszköze, nyelve, ami által egyéni alkotóvá, önálló fest ővé fonja ki magát. 
A társasmunka, a közösség, a kollektív kiállítások életéhez tartoznak, m űvészetét 

éltetik, gazdagítják. 
Petrik Pál alkotásait nagy mesterségbeli tudás, zeneiség, érzelemtöbblet 

hatja át, annak ellenére, hogy a tájnak és az embernek nem a klasszikus formáját, 
megjelenítését találjuk képein. Cím nélkül is megértenénk mondanivalóit: múlt, 
jelen, jövő  egyidejűsége egyidejűleg él rajtuk. Felfedezi az anyagot és olyan 
eljárással, formákkal, vonalakkal, színekkel .festi' meg, amelyeknek nem szép-
sége — energiája, hatóereje van. Olyan módon fedezi fel az anyagot, mint egy 
ismeretlen földrészt, amely vizuálisan létezik, tud róla, de nem találkozott vele. 
Ezek a nyomok kizárólag az ő  nyomai, felfedezései. Az említett, kombinált 
technikával készült alkotásokat érdemes lenne ',összerakni", ,,eggyé ötvözni", 
amely egy remek, időálló, maradandó freskórészletté-egésszé állna össze — korá-
nak és alkotójának örök krónikása, reprezentánsa lehetne. 

Kivánjuk neki, hogy legyen ideje és ereje a további alkotáshoz, a bizarr ötlet 
megvalósításához. Szeretettel köszöntjük születésnapján és köszönjük, amivel 
többek lettünk általa. 

, BARANOVSZKY EDIT 
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ÉGTÁJ  

Szabadka 600 éves 

DUDÁS ÖDÖN 

SZABADKA VÁROS TÖRTÉNETE (5.) 

A SZABADKAI KATONAI ŐRSÉG SZEREPLÉSE AZ ÚJ LAKÓK 
BEJÖTTÉT ŐL 1743. ÉVIG 

1685-1743. 

Alig telepedtek meg Szabadba jövevény lakói új lakhelyükön, alig dördült 
el az utolsó ágyúlövés Zentánbl 1786-ban, már is parancsot kaptak a fejedelemt ől, 
illetőleg a hadi ügyeket intéző  bécsi haditanácstól, melyben meghagyatik nékik, 
hogy az úgy nevezett ,Szabadkai telepet" tizennégy sánccal körülvegyék, meger ősít-
sék, és a végeken katonai határőri szolgálatokat tegyenek. 

Okmányilag bizonyfthatjuk, hogy a szabadkai őrség első  kapitánya Szutsics 
Lukács vala. Ő  volt az, ki Vidákovics György bácsi kapitánnyal a kereszténység 
ellenére, a török ellen Szerém megyébe, Belgrád és Temesvár vidékére a szabad-
kai őrséggel kicsapásokat tevén, gyakori támadásaikkal annak sok károkat 
okoztak.' 

Ugyanők hűséges szolgálataik közben s különösen Belgrád elestével (Szalay 
szerint 1690-ben) minden birtokukat és vagyonukat elvesztették. 

Történt közben, hogy Zentára, Becsére és Szerémbe téli szállásokra vonul-
tak a török és tatár csapatok. Ezeket Szutsits katonái nem csak kifosztották s 
levágták, de még bizonyos Szí„ijártó nev ű  basájokat is agyon verték. 

Ilynemű  kirándulásaikról számtalan fogollyal érkeztek vissza az er ősség 
falai közé. 

Mint okmányunk mondja, az ellenség folytonos nyugtalanításával és őrkö-
déssel tölt el minden idejök. Szegeden 1691. évi május 15-én kelt levelében gróf 
Herberstein Lipot cs. k. kamarás és altábornagy, mind ezen tényeket bizonyítván, 
úgy ebből, mint az alábbi felsorolandókból megállapítanunk lehet, hogy a sza-
badkai fegyveres lakosság közvetlen a szegedi katonai parancsnokság alatt állott 
mindaddig, míg a polgárosítás 1741 bekövetkezett 2  

A bécsi császári haditanács az uralkodó nevében 1690. évi június 4-én egy 
okmányt adott ki, melyben elismeri, hogy Szutsits Lukács a kereszténysége 

1  Okmánytár 7. sz. 
2  Okmánytár 7. sz. 
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természetes ellensége, a török ellen, minta szabadhai praesidiumi katonaságnak 
kapitánya ezen min őségben és tisztségben számos esztendőkön keresztül szolgált 

Felsége hűségében, egyszersmind továbbra is felruházza őt a császári és kir. 
kapitányi címmel, kikötvén mind az által, hogy minden zsold és a kincstár 
bárminemű  terheltetése nélkül tartoznak a szabadkai szolgálataikat teljesíteni. 3  

1695. évben, midőn a Thököly-féle felkelés ismét nagyobb mozgásba hozta 
hazánkat, a szabadkai őrség ismét megtette azon áldozatokat, melyeket az 
uralkodó érdekei kívántak. 

Ekkor azonban Szutsits Lukács szerencsétlenül járt; mert a felkel ők ellen 
küldetvén csapatával, azok által elfogadott, keményen bántalmaztatott, összes 
javaitól hi fosztattván sok ideig raboskodott. 

Gróf Schlick Lipót tábornagy és a Duna, Tisza és Maros közti vidékek 
főparancsnoka említi 1699. april 15-én Bécsben kelt okmányában, hogy Szutsits 
e fogságból az isteni gondviselés által megszabadult ugyan, de nem sokkal kés őbb 
a zentai táborba rendeltetvén, itt ismét minden vagyonát elveszté. Megemlíti 
továbbá, hogy Szutsits Lukácsot személyesen is ismervén tudomással bír arról, 
hogy a törökkel való háború megkezdése óta, az ellenség er ődítéseinek meg-
ostromlásánál, úgy a nyílt ütközetekben is mindenütt, ahova vezényeltetve és reá 
szükségvolt, mint ő  cs. kir. Felségének hűséges és vitéz katonája magát kit űnőleg 
viselte."4  Városunk őrségének vitézségét dicsér őlég említi Nagy János a megvál-
tóról nevezett Szt. Ferencrendiek tartományi főnöke Bécsben 1699. május 30-án 
kelt levelében, említvén, Hhogy nemzetes és vitézl ő  Vidákovics György bácsi, 
Suchich Lukács szabadkai és Markovics Dániel az ő  György nev ű  fiával együtt 
zombori híres dalmata kapitány urak az alattok álló lovas és gyalog katonasággal 
a múlt években, de különösen 1685, 1686, 1687 és 1688. években, azén házfőnök-
ségem idejében Szegeden és végvidéken életüket, vérüket nem kímélvén, mind a 
mellett is, hogy összes javaikat és vagyonukat elvesztették, éjjel nappal, az 
ellenséggel szemben önmaguknak feláldozásával ő  Felsége érdeke mellett meg 
nem szűnő  álhatatossággal és kitartással harczoltak; mely által nem csak a haza 
javát mozdították el ő, hanem a mi legkegyelmesebb urunk dics őségét és az 
uralkodó Ausztriai ház fényét is minden erejökb ől védték stb."5  

Hasonló bizonyítványt ad Bécsből 1699. július 27-éről báró Nehem cs. 
tábornok Szutsits Lukács és Vidáhovics György kapitányok részére, melyben 
említi, hogy az ő  viselt szegedi parancsnoksága ideje alatt ezen vitézek a vezény-
letük alatti szerb csapatokkal hét évig egy Krajczár zsold nélkül híven szolgáltak, 
s különösen Thöhöly felkelése elnyomásában kitűnő  résztvettek mind addig, míg 
1699-ben a Kárlovici béke megköttetett. Ezen okmány is gyanítatja velünk, hogy 
a szabadkai őrség tényleges és nevezetes részt vett az 1697. évi zentai óriási 
ütközetben. 6  

Gróf Marsigli Lajos Ferdinánd tábornok, ki az országos határok meghatá-
rozása végett küldetett ki a végekre, Szegeden 1701. évi május 6-án bizonyítványt 
adott ki Szucsics Lukács szabadkai kapitány részére, melyben írja: «miként ő  nem 

3  U. o. G.  sz. 
4  Okmánytár 8. sz. 

U. o. 9. sz. 
s  U. O. 10. sz. 
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csak az utolsó háború alkalmával a katonai dolgokban, hanem más többféle ezzel 
kapcsolatos katonai kiküldetésekben is, melyek az én kormánylatom alatt, legin-
kább az országos határok megalapítása czéljából történtek, mindenkor Ő  felsége 
szolgálatában híven, szerényen, álhatatosan járt el, úgy annyira, hogy nem csak 
a legpontossabban eleget tett szolgálati kötelezettségeinek, hanem minden alka-
lommal teljesített hasznos szolgálatai által dicséretre méltó érdemeket is szerzett 

Az 1703-1711-iki szabadságháború 

II-ik Rákóczi Ferenc, a dicső  emlékű  választott fejedelem emlékirataiban 
azt mondja: 

..A mindenható engem eszközül használt, hogy felébresszem a magyarok 
keblében a szabadságnak, a rossznak meg szokásától már-már h űlni kezdő  
szeretetét." 

És elkezdődött a nyolc éves szabadság háború s tartott 1703-tól 1711-ig. Ez 
neveztetett „kuruc világnak". 

Az 1703. év elején a tiszavidéki magyar nép összegyűlvén, Bige László és 
Pap Mihály személyében küldöttséget indított a Lengyelországban id őzött Rá-
kóczihoz és Bercsényihez, kérvén őket, jönnének be s szabadítanák meg az 
országot, ezzel együtt szüntetnék meg azon nyomort, mely már elviselhetetlenné 
vált. 

Rákóczi Bercsényivel egyetértve, miel őtt az elhatározásra rászánta volna 
magát, anyagi erőt gyűjtött, s csak akkor indult határainkra. 

Eleinte Károlyi Sándor szatmári főispánnal, Nigrellivel s a kivált Biharban 
összpontosított szerbekkel volt küzdelme kevés szerencsével; majd azonban a 
köznép a nemesség tömeges fölkelése, és Károlyi Sándor csatlakozása oly súlyt 
adának a küzdelemnek, mely a történet lapjai tanúsága szerint páratlan dics ősé-
get, hírnevet szerzett a magyar nemzetnek. 

Szabadka helysége mint palánk er őd a délről beszármazott dalmáta — 
boszniai lakókkal a szabadságharcban már nemzetiségi viszonyainál fogva sem 
vehetett aként részt, hogy Rákóczi pártjára álljon. Megmaradt az osztrák házból 
származott uralkodók mellett, meg már azon indokból is, mert betelepedése óta a 
török ellen intézett hadjáratok alkalmával vér-, pénz- s vagyoni áldozatot hozott; 
a magyar nemzeties állami életet alkalma nem volt még megismernie, folyton 
katonai fegyelem alatt álló fegyveres csapatot képezett, s végre nem csatlakozha-
tott Rákóczihoz: mert ez id őt Bácsmegye területén magyar lakosság nem volt 
található. 

A török ellen vívott 1697. évi zentai csata után 1701-ig Szucsics Lukács volt 
még a szabadkai dalmáta katonaság kapitánya, valyon ő  volt-e ebben a minőség-
ben a Rákóczi ellen küzd ő  szabadkai csapatok vezetője? bővebb adatok hiányában 
meghatározni nem tudjuk. 

Annyi tény, hogy 1701, s őt 1713-ig tehát befoglalva a kuruc világot, 12 évig 
szabadkai kapitányt nem ismerünk; 1713-ban Szucsics Illés foglalta el az els ő  

7 Oklevéltár 11. sz. 
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kapitányi rangot. 1703. július végén báró Glabicz ezredes és szegedi várparancs-
nok — midőn Rákóczi hadai nem csak Szabolcsot, Szatmárt és Bihart elfoglalták, 
de Békés megyét is megszállották — a Tiszántúlról élelmet nem kaphatván a 
Pestmegyei Kecskemét, N. Kőrös, Cegléd és Izsák lakosaira parancsolt, hogy 
élelemmel lássák el az őrséget, hivatkozva Schlich tábornok rendeletére. Miután 
azonban ezen helyek Budavár élelmezésére voltak kijelölve, a fenti követelés 
teljesítésétől a megyei alispán által eltiltattak. 8  E katonai rendelkezés kétségte-
lenné teszi, hogy Szeged közvetlen határhözségei, ezek közt Szabadha is a várbeli 
katonciség élelmezésére bizonyos élelmi szereket tartozott szállíttatni; akkor pedig, 
midőn a vár parancsnok a távolabbi helyekre szorult, bizonyára Szabadka és 
környéke e nembéli adózásának b őven eleget tehetett. 

Következtethetjük abból is ezen adózás teljesítését, mert Szeged katonai 
őrsége rác volt, s mint a történelem mondja, a szegedi vár ekkor egyik f ő  fészek 
lévén, mindinkább fenyegetve l őn a főkelőktől. 

Ha figyelemre méltatjuk, hogy a szabadhai bunyevác lakosság, mint saját 
kapitányai vezénylete alatt állő  külön katonai testület, a Thököly-féle mozgalmak 
elnyomásában is tényleges részt vettek, s mióta beköltözött, mindig a császáriak 
részén állott, hapitányai és tisztei császári rangot viseltek, kétségtelen, hogy a 
szabadkai bunyevác lakosok egy része benfoglaltatott a szegedi „rác" őrségben. 

Kiba császári ezredes 1703. szeptember hónapban Csongrádnál a kémlel ő  
kurucokat szétvervén, a szegedi táborba vonult, honnan ugyan e hó 29-én kelt s 
a Duna—Tisza közére bocsájtott kiáltványában: Rákóczit és Bercsényit mint 
becstelen, csaló, hitszegett pártüt őket az Isten, világ és haza ellenségeit, a 
közbéke felháborítóit, valamint a pártukon lév őket is végső  veszéllyel fenyegeti, 
a császári királyi felség iránti húségben megmaradottakat minden kegyelemr ől 
s jutalomról biztosítja. Egyben utasítja a községeket, hogy mindenik néhány 
hiteles személyt s szekereken tábora számára élést küldjenek, a kurucok mozgal-
mairól őtet értesítsék stbi. 9  

A német—rác had azonban nemsokára Halasnál megveretett. Itt esett el 
Kyba is. 

Már ez előtt, 1703. Aug. 9-én kelt kiáltványában azt mondja Rákóczi 
fejedelem: ',Tudván azt, hogy ezen mindenkor fegyverhez szokott rácz német is 
országunk nem kevés búját, bosszríját szenvedte: azért, hogy ő  is országunk régi 
dicsőséges szabadságában részesülhessen, akaránk ezen levelünk által tudtára 
adnunk, hogy minden id őnap s halogatás nélkül fogjon fegyvert, kötelezze édes 
hazánk szolgálatára magát; mit ha elkövet, megígérjük igaz magyarságunkra, 
hogy fiúról fiúra, maradékról maradékra oly szabadságban lesznek, hogy sehol 
senkinek semmi adót nem adnak; minden rácz városok, a melyek most hazánk 
szabádsága mellett fegyvert fognak, valamint más hajdúvárosok, oly szabadság-
gal fognak élni és egyedül csak fegyverökkel fogják hazájokat szolgálni. Ellenben 
pedig, ha édes magyar hazánk, egyszersmind maga szabadsága mellett is fel nem 
ül, sőt inkább ellenünk fegyvert fog, úgy a mint már némely Váradra gy űlt ráczok 
elkezdették vala: minden könyörületesség nélkül öletjük, vágatjuk, s őt a gyerme- 

8  Hornyik: Kecskemét tört. 4. k. 22. 23. 1. 
9  Hornyik 4. okm. 21. sz. 
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két is kardra hányatjuk és Isten boldogítván fegyverünket egészen kigyökerezzük 
a magyar hazából." 

Kedvező  sikere azonban nem lett ezen proclamationak, fenyegetésnek; 
mert a szerbség s vele együtt az alig beköltözött bunyevác nép megmaradt a 
császári szolgálatban. 

Mikor a Kecskemét-határbeli gulyákat a bácskai és szegedi szerb katonák 
elrablották, s mikor a Pestvármegye középpontján lev ő  Kecskemét a fejedelmi 
hadak felfelé vonultával oltalom nélkül maradt, a bácskai szerb katonaság vezére, 
Monaszterly János Bajáról 1703. december 5-én körlevelet intéz a pestmegyei és 
kiskunsági községek elöljáróihoz, melyben utasítja azokat, hogy a ragadozókat, 
ország s szegénység pusztítóit, valahol találtatnak, megfogják és Budára vagy ő  
hozzá vigyék. ,Azonban egy néhány szarvasmarhát az tolvajoktól visszavettem, 
melyet is hajdúimmal őrzetek; ha kinek elveszett a marhája, j őjjön én hozzám és 
ha megösméri s magáénak lenni bizonyíthatja, kazébe adom, mivel senki jószágát 
bitangul nem kívánom." 1 ° 

Hogy Szabadka lakossága a bácskai szerbek támadásaiban ténylegesen 
részt vett, bizonyítja az, hogy a nyolc éves szabadságharc után, 1714-ben Szutsits 
Illés kapitány ebbeli tisztségében Károly császár által Bécsben 1714. jul. 29-én kelt 
okmányával, valamint a bécsi haditanács kiadványával meger ősíttetett. Minden 
körülmény odamutat, hogy a szabadkai őrség Monasterly alatt állott. 

A fentebb idézett .,Császár és koronás király hgelmes urunk és Fölséghe Rácz 
Hada Generalissa Monasterly János" által kiadott körlevél Pandur, Szeremlye, 
Kákony, Csanád, Sükesd, Faisz, Battyina, Kalocsa, Fokt ő, Uszod, Kara, Sz. 
Benedek, Ordas, Pattaj, Soldt, Apostagh, Vecse, Sz. Márton, Tass, Sz. Miklós, 
Dömsöd, Lacz Háza Taxon, Haraszti, Némedi, ácsa, Szabadszállás, Phülöpszál-
lás, Isác, Kecskeméth, Küress, Czegléd községekhez vala intézve. Ezek valának 
tehát kitéve leginkább a szerbek támadásának. A mai Bácsmegye északnyugati 
csekély része kivételével tehát egész területünk, beleértve Szabadkát is, a szerb, 
illetve bunyevác milicia szerveszkedési helyét képezte. 

Monaszterly fentebbi kiáltványával egyidőben ugyan, 1703. dec. 5-én a 
magyar királyi udvari Cancellária latin nyelven következ ő  levelet bocsajtá a ‚ Rácz 
Had Generalissához':• ',Tisztelt Vitézlő  Úr! Ismételve és szüntelenül ... panaszok 
érkeznek Pest Pilis és Solt s Bácsmegyék és a szomszéd helyek lakositól császár 
és király ő  felsége legkegyelmesebb Urunkhoz az uraságod kormánya és vezény-
lete alatt lév ő  rácz nép és katonaság ellen; mikép akár meghagyásából, akár 
engedelméből, majd számosabban majd kevesebben azok a városokra és falvakra 
rohanni, iszonyú zsákmánylást, gyilkolást, barmok falkástoli elhajtását s tetszés 
szerint az erőszak mindén nemét szabadon elkövetni merészelik és szokják, s 
már az ő  felsége iránti hűségben eddig is megmaradt szegény népt ől 8000 darab 
marhánál többet legközelebb pedig magából Kecskemét városból mintegy 4000 
darabot elraboltak légyen, siralmasan panaszolták; és mivel az említett rácz 
katonaság nem a haza veszedelmére, elpusztítására s a császári királyi h ű  alatt-
valók kifosztogatása végett bizatott uraságod vezényletére; a fölebbvalókat és 
tiszteket pedig, kiknek kötelességükben áll minden kihágást és er őszakot meg- 

10 Hornyik: Kecskemét tört. 4. k. 33. okmsz. 
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gátolni, a kik önkormánya alatt állnak, megzaboláznia, az ily gonosz tettekt ől 
elriasztania és elvonnia kellenék; de hasonló esetekben az elnéz ők vagy alattva-
lóik iránt engedékenyek, könnyen megegyezéssel, ha nem nyilvános meghagyás-
sal vádoltathatnak s következ őleg amazokét felelősséggel tartoznak. Ugyanazért 
vitézl ő  Uraságodat ezennel hivatalosan és komolyan intjük és serhentjük, hogy reá 
bízott katonaságot az olyatén embertelen kihágásoktól szigorúan eltiltani sjöv őben 
féken tartani, a károsoknak elégtételt szolgáltatni, azoktól jogtalanul s er őszak-
kal elvett javakat nekik visszaadatni, a b űnösöket pedig példásan megfenyíttetni 
el ne mulassza, így önmagáról és övéir ől gondoskodni fog, hogy jövőben azok 
helyett felelősségre ne vonattassék." 

Alig hangzott el azonban a „rácz tábornok kiáltványa", alighogy az ugyan-
azon napon kelt kancelláriai leirat Monaszterlihez jutott, a fönt is említett 
pestmegyei és kiskunsági helységek Ilosvay Imre dandárnok által már fölhivat-
tak, hogy: ,tudniillik az Nemes kis kunsági helységek magok nagyobb oltalmazá-
sára Kecskeméth várossára öszve gyű llyenek és összve folyamodának, magokat 
most még ahoz iid ő  lévénjó sánczal ottan az Ráczoh fene hegyetlensége s indulattya 
ellen erősen környül vönnék." 

A Bácskával szomszédos pestmegyei és kiskunsági magyar községek meg-
védhetők nem lévén, emez intézkedés világosan magyarázza, mennyire terjedt a 
veszélynek kitett pestmegyei rész; s ezt világosan magyarázza az, hogy Bácska 
határának felső  része képezte a válasz falat az ellenséges területt ől. 

A szabadságharc ügye a következ ő  1704-ik évben nagyon előre haladt. 
Rákóczi april hónap végén már a Duna mellé vonult; innen Károlyi és Forgács 
Simon hadtestét Dunántúlra Bercsényi támogatására küldé, majd maga a Dunán 
hidat kezde építeni s maga is szándékba vette a Paks fölött fekv ő  Földvárnál való 
átkelését. 

Május 5-én kelt s a dunántuli megyékhez intézett körlevelében azonban 
már lemond átkelési szándékáról, alkalmasint azért, mert a bácskai rácok mind 
inkább gyülekeznek Szegednél, s mert seregének hangulata részben Dunatiszakö-
ziek — ellene volt föltett szándékának. 

A dunatiszaközi Kecskemét, Körös, Cegléd által kiállított hadakat lakóhe-
lyök védelmezhetése céljából hazabocsájtja. Egyszersmind ismerve seregének 
hangulatát, mely hangulat a szerbek támadása miatti aggodalom által ked-
vezőtlenné vált, elkerülhetlen szükségesnek látta a folyton garázdálkodó rácok 
megfenyítését. 

Emlékirataiban írja a fejedelem:' 1  ',hogy (seregemet) a ráczoktul való aggo-
dalomtól megszabadítsam, parancsot adtam Gróf Eszeterházi Antalnak, nyomul-

jon a Duna mentében lefelé. Tüzérségemnek, mely néhány 10 és 12 fontos ágyuból 
és két mozsárból állott, a podgyásszal együtt a Duna és Tiszta által képezett 
háromszög alapján (base) kellett átmennie s velem Szeged alatt egyesülni, mert 
e várost bombáztatni akarám." 

E hadjárattal Bácsmegye és Szabadka vidékének szerb lakossága sújtatott 
leginkább, mert midőn a fejedelem a Duna mellett lefelé nyomult, a szerbség elöle 
szerte futott. A kurucok azonban a mocsárokban is vadászták őket s rájoh gyújták 

11 Thaly Kálmán: Rákóczi emlékiratai. 94.1. 
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a nádasokat, ahova menekültek. Fluck alezredes, a bácsi vár parancsnoka az els ő  
felszólításra átadá a fallal kerített Ó várat, mert félt a kuruc t űzérségt ől, pedig ez 
leginkább ennek híjával volt. 12  

Lefelé vonulván a kuruchad Bács vára alól Titelnek tartott s égetett, 
pusztított mindenfelé. A szerbek leginkább a török uralom alatt lév ő  Bánátba és 
Szerémbe menekültek. Rákóczi említi, hogy a Duna mentében le Titelig és a Tisza 
mellett föl egész Szegedig sehol ellenséget nem látott. ',Valamennyi rácz a török 
földre menekült." 

Hogy azonban az üldözés nagymérv ű  volt, kitűnik abból is, hogy július 4-én 
már a fejedelem kilenc szerb zászlót küldött a solti táborba. Darvas Ferenc, a 
táborban jelenvolt főhadibiztos Martonosról júl. 19-én eként ír Nagy Köröshöz 
és a szomszéd helyekhez: 

'Mi ide Martonoshoz érkezvén Isten segítségéb ől holnap délig Szegedig 
megyünk, azért, hogy az meg fáradt s éhezett had meg vidámuljon, kgltek mennél 
több kenyérrel értessen bennünket éjjel-nappal ott lakosok, ha hoznak eladni 
konyhára valót, elkél, szalonnát, vajat, káposztát, túrót és ehez hasonlókat, nem 
lévén hova bíznom, ezen elfáradt had megujulására kenyérb ől kglteknek kényte-
leníttetem írnom. Mi az egész Ráczországban Dunán, Tiszán innen lev ő  nagy 
roppant helyeket összveégettük. Datum Martonos Die 19. July 1704." stbi. 

A hadjárat tehát 3 hét alatt befejeztetett. A fejedelem említi: ,seregeim nagy 
zsákmányt szereztek mindennem ű  barmakban: azonban sokat szenvedének a nyár 
hősége, a forró homokban naponként 8-12 óráig tartó menetek s a vízhiány miatt, 
minthogy a Duna folyását nem mindig követhet űik. 

Szegedről kérte a fejedelem a temesvári basát, engedné meg, hogy a tiszán-
túli törökök élelmet hozhassanak táborába, s távolítsa el a török földre (Bánság) 
menekült szerbeket a határokról, nehogy megint visszatérhessenek. Azon jelen-
ség, hogy az élelem beszerzés végett Rákóczi kénytelén volt a Tiszántúlra folya-
modni, igazolja, hogy Szabadka környéke tökéletesen kifogyott a hadélelmezési 
cikkekb ől. 

Rákóczy augusztus 26-án Gyöngyösön szállott meg, hol az ausztriai császár 
részéről megbízott békéltet ővel, Széchényi kalocsai érsekkel volt találkozandó. 

A békekötési kísérletek tárgyalására kés őbb Gyöngyös helyett Selmec 
tűzetvén ki, a fanatikus nemzetiségek közt fölmerült viszályok az ez évi október 
15-éig létrehozott fegyverszünet által megszüntettettek. Heister cs. tbnok, a 
szerémi Úgy Globicz Szegedi vpnok a bácskai rácoknak sept. 25- és okt. 7-én kelt 
rendeleteikben kötél, kerék s karó büntetése alatt eltiltották a kicsapásokat. 

Ezen fegyverszünet alatt Hellebront János ezredes 1704. okt. 4-én a solti 
sáncokból azt írja a nagykörösiekhez: 

,,Minthogy hála Istennek ily híreink bizonyosan érkeztek, hogy az Ráczság 
mind Zombort, úgy más falukat is megszállották, Bajaiak az szedésre (szüretre) 
feljöttek, és a többi is feljön lakóul, az Zombor táján lev ő  helységek már szántanak, 
vetnek és minden oeconomiát exerceállyák, azzal a szándékkal, hogy ők az ma-
gyarsággal megegyeztek volna, és se az Rácz, se penig az Magyar soha egyik a 
másikra nem akar többé hadakozni. Azért akarám Kkk Urunk e ő  Nga képében 

12 Ugyanott. 
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parancsolni — hogy e jövő  hétfűre viradóra az egész katonáit, valamennyi vagyon 
mindgyárt ide küldgye, hogy a kecskeméti katonákkal megegyezvén, Szabadba 
vagy Baja felé egy fordulást tennének, vizsgálásnak okáért, ha csakugyan a 
holdolást amplectálnák, avagy pedig más csalárdság vagyon benne; a ki ha ugy 
vagyon, ollyan erővel leszünk, hogy annak megfelelhessünk." 

Mily eredménye lett e kémlel ő  hadjáratnak, nem tudjuk; mert erre nincsen 
adatunk. 

Érsekújvárnak 1704. november 16-án történt megvétele után a Duna—Ti-
szaköz vezénylőtábornokává Bottyán János, a félszemű  hős neveztetett ki a 
fejedelem által. Ő  hajdan deák s egy jezsuita rendház portása volt; de katonává 
lévén, oly vakmerő  harcokat vítt a törökök ellen, hogy már a császár szolgálatá-
ban ezredesé l őn. Mint a fejedelmi emlékirat mondja: ,,a ráczok igen féltek t őle." 

E vas ember átvévén a vezényl ő  botot, rögtön a megyei területünkön 
kalandozó szerbségre irányzá figyelmét. Legelőször is leszáguldozott hadával 
Titelig s itt a Dunán, Tiszán átkergeté a zavargókat. Megtisztítá végképen e tájat 
a szerbségtől, ennek folytán Pétervárad és a közelfekvő  Szeged erősségeitől 
elvágta az élelmezési vonalat. 

Szabadka gazdag vidéke kétségkívül sokkal járult Szeged er ősségének fen-
tartásához. Már a szabadságháború megkezdésétől nemcsak katonát szolgáltatott 
az őrség erősítésére, de folytonosan élelmi szerrel is ellátta azt. Bottyán szigorú 
föllépése folytán azonban most elvágtatott a vártól. A Pétervárad, Szeged és Buda 
közt fönállott összeköttetés ilykép tökéletesen meggátoltatván, bizonyára Sza-
badta vidéke is erős kezekkel tartott féken. 

Valószínű, hogy e prédálás súlyát nagy mértékben érezte városunk is, bár 
arra határozott adatunk nincs, hogy leégettetett vagy fölprédáltatott volna. 
Lakossága részben a szegedi várba, részben a Tiszántúli török területre futhatott. 

1705. május haváig Bottyán úgy Szegedet, mint Péterváradot körültáborol-
va tartotta. Valószínű , hogy táborának egy része Szabadbán is be volt szállásolva, 
mert mint forrásaink említik június hónapban Szeged már végs ő  szükségre juta. 
Annyira szorongatta a vezér, hogy báró Globicz parancsnok már már lemondott 
a megtarthatás reményér ől. Eleséget, segélyt sehonnan nem vihetének be, úgy 
elvágta a kurucság az összeköttetést minden fel ől. 

Glöckersberg cs. tábornok azonban Budáról kiindulva a Duna mellett fekv ő  
kömlődi sáncot Bottyán megveretése után bevette; majd az év őszén Herbeville 
cs. tábnok Erdély elfoglalására indulván ennek Esztergomból levonuló seregét 
Bottyán háborgatta; az ellenség azonban ennek dacára levonult Szegedig. Bottyán 
ezen kalandos kísérő  szerepe alkalmából Alpáron okt. 9-én kelt levelében írja, 
hogy ő  maga sebei miatt fekvő  beteg; de huszárai egész a szegedi palánkig járnak, 
a ráccal és némettel csatázván. Ugyan Alpárról okt. 12-én írja: ,Mostan Szenta 
ágy Martonyos felé azon ráczoknak úgy bácskaiaknak is distrahalásohra magam 
ezeremet másokkal együtt elküldöttem." Oktober 15-én úgy ír Rákóczihoz: ,,Egy 
rendbéli portásimat Szeged felé hüldöttem az Bácskára, kik is jól alá lévén az 
Bácskaságra: Péterváradjárul Szegedre jövő  ráci kocsikat (tábori szekerek) fel-
verték, az ráczokat levágták, rabul is egynéhányat hoztak; hármat azok közzül 
meghagyattam, az többit pedig itt ben is levágattam. Hiszem Istent, hogy mostani 
portásim többet is hoznak." 
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Másnapról (okt. 16-áról) írja a kuruc vezér a fejedelemhez: ,.Ennek el őtteni 
levelemben megírtam vala alázatosan Fejedelemségednek, hogy a németnek a 
Tiszán által való menetele után mindjárt magam regimentemet Martonos, Ka-
nizsa és Szenta felé commandéroztam, kik is immár szerencsésen járván, vissza-
fordultak; sok ráczokat vagdaltak s rabul is hoztanak. Péterváradjául is németek 
ott lévén, azokat is mind levagdalták. Ökröket, más szarvasmarhákat is felest 
hajtottak. A vitézl ő  rend közül — Istennek legyen hála! — egy ember kár sem 
esett, hanem sebben egynéhányan estenek, de az sem halálos." 

Ugyanaznap közli Károlyi Sándorral Kecskemétr ől: „Szintén ezen órában 
érkezett meg magam regementem Halasra, mellyet Martonos, Kanizsa és Zenta 
felé portára küldöttem volt; igen szerencsésen jártak, sok ráczot vágtak, rabul is 
hoztak stbi." 

Oktober vége felé ismét becsapást intézett a vezér egész Péterváradig, s a 
sok zsákmányon kívül még egy ágyút is elfoglaltak katonái. E hó 31-én kelt 
tudósítása szerint ',egy szóval (katonái) egész péterváradi sánczig az körül és belől 
levő  helységeket s úgy minden nem ű  jószágokat porrá tették." 

Az 1706-ik év vármegyénk és így Szabadha téreit békében találta. Bottyán, 
bár a Dunán túlra kelt, mégis el őbbi hadjáratai biztosították a vidéket a szerbség 
kicsapásai ellen. 

1707. év első  hónapjaiban Károlyi parancsára Bertóthy István pusztító a 
megint nyugtalankodó bácskai szerbséget, mely erre Kecskemét földulásával 
válaszolt. (Hornyik 4. 184.) Az itt életben maradt lakossága szerbek által fogságra 
hurcolt felei kiváltásán gondoskodott, s ez iránt a szegedi és péterváradi parancs-
nokságokkal lépett érintkezésbe. Ezek feltételül szabták a Bertóthy által elvitt 
szerb foglyok kikeresését. 

Május 9-én 110 kecskeméti rabot kísértetett a péterváradi pnok Szeged felé, 
kik közül időközben négy elhalt, két hajadon Martonoson, egy Osztrován (Adán) 
férjhez vétetett, három megszökött. 

Ezentúl krónikáinkban nem találunk több oly adatot, mely a „hurut világ-
ból" tájékunkat érdekelné. 

A majtényi mezőn megtörtént a fegyverlerakás. Egyid őre csendes lett 
nálunk is minden. 

A város termékeny nagy határa az oka, hogy az új települ ők a katonáskodás 
mellett nagyobbára a földmíveléshez is hozzá fogtak. 

Ez által Szabadkán oly jólét állott be, hogy dacára a már eddig hozott 
nagymérvű  áldozatoknak, 1717, 1718 és 1719-ben a város lakossága a kormány-
nak a folyamatban volt török háborúban önkéntes ajánlatok által élelmi szerek, 
pénz, lovak és marhákban roppant segélyt adhatott. 

1731-ben Június 16-án kelt a bécsi cs. haditanács levele, melyben az 
uralkodó nevében Szucsics Jakab tiszavidéki szabadkai kapitány a neki a már 
előbb elhalálozott egykori szegedi katonai parancsnok, GrófHerberstein altábor-
nagy által adományozott és ténylegesen viselt tiszavidéki kapitányi rangjában 
megerősítettik; felemeltetik, hogy ősei nem csak a magyarországi zendül ők elnyo-
másában, hanem a török háborúkban is erélyes szolgálatokat tettek az uralko-
dónak. 
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De nem csak ősei katonáskodtak vitézül Szucsics Jakabnak; egyidőben 
vérrokonai, Szucics György és Szucsics Lukács is alkapitányai voltak a szabadkai 
helyőrségnek. 

Ezen és más tiszteivel élén a mindig iparkodó dalmata lakosságot 1737-ben 
s több éveken át a törökkeli háborúban ott látjuk Viddinnél, Mehádiánál, Nizánál 
és Belgrádnál. Ezen harcokban az ellenséges fogságba esett több szabadkai 
katona kiváltására a város tulajdonából 16.000 forintot fizetett ezüstben. 

Ugyanekkor Futahról Temesvárra, tehát 18 mértföldnyire a katonaság 
számára szükségelt lisztet, 80 lovat és 100 igavonó marhát lakosainak nem 
csekély megerőltetésével tulajdon költségén is ingyen szállított a város. Ugyan-
csak díj nélkül szállított a cs. k. hadsereg lovai számára 600 szekér szénát 
Kanizsára. 

A hozott áldozatok sorában meg kell még említenünk, hogy 1739-ben a 
fellázadt erdélyi oláhság lecsendesítésében is résztvett a szabadkai őrség. E célra 
egy lovas és egy gyalog osztály teljesen felszereltettett. 13  

1740-ben a belgrádi sáncok lerombolásánál 600 kézi munkást állított ki 
Szabadka, s ezek élelmezésére, hat hónapra 36.000 forintot utalványozott. 

1742-ben a franciák és poroszok ellen négy osztály teljesen fölszerelt katona 
és 150 ló küldetett a hadsereghez Szabadkáról. De hogy a lelkes lakosság 
pénzbelileg is hozzájáruljon a háború költségeihez, 1743-ban a cs. k. kincstárnak 
21.000 ftot fizetett. 

Ezen és hasonló hazafias érdemek méltánylása indította a magyar törvény-
hozást, sőt magát a dicső  emlékű  Mária Terezia királynőt is, hogy a nem sokára 
megtörtént 1741. évi országgyűlés által hozott 18-ik törvénycikkben érdemei 
felsoroltattak s az elrendelt polgárosításnál azok tekintetbe vétetni rendeltettek. 

(Folytatjuk) 

13 A szabadkai nemzetőri katonaság ezen oláh mozgalmak elnyomására Temesvár-
megyéig nyomúlt elő. L. oklevéltár 33. sz. a. 

A zsinagóga belseje 1985-ben 
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MAGYAR LÁSZLÓ 

SZABADKA LEGRÉGIBB EMLÍTÉSE 

Nagy Lajos halála után összeroppan az Anjouk birodalma, s mire Zsigmond király 
korában az ország egysége újból helyreáll, megjelenik a rettegett ellenség — a 
török. I. Murád szultán 1389-ben a rigómezei gy őzelemmel Szerbiát török vazal-
lus állammá változtatja. Ezután a török martalócok rendszeresen fosztogatják 
Magyarország déli határát is, miközben a Balkánról menekül ő  szerb telepesek 
elözönlik e vidéket. 1  Miután 1396-ban a bulgáriai Nikápoly vára alatt vereséget 
szenvednek a királyi csapatok, Zsigmond ezentúl állandó török veszéllyel számol-
hat. Mégis feladja a török elleni támadás gondolatát, és érdekl ődését a bels ő  
viszonyoknak és családi ügyeinek szenteli. Segíti a köznemesség törekvéseit és 
előmozdítja a városok fejl ődését. 2  Szorgalmazta a városfalak felépítését és fel-
mentette a keresked őket a belföldi vámok fizetése alól. 

Zsigmond király uralkodása (1387-1437) idején az írásos források néhány-
szor hírt adnak Szabadkáról. Városunkat 1407-ben faluként, majd 1428-ban már 
mezővárosként említik a fennmaradt dokumentumok. Szintén a Magyar Orszá-
gos Levéltárban, a DL 78060 jelzet ű  oklevélben fordul elő  1391-ben Szabadka 
eddig ismert legkorábbi említése. 

Mielőtt Szabadka els ő  említésének 600. évfordulóján röviden ismertetnénk 
e latin nyelvű  dokumentumot, hadd jegyezzük meg, hogy a középkori Magyaror-
szág déli határánál szervezett katonai-közigazgatási országrészeket bánságnak 
nevezték. Ezek élén a bán állott, aki a királynak volt felel ős tisztségviselője. 3  Az 
ország déli megyéit (Pozsega, Szerém, Ver őce, Valkó, Bodrog, Tolna, Baranya) 
külön a macsói bán hatáskörébe helyezték. O képviselte a királyi hatalmat, 
vezette a hader őt, kezelte a királyi pénzügyeket. Zsigmond király az országhatár 
legfontosabb szakaszának védelme érdekében Losonczi István macsói bánt ne-
vezte ki Baranya és-Bodrog megye ispánjává. 4  

Az említett oklevelet Losonczi István macsói bán bocsátotta ki 1391. május 
7-én. A vármegyében elszaporodott tolvajok és gonosztev ők megfékezésére köz-
gyűlést tartott, s e dokumentum többek között említést tesz egy .,Zabatkainak 
mondott Ágoston tolvaj"-ról (furem Agustinum dictum de Zabatka), Pakay László 
András fiának jobbágyáról. 5  A közelmúltban megtudtuk, hogy a Pakay (Pakai) 
család ismert bajai birtokos família, s a legkorábbi adataink róluk éppen az 
említett 1391. évi oklevél szabadkai vonatkozású adataihoz fűződnek. 6  Ez is 
alátámasztja azokat a feltételezéseket, hogy Szabadka és Baja kapcsolata egészen 
a középkorig vezethet ő  vissza. 

Feltehető  a kérdés: miért jelentkezik Szabadka — több vajdasági település-
hez viszonyítva — olyan későn a forrásokban? 

Tudjuk, hogy Becse idén, Kanizsa pedig a közeljöv őben ünnepli első  emlí-
tésének 900. évfordulóját. Megokolható e történelmi tény, mint az is, hogy 
Szabadka viszonylagos kései említése valószín űleg a kunok, a Duna—Tisza közé 
telepített török nyelv ű  nomád nép jelenlétével magyarázható. Búslakodásra 
azonban nincs okunk, ha arra gondolunk, hogy pl. Berlint 1237-ben, Helsinkit 
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1550-ben, Torontót 1794-ben, Stuttgartot a XIII., Göteborgot pedig a XVII. 
században alapították. 

Hadd idézzünk az 1391. évi dokumentumból, amelyben Szabadka eddig 
ismert legrégibb említése fordul el ő : 7  ..Mi , Lossunch-i István, Macho-i bán és 
többek között Bodrug-i ispán, emlékezetül adjuk: mivel az országban megsoka-
sodtak a tolvajok, rablók és más megrögzött gonosztev ők, ugyanazon vármegye 
nemeseinek egyetemével és egyéb, bármely állású és állapotú emberével a tolva-
jok, rablók, útonállók és más megrögzött gonosztev ők megzabolázására és kiir-
tására, valamint hogy minden panaszosnak megfelel ő  igazságot szolgáltassunk, 
a királyi felség szent György vértanú utáni legközelebbi vasárnapon (ápr. 30.) 
Bodrug helység közelében általános megyegy űlést tartott. Az említett Bodrugh 
vármegye nemeseinek egyeteme által tartott azon közgy űlésünkön kértük, hogy 
mellénk eskü dtekké jelöljék Sary-i Olivér fiát Istvánt, Gczth-i L őrinc fiát Jánost, 
Kelud-i Pál fiát Mátyást, Lekche-i Péter fiát Györgyöt, Barchan-i Bako fiát 
Miklóst, Gcrgery-i János fiát Pétert, Kengy-i Jakab fiát Tamást, Aranyan-i 
Lewkus fiát Miklóst, Pakka-i Mihályt, Bessenew-i Albert fiát Miklóst, Lekche-i 
Mykola fiát Jánost, Zantho-i Mihály fiát Jánost. Az esküdtek Seleud-i Albert 
mesterrel, alispánunkkal, valamint Chepch-i Gergely fia Miklóssal és Reeg-i 
Tamással, ugyanazon vármegye szolgabíráival az Istennek járó hitre és király 
urunk, valamint királyi szent koronája iránti h űség megtartására az esküt letet-
ték arra, hogy mindenben megtartják az igazságot, azt meg nem tagadják, sem 
el nem nyomják, a hamisságot ki nem igazítják és az Úr keresztfáját érintve érett 
és megfontolt tárgyalással minden megrögzött gonosztev őt név szerint el ősorol-
nak ... Chanad-i Resistromusnak mondott Benedeket, a kalocsai érsek úr job-
bágyát, mint tolvajt; a Side-i Syb-nek mondott Dénest, a Tompa-nak mondott 
László mester jobbágyát, mint tolvajt; Chantaht-t és Aranynak mondott Simon 
fiát Györgyöt, Thewtus fia László mester jobbágyát, mint tolvajokat; az Igalheg-i 
Chasma fiát Istvánt, a Hercheg-nek mondott Péter mester jobbágyát, mint tolvajt 
és útonállót; ennek testvérét, a Dws-i Chasma fiát Pált, az említett Herchegnek 
mondott Péter mester jobbágyát, mint tolvajt és Pál fiát János hospest, mint 
tolvajt; a Lengel-i Rufus Pál hospest, mint tolvajt, az odavaló Gellért jobbágyát; 
a Zabotkainak mondott Ágoston tolvajt, Pakay-i László fia András jobbágyát, 
ugyanazon Pakay-i András szolgáját ... Az el őbb megnevezett nyilvános tolva-
jok, útonállók és rablók, valamint egyéb megrögzött gonosztev ők az előírt bün-
tetés kiszabása végett lajstromba jegyeztettek. Az el őbb írt gonosztevők 
bűnösségük bizonyításakor a jog és igazságszolgáltatás színe el ől távol maradtak 
és nem jelentek meg gyűlésünkön, sem arról nem gondoskodtak, hogy valakit 
küldtek volna az ítélethozatalra. Ezért mi, az említett Bodrug vármegye alispán-
jával, szolgabíráival és esküdtjeivel együtt ezennel egyhangúan f ővesztésre ítéljük 
és mindennemű  birtokuk, tulajdonuk, javaik és dolgaik elvesztésére, bárhol 
legyenek is. Hogy pedig a gonosztev ők száma ne növekedjék — bárcsak egészen 
kiirtatnának az országból — megbízást adunk arra, hogy bárhol és bárkinél, akár 
várakban és városokban, akár szabad királyi és királyn ői helységekben, vagy 
nemesi birtokokon, ezen fent írt gonosztev őket, vagy közülük egyenként bárme-
lyiket, bárki és bárhol fölleli, ezentúl mindenki fölhatalmazást nyer, hogy őket 
megölje, fölakassza vagy bármilyen kínzásnak alávesse, javaikat és bárminem ű  
dolgaikat magának megszerezze és megtartsa. A fent írtak nemzetségéb ől vagy 
rokonságából soha senki semmiféle pert nem indíthat azok megölése és holmijaik 
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elvétele miatt azokkal szemben, akik őket megölik. Ezenfelül mindenki, akár  
nemes ember, vagy bármilyen más állású legyen, ugyanazon büntetésnek teszi ki  

magát, ha a fent írt gonosztev őket befogadja. Mi, az említett vármegye szolgabírái,  

jelen voltunk a fent írt báni gy űlésen és a fentieket a bán úrral teljes egyetértésben  

rendeltük el. Mindezeknek bizonyságául a bán úr pecsétje mellé függesztjük saját  

pecsétünket.  
Kelt az említett helyen a fentjelzett gy űlés 8. napján (máj. 7.), az Úrnak  

1391-ik évében.  
(Hátlapján egy nagyobb, meglehetősen ép, kerek pecséttel. Mellette jobbra  

és balra két kisebb pecsét töredékeivel.)"  
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Az 1391. évi oklevél másolata (Magyar Országos Levéltár, DL 78060)  

Az 1391. évi oklevélnek az a része, amelyben Szabadkát említi  
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MÁK FERENC 

SZOLGÁLNI HONT ÉS NEMZETET 
150 ÉVE ALAKULT MEG SZABADKÁN A NEMZETI NYELVEN 
MUNKÁLKODÓ TÁRSULAT 

Dermedt kor zordon éjszakáján 
Szent oltárt vettünk itt körül, 
Élesztve lángját lankadatlan, 
Hogy hajnal keljen lényibül. 
Kiolthatatlan lángolással 
Szeretni hont és nemzetet, 
Nemes versenyben lelkesfté 
Egymást vezet ő  és vezetett. 

(Torkos László: Sopron) 

Magyarországon a ',tudós társaságok" megalakításának gondolata és igénye a 
XVIII. század végén, a felvilágosodás uklasszicizúlódúsónak" idején jelentkezett, 
s az első  bátortalan kísérletek a jozefinizmus ',felszabadult szellemiségével" szem-
beni tiltakozásnak köszönhetik létrejöttüket. Nemzeti ellenszegülés volt ez Bécs 
felvilágosult abszolutizmusának magyarellenes politikájával szemben, vagy a 
liberalizmus pillanatnyi oldottsága által felkínált lehet őségek okos és ésszerű  
kihasználása a nemzeti művelődés ügyének felkarolására? Dacos ellenszegülés 
volt ',a művelt nemzet" messianisztikusan szép hitében, vagy az európai kötődé-
sek felismerésének, a hovatartozás polgári-nemesi igény ű  megfogalmazásának 
bátor pillanata? Végül is egyre megy, a szándék mögött a fölszabadult szellem 
cselekvő  szándékát kell látni. Bessenyei György 1778-ban Magyarság című  röpi-
ratában írta: 'Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy 
nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet, mélységet, valameddig a 
tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem." Ugyan ő  1781-ben már az akadémia 
megalapítását sürgeti Egy Magyar Társaság Iránt Való Jámbor Szándék című  
írásában. Magyar nemzeti akadémiáról azonban még hosszú évtizedekig szó sem 
lehet. 

Nem lehet szó az akadémia megalapításáról, mert az ellentétes volt a 
birodalom érdekeivel. Szeli István mutat rá egyik tanulmányában arra a sajátos 
ellentmondásra, ami a fölvilágosodás racionalizmusa és az államrezon között jött 
létre. Hangsúlyozza: a XVIII. század nemcsak a ',tudományok százada" volt, 
hanem az újraértelmezett ',birodalmi eszme" bölcs ője is, 'amely a nemzetileg 
viszonylagosan egységes nyugati nemzetállamok mintájára s a racionalizmus 
államelméletével érvelve csak egy akadémiát ismert el, mint a nemzeti tudomá-
nyok legfelsőbb fórumát". A Habsburg-monarchián belül azonban a felvilágoso-
dás birodalmi érdekeket kifejező  államrezonja és a nemzeti kultúra igénye 
mélységesen ellentmond egymásnak, s csak a reformkor fölszabadult liberaliz-
musa lesz képes kell ő  súllyal képviselni, kellő  határozottsággal pártfogolni a 
magyar nemzeti művelődés ügyét. Szeli István Hajnóczy József ama megállapftá- 
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sát idézi, amely szerint a bécsi udvari körök ,,attól félnek, hogy a nép a szükséges 
műveltséghez jut és így (...) az igazságnak és az erénynek megfelel ő  politikai 
alkotmányt teremt magának". 

Pedig akkoriban, a XVIII. század utóls ő  évtizedeiben a magyar nemzeti 
kultúra ügye sorskérdéssé vált. II. József reformpolitikája Magyarországon ha-
marosan népszerűtlenné vált, különösen az 1784. évi hírhedett nyelvrendelet 
után, amely az oktatásban és a közigazgatásban a német nyelvet tette kötelez ővé. 
A nemesi ellenállás egyre erőteljesebb lett, s a kés őbbi reformkor nagy eszméi 
először a magyar jakobinus mozgalom programjaiban nyertek megfogalmazást. 
Martinovitsék bátorságát véres megtorlás követte, s a jakobinusok kivégzése 
nyomán kelt rettenet a magyar társadalom cselekvésre kész csoportjait hosszú 
időre megbénította. ,,Mivel a bels ő  és a külső  politikai viszonyok kedvezőtlen 
alakulása folytán politikai cselekvéssé a polgári fejl ődés energiái nem válhattak, 
a nemzeti haladás eszméinek fenntartására és kifejezésére csak až irodalom 
művelése és főképp a nyelvi öntudat ébren tartása, a nyelv megujulása révén nyílt 
lehetőség" — írja a kor ellentmondásaira rámutatva Fábián Pál. Így történhetett, 
hogy a fölvilágosodás racionális századának abszolutista birodalmi börtönét 
megjárt Kazinczy Ferenc által vezetett és irányított nyelvújítási mozgalom sokáig 
a magyar nemzeti haladás egyetlen lehetséges útját jelentette. Mozgalmuk révén 
vált világossá, hogy minden racionalizmus ellenére a nyelv pallérozásának ügye 
a feudalizmus elleni harc egyik — talán egyetlen — formája volt. Hiszen ahhoz, 
hogy az ',ész századá"-nak minden okosságával meghirdetett kapitalista gazdasági 
rend és a polgári társadalom Magyarországon is teret nyerjen, ahhoz nem 
utolsósorban a nemzeti tudományok megújulására volt szükség. Ám hogy ,,m űvé-
szet és tudomány magyarul szólhasson a nép nagy tömegeihez, hatalmas méret ű  
nyelvbővítés, új szók tömege kellett." S mert Bessenyei és társai fellépésével a 
magyar irodalommal — és a nemzeti tudományokkal — szemben immár európai 
igények fogalmazódtak meg, s mert 1780-ban az els ő  magyar újság, a Magyar 
Hírmondó megjelenésével immár tudományos fóruma is volt a nyelv megújításá-
ért vívott küzdelemnek, találkozhatott immár a cselekv ő  jó szándék a nyelvi 
„nemesbedés" ügyével. 

A nyelvújítási (reformerej ű) mozgalom küzdelmeinek részleteit ismerjük. 
A Kazinczy Ferenc vezette és irányította mozgalom — amelyhez olyan neves 
személyek csatlakoztak, mint Rát Mátyás, Mátyus Péter és Révai Miklós, a 
Magyar Hírmondó els ő  szerkesztői, a túlkapásoktól sem mentes Bartzafalvi 
Szabó Dávid, továbbá a tudományos nyelv megújítói, Kováts Mihály, Farkas 
Ferenc és Pethe Ferenc, valamint a mozgalom kétségtelenül legtekintélyesebb 
író-tudósai, Kazinczy fiatal hívei, Kölcsey Ferenc és Szemere Pál — els ő  nagy 
csatáját az 1795-ben megjelent Debreceni grammatiha szerzőivel, Görög Deme-
terrel és Kerekes Sámuellel vívta annak eldöntésséért, hogy a ',magyar nyelv 
fejlesztése a nyelvőrzés vagy a nyelvújítás elvi alapján állva follyék-e tovább". 
Ortológusok és neológusok közök az elvi csatározás — melynek legfontosabb 
pillanata az 1813-ban kiadott Mondolat, s a Kölcsey Ferenc és Szemere Pál által 
1815-ben közzétett válasz, a Felelet volt — egészen 1819-ig zajlott, amikor 
Kazinczy a Tudományos Gyűjtemény XI. számában megjelentette nevezetes 
Orthologus és Neologus; nálunk és más nemzeteknél című  írását, amely határozott 
érvelésével végleg eldöntötte a vitát. 
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A nyelvújítási mozgalomban kicsúcsosodó nemzeti megújulás igényét, a 
társadalom “európaizálásá"-nak szükségességét azonban nemcsak a szellemi élet 
kiválóságai ismerték fel. A nemzeti fölemelkedés nemes szándéka elevenen élt a 
közgondolkodásban is, s elsősőrban az akkoriban alakult tudós társaságok t űzték 
ki feladatul az Hönnemesbítés" útján történ ő  közművelődési felemelkedés ügyé-
nek a szolgálatát. uHa akadémia még nem is, de apróbb társaságok létrejönnek a 
kultúra központjaiban, az iskolákban, ezen belül is els ősorban a protestáns 
intézményekben"- írja egyik igen jelent ős tanulmányában Holpár Gizella. A 
Debreceni grammatika egy 1789-ben meghirdetett, de sikertelenül végz ődött 
pályázat után hat évvel, 1795-ben jelent meg. Nem lehet véletlen, hogy az 
ortológusok és a neológusok felsorakozásának pillanatában, 1790-ben a soproni 
evangélikus gimnáziumban Kis János kezdeményezésére, Németh László, Hra-
bovszky István, Halasy Mihály és Potyondi László közrem űködésével megalakult 
a Soproni Magyar Társaság, a kés őbbi tudós társaságok mindegyike által köve-
tésre méltónak tartott egyesület. Legfőbb feladatának a magyar nyelv és a kultúra 
ügyének szolgálatát tekintette — annak a magyar nyelvnek a szolgálatát, amely 
a német és a latin nyelvvel szemben teljesen kiszorult az iskolából. Kis Jánosék 
— írja említett tanulmányában Holpár Gizella — ,.természetesen tudják, hogy a 
nyelv ügye önmagánál sokkal többet jelent, a nemzet ügyét, mert a nyelv e 
nemzeti összetartozás egyik fontos kifejez őeszköze, de alakítója is". 

A Soproni Magyar Társaság m űködését — az evangélikus egyház támogatá-
sával, nemegyszer a védelmére szorulva — 1790. március 20-án kezdte meg, s 
legfőbb feladatát a szellemi önművelésben látta. Els ő  ülésének jegyzőkönyvében 
szerepel a megfogalmazás, ami szerint céljuk „magokat anyai nyelvökbe heten-
ként való munkálkodások egymás előtt való elolvasása által is gyarapéttatni". A 
kötelességeket pedig négy pontban foglalta össze: a vállalt feladatokat el kell 
végezni, rendszeresen meg kell jelenni az összejöveteleken, a munkák min ősítése 
s az ítéletek miatt senki nem sért ődhet meg, valamint hogy az összejöveteleket 
szombatonként déli két órakor tartják. A Társaság m űködését a legmesszebb-
menőkig a demokratikus szellem jellemezte, új tagot csak közmegegyezéssel 
lehetett felvenni, közösen döntöttek arról, hogy a fölolvasott dolgozatok közül 
melyik volt a legjobb, együtt folytattak eljárást a vétséget elkövet őkkel szemben, 
akiket viszont a társaik védtek, mindenki egyforma mértékben fizetett tandíjat, 
de kötelesek voltak egyéb pénzforrásuk után is nézni. 1792-ben azonban lénye-
gesen módosult az alapszabályzat, amely ett ől kezdve a rendes tagok mellett 
előírja a uhallgató társak" (a rendkívüli tagok) felvételét is, ám ez már rengbéli 
különbséget jelent. Ennek alapján a jogok is különböz őek voltak — dolgozatot, 
munkát, bírálatot csak a rendes tagok olvashattak föl, csak ők vitatkozhattak s 
ítélkezhettek, a rendkívüli tagok — jelenlétük mellett — legfeljebb könyvet 
kölcsönözhettek a Társaság könyvtárából. Id ővel ugyan tettek engedményeket a 
hallgató tagok irányába is, a jog- és rangbéli különbségek azonban mindvégig 
megmaradtak. A Társaságba mindenki maga kérhette a felvételét, ám szigorú 
elvárásoknak kellett eleget tenni; a jelöltnek dolgozatok megírásával kellett 
bizonyítania szellemi kiválóságát. Ennek ellenére volt olyan korszaka a Soproni 
Magyar Társaságnak, amikor az evangélikus gimnázium diákjainak tizenöt-húsz 
százalékát is tagjainak sorában tudhatta. Az iskolából eltávozott tagok ',érdemes 
társ"-ként továbbra is leveleztek a Társasággal, s elvárták t őlük, hogy évente 
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egyszer, munkájuk felolvasásával részt vegyenek az összejövedelen. A soproni 
ifjak pártfogókat is választottak maguknak, akik közül a legismertebbek kétség-
telenül Széchényi Ferenc és Kazinczy Ferenc voltak. 

A diáktársaság működését Bécs több ízben rendelettel tiltotta meg, a 
konvent azonban ezt mindannyiszor visszautasította, mondván: a tanárelnök 
jelenléte biztosíték a politikamentes, kulturális tevékenységre, a deák urak 
egyébként is ',csak" az önművelés igényének kialakítására, módszereinek elsajá-
títására, a tehetség felfedezésére és ösztönzésére törekszenek. A Soproni Magyar 
Társaság közreműködésével jött létre a város els ő  színielőadása is; 1792-ben a 
diákok mutaták be a társaság egyik tagjának, Lakatos Jánosnak színpadi m űvét. 
Dolgozataik legjavát 1804-ben Próbamunkák, 1837-ben pedig Virágfiizér címmel 
kötetben is közreadták, könyvtáruk pedig 1846-ban már meghaladta az ezeröt-
száz kötetet, ami abban az id őben kétségtelenül tekintélyes gy űjteménynek 
számított. 

Másfél évszázados működése során a Társaságnak — amely tevékenységét 
1950-ben kénytelen volt beszüntetni — diákkorukban olyan neves tagjai voltak, 
mint az alapító Kis János, majd pedig Döbrentei Gábor, Pákh Albert, Orlai 
Petrich Soma, Balassa János, Torkos László, Székács József, Gombocz Zoltán és 
Gombocz Endre, Zsirai Miklós és Káldy Zoltán. 

A Soproni Magyar Társaság példáját — hasonló célokkal, hasonló szervezeti 
felépítéssel, hasonló feladatok vállalásával — hamarosan a pápai, a pozsonyi és a 
szombathelyi diákközösség követte, működése azonban egynek sem volt olyan 
messzire világítóan áldásos és folyamatos, mint a sopronié, ami — Béccsel szem-
ben — mégiscsak a tanári kar határozott kiállásától és pártfogásától függött. 

Vajon van-e (s ha van, kell ő  módon megindokolható-e?) történelmi tör-
vényszerűség abban, hogy az els ő  magyar tudós társaság megalakulását követ ően 
kerek fél évszázadnak kellett elmúlnia ahhoz, hogy az ország déli területén, 
Szabadkán is létrejöjjön hasonló kulturális-művészeti jellegű  szerveződés, a Nem-
zeti Nyelven Munkálkodó Társulat? A társadalmi-politikai körülmények 1840-re 
lényegesen megváltoztak, a nemzet történelmének talán legfényesebb reneszán-
szát élte. Kohlmann Dezső  kései méltatásában jól látta: a Társulat ',története, 
alapításának módja és ideje, munkálkodásának elvei és önképzésének módszerei 
a Széchenyi-féle korszak nemes törekvéseire mutatnak". S bár mások voltak 
működésének körülményei és feltételei, legfőbb feladatának e Társulat is az 
önművelést, s az önművelés által a nemzeti művelődés ügyének a szolgálatát 
tekintette, számba véve a magyar reformkori virágzás legszebb tapasztalatait is. 

A Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat megalakulásáról és mindössze 
néhány éves működéséről kevés írásos emlék maradt az utókorra. Minden 
későbbi méltatás jószerével egyetlen forráshoz tér vissza — így Gyöngyösi Dezs ő  
a Kalangyában megjelent Az els ő  vajdasági magyar irodalmi társulat című  
tanulmányában, valamint a már idézett Kohlmann Dezs ő  is a Naplóban közzétett 
Szubotica 100 év el őtt — Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat" című  cikké-
ben —, a zombori Bácska 1881. július 12-i számában közölt Az els ő  szabadkai 
irodalmi társulat 1840-1846 című  visszaemlékezéshez, melyben egy bizonyos 
Pájó idézte fel négy évtized múltán a korabeli emlékeit. Az álnév mögött Szent-
györgyi István idősebb Váli Béla alakját véli felfedezni. A Pájó álnév visel ője — s 
nyomában Kohlmann Dezs ő  is — tudni véli, hogy az érdekl ődő  . a társulat összes 
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iratait feltalálhatja a szabadkai Nemzeti Casino könyvtárában", az írásos emlé-
keknek azonban az id ők során nyoma veszett. Mindezek hiányában pedig nehe-
zen rekonstruálható a Társulat m űködése. 

Az azonban egészen bizonyos, hogy a Nemzeti Nyelven Munkálkodó Tár-
sulat 1840. szeptember 18-án tartotta meg alakuló ülését. Iványi István Szabadba 
szabad királyi város története című  művében ugyan azt írja: más városok „ifjúsá-
gának példájára minálunk is 1841. május 15-én lelkesült fiatal táblai jegyz ők és 
jogászok" megalapították m űvelődési társulatukat, ,melynek tagjai szónoklatok, 
szavalások, költemények s más szépirodalmi és politikai cikkek írása és kölcsönös 
megbírálása által törekedtek a magyar nyelv m űvelésére " (a kiemelés Iványi 
Istváné), ám ő  minden bizonnyal a Társulat hatósági bejegyzésének id őpontját 
veszi működésük kezdeti időpontjának. ',Nem elbizakodott ifjú, de az életvihará-
val megküzdött agg én, vallom — írja az a bizonyos Pájó —, hogy egyesülésünk 
célja a lehető  legmagasztosabb volt, s ennek kivívásához er őnk nem volt méltat-
lan, s a mód, mellyel edzettük azt, [a] lehet ő  leghelyesebb." 

Az alapító fiatal táblai jegyzők és jogászok sorában ott szerepel Szárics Jen ő, 
Simony Mihály, Antunovits József, Karvázy Zsigmond, Meznerits József, Varga 
János, Sárcsevits Ambrus, Prokopcsányi Tivadar, Hoffman Ferenc, Zárics 
György és Vinkler N. Úk voltak azok, akik a vidék magyar ifjúságának kicsinyes, 
élvhajhászó életvitelével szemben a szellemi igényességre, az önm űvelésre töre-
kedtek. Vállalkozásuk különös, egyedülálló jellegét maga Pájó érzékletes leírás-
ban mutatja be: ,,Egyesültünk kik munkás, nagyratör ő  s kitartó munkára kész 
lelket éreztek magukban; kik megvoltak gy őződve, hogy a nemzettesre súlyosodó 
nyomasztó terhek erejét szelídíteni s kés őbb megsemmisíteni csak szakadatlan 
munka, kitartó küzdelem, szüntelen csüggedetlen szorgalom által lehetséges. 
Látva a nemzet anyagi emelkedését, éles szemmel beláttuk, hogy ez csak az 
esetben lehet valódi, szilárd alapja a nemzet nagyságának, ha kim űvelt, magas-
ban szárnyaló lelkierő, szellemi fensőbbség hatványozza." Majd így folytatja: 
',Tenni, eszméket, elveket hirdetni, hazaszeretetet élénkíteni, el őkészíteni az utat 
az európai nemzetek műveltebbjei sorába volt a magasztos cél. A helyes cselek-
vésig az önművelés egyedüli nyitott út volt. Az önművelés tere volt egyedül 
szabad, s legkevésbé korlátolt a magyar ifjúság részére. Azon tudattal léptünk e 
térre, hogy menten minden mellékérdekt ől ifjúi nyers erőt, ernyedetlen gyakor-
lat által izmosítani, de egyúttal csinosítani is fogjuk. Jelszavunk volt az önm űvelés 
vágya s közel vagy távol jövőben érvényesíthet ő  munkásság." 

Az egyetlen hiteles forrásnak tekinthet ő  írás részletekbe men ően is bemu-
tatja a Társulat szervezéti felépítettségét, ám adós marad a sokkal jelent ősebb 
tények feltárásával, azzal, hogy a nemes szándékú egyesület tagjai mit írtak, mit 
alkottak, érdeklődésük mely területek felé irányult, s mi lett ennek tudományos 
és művészi eredménye. Pótolhatatlan mulasztásnak bizonyult ez, hiszen id ők 
során az egyesület Évkönyve — amelyet mindvégig Meznerits József vezetett — 
elveszett 

A szabadkai kör működését befelé a korlátlan szólásszabadság, kifelé a 
szigorú titoktartás jellemezte. Amellett, hogy a tágoknak kötelez ő  volt havonta 
egy-egy dolgozatot benyújtaniuk, találkozásaikat hetente megtartották, melye-
ken — Kossuth, Wesselényi, Széchenyi, Deák és Fáy portéi alatt — ',társadalmi s 
politikai hitvallásukat" vitatták meg. Tevékenységük — emlékezik Pájó — „sokol- 
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dalú volt. Politikai cikkek, széptani elméletek, szerelmi és bordalok, ódák, 
satyrák, epigramma, aphorisma, adoma, rejtvények, új szavak, beszély és regény 
volt rendesen a felolvasás sorozatában." Legtöbben a .lyra költ ői babérok"-ra 
pályáztak, közülük valamennyien a .középszer űnél több költői erővel" bírtak, a 
legsikeresebb közülük mégis Meznerits József volt, ám t őle is mindössze egyetlen 
.népdal"-töredéket őriztek meg a följegyzések. Érdemes idézni: 

Édes anyám, nem fonok már több szálat, 
Felteszem a gerendára rokkámat. 
Meghalok én, elhagyott a szeret őm, 
Készen legyen holnapra a szemfed őm. 

Hármas hantnál temettess el engemet, 
Zöld hantokkal fedd be hideg testemet. 
Arra szokott hazajárni szeretőm, 
Hadd lássa ő, hol van csendes temetőm. 

Meznerits „tehetséges, gazdag képzelemmel áldott költ ői lélek volt" — tartja 
róla az emlékezet, amiért is barátai vice-Pet őfinek nevezték. 

Az egyesület tagjainak körében igen népszerű  volt a szónoklat. A legkivá-
lóbbnak ezen a téren Hoffmann Ferenc bizonyult, ő  írta A szónoklat és a szavalás 
elmélete című, akkoriban nevezetesnek tartott művet. Félelmesebb műfajnak 
bizonyult a bírálat; ez nem utolsósorban Antunovits József kiváló elméjének 
köszönhető. ''Őt a többiek fölé emelte magas olvasottsága, széles kör ű  ösmerete 
az idegen irodalmak remekei közt feljogosították vezérül lépni fel." Könyörtelen 
bíráló volt, minduntalan a gondolatok eredetiségét kérte számon; ,,ostorozta 
kérlelhetetlenül a lanyha munkást, ki kevés gondot s szorgalmat fejt ki az eszme 
feldolgozásánál". Hideg ítészi modora volt, mellyel ,,kitiltó a költészet terér ől az 
ott meghonosodott alszer ű  tárgy a kifejezéseket". Jeles epigrammafró volt, véle-
ményét gyakran foglalta versbe, nem csoda, ha a Társulat tagjai úgy vélték, 
',kétszer jaj a műdarabnak, amely Antunovits József recensioja alá kerül". Szigora 
csak az új tagok irányába enyhült, de csak addig, amíg azok „általános színvonalra 
nem emelkedtek". A legtöbb vitát a bírálatok s az azokra adott válaszok váltották 
ki. “Az írói s bírálati szabadság elvénél fogva csak a tisztesség korlátain belül az 
elemzés, rosszallás és védelem a legvégs őkig szabad s jogos volt." 

Még egy fontos mozzanatát kell idézni a Társulat tevékenységének. Felté-
telezhető  ugyanis, hogy a kör tagjai határozott szándékkal ápolták a szerb—ma-
gyar irodalmi és kulturális kapcsolatokat is. Ha csekélyke is, de mindenképpen 
bizonyság erre, hogy Prokopcsányi Tivadar fordította szerbre Jósika Miklós A 
könnyelm űek című  regényét, melyet Lakomisleni címmel Bittermann Károly 
jelentetett meg Szabadkán 1846-ban. 

A sokat idézett emlékezés szerint a Társulatnak szerény kis könyvtára volt, 
melyben a Közhasznú ismeretek tára című  sorozat tizenkét kötete is megtalálható 
volt, továbbá a politikai m űvek közül Széchenyi és Wesselényi, a szépirodalmi 
alkotások közül pedig Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly, Zrínyi Miklós, 
Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Bajza József összes műveit őrizték. Könyvet 
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e gyűjteményből csak úgy lehetett kölcsönözni, ha annak árát a kölcsönz ő  letétbe 
helyezte. 

Bármennyire is fegyelmezett, bármennyire is szervezett volt a Nemzeti 
Munkálkodó Társulat tevékenysége, tagjainak hamar be kellett látniuk, munká-
juk kifelé korántsem érte el azt a hatást, amelyben a kezdetekt ől fogva remény-
kedtek. ',A kör munkálkodása kifelé, hatása a társadalmi életre létezése idején 
igen csekély volt — fogalmazta meg az emlékez ő. — Az ivás, dorbézolás s effélék-
ben inkább örömet s élveket talált ifjúság legnagyobb része elszigetelé magát a 
kör tagjaitól, ',különc"-öknek nézték azokat, kik nem a bor, paripa, agár, kostök 
s ostor hősei. Nevetség tárgya lett a kis munkás kör itt, mint volt országszerte a 
munkás férfi. Lenézték a szellemi foglalkozást; gy űlölték." 

A kör tagjai — látva, hogy fiatal, velük egykorú társaik sorából nem 
remélhetnek utánpótlást — az id ősebb polgárokkal keresték a kapcsolatot. 1842-
ben, működésük harmadik esztendejében az akkor megalakult Nemzeti Casino 
választmányi bizottságával lépnek érintkezésbe, s felkérik azt az egyesülésre. 
Nyomatékkal hangsúlyozzák: nem beolvadni, csak egyesülni szeretnének. A 
társulás hamarosan létre is jött, s a Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat attól 
kezdve a Nemzeti Casinón belül mint Olvasókör működött. Ezzel azonban 
mintha el is tűnt volna a városi közélet porondjáról. A kör ett ől kezdve az 
',irodalmi működést mellőzvén, a szorgalmas olvasást és a könyvtár gondos 
gyarapftását tűzte ki feladatául" —jegyezte fel Iványi István. Ekkor jut szerephez 
Váll József, a ',köztiszteletnek örvend ő, kora ellenére még fiatal lelk ű" kaszinótag, 
aki az egyesülés ügyviteli részét bonyolítja le. A Társulat tevékenysége azonban 
tovább veszít jelentőségéből, amikor 1846. július 12-én Baráti Körré alakult át. 
Váli Béla-Pájó ezt a Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat végleges megsz űné-
sének tekinti, Iványi István azonban Szabadkáról írt monográfiájában úgy látja: 
a Baráti Kör tagjai régi hagyományaikra esküdve megfogadták: 'gaz emberiség, a 
haza és a szabadság szeretetét keblökben táplálni; egymás becsülete, jelleme és 
gyengéi felett őrködni; a tudományos műveltségben előhaladni és ezen irányt 
mindenütt terjeszteni és védeni" fogják. Ugyancsak Iványi szerint a Baráti Kör 
',a mozgalmas 1848/9. évek után" szűnt meg működni. 

Hogy az egykoron Széchenyi István szellemi nagyságának igézetében ala-
kult Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat 1846. július 12-én Olvasókörként 
szűnt-e meg működni, vagy három évvel kés őbb a forradalom és a bukott 
szabadságharc sodorta-e el, végtére is egyre megy. Bukását, hosszú haldoklását 
mindenképpen a szellemi tevékenységét övez ő  közöny okozta. Hiába tartja az 
emlékezet, hogy a Társulat valódi virágzása idején a ',Pozsonyban, Pécsett, Pesten 
tanuló társaik tudósításai rendszerint a közbeszéd tárgyai voltak", hiába sikerült 
közülük egyeseknek ismert és népszerű  pesti lapokban is megjelenniük, a helyi 
közönnyel nem tudnak megbirkózni. A Soproni Magyar Társasággal ellentétben 
a szabadkai Társulatnak nem volt méltó utánpótlása, gyökeret sem tudott tartó-
san verni a bácskai televénybe. ',Nem azt kell kérdezni fel őlök, ki mennyire vitte 
közülök — mert hisz az élet hány érdemest nem érdemesít magasabbra az 
irnokságnál —, de igenis azt, hogy mennyi erő  van elaknázva műveikben. Az élet 
vihara szétszórta őket nem sok év múltán — emlékezik négy évtizeddel kés őbb 
Pájó. — Egy állandó emlékök maradt csak: könyvtáruk, a Nemzeti Casino 
könyvtárának alapja. Nem egy közül ők mint jeles író, költő  stb. hunyt el vagy 
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fáradt ki. Mint feledve van; hosszú negyven év alatt eltakarta emléköket, tetteik 
fölé halmozódott a feledés pora." 

A reformkortól öröklött lázas tenni akarást, cselekvésvágyat Szabadkán 
csak a kiegyezést követő  szellemi megújulás mozgalmai követték oly tiszta 
szándékkal, mint tette azt m űködése néhány esztendejében a Nemzeti Nyelven 
Munkálkodó Társulat. Gyöngyösi Dezsőnek igaza van, amikor a Kalangya lapjain 
1933-ban fgv fogalmaz: ha nem is alkotott nagyot és maradandót, s ha szellemi 
kihatásaiban sem volt erős, és fényes írói karriereket nem produkált is: mégis ez 
az irodalmi társaság volt az els ő, amely a Bácska borgőzös atmoszférájában és 
zsíros földjén először próbálta a talajt megnemesíteni a magyar kultúra és a 
magyar irodalom számára." A szabadkai fiatalok megértették azt, amire Kölcsey 
Parainesisében int: ',Magányos ismereteket szerezni, hogy azok a sokaságra 
átplántálva közkinccsé váljanak." 

Van azonban valami, ami talán még ennél is fontosabb: a Nemzeti Nyelven 
Munkálkodó Társulat félsikerének példája nyomán úgy tetszik, a felvilágosodás 
szellemi fényei a déli vidékekre csak a reformkor nemzeti radikalizmusával értek 
el, akkor is csak bátortalan kísérletként, mint ahogyan Széchenyi korának 
nemzetépítő  törekvései is jelentős késéssel, a kiegyezést követ ő  polgári kibonta-
kozás idején éreztették áldásos hatásukat. Ha van magyarázat a táj emberének 
lelkében dúló finitizmusra, annak okait minden bizonnyal c megkésettségben, a 
félig sikerült kibontakozásban kell keresni. 

1990. december 

IRODALOM 

Szeli István: A magyar kultúra ú4iai Jugoszláviában. Kossuth Könyvkiadó, Buda-
pest, 1983.; Szeli István:Akadémiánk születése. In: Az erózió ellen. Forum, Ujvidék, 1986.; 
Fábián Pál: Nyelvm űvelésünk évszázadai. Gondolat, Budapest, 1984.; Holpár Gabriella: 
.Műveltté tenni a nemzetet, nemzetivé tenni a m űveltséget"- Emlékezés a 200 éves Soproni 
Magyar Társaságra. Magyarok, 1990, október, II. évf. 10. szám. 132-140. o. Iványi István: 
Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka, 1888.; Pájó: Az els ő  szabadkai 
irodalmi társulat 1840-1846. Bácska (Zombor), 1881. július 12. N. évf. 31. szám, 2-3.o. 
Dr. Kohlmann Dezső : 100 év előtt - "Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat" - Az első  
szuboticai magyar irodalmi társulat 1840-1846. Napló, 1940. március 3. XLII. évf. 63. 
szám, 23-24.o. Gyöngyösi Dezső : Az els ő  vajdasági magyar irodalmi társulat. Kalangya, 
1933. június, II. évf. 6. szám, 363-369. o. 
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KLEIN RUDOLF 

PÁVATOLL ÉS ÉPÍTŐMŰVÉSZET 
SZABADKA SZECESSZIÓS LPÜLETEI EURÓPAI ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

A szabadkai szecessziós építészeti alkotásokkal foglalkozó cikkek leggyakrabban 
az épületek szakszerű  leírásával és Lechner művészetéhez való rokonításával 
foglalkoznak. Ebben a tanulmányban a maradéktalan m űvészettörténeti leírás 
helyett inkább a szellemtörténeti és társadalmi gyökerek elemzésére kerül sor. 

A szabadkai és általában a délvidéki magyar szecesszió minden szakadár 
törekvése és öntörvényűsége dacára mélyen gyökerezik az Osztrák—Magyar 
Monarchia és általában a korabeli Európa szellemi világában. Éppen szertelen 
másságra való törekvése rokonítja leginkább a kor és a közelebbi, illetve távolabbi 
vidékek művészi kifejezéséhez, áthidalva a gazdasági és társadalmi különböz ősé-
geket. A város és környéke szecessziós építészeti emlékeinek megértéséhez tehát 
a helyi adottságok számbavétele el őtt nélkülözhetetlen a szélesebb, monarchia-
beli és európai Zeitgeist felidézése. 

A XIX. század második felében Európa-szerte a politikai liberalizmus 
gazdasági és kulturális életének krízise a hagyományos értékrend válságához 
vezetett. A schopenhaueri akarat (Die Welt als Wille und Vorstellung) és Nietz-
sche dionüszoszi elve — az apollói világ rendjének, a racionalitásnak, harmóniá-
nak és fegyelemnek ellentéte — filozófiai alapokat teremtett a hagyományos 
akadémiai esztétika trónfosztásához. Egymást követték az akadémizmussal 
szembeforduló irányzatok és mozgalmak a XIX. század második felében: preraf-
faelizmus, impresszionizmus, szimbolizmus stb. Az építészetben megtörtént a 
szakadás az építőművészi és a mérnöki tevékenység között, az Arts and Crafts 
mozgalom felújította a kézművesség hagyományát, és hatása kiterjedt az építé-
szetre is. 

A századfordulóra az eleinte főképp francia-angol törekvések internacio-
nalizálódtak. Az új művészet már majd minden európai országban tért hódított, 
és a közös ismertet őjegyek mellett a helyi hagyományok, illetve adottságok 
nyomán egyéni alakot öltött (francia és belga art nouveau, angol modern style, 
német Jugendstil, bécsi szecesszió, olasz stile liberty, spanyol arte joven, estilo 
Gaudi, modernismo catalan stb.). 

A Habsburg Birodalomban e stílusnak — a kontinens nyugati országaitól 
eltérően — keletkezése és társadalmi háttere is volt és a Monarchián belül is eltér ő  
megjelenési formákban bukkant fel. E soknemzetiség ű  ország fejlődése politikai 
és kulturális szempontból különbözik Európa gazdaságilag fejlettebb nyugati 
országaitól. Már báró Eötvös József felfigyelt arra,' hogy míg Franciaországban 
a szabadsűg és egyenlőség eszméivel voltak leginkább elfoglalva, addig a Habs-
burg Birodalomban a nemzetiség eszméje volt a központi probléma. 

Noha eleinte a kiegyezés utáni gazdasági liberalizmus felélénkítette a 
vállalkozási kedvet és virágzó korszakot hozott az Osztrák—Magyar Monarchiá-
ban, az 1873-as krachot követ ően, már . 1882-ben a hagyományos liberális-kon-
zervatív politikai színtér újabb elemekkel b ővült. A nagytőke által fenyegetett 
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rétegek és a pozíciójukat vesztett osztrák-németek létrehozták az antiszemita 
pángermán és keresztényszocialista mozgalmakat. Az 1897-es választásokon a 
liberálisok lesújtó vereséget szenvedtek. A századvégre a nemzetiségi küzdelmek 
annyira kiéleződtek, hogy a parlamentarizmust be kellett szüntetni. 

Mégis minden zajos nemzetiségi színezet ű  belviszály ellenére a vezet ő  cseh 
és magyar értelmiségiek (például Karel Havli ček 1846, Kemény Zsigmond 1857, , 
František Palacky 1880, Tomás Masaryk 1895) nem szorgalmazták a birodalom-
tól való elszakadást. Véleményük szerint a Monarchia hathatós védelmet bizto-
sított a kis közép-kelet-európai népek számára az orosz expanzióval szemben. És 
nemcsak a keleti önkényuralomtól óvott, hanem Európához köt ő  kapocs is volt. 

Stefan Zweig, a Monarchia széthullása után az 1900-1910-es éveket a 
biztonság aranykorának nevezi. Ez nyilvánvalóan túlzás, de kétségtelen, hogy a 
Monarchia a térség eddig legsikeresebb gazdasági szervez ődési formáját képvi-
selte, ugyanakkor kulturális téren is specifikus platformot hozott létre. 

Az ösztönző  eszmét ',Isten halála" (Nietzsche) óta leginkább a haladás 
ideológiája képviselte Európa-szerte. Mivel a Monarchiában a megkésett fejl ődést 
idejekorán lefékezte a hetvenes évek krízise, a haladás eszméje még gyökeret sem 
ereszthetett igazán, érvényessége máris megkérd őjeleződött, ugyanakkor mivel 
az előző  korszak konzervativizmusa már nem válhatott vezérelvé, fellépett az 
ideológiai vákuum. 

Robert Musil így ír erről: 	ebben az államban valami titoknak, valami 
eszmének kell rejtőznie. Nem lehetséges azonban megállapítani, hogy ez az eszme 
micsoda. Nem az állam eszméje, nem a dinasztikus eszme, nem a különböz ő  
népek kulturális szimbiózisáé (Ausztria talán egy világkísérlet)." Majd 'A tulaj-
donságok nélküli ember' alaphangulatának megfelel ő  szkepszissel hozzáfűzi: «az 
egész valószínűleg csak az ösztönz ő  eszme hiányából adódó mozgás, mint a 
kerékpáros imbolygása, aki nem tapos el őrefelé." 3  

Az ösztönz ő  eszme hiánya, mely ideológiát alkothatna, a kulturális élet 
diszperziójához vezet. Eltér ő  szellemiségű  áramlatok sokasága jelenik meg a 
művészeti életben. Karl Kraus szerint a polgári liberalizmus m űvészetbe mene-
külése hozta létre a gazdag alkotói kedvet. A mai m űvelődéstörténészek is ezzel 
a véleménnyel értenek leginkább egyet. Úgy látszik azonban, hogy a m űvészetet 
nemlehet csupán kompenzációs, szublimációs tevékenységnek tekinteni. Ez nem 
ad választ arra a kérdésre, miért olyan a Monarchia m űvészete, amilyen. Való-
színű, hogy az ideológiai vákuum hozta a felszínre azt a gondolatot, miszerint 
nem létezik uralkodó eszme. E szabadság, illetve e korlátok -- de egyben követ-
hető  elvek -- hiányával magyarázhatók a Monarchia szellemi világában kibonta-
kozó Új távlatok, az ellentétes irányzatok párhuzamos fejl ődése filozófiában 
(platonizmus, pozitivizmus) és művészetben (impresszionizmus, szecesszió, ra-
cionalizmus). Ez a szakadás átterjed a társadalomra, az emberek társas viselke-
désére. Arthur Schnitzler szerint «Ausztria a társadalmi őszintétlenség országa." 
Egyesek szerinte szakadás behatol az emberek individuális, lelki életébe is. Ezért 
Sigmund Freud munkásságát gyakran hozzák kapcsolatba a Monarchia szellemi 
világával: a társadalmi szférában jelentkez ő  ellentmondások felfedezhet ők az 
id-ego-su-perego viszonyában. 

A Monarchián belül Magyarország gazdasági és politikai helyzete specifi-
kus. A polgári fejlődés itt még inkább megkésett, a társadalom egészét tekintve 
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a polgárság csak igen vékony réteg. Szerepét javarészt az a középnemesség 
vállalta fel, amely kiváltságai és konzervativizmusa révén szellemileg és anyagilag 
is szilárdabb volt, minta polgárság. E szerepvállalás persze csak félmegoldás volt. 
Ady szerint Magyarország elindult ugyan a polgárosodás útján, ám nem tudta azt 
végigjárni, mert történelméb ől ',kihullottak a kultúraépít ő  évszázadok." Sem a 
Kelet, sem pedig a Nyugat szellemét nem mondhatja magáénak, ..tragikus küsz-
ködéssel lebeg a félbarbárság és az ultracivilizáció között". E köztes állapot 
bizonyos szempontból még kívánatos is: a tömegek emancipációja fokozná a nem 
magyar nemzetiségek térhódításának bels ő  veszélyét. Ezzel hozható összefüggés-
be a magyarságnak az a félelme, hogy elveszti nemzeti identitását, és a nemzeti 
tudat ébredése is a századforduló táján. 

A Monarchia keleti és nyugati felében mutatkozó társadalmi és kulturális 
eltérések dacára az ideológiai (érték) vákuum egyfajta szellemi bizonytalanságot, 
ugyanakkor kísérletezést eredményez a birodalom mindkét részében. E bizony-
talanság feloldása és egy rend(szer) felállítása érdekében a m űvészi alkotás terén 
a szabadságot korlátozó törekvések láttak napvilágot. Szerb Antal rámutatott 
arra, hogy a XIX. század második felében egyes magyar gondolkodók, például 
Eötvös József vagy Madách Imre, a szabadságeszme üdvös határait kutatták. 4  
Tomáš G. Masaryk filozófus, a későbbi államfő, az öngyilkosságok gyakoriságát 
a megnövekedett egyéni szabadsággal hozta összefüggésbe, és megkérd őjelezte a 
szabad egyéni életvitel eszméjének létjogosultságát. 5  A korlátozott szabadság elve 
megjelent a művészi alkotás elméletében és gyakorlatában is. Arnold Schönberg 
arról számolt be a Harmonielehre-ben, hogy önmagára kényszerített korlátok 
révén igyekezett elérni a zenei tisztaságot. Még a kifejezetten filozófiaellenes 
szlovén születésű  bécsi-prágai-ljubljanai építész, Jože Ple čnik is kiemelte, hogy 
fontos a (művészi) szabadság behatárolása, s ezt formanyelvi szigorral igyekezett 
foganatosítani alkotásaiban. Ezek a korlátozások természetesen csak egyes alko-
tók elszigetelt és divergens kísérleteit jelentették, minden kodifikáció nélkül. 

A Monarchia művészetének közös jellemzője a múlt felé fordulás. Termé-
szetesen nem a múlt korok stílusainak kodifikált újraélesztésér ől van szó, mint 
az olasz reneszánsz vagy a romantizmus gotizálásának idején, hanem a történel-
mi elemek, a nosztalgia és a muzealitás iránti általános rokonszenvr ől. Jože 
Plečnik a Zacherl (Bécs, 1903-1905) háznál az olasz reneszánsz egyes kompozí-
ciós elveit juttatja érvényre (az építészeti elemek alkalmazása nélkül), a bécsi 
építészet legradikálisabb megújítója, Adolf Loos pedig a Goldman és Salatsch 
(Bécs 1909-1911) palotánál — minden modernitás ellenére — használja a klasz-
szicizmus egyes jegyeit. 

Ez az egész birodalom területére kiterjed ő  összetett és inhomogén szellemi 
klíma eltérő  építészeti irányzatok létrejöttét eredményezi mind a különböz ő  
vidékeken, mind pedig egyazon földrajzi egységen belül. A nagy stílpluralizmus 
gyökereit Renate Wagner-Riéger a társadalmi feszültségekben véli fölfedezni, a 
formanyelvek különbözőségét a szellemi elit és a hivatalos fórumok közötti 
antagonizmusból vezeti le. 6  Végül is ez ismét kapcsolatba hozható az ideológiai 
vákuumal, mely az említett szakadás el őzménye volt. így vált lehetővé Bécsben 
olyan egymástól eltérő  alkotók működése, mint amilyenek Jóseph Maria O1b-
richt és Adolf Loos, valamint Otto Wagner és Jože Ple čnik. Ugyanakkor megfi-
gyelhető  ennek a fordítottja is: a földrajzilag távolabb es ő  alkotók opusai közötti 
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nagy hasonlatosság, például Jakab Dezs ő  és a szlovák Dušan Jurkovi č, illetve Kós 
Károly és a lengyel StanisIaw Witkiewicz m űveinél. 

Csak történelmi távlatból fedezhet ő  föl e kor és e térség alkotóinak szellemi 
rokonsága. A különböz őségek egysége az ideológiai vákuum mellett a hagyomány-
hoz való kötődésből is táplálkozik (ebben a térségben nem voltak igazán sikeres 
forradalmak, a fejlődés lassú volt és fokozatos), valamint a történelmi folytonos-
ságból. Ahogy a hűbéri társadalmi struktúra fokozatosan magába olvasztotta a 
kapitalizmust, úgy integrálta a hagyományos művészi kifejezés az új áramlatok 
elemeit.' 

Ezért hát a magyar szecesszió nem is valóságos szecesszió, elszakadás a szó 
eredeti értelmében. Ez a stílus abban különbözött a századforduló táján haszná-
latos más irányzatoktól, például az art nouveau-tól, illetve a Jugendstilt ől, hogy 
a Monarchia többi szecessziós törekvéséhez hasonlóan, nem az eklektika ellen-
lábasaként jelent meg, hanem abból n őtt ki. A magyar szecesszióban viszont — 
a bécsi kozmopolita szecessziótól eltér ően — nemzeti kifejezés valósult meg. 8  Ez 
a stílus a nemzeti azonosság építészeti megnyilvánulása kívánt lenni. Keletkezése 
nem annyira spontán, mint inkább tudatos, a népi díszít őművészet kutatásában 
és újraélesztésében gyökerezik. Ezért sokan ellenezték. Hauszmann Alajos pro-
fesszor azt mondta, hogy népi az, ami történelmileg igazolva van, és nem az, amit 
művi úton népies elemek alkalmazásával varázsolnak el ő. Egyesek úgy látták, 
hogy a magyar stílus a kortárs közép-európai kultúrán kívül van. Sértette őket e 
kifejezés látszólagos egzotikuma. Ma persze, távlatból tekintve vissza, a magyar 
szecesszió sem különül el a századfordulós korszellemt ől. Nem véletlen, hogy 
Vágó József az eklektika megtagadójaként együtt említette Lechner Ödönt és 
Otto Wagnert. 9  E két alkotó viszont különbözősége dacára, éppúgy egy hagyo-
mány, kulturális kör, szellemi er őtér szülötte, mint Arnold Schönberg atonális 
és Bartók Béla tonális zenéje. . 

A Habsburg Birodalom etnikai, vallási és kulturális sokrét űsége híven 
tükröződött a Szabadkát is magába foglaló Bács-Bodrog vármegye városaiban és 
falvaiban. Magyarország társadalmi és kulturális kontextusán belül ugyan Bács-
Bodrog vármegye nem tartozott az élenjárók közé — Erdélyhez, Nyugat-Magyar-
országhoz és a Felvidékhez viszonyítva komoly lemaradást mutat a polgári 
fejlődés és általában a m űveltség terén —, sokrétűsége azonban specifikus kultú-
rát teremtett. 

Szabadka városa a megyén belül nem volt a legnagyobb hagyománnyal 
rendelkező  város. Zombor volt a megyeszékhely, a legrégebbi építészeti emlékek 
Újvidéket, illetve Péterváradot ékesítették. A XVIII. század vége felé — amint azt 
az 1778-as várostérkép is igazolja — Szabadka egy hatalmas falu, illetve bizonyos 
mértékig eltérő  morfológiájú (etnikumú) falvak együttese. Szabadka Bács-Bod-
rog vármegyén belüli felemelkedése Iványi szerint f őként az 1848-as események 
után következett be. A szabadságharccal kapcsolatos rombolások Szabadkát 
nagyjából megkímélték (Újvidék komoly károkat szenvedett), az Alföldi vasút, 
majd a budapest—zimonyi vonal a várost jelent ős közlekedési gócponttá és gaz-
dasági központtá tette. 

Szabadka fokozatos gazdasági felemelkedését azonban nem követte nyom-
ban megfelelően magas színvonalú kulturális élet. Ennek a szabadkai polgárok 
— amint az a századfordulós sajtóból kiviláglik — igencsak tudatában voltak, és 
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munkált bennük a vágy, hogy az .ország harmadik városának" (így tisztelték 
Szabadkát, mely lélekszámát tekintve valóban az ország harmadik legnépesebb 
városa volt) megadják a megfelel ő  kulturális nyomatékot. 

A város ügyes építészeti szabályozása biztosította ugyan az egységes/egyön-
tetű, harmonikus városkép kialakulását, ám a kulcsfontosságú, identitást bizto-
sító középületek mind a századforduló koráig várattak magukra. 

Kapóra jött hát a város becsvágyó vezet őségének a szecessziót meghonosító 
két budapesti építész, Komor Marcell és Jakab Dezső  újító szándéka, amely a 
város szokványos építészetét egy csapásra az ország élvonalába emelte, és a 
városnak építészeti identitást kölcsönzött. Valójában hasonló törekvések találtak 
egymásra. Az építész-páros is identitáskeresés céljából fordult az új irányzat, a 
magyaros stílus felé. 1899-ben Komor Marcell így fogalmaz a lipótvárosi zsinagó-
ga tervei kapcsán: ',Szemeimben különösen ajánlja ezt a tervet az a magyar zamat, 
amelyet ínyenc szemem a m űből kiérez." 1 Ó Néhány évvel később Jakab Dezső  már 
nem az ínyenc szem gyönyörködtet őjének nevezte a magyaros stílust, hanem 
kötelező  érvényű  irányelvnek: ,Bűnt követ el az az építész, aki nem korának 
megfelelő  stílusban tervez." 11  Ebből az idézetből kiviláglik az is, hogy a magyaros 
stílus alkalmazása nem valami beteges nemzeti felbuzdulás eredménye — hogy is 
lenne az két zsidó művész esetében —, hanem esztétikai imperativus, a modern-
ség letéteményese. Nem meglep ő  tehát az a meggy őződés, amellyel kiálltak e 
kifejezés alkalmazása mellett. Jakab igy irt kés őbb: .,Magyar építőművészek 
akartunk maradni, és ha kellett, er őszakkal is ráoktrojáltuk megrendel őinkre 
ennek az irányzatnak követését." 12  

Ezért nem csoda, hogy a helyi vezet ők nem álltak ellent Jakab Dezs ő  és 
Komor Marcell azon szándékának, hogy a város büszkesége, az új tanácsház 
ebben a stílusban épüljön. S őt a felsőbb hatóságok ellenállásának leküzdésében 
részt vállalt a város kiváló polgármestere, dr. Bíró Károly is. 

E stílus alkalmazásának természetesen nemcsak a becsvágy adott tápot. A 
fentebb említett érték- és ideológiai vákuum és identitásválság a soknemzetiség ű  
Bácskában is jelentkezik. E stílusnak hát az esztétikumon és presztizsen túl — 
amint azt Komor Marcell a Vállalkozók Lapjában kifejtette — els ődleges társa-
dalmi szerepe van: a szerteágazó kulturális törekvésnek szilárd anyagi keretet, 
fogódzót biztosítani. A népi épftészett ől a i'műépftészetig" fonódó formai folyto-
nosság megteremtésével Komor kulturális missziót kívánt teljesíteni: jelleget, 
azonosulási alapot adni a városnak, vidéknek. Ez a törekvése maradéktalanul 
megvalósult. Szabadkának és kisebb mértékben más délvidéki városoknak is a 
magyar szecessziós stílusú épületek a specifikumai. 

A magyar szecessziónak Szabadkán és az egész Délvidéken a szabadkai 
zsinagóga (1901T-1902) nyitotta meg útját. Tervei még eklektikus stílusban 
készültek (alkotói tartottak a magyar szecesszióval szembeni hivatalos ellenállás-
tól), de a megvalósult műben megjelennek a korai Jakab—Komor-féle szecessziós 
kifejezés főbb elemei: a lechneri örökség (nyerstégla szalagpárkány, majolika) és 
a magyar népies díszítés. A zsinagóga esetében ez különös ideológiai jelent őségű : 
válasz a századfordulós magyar zsidóság identitáskrízisére. Így aztán paradox 
módon a magyar szecessziót ',idegen elem", a zsidóság honosítja meg a vidéken. 13  

További érdekessége az épületnek a környezet (magyar) világa és a zsidó elemek 
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szimbiózisa, mely megfigyelhet ő  az alaprajztól a tömegképzésen át egészen a 
díszítésig. Az épület központi alaprajzú, de kívülr ől inkább — legalábbis közelről 
szemlélve — keresztalaprajzot sejtet. A domináns kupola körül tornyocskák 
biztosítják a környezet nyelvén a utemplomszer űséget". A díszítés szintetizálja az 
ősi zsidó elemeket a környező  nemzet folklórjával. 

A Délvidék legimpozánsabb szecessziós alkotása, a szabadkai városháza 
(1908-1910) építésekor Jakab és Komor megvált a lechneri formanyelv legf őbb 
elemeitől, és a marosvásárhelyi épületeikhez hasonlóan egyfajta radikális foklo-
rizmust fejlesztett ki. A pályam ű  a zsinagógáéhoz hasonlóan itt is eklektikus, de 
az előzőtől eltérően az alkotók túlleptek a zsinagóga bizonyos mértékig lechneres 
formanyelven: eltűntek a szalagpárkányok, a vakolt és nyerstéglarészek kont-
rasztálása és a mojolikaelemek b őséges alkalmazása a homlokzaton. Ebb ől a 
távlatból tekintve a zsinagóga csak el őtanulmánynak tűnt alkotói szemében: 
'1Már előzetesen a szabadkai zsinagógát magyaros stílusban terveztük és építettük 
fel -- írta a továbbiakban Jakab Dezs ő  a városháza kapcsán — (...) A város 
iparosait már akkor hozzászoktattuk, kioktattuk a nehéz és szokatlan magyaros 
formák kialakításához, tanítottuk őket, hogy kell a vasat, a fát, festést, k őfaragást 
akként csinálni, hogy felismerhető  legyen bennök a székely és kalotaszegi ma-
gyar ornamentika eredete. Igyekeztünk a különben parasztos és naiv formákat 
szalonképessé tenni, vagyis olyanná, hogy úriemberek az ő  megszokott régi 
formáikhoz hasonlóan jól érezzék magukat ezeknek láttára. Ne olvashassák rá a 
fokosízű  és subaszabú jelzőket." 14  Mai távlatból tekintve ez a formanyelvváltás 
nem értelmezhető  egyértelműen előrelépésnek. Moravánszky Ákos így fr erről: 
',Komor Marcell és Jakab Dezs ő  marosvásárhelyi városházája és kultúrpalotája 
és szabadkai városházája a magyar nemzeti stílus »végvárai«, a magyar stílus 
enciklopédiájának tekinthet ők. Igazi NGesamtkunstwerk«-ck ezek, ahol az üveg-
ablakok, freskók, mozaikok tervezését kit űnő  képzőművészek végezték, az ered-
mény mégis legtöbbször nélkülözi Lechner épületeinek er őteljességét."' đ  

Jakab Dezső  és Komor Marcell — Lechner más követ őihez hasonlóan — az 
autentikusan nemzetire törekedett, a népm űvészet felé fordult. Hasonlóan járt 
el Bartók Béla is, aki azért, hogy a tiszta nemzeti kifejezést föllelje, elhagyta — 
ahogy ő  mondta — a gyűlölt városi emberszagot, és ',kedves parasztjai" között lelte 
meg helyét. Ám míg a népi elemek átültetése a komolyzenébe könnyen lehetsé-
ges, és megszokott dolog az európai zenetörténetben, ugyanez az épít őművészet-
ben igen nehezen valósítható meg. Az ilyen épületeknél a nagyobb lépték és a 
reprezentációs igény kizárja a népi építészetben használatos épít őanyagokat és 
szerkezeti megoldásokat. A népművészettől pusztán a díszítést veszik át, és 
nemcsak a népi építészetb ől, hanem az anyagi kultúra más területeit ől is, például 
a bútortól és öltözett ől. A népi dekorációt tehát elidegenítik természetes köze-
gétől és szabadon átértelmezik más anyagban, léptékben és építészeti-urbaniszti-
kai kontextusban. így az nem fejezi ki önmaga lényegét, hanem csak kitölti azt 
az űrt, amely az eklektika és a bécsi szecesszió formavilágának mell őzéséből 
adódik. A magyar szellem kincseinek ilyen szabad átlényegítése egyesekben 
ellenszenvet ébreszt. Ezt egyesek ',mézeskalács építészetnek csúfolják. A konzer-
vatív beállítottságú közönség elutasította népi (népies) jellegét, a hivatalos Bécs 
a magyar rebelliót látta ebben a stílusban, az osztrák szakmai közvélemény pedig 
ízléstelennek tartotta. (Err ől tanúskodik a ,.Cigánycsászár palotája" csúfnév, ezzel 
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illették Lechner Iparm űvészeti Múzeumát.) Ez a probléma gyorsan tudatosulha-
tott Komor Marcellban és Jakab Dezs őben, amiről formanyelvük ismételt válto-
zása tanúskodik. 

Ez az újabb formanyelvváltás a városházakat és kultúrpalotákat követ ő  
palicsi épületeknél jelenik meg. Ezeknél az épületeknél sikerült meghaladni a 
városháza formavilágánál el őállt problémákat, kiküszöbölni stílusuk fentebb 
kifejtett belső  ellentmondásait. 

Az építési program két egyemeletes szállodaépületet, melegfürd ő-épületet, 
gyógyépületet, hidegvíz-gyógyintézetet, gépházat, nagyvendégl őt, népvendégl őt 
és szabad tófürdőket ölelt fe1. 16  A pályázaton csak második díjat nyert a Jakab 
Dezső  és Komor Marcell páros munkája, aminek viszont nincs nagyobb jelent ősé-
ge, mivel a pályázatra benyújtott megoldás kevés hasonlóságot mutat a megvaló-
sulattal. A pályázatra benyújtott terven látható gyógyépület és nagyvendégl ő  
nemigen haladja meg a századforduló fürd őhelyeinek építészeti átlagszínvonalát, 
a szállodaterv pedig nemigen különbözik a Jakab—Komor-féle megszokott pályá-
zati klisétől. De a megvalósult épületek minden szempontból szecessziós 
építőművészetük csúcsát képviselik. A marosvásárhelyi épületek és a szabadkai 
városháza, illetve a Fonciere épület tobzódó díszítését felváltja egy letisztult 
ornamentika. A forma- és anyagb őség átadja helyét egy megfontolt és tartózkodó 
anyagfelhasználásnak és formaképzésnek. A folklorisztikus díszítésen kívül meg-
jelennek a népi építészet egyéb mozzanatai is: a faszerkezet, a favázas szerkesztés, 
a fazsindely. A népi építészet formajegyei immár nem idegen kontextusban 
jelennek meg, mint a városházák esetében, hanem a népi építészet szellemét 
méltányoló alkotásokon. Megvalósul az anyag-szerkezet-forma egysége, mely 
minden jelentős építészet jellemzője. És nemcsak az anyagok, formák, szerkeze-
tek származnak a népi építészetb ől, hanem a tervezőnek sikerül megvalósítania 
a népi építészet legfontosabb erényét: a természettel való lényegi és közvetlen 
kapcsolatot. 

A palicsi szecessziós alkotásoknak egyesek felróják, hogy noha a népi 
építészet szellemében épültek, anyagaik, formaviláguk tájidegen. Azt kifogásol-
ják, hogy nem a helyi népi építészet nyelvén, hanem a székelyén szólal meg. Ezek 
a kritikusok figyelmen kívül hagyják, hogy sárból nem lehet palotát építeni, azaz 
vert falú szerkezet nem lett volna alkalmas a tervfeladatban lefektetett követel-
ményeknek eleget tenni. Képzeljük csak el a két-három emelet magas vigadót 
vert falból, nagy fesztávjait a parasztházak szerkezeti megoldásaival! Ezt még a 
mai műszaki lehetőségek sem engednék meg. 

Jakab Dezső  és Komor Marcell középületei nagy hatással voltak a város 
magánházainak építészetére. A zsinagógát követ ő  években megjelentek Szabad-
kán a zsinagóga dekorációjára emlékeztet ő  díszítéssel épült polgárházak. Ezek 
közül legjellegzetesebb a Žarko Zrenjanin u. 3. számú lakóház: utcai ablakai fölött 
a díszítés majdnem megegyezik a zsinagóga pilónjait és a középs ő  rizalitot 
összekötő  támívek dekorációjával. 

A szecessziós lakóházak legjelent ősebb képviselője a Raichle palota (1904), 
melynek építője és első  lakója Raichle J. Ferenc, a kiváló tehetség ű  építész szintén 
magyaros elemeket alkalmazott, de formavilága különbözik Komor és Jakab 
épületeiétől. Nem jelenik meg művein sem a lechneri és korai Jakab—Komor 
opusra jellemző  nyerstégla és annak formavilága (szalagpárkány, lizénák), sem 
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az említett építészpáros városházáinak jellegzetes elemei. A sima vakolat mellett 
egyetlen más építőanyag jelenik meg, a majolika. Ennek formab ősége és színpom-
pája teszi az épületet nemessé. A majolika kétféle alakban jelenik meg: sárga 
színben a lechneri nyerstéglából készült hullámzó kontúrokra emlékeztet ő  zá-
róelemek és a kék színben felületi díszítésként a mozaikok. 

Vadász Pál két műve (a városi bérlopalota, a zeneiskola átépítése) és a Vágó 
testvérek szabadkai alkotása (November 29. téri lakóház, ma nyomdaépület) jól 
illeszkedik a város építészeti kontextusába, de hangvétele inkább bécsi, mint 
magyaros, és művészettörténeti jelent őségében elmarad Jakab—Komor, vala-
mint Raichle művei mögött. 

A szabadkai szecessziós alkotások művészettörténeti, helytörténeti/törté-
nelmi és építészetelméleti jelent őségűek. 

Az utókorban művészettörténeti fontosságuk tudatosult el őször. Ezek az 
épületek egy kérészélet ű  és igen sajátságos építészeti kifejezés viszonylag jól 
megőrzött képviselői. Olyan kifejezésé, melynek csúcsteljesítményei nem Buda-
pesthez, a világvároshoz, hanem inkább a vidékhez köt ődnek. E kötődés lényegi, 
hiszen a népiességből fakad. Ezek az épületek más korabeli regionális törekvések-
hez hasonlóan (pl. modernismo catalan) az európai m űvészet szempontjából is 
figyelemre méltók. Ez természetesen fordítva is érvényes: ezeknek az épületek-
nek a révén nyeri el Szabadka és az egész régió méltó helyét az egyetemes 
építészettörténetben. 

Ezek az alkotások természetesen nem csupán építészettörténeti ínyencfa-
latok, hanem környezetükbe jól beilleszked ő, a közönség részér ől közkedvelt 
művek. A ma építésze számára fontos tanulsággal szolgál népszerűségith. Alko-
tóiknak sikerült kibékíteni a publikumközelséget a jóízléssel. Mai építészeink egy 
része, miután leszáll a modern/posztmodern építészet piedesztáljáról, és kezét a 
közönség felé nyújtja, elbizonytalanodik. Alkotása nemritkán olcsó banalitásba 
fullad. Jakab és Komor művészete tanúsítja, hogy ki lehet elégíteni egyszerre a 
művészi igényeket és a közönség elvárásait. Ehhez persze nem elegend ő  csipe-
getni az építészeti múltból, folklórból. Azt teljességben magáévá kell hogy tegye 
az alkotó. Csak így lehet elkerülni a ma annyira elterjedt giccset, mely gyakran 
a felületes és részleges formanyelvkölcsönzés következménye. A közönséggel 
való kommunikáció a szabadkai szecessziós épületeknél valójában nem leeresz-
kedés — amint azt egyes mai építészek képzelik —, henem lényegi, más szellemi 
szinten is jelenlevő  kapcsolódás. Komor Marcell és Jakab Dezs ő  szabadkai 
épületeiben találkozott a józan bácskai (paraszt) ember és a századforduló töré-
keny szellemi világa. Ezáltal épületeikben a vibráló szecessziós szellem szilárd 
alapokra lelt. E szintézis nem a véletlen m űve: Komor Marcell írta, hogy olyan 
építészeti kifejezés kimunkálásán dolgozott, mely mindkét világ számára elfogad-
ható és kedves, meghitt. Ezzel a kapcsolattal tehát nemcsak a közönség, de a 
műalkotás is nyert. 

Korunk építészete szempontjából tartogatnak még egy tanulságot Jakab 
Dezső  és Komor Marcell szabadkai alkotásai. A mind gyakrabban hangoztatott, 
de ritkán érvényesülő  regionalizmus és helyi szellem építészeti megnyilvánulásá-
nak kitűnő  példái ezek. A modern ',nemzetközi stílus" uniformizált szürkeségé-
ben oázist jelentenek azok az épületek, melyek egy adott helynek (városnak, 
regiónak) építészeti identitást kölcsönöznek. 
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Szabadka szecessziós épületei, noha századunk els ő  évtizedében születtek, 
szellemiségükben a fin de siécle-t tükrözik. E művek kifejezettt regionális köt ődé-
sük (magyar népies formavilág) dacára magukon viselik a korabeli európai 
művészi törekvések hatását: az art nouveau-ra, illetve szecesszióra jellemz ő  
összművészeti (Gesamtkunstwerk) hozzáállást, mely a barokk óta önállósult 
képzőművészeteket ismét egyesíteni kívánta az építészet szárnyai alatt, a m űvé-
szet társadalomformáló erejébe vetett hitet, a szélesebb közönség felé kinyújtott 
kezet. Természetesen, a fin de si ecle életérzésnek és művészi kifejezésnek egy 
specifikus, osztrák—magyar változatáról van szó. Az érett, már-már túlérett, az 
előrelépni nemigen tudó társadalom és kultúra, egy bomlófélben lev ő  birodalom 
végóráinak könnyed és könnyelmű, nosztalgikus kifejezése ez, egy leköszön ő  
világ hattyúdala. Nem patetikus és méltóságteljes befejezés ez, hanem kissé 
fanyar, láthatatlan elmúlás. 

A szabadkai szecessziós épületek formavilágából éppúgy kiérz ődik a to-
vábblépés lehetetlensége 17  és a búcsúzás hangja, mint a Monarchia számtalan 
más művészi alkotásában. Egy világ búcsúzik el, árnyalt, rendezett, de ugyanak-
kor összetett és ellentmondásos világ, melyet leginkább furcsaságai — a monok-
lik, míderek, sétabotok és a Ferenc József-szakállak — idéznek fel a mai ember 
számá ra. 18  

A szabadkai szecessziós épületek nemcsak a Zeitgeist és a véletlenszer ű  
művészi szeszély szülöttei: Egy közösség rendkívüli er őfeszítése ölt bennük testet, 
mely kemény munkával, kitartással és ügyességgel küzdötte fel magát az óriásfa-
luból az identitással és névvel rendelkez ő  középnagy várossá. Szabadka újabb 
kori történelmének kezdetét ől, mely a török dúlás utántól számítódik, a nagymé-
retű  szecessziós építkezésekig mindössze b ő  két évszázad telt el. Folyamatos 
növekedés vezetett ahhoz a rövid, de igen intenzív kibontakozáshoz, mely száza-
dunk első  éveiben volt tapasztalható Szabadkán. E rövid virágzás öltött testet a 
zsinagóga, a városháza, a palicsi vigadó tarka virágaiban. Mint minden igazán 
szép virágzás, ez is igen intenzív, de egyben rövid is volt. Beleírta Szabadka nevét 
az európai kultúra történetébe — talán nem utoljára. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 104. 

A történelem nem múlik cl nyomtalanul. A korszakok eseményei egymásba 
nyúlnak, s akkor is éreztetik hatásukat, amikor pedig elt űntek már. A nagy 
kelet-európai változásokban még mindig érezhet ő, milyen mélyek a gyökerek, s 
mennyi mindent húznak vissza. Én csak azt az érdekl ődést figyelem, amely a 
magyarországi lapokban és folyóiratokban nyilvánul meg minden iránt, ami az 
egykori ',vasfüggöny" mögött er ősen hatott. Ma, amikor szabad rendszerek ala-
kulnak, mégis mintha még mindig sok mindenben visszatérne a múlt. 

Április negyedike már nem a magyar felszabadulás ünnepe, mégis felvonult 
a Petőfi térre egy kis csapat az Internacionálét énekelve. Megbámulták, kinevet-
ték őket, gúnyolódtak velük a járókelők abban az új világban, amelyből oly hosszú 
és kemény küzdelemben sikerült megszabadulni. És hogy mit mondott a német 
Christa Wolf, amikor «bátorságáért és demokratikus gondolkodásáért" tavaly 
Párizsban kitüntették, még mindig izgalmasan érdekes Prágában és Budapesten, 
Kelet-Berlinben és Bukarestben is talán. Ami a nyugati világban történik, jóval 
kevesebb helyet foglal el az információkban, mint a prágai, varsói, moszkvai és 
berlini eseményekről szóló beszámolók. 

Ez az érdekl ődés valószínűleg kölcsönös a rendszerváltozások után, míg 
engem persze annak a Budapestr ől érezhető  kelet-európai központúságnak a 
kisugárzása érdekel, amely bizonyára nemcsak az irodalomban jut kifejezésre. 
Nemzedékek n őttek fel a Szovjetunióhoz fűződő  kötelező  tiszteletben, ami ha 
nemis volt őszinte, megszokható volt. Nálunk például több mint negyven év el őtt 
megszűnt az orosz irodalom tanítása az iskolákban. A hivatalos szovjet irodalom 
terjesztése pedig ellenséges hangulatot keltett, s a legcsekélyebb vonzása azzal a 
veszéllyel járt, hogy árulónak tekintik az áldozatát, aki megérdemli, hogy 
száműzzék az Adriának egy néptelen, kopár szigetére. 

A csak nemrég felszabadult kelet-európai államok viszont mintha még 
mindig nen tudtak volna magukhoz térni. Folyton bizonyítaniuk kell a kibonta-
kozó demokrációt, amely pedig alkotmányos jogot kapott. Valaki a nagyon 
szellemes Parault idézi a magyar demokráciáról szólva, amely hosszan tartó 
múltjából ébredve olyan, mint az álmából magához tér ő  Csipkerózsika: «Volt rajta 
ruha, de milyen! Úgy volt öltözve, mint a nagyanyám." 

Mert az átalakulás folyamata negatív jelenségeket is felhozott. Magyaror-
szág a zsidókérdéssel kerül minduntalan szembe. Most, amikor már alig vannak 
zsidók, de akik megmaradtak, még mindég befolyással lehetnek az új világ 
kialakulására. Ahogy régen vezet ő  szerepük volt a gazdasági és szellemi életben. 
Akik túlélték közülük a fasiszta népirtást, ma azzal gyanúsíthatók, hogy többsé-
gükben a szocialista rendszer hívei és szószólói lettek. Ha százszor általános volt 
a megkapaszkodás igyekezete, melyben a pártigazolványt kenyérjegynek hívták, 
s ma már nem hányják senkinek a szemére. 
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A nag- átalakulásnak ebben a folyamatában azonban az irodalmi érétnek 
is Ihatatlanul át kellett alakulnia. Ma még inkább csak .,népi' és «urbánus" 
megkülönböztetésnek lehetünk szemtanúi, alig észrevehet ő  árnyalati különbsé-
gekkel, de annál határozottabb kifejezésével az átalakulásnak. 

Ebben talán a magyar demokrácia különbözik a többi kelet-európai ország 
átalakulásától, mivel a szociográfia sehol sem befolyásolta úgy az irodalmat, mint 
a százezer holdak Magyarországában az embertelen viszonyok között teng ődő  
hárommillió koldussal. 

A múlttól teljesen megszabadulni azonban talán nem is lehet. S a közelmúlt 
csaknem ötven éve még ma is beleszól a közös kelet-európai emlékekkel egymás 
dolgaiba. 

Berlini képeskönyvben lapozgatok. Mert most, hogy a Falból már alig 
maradt valami, s ami maradt, azt is jelképként őrzik egy korszakára emlékezve 
az egykori német fővárosnak, s úgy egyszerre megint érdekes lesz minden, ami 
volt. Mint az Alexanderplatz, a népszer ű  Alex, amelynek mintha külön történel-
me lett volna, úgyhogy évszázadokba nézhet vissza benne az emlékezet. Nem is 
annyira a modern urbanisztikai mivoltát megcsodálva, mint inkább azt, ami 
mögötte volt, a Scheunen-viertellel, amely kétszáz évvel ezel őtt csűrök és magtá-
rak színhelye volt, közepén a gabonapiaccal, s amikor aztán újabb száz év múlva 
távolabb találtak helyet Berlin búzával való ellátásához, a cs űrökből és magtárak-
ból lakások lettek. A város legszegényebb rétege húzta meg magát itt hosszú 
időre, tömeglakásokban, éjjeli menedékhelyeken, s a Scheunen-viertel lett a 
kelet-európai pogromok el ől menekülő  zsidók negyede, százezreknek otthont 
adva. De munkahelyet is, s őt idővel egy nagy és népes gettót kialakítva, kóser 
éttermekkel, imaházzal , és héber iskolákkal. Idővel aztán az épületek is kor-
szerűsödtek, már amennyire ez lehetséges volt, de még mindig nyolcan-tízen 
húzták meg magukat egry-egy szobában. Már nemcsak zsidók, de mindenféle 
lumpenproletár, utcalány és egyéb aljanép. 

Itt bukkant fel régi-régi ismer ősünk Alfred Döblin regényéb ől, Franz 
Biberkopf, aki egy veszekedés alkalmával haragjában megölte a szeret őjét, s a 
börtönből szabadulva itt húzta meg magát, rakodómunkásként a bivaly erejével. 
Akkor már az egész negyed beszakadt az Alexanderplatz szegényeket egyesít ő  
világába, úgyhogy Döblin kénytelen volt expresszionizmusba menekülni, szagga-
tott mondatokban elmondani ennek a gyülevész társadalmi káosznak a történe-
tét háborúkkal és forradalmakkal, egy-egy szent Bertalan-éjszakával megt űz-
delve, hogy végül az új rendbe, a hitleri birodalomba torkollva újabb rémségek 
színhelye legyen. 

A képeskönyv ebben a népirtásban találta a «leghálásabb" anyagot a nem-
zetiszocialista rendszer ábrázolásával az Alexandarplatz mögött. S Biberkopf 
sodródásával a munkásmozgalomba, s szerelembe egyik n őtől a másikig, akik 
többnyire az utcán keresték a kenyerüket. Közben elveszti a karját és már-már 
megint börtön fenyegeti, de megússza szárazon, segédportás lesz, s várja a jobb 
időket, mert «Mégis eljön a szabadság ... csak vesszen ez a beteg világ, s pusztul-
jon a gazság", ahogy a regényben remélte. 
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7 képeskönyv is végigkíséri a Scheunen-viertel s az Alex változásait a 
vágtató időn át, a második világháború utáni éveket is megörökítve egy-egy kép 
erejéig. Nemis mindig emberekkel, akiknek a legtöbbjét elnyelte az id ő  megannyi 
viszontagsága, de például egy házzal a téren, amelynek emeletén nem maradt egy 
ép ablak, s vakolat nélkül, csaknem romosan áll, de ezzel a sokatmondó felirattal: 
HA háború megkímélt, átéltem, de a szocializmust nem!" 

Az élet azonban így is megy tovább. Az egyik felvételen artistalányok 
táncolnak lábujjhegyen, majd spárgába merevedve, s a közönség elragadtatva 
nézi a produkciót. A varietének igen találóan Chameleon a neve. S az utcákon 
ma is strichelnek az örömlányok, mert változhattak a viszonyok, változhatott az 
egész Alex és ami mögötte volt, az élet azonban nem változott. 

S ha majd eldől, Bonn maradjon-e továbbra is az egyesült Németország 
fővárosa, vagy Berlin legyen megint a Brandenburgi kapuval és az Unter den 
Linden hársfáival, akkor a Scheunen-viertel sem marad az, ami volt, hiszen 
időközben a népe is megváltozott, és zsidók sincsenek többé. 

Nem először esik szó nálunk elherdált remekművekről. De Laval Nugent 
gyűjteménye száz éven át fogyadozott, illetve gazdát cserélt, s ami mára még 
megmaradt a rijekai múzeumban, állítólag egynegyedét sem teszi ki az egykor 
féltve őrzött képeknek és szobroknak odafenn a trsati várban. Nekem ötven év 
előtt, pontosabban 1939 decemberében lett volna alkalmam megtekinteni a még 
megmaradt műkincseket. Ott voltunk fenn a várhegy kaszárnyájában tankfogó 
árkokat ásni katonaköteles kisebbségiek, magyarok és németek, s szabad 
időnkben elcsavaroghattunk avárosban, s őt a Rečicán át tíz dinár letét ellenében, 
s civilben persze, átmehettünk a folyócska másik partjára, Fiuméba. S ezek a 
kirándulások olasz területre olyan csábítóak voltak, hogy amikor csak egy kis 
időnk maradt rá, siettünk át, még Abbáziába is könnyelműen. Ott láttam a mai 
Slavija teraszán Hunyady Sándort Muráti Lili társaságában, s így Laval Nugent 
gróf képei és szobrai el őttem ismeretlenek maradtak. 

Pedig ő  maga Zombor történetében is el őfordult, mert tábornoki min ősé-
gében csapataival városunkban állomásozott a negyvennyolcas szabadságharc 
idején a császár szolgálatában a magyarok ellen. Nem lehetett valami nagy vitéz, 
mert kétszer is kiverték a megye székhelyér ől, hogy végül Bezdánon át Eszékre 
vonuljon a csapataival. 

Fenn a várhegyen viszont még legendák övezték az emlékét, miközben neki 
már unokája sem élt, de a pompás barokk mauzóleum környékén még sok 
mindent tudni véltek róla, s egy tudálékos öreg tanító elbeszéléseiben kápráza-
tosan szép lett híres gyűjteménye, amelyet állítólag még Strossmayer is megiri-
gyelt. 

Most még részletes beszámoló tudatja, mi minden ment veszend őbe az idők 
folyamán ebb ől a gyűjteményb ől. Leonardo da Vinci, Tiziano, Tintoretto, s őt El 
Greco is képviselve volt, s mára mindez nyomtalanul elt űnt. A fia kezdte még 
apránként eladogatni a remekműveket, amelyeket azután új tulajdonosuktól, 
akit háborús bűnösként elitéltek, az állam kobozott el. Ami végül mégis eljutott 
a rijekai múzeumba, csupán egy töredéke a'mesébe ill ő  kincseknek. 
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Így tudtam meg, hogy a mauzóleumból sem maradt semmi. A hatvanas 
években a turistaszövetség kirándulóhelynek nevezte ki Trsatot, vendégl őket és 
tánclokálokat épített, s a feltört koporsókból szétszórták a csontokat, hogy aztán 
néhány év múlva a turizmus is cs ődöt mondjon fenn a hegyen. 

Néhány évvel ezelőtt Zágráb város jótev ője, Mimara, aki európai hírű  
gyűjteményét a horvát fővárosra hagyta, botránnyal fenyeget őzött, mert állítása 
szerint gyűjteményének legszebb darabjait elismervény ellenében kikölcsönöz-
ték a párt és az állam legfőbb vezetőinek lakását díszítend ő. Nem tudom, végül 
is mi lett a dologból. A képtár megnyílt, Mimara meghalt, s hogy az ezután 
következett változások során visszakerült-e valami, nem tudom. 

Viszont, hogy Nugent gróf hagyatékából miként sikerült most fényképes 
reprodukciókat közölni a botrányt pertraktáló képes újság riportjában, ugyan-
csak titok maradt, mint annyi minden még. Egy lelkes, fiatal m űvészettörténészt 
emlegetnek, aki megszállottként kutat még ma is a veszendőbe ment műkincsek 
után, annak a meggyőződésének engedve, hogy eddig a nyomára se jutott min-
dennek. Különben még Strossmayer figyelmeztette a történetíró Ra čkit, köves-
sen el mindent, hogy ne vigyék ki külföldre Nugent m űkincseit, bár --- mint írta 
— ,,az a kormány dolga lenne, csak sajnos olyan kormányunk van, hogy két 
krajcárt sem ér . °.". 

Az angol iró, Anthony Burgess hosszan t űnődik az örökké időszerű  problé-
mán, hogy mi az európaiság. Vannak-e ismertet ő  jegyei a nyelvkülönbségen 
kívül? Őmaga félig angol, félig Ír, a felesége olasz, és Svájcban van egy hétvégi 
háza, ahol otthon érzi magát. Igazolásnak persze ez is elég az európaisághoz, 
amelyet hivatalos papírokkal csakugyan nem lchett bizonyítani. De mit szóljon 
az az európai, aki nem dicsekedhet ilyen bonyolult származással és Svájcba sem 
jut le? Mit mondjak én, tűnődöm, aki délkelet-európai lakos vagyok, nemzetiségi 
állapotban, minthogy kívül élek annak az országnak a határain, ahonnan anya-
nyelvem való? Elég-e vajon, hogy bejártam, ha csak turistaként is, Európát, s 
bárhova mennék, nem leszek elveszett gyerek? Mi az, ami hivatalos bizonyítvá-
nyokon kívül igazol az idegen világban? Még csak nem is a munkámmal, ahogy 
elmennek vendégmunkára Németországba törökök, olaszok és szerbek, s ha a 
helyzet úgy kívánja, kinn is maradnak. Hivatalos értelemben minden rendben 
lehet körülöttük odakinn, illetve Európában, s ez akkor elég? 

Persze hogy nem err ől van szó! Még csak a többnyelvűségről sem, ahogy 
régen a mesterlegények járták be a világot, miel őtt otthon a szakmájukban végleg 
megtelepedtek volna. Ezzel és a nyelvtudásukkal csak egy attit űdöt kaptak, 
valamiféle világfias fellépést, modort és viselkedést, amit természetesen nem 
szabad lebecsülni. De ami közös Európában, bárhonnan jött valaki, az mégsem 
ennyi csupán. Elsősorban mégiscsak közös műveltségi értéktudat szünteti meg 
a különbséget az európai határok között él ő  emberek viszonyában, amely fölébe 
tud emelkedni minden nemzeti kötöttségen. 

Anélkül persze, hogy lemondana a származással együtt járó adottságokról, 
s a gyökértelenség állapotában, a sehova sem tartozás felel őtlenségében elsza-
kadva nyelv és haza kötelmeit ől, ami már a kozmopolitizmust jelenti. 
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De aki vegyes lakosságú területen, népi konglomerátum kell ős közepén él, 
mint én, vajon nem került-e máris közel bizonyos európaisághoz, megértés és 
tolerancia tekintetében legalább, s a másnyelv űség közegében más kultúrák 
közelébe? Ahogy a svájci emberek a többnyelvűségnek ebben a közegében élnek. 
S ahogy egyformán eljut hozzánk Shakeaspeare és Flaubert, Tolsztoj, Thomas 
Mann géniuszának hatása. Én jó harninc év el őtt a brüsszeli világkiállításon 
megismerkedtem egy német zeneszerzővel, Bernd Alois Zimmermann-nal, aki-
nek egy operáját mutatták be odakinn, s meghitt barátságot kötöttünk, mint akik 
között nincs semmi különbség, s ami egyénileg mégis megmutatkozott, annál 
érdekesebbé tette a barátságunkat. Én hazajöttem, ő  Kölnben élt a haláláig, s 
mégis mintha nagyon közel lettünk volna egymáshoz. 

És azt hiszem, mindenkinek vannak ilyen kapcsolatai a világban. Még az 
olyan egyszerű  embernek is, aki egy isten háta mögötti faluban él — bár itt én 
már rossz példa vagyok — s csak rádión és tévén keresztül tart kapcsolatot a 
világgal. Mintha ez a mai új civilizáció képes volna lebontani a határokat s a 
messzeséget, úgyhogy már Shakespeare drámája is bejön a szobába, hogy az 
ismeretlen nézőben is megszólaltassa a hamleti kérdést. 

A többi aztán már egyensúly dolga. Hogy haza és nagyvilág viszonyát hogy 
tudja rendezni magában az ember, jellem kérdése. A ragaszkodás és a h űség kint 
és bent egyformán kötelez. Az együttélés tekintetében is. Mert mintha azzal, hogy 
megszűntek a távolságok, a nyelvi és m űveltségbeli különbségek sem éreztetik 
annyira az elválasztottság tényét, mint valamikor. Itt van hát az ideje, hogy a 
politikai határok is kinyíljanak a népek el őtt Európában. 

A Louvre üvegtornya. Mert nem a Beaubourg Párizs legvonzóbb érdekes-
sége, amelyet Pompidou, a m űvészettel leginkább rokonszenvez ő  francia mi-
niszterelnök emlékére építettek. S talán már a turisták is megunták azt a gúnyos 
fintort mindennek, ami klasszikus, miközben vidám könnyedséggel vették tudo-
másul, hogy most ez van. Hagyta az ember felhúzni magát a mozgólépcs őn abban 
az óriási csőben, amely egy monumentális húsdarálóhoz hasonlított, s amikor 
felért, nem tudott többé semmit azzal a riadt tisztelettel nézni, ami pedig oly 
jellemző  minden idők Párizs-rajongására. Mikor el őször húzattam fel magam, 
útitársnőm például egyszerre elfelejtette egész napi duzzogását, s végre mosolyog-
va emelte rám szép szemét. 

Aztán ez is elmúlt, mint minden egyszer, másodszor már érdekesebbnek 
találtuk azt a sok ingyenes látványt, amelyet a vasból összesrófolt bábeli torony 
előtti téren műkedvelő  artisták produkáltak. S mire aztán felértünk, a posztku-
bizmus és konstruktivizmus megannyi csodája egyszer űbb lett és közvetlenebb. 
S a büfében hamburgert lehetett kapni és doboz sört. 

Most a Louvre üvegtornya a szenzáció. Pedig tavaly még nem tudtak mit 
csinálni vele, mert egy egész sereg embernek kellett állandóan törölgetnie, 
ugyanis bepárásodott, s mindent opálfénybe volt. Azóta meg éppen ez az opálfény 
látszik sejtelmesen megszépíteni azt is, amit addig unottan, csupán kötelez ő  
tiszteletb ől nézett a látogató, mint a Mona Lisa mosolyát. 
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Nemrég, mint olvasom, Andre Chastel tiszteletére rendeztek emlékkiállf-
tást, életnagyságúra felnagyított fényképét is kiállítva frakkban és csokornyak-
kendősen. Pedig Chastel nem is Párizs, hanem Velence rajongója volt és az olasz 
reneszánsz lelkes csodálója. Raffaellóról, Tizianóról s Tintorettóról írt elragad-
tatott tanulmányokat. Saját alakjának ilyetén való megidézése meg mintha arra 
figyelmeztetne, hogy azért csak maradjunk a magunk koránál, s akkor még 
nagyobb távlatot kapunk a reneszánszhoz. 

',Barbár intelem!" -- mondta volna Proust, aki oly nagy tisztelettel tudott 
visszanézni mindarra, mi elmúlt, mint senki. Egy kis pikantériától sem vissza-
riadva, bár etekintetben Mme Colette könnyen átlépett rajta, s talán már ezért 
is hálás volt Párizs városa azzal, hogy egy lombos fákkal körülültetett édes kis 
teret nevezett el róla, közvetlenül a Louvre mögött, hangulatos bisztróval a fák 
alatt, ahova csöppet sem könnyű  munkájuk közben be-betérhetnek az utcalá-
nyok egy pohár tömény italra, mert másképpen hogy is lehetne űzni ezt a nehéz 
ipart. 

Mindezt azért mondom múlt id őben, mert régen volt, hogy Párizsban 
voltam. Csak emlékeimb ől sejlik fel messziről a Champs-Élysées is, ahol egy 
leszakadt ág agyonütötte Ödön von Horváthot. Pedig már Párizsban is m űsorra 
tűzték aMesél a bécsi erdő  című  színdarabját, az id őszerűségnek eleget téve. Mert 
éppen akkor szállta meg, 1938 tavaszán csapataival Hitler Bécset. Ez volt az 
Anschluss, s már első  éjszaka 70 ezer zsidó férfit hurcoltak el, ami azonban még 
nem volt ok a második világháborúra. Német belügynek tekintették, s a bécsi 
erdő  romantikája altatódalként hatott mindenütt. 

— Egyen véres hurkát! — mondta útitársn őm az étteremben. — Az a franciák 
nemzeti étele! — Mert ő  jóval többször volt Párizsban, mint én, mintha idényjegye 
lett volna hozzá, s miután szót fogadtam, már tették is elém pirosra sült vastag 
héjával a hurkát, krumplival b őven alátrágyázva. Ő  meg kacsapecsenyét rendelt 
naranccsal körítve, mert azt mondta, a hurkához neki gyönge a gyomra. 

Párizs! — szakad fel bel őlem a sóhajtás, miután tíz éve jártam utoljára a 
Concorde téren, s az Eiffel-torony környékén, ha közben százszor álmodtam is 
róla. S erről jut eszembe, hogy útitársn őmet is régen láttam, meg sem ismerném 
talán a maga élő  valóságában, s már csak akkor érzem magam mellett megint, 
ha emlékeimben a fejem búbjáig elmerülök, úgyhogy nem is látszik ki bel őlem 
semmi. 

A n ői fürdő  a ló felől 
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KALAPIS ZOLTÁN 

MÁJUSI ÉS JtJNIUSI ÉLETRAJZI KALAUZ 

GERÉB JÓZSEF 

Erről a tájról 1918-ig, de még azután is egy ideig, szinte minden valamire-
való értelmiségit felszippantott Budapest. Ez azonban, így nyersen kimondva, 
csak féligazság. A fluktuáció ugyanis kétirányú volt, egy alaposabb elemzés talán 
még azt is kimutatná, hogy többen jöttek, mint mentek. És mégis, a természetes 
elvándorlás itt érzékenyebb veszteségeket okozott, mint másutt, mert ez a réteg 
vékonyabb volt, az eláramlás ennek folytán nagyobb százalékarányt mutatott. 
Ehhez hozzájárult még az a vérveszteség is, amely az optálással, a kitelepítéssel 
következett be. 

Budapest, mint nagy szellemi központ nagyobb lehet őségeket teremtett az 
érvényesülésre, mágnesként vonzotta a fiatalokat. A kicsinyes, vidékies szemlélet 
azonban olykor még el is űzte azokat, akik maradni akartak. Ez történt Geréb 
(Geiger) Józseffel, a kés őbbi neves klasszika filológussal (Szabadka, 1861. május 
1. — Budapest, 1933. február 9.), aki 21 éves korában, frissen szerzett egyetemi 
oklevelével, .bölcseleti doktorként" megpályázta szül ővárosának gimnáziumában 
a görög—latin tanári állását. A városi közgy űlés meg is választotta, s a nagy 
reményű  kezdő  munkába állhatott. A Bácskai Ellenőr azonban 1883. január 
14-én megtámadta kinevezését azzal az indokkal, hogy egy zsidó származású 
tanár nem taníthat egy katolikus gimnáziumban, s egyúttal egy ',monstre peti-
tió"-t terjesztett a közoktatási minisztérium elé, amely aztán, a bortényt kerülve, 
nem erősítette meg kinevezését. 

Geréb József valójában a helyi pártharcok áldozata lett, a konzervatívok és 
liberálisok küzdelmének. összecsapásuknak ekkor már több mint egy évszázados 
múltja volt. 1772-ben kezd ődött, amikor először merült fel, hogy a piarista rend 
átveszi a középiskolát. Kés őbb sok ferences tanított a gimnáziumban, bár sem az 
egyik, sem a másik rendhez nem tartozott soha. A katolikus és a világi áramlat 
közötti küzdelem különösen a múlt század hatvanas éveiben lángolt fel, s Jámbor 
Pál, a költő  és katolikus pap igazgatói kinevezésével csitult el, de újra fellobbant, 
amikor kilépett. Nos, egy ilyen folyamatos konfliktus egyik epizódja volt 1883-
ban a Geréb-ügy. A szül ővárosától kapott pofon sokáig éghetett Geréb József 
arcán, mély sebekkel távozhatott Szabadkáról, gyermekkorának és középiskolai 
tanulmányainak színhelyéről, de ez a kellemetlenség nem törte meg tanári 
pályáját, a minisztérium, ismerve kvalitásait, a budapesti gyakorló f őgimnázium-
ba helyezte el, később pedig külföldi — berlini, müncheni, párizsi — tanulmány-
útra küldte. 1888-tól a losonci gimnázium tanára, 1896-tól 1920-ig pedig —
nyugdfjazásáig — a pesti gyakorló főgimnázium igazgatója. 

Geréb József több kit űnő  latin és görög nyelvű  tankönyvet írt. Az Ókori 
Lexikonnak egyik vezet ő  munkatársa volt, de ő  Írta a Révai Lexikon latin és görög 
tárgyú szócikkeinek nagy részét is. Lefordította többek közt Arisztotelész Poeti-
háját, s több önálló tanulmányt adott közre: Görög vallás és művészet (1891), 
Görög—római mitológia (1893), Klasszikus világ és modern m űveltség (1907), A 
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római kultúra legjelentősebb vonásai (1907), Agörög szellem Európa kulttírájában 
(1921). 

Legjelentősebb vállalkozása az első  teljes magyar Hérodotosz megjelente-
tése volt 1892-94-ben a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában Hérodotosz 
történeti könyvei címmel. A híres görög nemcsak a ',történetírás atyja" volt, hanem 
a görög próza megteremt ője is, akinek nyelve az epikus költészet forrásaiból 
táplálkozott. Geréb előszavának tanúsága szerint öt évig dolgozott a fordításon, 
s csak többszöri átdolgozás után tudott összhangot teremteni a XIX. századi 
magyar ésijárós és az ókori görög gondolkodás között, közben munkáját két 
német és egy angol fordítással is egybevetette. A csaknem száz évvel ezel őtt 
megjelent fordítás azonban többé-kevésbé mégis elavult, s Geréb szerz ői érdemei 
is megkoptak, de munkásságának úttör ő  jellegét ma sem vitatja senki. 

TÜRR ISTVÁN 

Türr István (Baja, 1825. augusztus 15. — Budapest, 1905. május 3.) még ma 
is mintha a legendák világából lépne el ő. Kackiásan pödrött bajuszával, piemonti 
köpenyével, kitüntetésekkel gazdagon dekorált mentéjével romantikus h ősként 
sejlik fel a múlt ködéb ől. Híres írók festettek ilyen képet róla. Dumas a szabadság 
bajnokának tekintette, s azt írta róla, hogy ',szíve félig az angyalé, félig az 
oroszláné". Jókai képzeletét nagyszabású csatornázási tervei gyújtották fel, Mik-
száth pedig népmesei alakot látott benne, a szegény ember kisebbik fiát, aki az 
Óperancián innen is, onnan is megvív a rosszal és elnyeri a fúl királyságot. 

Az írók mentésége legyen mondva, hogy Türr István életútja valóban nem 
mindennapi, katonai pályája tüneményes, hiszen a bajai k őművesinas gyorsan 
haladt a ranglétra legalsó fokától a legfels őig, a közlegénytől a tábornoki posztig, 
Volt osztrák hadnagy, angol ezredes, olasz tábornok. Eleinte a forradalom, a 
népszabadság ügyét szolgálta, neve ott ragyogott a Garibaldi és Kossuth neve 
mellett, s velük együtt bekerült a népdalokba is. Kés őbb, tábornok korában, már 
úgy intézte sorát, hogy mindenkor a hatalom oldalán maradjon. Hátat fordított 
a republikánus Garibaldinak, s eggyel több tábornoki csillaggal a vállán az olasz 
király szárnysegéde lett. Kossuthot is otthagyta, s kiegyezés után Deák Ferenc 
oldalára állt. Tudomásul vette, hogy Európában más szelek fÜjnak, ezekhez 
alkalmazkodott, jórészt a haszonelv űséget követve, mivel addigra már belekós-
tolt a nagyvonalú életvitelbe. Párizsban, Rómában és Budapesten volt villája, 
díszes úrilaka, illetve lakása. Felesége után, aki III. Nepóleon unokatestvére volt, 
nagy kegydíjat élvezett a francia udvartól. Családi kapcsolatai megnyitották 
előtte a többi európai királyi palota kapuit is, de otthonosan mozgott a politikai 
hatalmasságok, a pénzemberek között is. Bismarck vette igénybe szolgálatait, 
Ferenc József többször is fogadta, jóllehet nevében kétszer is kimondták rá 
annak idején a halálos ítéletet. 

Ebben a korszakában a liberális polgári eszmék hangos szószólója volt, egy 
kozmopolita világfi modorában szervezte a nagy kapitalista vállalkozásokat. A 
Panama-csatorna építését a részvénytársaság alelnökeként készítette el ő, a Ko-
rinthoszi-csatorna építését viszont el is indította, de mindkett ő  csődbe jutott, 
illetve mások fejezték be. Hazájában is számtalan tervet vetett fel a csatornahá-
lózat bővítésére, így egy Duna—Adria-nagycsatorna építésének lehet őségét, de itt 
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sem tudott számottevő  eredményt elérni. Egyetlen nagyobb sikerét Bácskában 
mutatta fel. Bérbe vette és jelentékeny állami támogatással felújította az elisza-
posodott Ferenc-csatornát, a hajózáshoz szükséges vízmélység biztosítása végett 
elkészítette a baja—bezdáni tápcsatornát, az öntözéses gazdálkodás meghonosí-
tására pedig a Kis-csatornát, Kissztapártól Újvidékig. Bácska mez őgazdasága és 
vízgazdálkodása sokat köszönhet az ellentmondásos, romantikus máztól megko-
pott Türr Istvánnak. 

KISS LAJOS 

Kiss Lajos (Zombor, 1900. március 14. — Budapest, 1982. május 8.) népze-
nekutató, a néprajztudomány érdemes művelője, a jugoszláviai magyarság népi 
dalkincsének avatott ismer ője volt, s fáradhatatlan gyűjtője is, egészen a hatva-
nas évek végéig, mintegy cáfolva azt a tévhitet, hogy az anyaggy űjtés kora már 
régen lejárt. Több mint 20 000 népdalt, illetve népdalváltozatot gy űjtött és vett 
fel szalagra, ennek tekintélyes része bácskai, bánáti, baranyai és szlavóniai 
eredetű . 

Gimnáziumi tanulmányait szül ővárosában végezte el, egyetemi tanulmá-
nyait pedig a budapesti tudományegyetem bölcsészkarán. Egyetemi tanulmá-
nyaival párhuzamosan a Zenem űvészeti Főiskola hallgatója is volt, ott a zene-
szerzési szakot fejezte be. 1926-1939 között zeneiskolai igazgató és karmester 
Zomborban, 1939-től pedig a belgrádi Stankovi ć  zeneiskola helyettes igazgatója 
és a Jugoszláv Akadémiai Énekkar dirigense. Újvidéken, Gy őrben fejtett ki még 
pedagógiai és karnagyi munkásságot, majd 1950-t ől a Magyar Népzene Tára 
szerkesztője, a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportjának 
vezető  munkatársa. Karmesteri pályafutását 1958-ban zárta le, amikor Szaraje-
vóban az Opera és a Rádió együttes énekkarával szerbhorvát nyelven mutatta be 
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusát. 

Gyűjtőmunkáját 1936 júniusában Gomboson, az els ő  Gyöngyösbokréta-ta-
lálkozón kezdte, de ennek a munkának fontosságára és halaszthatatlanságára 
1938-ban döbbent rá igazán, amikor Kodály Zoltán rádióel őadásából megtudta, 
hogy a zenetudománynak alig van adata a magyar nyelvterület déli részér ől, 
lejegyzett dallam pedig egyáltalán nem áll rendelkezésére. A szervezett gy űjtést 
ekkor indította meg Gomboson, majd kiterjesztette Doroszlóra is. E két egymás-
hoz közel fekvő  község népzenéjének szinte teljes feldolgozása Gombos és Do-
hoszló népzenéje címmel jelent meg nem sokkal halála után, 1982-ben, Újvidéken, 
a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete kiadásában, a 
Jugoszláviai Magyar Népzene Tára I. köteteként. Ennek az egészen kivételes és 
úttörő  jellegű  kiadványsorozatnak a II. kötete is az ő  hátrahagyott gyűjtését tette 
hozzáférhetővé Az aldunai székelyek népdalai címmel. Ez az 1984-ben kiadott 
mű  is olyan alapvető  munka, mint az előbbi. Címéből is kitetszik, hogy Dél-Bá-
nátról, a Bukovinából odatelepített székely falvakról: Vojlovicáról, Székely-
kevéről és Sándoregyházáról, tehát népzenei hagyományaink legarchaikusabb 
rétegét őrző  területről ad sajátos híradást a teljesség igényével, Bodor Anikó 
gondozásában. Kiss Lajos eléggé nem méltányolható munkásságával - az imént 
említett két posztumusz kötetével, a zentai múzeum kiadásában korábban meg-
jelent, Horgosi népdalok című  füzetével és a XVI XVIII. századi zenei emlékek 
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népi dallamváltozatai Szlavóniában című  megjelenés előtt álló monográfiájával 
— nagy fehér foltokat tünetetett el néprajzi térképünkr ől. 

BÖRCSÖK ERZSÉBET 

Börcsök Erzsébet, ajugoszláviai magyar irodalom els ő  nagyobb formátumú 
(ránője a Romániához eső  Bánát-részben, Csenén született 1904. november 4-én 
egy vasutascsalád gyermekeként. Verseci tanítón őként — később megszerezte a 
tanári képesítést is — a harmincas években t űnt fel regényeivel, elbeszéléseivel, 
jóllehet első  irodalmi szárnypróbálgatásait már 1924-ben megtette. A Kalangya 
munkatársai köréhez tartozott, bár publikált a Hídban is, meg a lapok irodalmi 
rovatában. Születési és lakhelye miatt akkor is, ina is Bánát írójaként tartották 
számon, de ilyen min őségben, mint ahogy azt a határon túli irodalmi jelenségeket 
tárgyaló akadémiai irodalomtörténet is jegyzi, ',nemcsak a táj színeit keresi, 
hanem az emberi együttélés, a nemzetiségi élet, a történelmi örökség problém ája 
is foglalkoztatja". Ez különösen legjobb munkájában, az 1934-ben megjelent A 
végtelen fal című  regényében mutatkozik meg, amelyben a szerb—magyar együtt-
élés színeit, árnyait festi meg n ői kezekre valló ecsetkezeléssel. ,,Vergődünk, 
hullámzunk az érzésben — írja egy helyütt regényében --, mint összekötözöttek, 
kiknek mosolyogva vagy acsarkodva, barátságban vagy gy űlöletben, de egymás 
mellett és egymásért kell élniök. Ez a sorsunk! Ez az átkunk. Bánátiak va-
gyunk ..." 

A két háború között írt elbeszéléseiben is hangot ad a soknemzetiség ű  
Bánát jellegzetes világának. Egyik elbeszélésében egy csángó gyereket szekerez-
tet végig a szerb és román falvakban sajátságos hangulatokat keltve. 

Szenteleky Kornél nagyra értékelte Böresök Erzsébetnek az ilyen jellegű , 
a helyi színeket kivetít ő  munkásságát. Különösen az említett regényének megje-
lentetését szorgalmazta, maga vállalta szerkesztését, azaz, ahogy maga is mondja 
egy helyütt, ,,csiszoló, javítgató" munkát végzett a kéziraton, a regény címe is t őle 
származik. Egyik levelében még megjelenése el őtt kifejtette, hogy ..ez lesz az els ő  
könyv, amely igazi vajdasági, igazi mai témát fog adni, s ezenfelül irodalmi értéke 
is lesz". Egy másik levélben így sóhajt fel: ',Bárcsak több ilyen igazi vajdasági 
regényünk lenne." Jóslatai beváltak, megállapításai is nagyrészt helytállónak 
bizonyultak: a regény osztatlan sikert aratott. A korabeli kritika, így Szirmai 
Károly is, értékes munkának tartotta, de korunk irodalomtörténészei is a háború 
előtti jugoszláviai magyar próza legjobbjai közé sorolják. A már idézett irodalom-
történet szerint Börcsök Erzsébet ,.a harmincas években született prózai alkotá-
saiban a helyi szín, a sajátos »bánátiság« ízeinek érzékeltetése nemcsak id őszerű  
írói program volt, hanem egyben a felfedezés és a történelmi sors kiteljesedésé-
nek erejével is hatott; az író akkor a tájban kutatta fel és ragadta meg az emberi 
sorsok értelmét és lényegét". 

Az írónő  a háború idején elhallgatott, s csak a hatvanas években jelentke-
zett újabb művekkel, illetve régebbi munkáinak újabb kiadásával, így az Eszter 
című  regényével, amely az 1939-ben megjelent azonos cím ű  művének átdolgozott 
változata. Életének ebben a korszakában azonban már nem tudott jelent ősebb 
eredményt felmutatni, s életéb ől is már csak néhány év maradt hátra. 

Újvidéken halt meg húsz évvel ezel őtt, 1971. május 9-én. 
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Dr. CSILLAG KÁROLY 

1862. május 12-én, Kishegyesen született dr. Csillag-Stern Károly, a szabad-
kai s eorúttal a jugoszláviai magyar sajtó egyik érdemes alakja. A gimnáziumot 
Zomborban, Szabadkán és Szegeden végezte, jogi tanulmányait pedig Budapes-
ten. 1890-ben szerezte meg jogi doktorátusát, s ett ől az évtől kezdve ügyvéd és 
lapszerkesztő  Szabadkán, egy rövid id őre Zomborban és Szegeden is. 

Dr. Csillag Károly nevéhez néhány fontos sajtótörténeti esemény f űződik. 
Az ő  főszerkesztése alatt indult el 1896. október 4-én az els ő  bácskai magyar 
napilag, a Bácskai Napló. A közelgő  parlamenti választások szükséglete hívta 
létre. Előfizetési felhívásában .pártoktól és egyénekt ől függetlennek" hirdette 
magát, de írásaiból nyilvánvalóan kitetszik, hogy a kormánypárt szabadkai 
korifeusait támogatta. A választások után Kalmár Arnold, a lap szegedi illet őségű  
kiadója euszerűen bejelentette a cs ődöt, nem fizette ki sem a nyomdaszámlát, 
sem az újságírói tiszteletdíjakat. A szerkeszt őségi közlemény szerint, amelyet dr. 
Csillag is aláírt, így kesereg az eseten: A szerkeszt őség és a közönség egyaránt 
áldozata egy ember vastag könnyelm űségének." Az első  bácskai napilap, 24 napi 
megjelenés után, ilyen dicstelen körülmények között múlt ki. 

Dr. Csillag Károly azonban már a következ ő  évben újra kezdeményezi egy 
szabadkai napilag megjelenését Szabadkai Hírlap címmel. . A Bácskai Hírlap 
megalapítói — hirdette az els ő  szám beköszönt őjében — még nem mondtak le 
arról a meggyőződésükről, hogy Szabadkán, mint Bács-Bodrog vármegyének 
természetes központjában egy, úgy a város, mint a megye érdekeit felölel ő  lapot 
lehet és kell teremteni." Ez a lap eleinte hetente négyszer jelent meg, s csak 
1902-ben vált igazi napilappá. 

Dr. Csillag Károly nevéhez még egy jelent ős sajtótörténeti tény kapcsoló-
dik: ezen a tájon, 1904-ben, ő  indította el az első  illusztrált magyar hetilapot, a 
Bácsországot. A fejrész meghatározása szerint uhetenként egyszer megjelen ő  
politikai, szépirodalmi, megyei képeslap", az els ő  szám bevezető  cikke szerint 
pedig az irodalom ápolására, a m űvészetek fejlesztésére, az ízlés javítására 
egy vidék önálló szellemi életének megteremtésére irányuló lap" volt. Ennek 
folytán nyomdai el őállítása is nagyobb igényt árul el, jobb papírra nyomtatták, 
de tartalmát tekintve azért mégis a korábbi iivegyes tartalmú" lapokra hasonlított. 

Dr. Csillag Károly kiadott egy verseskötetet, megjelentette humoros és 
szatirikus tárcáinak több gyqjteményét, néhány színpadi m űvét is előadták —
köztük két szociális tárgyú darabját —, de igazán kimagasló eredményt a szabad-
kai, illetve a vajdasági sajtó fejlesztése terén ért el, így mindenekel őtt az újság-
íróra, a szerkeszt őre, a lapalapítóra emlékezünk. 

1918 után elhagyta Szabadkát és a Miskolctól északra fekv ő  Edelényben, a 
kis bányászvároskában telepedett le, ahol ügyvédi gyakorlatot folytatott. 
Időnként bedolgozott a vidéki lapokba, de önálló szerkeszt ői munkát már nem 
végzett. Irodalmi kísérleteir ől azonban élete végéig nem mondott le. Ezen a téren 
korábban sem volt sikere, pályáját azonban egészen dicstelenül fejezte be: 1933-
ban, 71 éves korában, saját kiadásában megjelentette újabb verseskötetét, reví-
ziós és irredenta tárgyú (!) költeményeit Öröktüzek címmel. Utolsó könyvét 
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1938-ban, Edelényben jelentette meg Verböczy Aladár a pécsi ügyvédkongresszu-
son címmel. Ebben jogászadomákat tett közzé, felelevenítve, nem sok sikerrel, a 
múlt századi Bolond Istók élclapban szerepl ő  hősét, a hebehurgya ügyvédjelöltet, 
Verböczy Aladárt. 

Még ugyanabban az évben, 1938. szeptember 11-én, Edelényben meghalt. 

KOVÁTS ANTAL  

“Temerin koszorús költ őjeként", itTemerin poétájaként" tisztelik, s tartják 
még ma is számon Kováts Antal tanítót. A Temerini Újság, amely annak idején 
az ő  szerkesztésében indult, ma is minden évben tiszteletre méltó következetes-
séggel ébreszti emlékét, közli verseit, írásait, de neve és m űve a vajdasági irodalmi 
köztudatból már kihullott, s az irodalomtörténet is, az olykor-olykor felcsillanó 
értékei ellenére, igen alapos indokokkal helyezi egy peremirodalom peremére. 

Kováts Antal a húszas években a múlt századi népies magyar líra forma-
nyelvének, ízlés- és gondolatvilágának b űvkörében alkotott. A „zsendül ő  vetések, 
lombsátorba öltözött fák, virágba boruló tavaszok" poétája, meg az idillikus 
életszemlélet, a sztereotípiák megszólaltatója volt. Kortársai tudatában voltak 
Kováts Antal költészetének korlátaival, de őt is, akárcsak a többieket, nagy 
körültekintéssel ajnározták, róla írva óvatosan fogalmaztak. Szenteleky Kornél 
halála alkalmából ',egyszer ű  költői köntöséről" írt, Csuka Zoltán pedig tapintato-
san jegyzi, hogy "Kováts Antal nem az ég felé sudárosodó fákat jelentette". 
Költeményei A szív húrjain címmel Újvidéken jelentek meg 1925-ben. Kés őbbi 
munkáit már nem gyűjtötte kötetbe. Változatlanul a hagyományos életérzés 
jegyében születtek, de tematikus körei mintha b ővültek volna. Így a közös 
magyar—szerb sorsról énekel, a kivándorlás, a népesség szóródása kapcsán pedig 
riadtan teszi fel a kérdést honfitársainak: ,Hazát kerestek, term őbb földet, / Mint 
amilyen itt van, ennél különbet?" Olykor bölcselked ő  hangot is megüt, elméláz 
az élet titkán: ',Lettünk, vagyunk és újra nem leszünk, / Ennél többet nem láthat 
két szemünk." 

Kováts Antal nemcsak költ ő  és tanító volt, hanem a korabeli újságok 
szorgalmas külső  munkatársa is. Költeményei is zömmel a vidéki lapokban 
jelentek meg — a Kalocsai Néplapban, a zombori Bácsmegyében, a pozsonyi 
Pásztortűzben, a nagyváradi Ellenzékben, az újvidéki Délbácskában s utódában, 
a Reggeli Újságban, a szabadkai Naplóban —, de tudósításokat is küldött, publi-
cisztikával is foglalkozott. Az utóbbiak közé tartozó cikkei közül említésre 
méltóak népismereti tárgyú írásai, amelyeknek tényközlése olykor forrásérték ű . 
Ezek közé tartozik a Betlehemjárás Temerinben (Reggeli Újság, 1929), Perczel 
tábornok volt markotányosn ője Temerinben él (Temerini Újság, 1926), Mikor még 
Temerinben lóval nyomtattak (Délbácska, 1927), Mit dalolt és mit dalol a temerini 
magyar nép (Délbácska, 1927), A múlt század betyárromantikájának egyetlen él ő  
alakja Temerinben (Délbácska, 1927). 

Publicisztikai munkásságának egészen sajátságos darabjai a Délbácskában 
1927-28 között megjelent vezércikkei. Nagyobbrészt névtelenül láttak napvilá-
got, de azonosításuk nagy biztonsággal lehetséges a hagyaték alapján. Ezekben a 
kisebbségi lét sorskérdéseit feszegette, a címek ezt híven tükrözik: A magyar 
tanító sorsa; A magyar munkásság jövője; Vannak-e ínségesek a Bácskában; A 
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becsei Helikon; Mentsük meg a magyar középiskolákat; Mikor véglegesítik a 
magyar tanítókat; Mentsük meg 'anyanyelvünket stb. 

Kováts Antal Temerinben született 1881. május 12-én, azaz 110 évvel 
ezelőtt. ',Nádas házban ringott az én bölcs őm fája" — közli egyik verssorában. 
Iskoláit is bz ülővárosáb an végezte, a tanítóképz őt pedig Kalocsán, az érsekségi 
intézetben, ahol az alma mater nagy kapuja nap mint nap befogadta, ,Sarkáig 
kinyitva áll mind a két szárnya", ahogy írta egy helyütt. Kezd ő  tanítóként egy 
évet töltött Somogyban, 1901-t ől pedig, egészen korai haláláig Temerinben 
tanítóskodott. Itt élte le életét, sokszor elégedetlenkedve és elvágyódva is, amikor 
idealista életszemlélete összeütközésbe került a hétköznapok realitásával. Egyik 
versében írja is: ',Én még most is a régi sápadt, / Ábrándozó fiú vagyok, / Felettem 
még most is rezegnek / Az elérhetetlen csillagok." 

Hatvan évvel ezel őtt, 1931. május 11-én halt meg Temerinben, ötvenéves 
korában. 

SÁVOLY FERENC 

Dr. Sávoly Ferenc meteorológus életpályája (Elemér, 1870. április 29. — 
Budapest, 1938. május 16.) kezdetben két vágányon haladt: papként, hitoktató-
ként az isten igéjét hirdette, amat őr meteorológusként pedig légköri jelenségek-
kel foglalkozott, nagy érdekl ődéssel megfigyelte, kutatta az éghajlati 
változásokat. Ez a szenvedélye végül teljesen hatalmába kerítette, ennek a 
tudománynak a szolgálatába állt, s egyik ágának, az agrármeteorológiának meg-
alapítója és avatott művelője lett. 

A gimnáziumot Nagybecskereken fejezte be, majd a temesvári papneveldé-
be került, mint megannyi más tehetséges, de szegény sorsú falusi diák. Versecre 
nevezték ki segédplébánosnak, az ottani főreáliskola hittantanára lett. Itt azon-
ban a korábban is megnyilvánuló hajlama az id őjárás jelenségeinek megfigyelé-
sére és a kapott adatok tudományos vizsgálat ára már teljesen meghatározta 
életének további folyását. 

A verseci meteorológiai állomás volont őr vezetőjeként 1900 tavaszán két-
szer lövette a sz őlők fölé tornyosuló jégfelhőket a helyileg előállított kézi mozsa-
rakkal. A kísérletek csak részleges eredménnyel zárultak, azt azonban 
megmutatták, hogy lehetséges a védekezés a jégverés ellen. Ennek alapján vette 
fontolóra a hatóság 80 viharágyú és 36 000 löveg rendelését, Sávoly Ferenc pedig 
ekkor írta meg els ő  nagyobb figyelmet kelt ő  cikkét Az időjárás című  folyóiratban 
Két viharágyúzási tudósítás Versecről címmel. 

Dr. Sávoly Ferenc figyelmét még egy ideig a verseci sz őlővidék klímájának 
sajátságai kötötték le. A verseci hegység orometriája című  bölcsészdoktori érte-
kezésében az ottani felszíni domborzat jellegzetes nagyságviszonyait dolgozta fel. 
A növények és az időjárás közötti összefüggéseket tanulmányozva, mikroszkopi-
kus vizsgálatok alapján kimutatta, hogy a peronoszpóra terjedésére, a lappangási 
idő  után, döntően kihat a csapadék mennyisége, a légnedvesség, a h őmérséklet 
foka, úgyhogy ezeknek ismeretében a kártev ő  élősködő  elleni védekezés optimá-
lis időpontját igen nagy biztonsággal meg lehetett állapítani. Ennek a tanulmá-
nyának nemzetközi visszhangja is volt. 
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Túl volt már életének a felén, amikor 1906-ban, 36 éves korában a budapesti 
Meteorológiai Intézet munkatársa, kés őbb az általa kezdeményezett agrometeo-
rológiai osztály vezetője lett. 

1910-től 1927-1g ő  készítette a Havi jelentést Magyarország id őjárásáról. 
1925-ben kezdte meg el őadásait az egyetem közgazdasági karán mint megbízott 
előadó, később pedig mint magántanár. 

Pályája végén a Mezőgazdasági Múzeum igazgatójává nevezték ki. Bármi-
lyen posztra is került, mindenütt úttör ő  módon alkalmazta a meteorológiai 
tudomány eredményeit a mezőgazdaságban. Így, a növényi betegségek és az 
időjárás összefügéseinek tanulmányozása mellett foglalkozott a növények éghaj-
lati egényeinek felderítésével, kimutatta az őszi esőzés, illetve öntözés dönt ő  
befolyását a búza hozamára, értékes megállapításokkal hatott a köménymag és 
a ricinusz sikeres termesztésére, tanulmányozta az Alföld széljárását és fásítási 
programokat készített. Megállapította, hogy növényélettani szempontból ez 
csakis kedvező  változásokat hozhat. Az Alföld fásítása ugyan nem növelheti 
közvetlenül a csapadék mennyiségét, de megn ő  a páratartalom, várható a ',har-
matos éjjelek" megkétszerez ődése. 

A szakfolyóiratokban több mint ezer munkája jelent meg. 

KÁLMÁN ÁRPÁD-HÁZI HERCEG 

A mai Jugoszlávia területén található, eddig egy helyen még sehol számba 
nem vett magyar középkori emlékek közé tartozik egy Árpád-házi herceg sírja is, 
amelynek helyszínét a kutatások elégtelensége miatt nem lehet pontosan megha-
tározni. Kálmán (?-1208) hercegr ől van szó, II. Andrásnak, az Aranybullát kiadó 
uralkodónak és Gertrud kiralyn őnek másodszülött fiáról, IV. Béla öccséről. A két 
testvér, a katasztrofális muhi csata után hanyatt-homlok menekült az üldöz ő  
tatárok el ől, s Zágrábban találkozott újra, ahol a királyi család és az életben 
maradt főurak gyülekeztek. Innen írták esedez ő  leveleiket a pápának, majd IV. 
Béla a tengerpartra futott, a muhi csatában súlyosabban megsebesült, Kálmán 
herceg pedig feltehetően egyik szlavóniai birtokára indult, de útközben meghalt. 
A korabeli történelmi források szerint a Csazma ( Čazma) melletti domonkos 
kolostorban vagy a ,,Csazma melletti Ivanicson", az ottani ,dominikánus apácák 
templomában" temették el. A jelzett területen, egymástól néhány kilométerre, 
két hasonló nevű  település van: Ivanić-Grad és Kloštar Ivani ć, de sírról egyikben 
sem tudnak. A mai bizonytalankodások magyarázatát részben a középkori for-
rásokban találjuk meg. Ezek szerint a herceget „titkos sírban" helyezték örök 
nyugalomra, ',mert az átkozott tatár nemzet a keresztények, kivált a fejedelmek 
sírjait, istentelen kézzel megszentségtelenítve feltöri és csontjaikat szétszórja 
vala". 

Kálmán herceg gyermekfővel került be a hatalmi harcok középpontjába, 
szem- és fültanúja volt a véres leszámolásoknak is. így ötéves korában veszítette 
el édesanyját, Gertrud királyn őt, aki a pilisi erdőkben a Bánk bán-féle összeeskü-
vés áldozata lett. Apja, II. András hatéves korában dinasztikus érdekekb ől 
eljegyeztette egy hároméves lengyel hercegn ővel, Szalóméval és a fegyverekkel 
meghódított halicsi (Galícia, Gácsország, ma Ukrajna és Lengyelország része) 
királyság trónjára ültette (1214). Halics birtoklásáért az elkövetkez ő  években 
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állandó harcok dúltak. Msztyiszláv novgorodi fejedelem, aki szintén igényt tar-
tott Halicsra, egyszer el űzte (1216), egyszer pedig foglyul ejtette a fiatal párt 
(1219-1221). A tizenegy éves Kálmán és a nyolcéves Szalómé ekkor már házas-
társak voltak. 

Néhány évvel kiszabadítása után, az id őközben nagykorúvá vált Kálmánt 
királyi apja társuralkodóvá tette (1226) és megbízta a Dráván túli országrészek 
kormányzásával. Ekkor Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege lett, azzal, 
hogy a halicsi királyi címet is megtartotta egészen haláláig. Uralkodásának 
néhány tényét a korabeli okmányok őrizték meg. 1231-ben Valkóvár (Vukovar), 
1234-ben Verőce (Virovitica) táján végzett telepítéseket, 1237-ben pedig a pápa 
biztatására az eretnek bogumilok ellen vezetett hadjáratot, meghódította Bosz-
niát és Humot, azaz Hercegovinát, 1238-ban újra alapította Diakováron (Dakovo) 
a boszniai püspökséget, de vállalkozásainak nincs tartósabb eredménye. 

A tatár betörés hírére Kálmán herceg a horvát hadak élén vonult a királyi 
táborba, s az egyébként csúfosan végz ődő  muhi csatának egyik kimagasló alakja 
volt Ugrin kalocsai érsekkel, a szerémségi püspökség alapítójával együtt. Néhány 
ember előrelátása, bátorsága azonban nem sokat segített, a f őlényes harcászati 
előnyöket élvező  tatárok nyílzáporaikkal harcképtelenné tették a sz űk szekértá-
borba zárt magyar rendi sereget, könny ű  lovasságukkal hol itt, hol ott keltettek 
riadalmat, majd a mez őn szétszóródó, a Sajó mocsaraiban menedéket keres ő  
katonák között vérfürd őt rendeztek. ',Nem kegyelmeztek senkinek — írja Spala-
tói Tamás, a tatárjárás krónikása —, barmok módjára mindenkit leöldöstek. 
Hullottak a szerencsétlen nyomorultak jobbra-balra, mint télen a levelek." A 
vereség oly súlyos volt, hogy az egyik nyugati kolostori évkönyvbe még ezek a 
sorok is bekerültek: ',Magyarország, harmadfélszáz évi fennállás után, elpusztult." 

Kálmán herceg, akárcsak a király, futással menekült meg. A király, IV. Béla, 
a tatárjárás után visszatért és az országépítés élére állt, Kálmán herceg pedig, mint 
tudjuk, menekülés közben, a muhi csatában szerzett sebeibe halt meg 1241. május 
18-a után, 750 évvel ezel őtt. Özvegye, Szalóme, akivel a vallásos Kálmán herceg 
a korabeli feljegyzések szerint „tisztán, sz űzen, csak mint testvér a testvérrel" élt, 
egy lengyel kolostorba vonult vissza, ahol még 23 évet töltött cellájának magá-
nyában. 

VERANCSIS ANTAL 

Verancsics Antal humanista történetíró, diplomata és f őpap azok közé a 
délszálv, főleg szlavóniai, boszniai és dalmáciai származású vezet ő  emberek, 
főhivatalnokok közé tartozott, akik a XV—XVI. században családi kapcsolataik 
révén beolvadtak a középkori Magyarország államszervezetébe. Verancsics sibe-
niki polgári családban született 1504. május 29-én, azaz csaknem öt évszázaddal 
ezelőtt. Az ugyancsak dalmát származású nagybátyjának, Statileo erdélyi püspök-
nek, Szapolyai János diplomatájának volt a védence: maga mellé vette, kitanít-
tatta, s amikor meggyőződött tehetségér ől, szilárd, latinos alapú műveltségéről, 
lehetővé tette neki, hogy tanulmányait Páduában, Európa akkori legjobb egye-
temén fejezze be. 

Mint korának egyik legműveltebb embere és Erdély püspökének pártfogolt-
ja Szapolyai János udvarában helyezkedett el titkárként, diplomataként. Szapo-
lyai ekkcir az ország legnagyobb földbirtokosa — ',elképeszt ően nagy" 
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földterületeket, országrészeket mondhatott megáénak, ahogy azt egy történész 
megfogalmazta —, I. Jánosként pedig Magyarország királya is, illetve egyik 
királya, mert a másikat, Habsburg Ferdinándot, csaknem vele egy id őben koro-
názták meg. A Mohács utáni id ők ezek, a két ellenkirály kora, amikor az ország 
tehetetlenül őrlődött az osztrák és a török birodalom között, s kétfelé, valamivel 
később pedig háromfelé szakadt. Ezekben a zord id őkben Verancsics Antal 
először János királyt, később feleségét, Izabella királynét szolgálta, majd átpár-
tolt T. Ferdinánd táborába, ahonnan az egyesítést, a feudális anarchia megszün-
tetését remélte, s a török elleni hatékonyabb védelmet is. Verancsicsnak lesújtó 
véleménye volt a magyar rendiségr ől, persze nem a jobbágyok elnyomása miatt 
— ura, Szapolyai János a Dózsa-féle parasztfelkelés kegyetlen elfojtója volt —, 
hanem azért, mert felforgatták a ,;jó rendet", ahogy írja egy helyütt. Úgy ítélte 
meg, hogy kétszínűek, a hatalmi és birtoklási vágy teljesen elvakította őket, 
ennek folytán nem tudtak megállapodni az ország közös védelmében, képtelenek 
voltak a nyugati és keleti befolyás között eligazodni, önálló út helyett hol a 
császár, hol a szultán szolgálatába szeg ődtek. 

Verancsics I. Ferdinánd félországában magas egyházi méltóságokat töltött 
be — pécsi püspök lett, majd esztergomi érsek, bíboros —, de fontos diplomáciai 
megbízatásai is voltak, így több évig tartózkodott Konstantinápolyban, azaz a 
Habsburgok portai követe volt. Úgy tartották számon, mint a török viszonyok 
egyik legpontosabb ismerőjét, az ő  nevéhez fűződik a drinápolyi béke el őkészíté-
se, melynek során rögzítették Magyarországnak a török hódoltság, a Habsburg-
monarchia és az erdélyi fejedelemség közötti felosztását. 

Verancsics a XVI. századi magas szint ű  kertkultúra egyik jeles képvisel ője 
is volt, Így aztán külföldi követjárásait arra is felhasználta, hogy beszerezze a ritka 
oltványokat, dugványokat, hagymákat és magokat. Ezeket kés őbb nagygonddal 
nevelgette kertjében. 

Verancsics a humanisták köréhaz tartozott, a Vitéz Mihály, Janus Panno-
nius, Váradi Péter, Brodarics István, Oláh Miklós veret ű  írók, művelt férfiak 
hosszú sorát zárta. Latin verseket írt, az egyikben a .,tünde aranykorról", a ',Nagy 
Mátyásnak szép koráról" énekelt nosztalgikusan. Nagyszabású történeti m űvet 
tervezett írni koráról, de ez befejezetlen maradt. Rendkívül gazdag dokumentá-
ciója azonban fennmaradt, úgyhogy ezzel együtt összes m űveinek gyűjteménye 
tizenkét kötetet tesz ki. Életm űve fontos kútfője a történelmi kutatásoknak, de 
sokrétűségével is felhívja magára a figyelmet. A Budától Konsztantinápolyig 
vezetett naplója kitűnő  útirajz, alighanem éppen ebben a m űfajban teremtette a 
legmaradandóbbat. Életrajzíróként megfestette az ugyancsak dalmáciai szárma-
zású, trogiri születés ű  Beriszló Péternek, azaz Petar Berisavljevi ćnek, a veszpré-
mi püspöknek, a horvát bánnak, a zenggi kapitánynak, illetve a török háborúk 
hősének arcképét. Műveit latinul írta, így költeményeit is, de egy fennmaradt 
horvát nyelvű  imája azt igazolja, hogy anyanyelvét nem felejtette el. 

Verancsics Antal Eperjesen halt meg 1573. május 29-én. 

BERNHARD ANTAL 

',Pécsi polgár, eszéki harmincados" — így mutatta be egyik forrásunk Bern-
hard Antal feltalálót, ezermestert és vállalkozót. O volt az, aki a Baranya megyei 
Sellye közelében, a Dráva partján (az Életrajzi Lexikon szerint Béllyén) 175 évvel 
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ezelőtt — 1816 májusában — megkezdte Huck Gergely technikussal és más 
mesteremberekkel együtt az els ő  dunai gőzteherhajó építését, amely I. Ferenc 
császár feleségér ől, Karolina bajor hercegn őről kapta nevét. 

A vízijármű  terveit már 1813-ban elkészítette, hajójának újszer ű  lapátkere-
két pedig 1815-ben szerkesztette meg. A hajó építésére még 1812-ben részvény-
társaságot hozott létre Bernhard Comp. néven, ennek vagyonát neves pécsi, 
eszéki és budapesti polgárok adták össze, így többek között Széchenyi István is 
vett egy „részvételi jegyet" a tízes évek végén. A legnagyobb részvényes az Eszéki 
Sóhivatal volt 13 333 forinttal, azaz a részvények húsz százalékával. Mint közöl-
tük is, Bernhard eszéki harmincados volt: az eszéki hídvámot bérelte, innen 
származnak kapcsolatai a helyi gazdasági intézményekkel és a vagyonos polgá-
rokkal. 

A Karolinát 1817. március 1-én bocsátották vízre, a Dráván és a Dunán .saját 
erővel" ment fel Bécsbe, ahol az els ő  hivatalos ',bemutatkozás" — szakért ő i 
bizottság előtt — május 2-án volt, majd még néhány próbautat is tett. 1818 
szeptemberében Budapestre pöfögött, a g őzhajó tényleges menetideje 24 órát tett 
ki. A Tudományos Gyűjtemény így harangozta be az els ő  dunai gőzhajó építőjét: 
Bernhard Antal ..anélkül, hogy a gőzhajó mekaniszmuszát valaha látta, vagy 
valamely Angolynak útmutatására szorult volna, Bétsnél, a mi Dunánkon kiállí-
totta az Ausztriai Monarkiában készült els ő  gőz-hajót ama fő-városnak bámulá-
sára, sokak irigységére, a Magyarok dits őségére". 

Az angolok az idő  tájt Európában vezet ő  szerepet töltöttek be a g őzhajók 
gyártásában is. 1815-ben kb. 20 hajó szelte az ottani folyók vizeit, 1816-ban pedig 
már az első  tengeri gőzöst is vízre bocsátották. Az amerikaiaknál még gyorsabb 
a fejlődés: 1812-ben már több mint 50 folyami g őzös öntötte a füstöt. 

Bernhard 1818-ban tizenöt évre szóló kiváltságos szabadalmat kapott a 
dunai gőzhajózásra. Terveinek megvalósítására azonban nincs elegend ő  tőke, 
mintegy 10-15 évvel megel őzte korát. Az els ő  sikeresebb vállalkozás majd csak 
1830-ban jön létre az els ő  Dunagőzhajózási Társasággal. Az ő  vállalkozása tehát 
nem volt sikeres, de azt azért el kell mondani róla, hogy nagy m űszaki felkészült-
sége volt, amely a hajóépítésben, de más téren is kifejezésre jutott. 

A Karolinát 1819-ben Eszéken találjuk, ahová árut szállított, 1820-ban 
pedig, ha rövid időre is, állandó járata van. Budapesten, három állomás érintésé-
vel, rendszeresen közlekedik a két part között. menetek indulnak, ha esik, ha 
fúj, akkor is, ha nincs utas. Az indulást öt perccel el őbb lövés jelzi" — közölte az 
egyik korabeli laptudósítás. A viteldíj nem volt drága, de az utasoknak ezen felül 
meg kellett még fizetni a hídpénzt is a hajóhíd bérl őjének, így aztán a vállalkozás 
megbukott. 

A Karolina ezután ismét Eszékre került “mintag őzösnek". 1821-ben üze-
melt utoljára: a jég elvitte az eszéki hidat, s Bernhard az átkelést ideiglenesen a 
Karolinával oldotta meg. 

Bernhard Antal további működése is Eszékhez köt ődik. „A kiváltságos 
gőzhajózás feltalálója, az eszéki cs. kir. kamara h ídbérl ője" hidakat épít a Dráván 
saját tervei alapján, s 1821-ben még egyszer hajózási társaságot alapít két hajó 
építésére 500 000 forintos alapt őkével, ezt bejegyeztette Ver őce (Virovitica) 
megyénél, de a siker ezúttal is elmaradt, a kötvények nem találtak gazdára. 
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Feltalálónk életrajzi adatai egészen hiányosak, jóllehet Tóth Lajos 145 éves 
a magyar gőzhajózás (1963) című  tanulmányában sok, addig ismeretlen adatot 
tárt fel működéséről. Állítólag Rozsnyóról telepedett Pécsre, s ebben a szlovákiai 
városban is született a XVIII. század végén. Mint láttuk, kétlaki életet élt, Pécsett 
is, Eszéken is fontos vállalkozásai voltak. Haláláról sincs pontos adatunk: egyesek 
szerint Angliában halt meg 1825-ben, mások szerint Bécsben 1829-ben, amikor 
újabb lehetőségeket keresett találmányainak alkalmazására, vállalkozásainak 
életre keltésére. 

SZATHMÁRY PAP KÁROLY 

Szathmáry Pap Károly (Kolozsvár, 1812. január 11. — Bukarest, 1887. 
június 3.) egészen kivételes helyet foglal el a fotóművészet történetében. Erede-
tileg festőnek, grafikusnak készült. M űvészeti tanulmányokat szül ővárosában, 
majd Bécsben és Itália több városában végzett, 1843-ban, 31 éves korában 
Bukarestbe költözött, ahol a havasalföldi fejedelmi udvar fest ője és fényképésze 
lett. 

A fotótörténet az els ő  haditudósító fotóriporterként említi. 1854-ben 
ugyanis részt vett a krími háborúban és a helyszínen mintegy 200 felvételt 
készített. Képeit egy szekérre telepített mozgó laboratóriumban állította el ő, 
mégpedig frissen öntött üveglemezekre, vagyis az akkor egészen új kelet ű  kolló-
diumos nedves eljárással dolgozott, így lehetett csak szabadtéri fényképeket 
készíteni. Az 1855. évi párizsi világkiállításon a török pavilonban albumba szedve 
mutatta be műveit, s nagy feltűnést keltett velük. Ezeken persze nem látni a 
csatajelenetek pillanatképeit, csak a harcterek távoli panorámáját, az ágyúállá-
sokat, erődítményeket, egy-egy ezred tisztikarát. A fototechnika akkori fejlettsé-
ge mást nem engedett meg, csoda volt az is, ami elkészült. 

A román és a szerb uralkodócsalád szoros kapcsolatai révén Szathmáry 
többször járt Belgrádban, szignált munkái után ítélve ötször-hatszor is. A Serbske 
novine című  újság 1852 júniusában hírül adta, hogy a városi piactéren megtekint-
hető  a kor egyik csodabogara, a cikloráma, amelyet Szathmáry mutatott be 
segítőtársával, Pacal Tamással együtt. A mozi távoli őse volt ez a látványosság — 
a mutatványos bódé falára körképet vetítettek. A fényforrást villanyáram szol-
gJtatta, amely ,,új nap" néven ugyancsak mutatványszámba ment. 

Szathmáry néhány fényképe csak mostanában került el ő  Pancsován. Belg-
rádban egy sem maradt fenn, annál több viszont az akvarellje és a rajza. Három 
fővárosi múzeumban összesen 68 műve található. Legtöbbet az Etnográfiai 
Múzeum őrzi, több mint ötvenet. Főleg színes népviseletbe öltözött alakokat 
örökített meg, amelyeknek többsége a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben 
készült Belgrád akkori f őpiacán, a mai Egyetemi téren. A sokadalom soknemze-
tiségű  forgatagából emelte ki ért ő  szemmel és megörökítette őket. A helyszínen 
vázlatszerűen készítette el rajzait, a színeket csak jelölte, rendszerint németül, 
végső  formájukat a műteremben kapták. A mester aprólékosan dolgozott, gon-
dosan ügyelve a részletekre, ennek folytán néprajzi ihletés ű  képeinek rendkívül 
nagy dokumentumértéke van. Akvarelljei és a népi kultúra tárgyi emlékei alapján 
a szakemberek nagy biztonsággal írhatták le a XIX. századi szerb, török és egyéb 
népviseletet. 

A Nemzeti Múzeumban őrzött grafikái történelmi jelleg űek. Az egyik azt a 
pillanatot örökítette meg, amikor 1858-ban a romániai szám űzetésben élő, 78 

439 



éves Miloš Obrenovi ćot egy Szerbiából érkez ő  küldöttség meghívta, hogy újra 
foglalja el a fejedelmi trónt. A többi is az id ős kényúr hozzátartozóit, kíséretének 
tagjait ábrázolja. 

Szathmáry fáradhatatlan utazó is volt, bejárta Kínát, dolgozott az orosz 
cárnak, eljutott Szibériába, Konstantinápolyból rajzokat küldött a német és 
francia lapoknak. Akvarelljai, litográfiái és festményei szét vannak szórva Euró-
pa több múzeumában, könnyen megtörténhet, hogy Ázsia térségeiben is fellel-
hetők. Nevét a művészettörténet is számon tartja, a fotótörténet viszont a kezd ő  
korszak egyik legnagyobb alkotójának tekinti, és egy ma is él ő  fotográfiai műfaj, 
a riportfotó úttörőjeként jegyzi Szathmáry Pap Károlyt. 

ARNOLD GYÖRGY 

A XIX. század első  harmadában Szabadka legnagyobb vendégfogadójának, 
,,a Farsangi mulatságra és tántzokra használni szokott Száláját" átrendezték 
színházteremmé és 1826. július 10-én megtartották az els ő  bemutatót. Az új 
játékszínt Komlossy Ferenc színidirektor Az öröm oltára című  darabjával nyitot-
ták meg, aki ezt az alkalmat kihasználta az évad másik nyitó darabjának beha-
rangozására: két hét múlva, július 24-én Kisfaludy Károly Kemény Simon című  
vitézi játékát adják el ő, amelynek zenéjét helyi szerző, Arnold György, a szabad-
kai Teréz-templom regens chorija, azaz karvezet ője írta. Komlossy szavai szerint 
ő  ,,Mária-Theresiopolis Várossa érdemes polgára és a Muzsika Kar Directora", aki 
már negyedszázada sikeresen m űködik, s így elmondható, hogy .,hasznos mun-
kálkodásának szüleményeiben az alsó Vidék régólta gyönyörködött ..." 

A bejelentés méltó módon utalt arra, hogy Arnold György zenés színpadi 
művének bemutatásával elérkezett pályafutásának csúcsára. Ekkor már túl volt 
zenei karrierjének felén, de még két évtizedes sikeres id őszak állt előtte. Arnold 
György (Taksony, 1781. június 5.—Szabadka, 1848. október 25.) 1800-ban, 19 
éves korában került a városi tanács kinevezése folytán a Teréz-templom karmes-
teri állásába. Fiatalos lendülettel azonnal munkához látott: új énekeseket tobor-
zott, zenészeket képzett, ellátta őket kottával, köztük saját szerzeményeivel is. 
1804-ben megalapította a szabadkai Privát Zeneiskolát, 1809-ben növendékeinek 
közreműködésével megtarotta az els ő  nyilvános hangversenyt a városban. Ezzel 
lerakta a jövendőbeli zeneiskola, a filharmóniai zenekar, s általában Szabadka és 
Vajdaság zenei életének fundamentumát. 

Az alapozó munka mellett szorgalmasan komponált is. Egyházi karvezet ő  
lévén főleg miséket, offertóriumokat, himnuszokat írt. Életében öt egyházf ő  
váltotta egymást a pápai trónon, ő  mindegyiknek komponált egy-egy miseéneket, 
közülük hárman magas egyházi kitüntetésben részesítették szerz őnket (1816-
ban, 1826-ban és 1831-ben). 

Arnold Györgynek több világi szerzeménye is fennmaradt, nagyobbrészt 
kéziratban. A már említett Kisfaludy-darab mellett még két zenés színpadi m űvet 
írt: 1832-ben, Heinisch Józseffel együtt, Szentjóbi Szabó László .,nemzeti érzé-
keny játékát", a Mátyás király választása című  művét alakítja át dalművé, 1837-
ben pedig A gotthardhegyi boszorkány című  (Schuster Antal szövege) melo-
drámáját mutatták be Debrecenben. Verbunkosai a Magyar Nóták Veszprém 
Vármegyéb ől (1826-1827) és Bajtay Ede 30 Eredeti Magyar Zenedarab (1860) 
című  gyűjteményében jelentek meg. 
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Zeneszerzőnk maga is publikált zenei kiadványokat. Eszéken adta ki 
1819-ben az els ő  nyomtatott bunyevác énekeskönyvet Pismenik ... címmel (A 
hosszú cím egy része magyarul így hangzik: hÉnekeskönyv, vagyis a különböz ő  
vasárnapokra, ünnepnapokra és az év hasonló napjaira ajánlott dalok gy űjtemé-
nye, amelyet az Isten nagyobb dics őségére és az illír nemzet lelki épülésére 
szerkesztett Arnold György ..."). 1839-ben két füzetben jelentette meg a Valódi 
Éneklő  Magyar- és Erdélyország huntorai számára című  kézikönyvét. 

Egyik legnagyobb vállalkozása, az 1826-ban befejezett, négykötetes, német 
nyelvű  zenei lexikona sajnos kiadatlan maradt. A kéziratban maradt m ű  címe: 
Historisch-Musihalisch-Biographisches Tonhunstler-Lexikon. 

Egyik életrajzírója, Isoz Kálmán így méltatta Arnold György életm ű-
vét: ,.... ő  akkor, abban az id őben volt a zenének fáradhatatlan harcosa, s tegyük 
hozzá, a dalmű, az énekes játék m űvelője, amikor e téren a kezdet kezdetén 
álltunk." Nálunk Arnold György emlékét Sulhóf József (Napló, 1934. VII. 22.), 
Kenyeres Kovács Márta (Régi nóta, híres nóta..., Szabadka, 1976) és Miocs 
József (7 Nap, 1991. január 18.) ébresztette. 

ZRÍNYI PÉTER 

A nagy hírű, ragyogó nevű  magyar—horvát Zrínyi, illetve Šubi ć-Zrinjski 
család egyik legismertebb tagja volt Zrínyi Péter (Verbovac, 1621. június 6. — 
Bécsújhely, 1671. április 30.), a szigetvári h ős, Zrínyi Miklós unokája, a költő  
Zrínyi Miklós öccse. 

Életének els ő, úgy is mondhatnánk, jobbik fele bátyjának árnyékában, 
üdvös befolyása alatt telt el. Olykor nehezen viselte el a másodheged űs szerepét, 
de elismerte a költő  Zrínyi Miklós szellemi fölényét, a legtöbb esetben méltányol-
ta tanácsait, tartotta magát sugallataihoz. Ebben az id őben egyébként kardfor-
gatásával tűnt ki, nagy sikerrel vitézkedett a boszniai végeken, több csatában 
győzte le a törököt. Amikor bátyja a magyar hadak f őparancsnoka lett, őt 
nevezték ki helyette horvát bánnak. Ő  adta ki horvátul — a dubrovniki irodalmi 
nyelven — a Szigeti veszedelmet, de a fordítás nem ihletett átköltése a h őskölte-
ménynek, hanem annak parafrázisa, Hkörülíró átdolgozása". A Zrínyi fivérek 
közösen vettek részt a kialakulóban lev ő  Habsburg-ellenes összeesküvésben, 
amelynek kés őbb Zrínyi Péter lett a tragikus h őse. 

Az történt ugyanis, hogy a körülmények közrejátszása folytán éppen ő  
került a szervezkedés fősodrába. Bátyja halála után Wesselényi Ferenc nádorral 
ő  írta alá a politikai szövetséglevelet, ehhez csatlakozott Nádasdy Ferenc ország-
bíró, Frangepán Ferenc horvát f őúr, Lippay György érsek és a korabeli magyar 
rendi állam többi vezető  tisztségviselője. A főurakat nagyobbára egyéni sérelmek 
fűtötték, hatalmuk további növelését szorgalmazták. Mozgalmukat a magyar 
történelem Wesselényi-összeesküvés, a horvát történelem pedig Zrínyi—Frange-
pán összeesküvés néven ismeri. 

Wesselényi halála után Zrínyi Péter fogta össze az összeesküvés szálait, de 
ő  nem volt vezetésre termett egyéniség. Benczédi László történész ezt a tényt igy 
fogalmazta meg a Magyarország története 1526-1686 című  kétkötetes munká-
ban: ,,... a kiemelkedő  katonai erények elkedvetlenít ő  emberi fogyatékosságok-
kal, az ítél őképesség hiányával, gyermeteg dicsekvési vággyal, er ős befolyásol-
hatósággal és kiegyensúlyozatlansággal párosultak ..." Az 1669-ben megtartott 
eperjesi főnemesi gyűlésen például azzal kérkedett, hogy mind a török, mind az 
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osztrák császárt üstökön ragadta. Teleki Mihály, a bölcs erdélyi kancellár, egyik 
levelének tanúsága szerint, ekkor így h űtötte le: 'tAz egyike kopasz szokott lenni, 
annak üstökét nem foghatja, a másiknak nagy a haja, nem fér a markába ..." 

Egy évre rá, 1670-ben, Lipót császár lecsapott az összeeesküv őkre. Zrínyi 
Péter és Frangepán Ferenc az «Austriai Ház véghetetlen kegyelmében" bízva 
Bécsbe ment, hogy ártatlanságukat bizonyítsák, de ott nyomban bebörtönözték 
őket. Nádasdy Ferencet szintén letartóztatták. A három rebbelis f őúr sorsa 1671. 
április 30-án teljesedett be: Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc feje Bécsújhelyen, 
Nádasdy Ferencé Bécsben hullott a porba. Még tizenhárom halálos ítéletet 
mondtak ki ekkor, de csak Bonis Ferencen hajtották végre a pozsonyi piactéren. 

A főurak hatalmas vagyonát konfiskálták, így Zrínyi Péter az Adriától a 
Muraközig terjedő  uradalmai — beleértve azokat is, amelyeket bátyjának gyer-
mekeitől tulajdonított el —, továbbá a tenger felé — Trieszt és Velence irányába 
— vezető  kereskedelmi utak a kincstár kezelésébe kerültek. Családjával is kímé-
letlenül leszámoltak, még írmagja sem maradt. Leányai közül Zrínyi Aurora a 
klagenfurti Orsolyák kolostori énekkarának vezet őjeként, Zrínyi Petronella a 
zágrábi apácakolostor főnökasszonyaként, a híres Zrínyi Ilona pedig törökországi 
számkivetésben halt meg. Legcsúfosabban az utolsó egyenes ági Zrínyi-ivadékkal, 
Jánossal bántak el: hitvány vád alapján, ítélet nélkül várfogságba vetették, s húsz 
év után ott «a börtön penészében veszté eszét és életét 1704-ben." 

LÁNYI SAROLTA 

Lányi Sarolta (Székesfehérvár, 1891. június 6. — Budapest, 1975. november 
10.) a száz évvel ezelőtt született költ ő  és műfordító apja, Lányi (Langfeld) Ern ő , 
a'zeneszcrz ő, karmester és zeneiskolai igazgató a századforduló el őtti és utáni 
másfél-másfél évtizedben gyakran váltott munkahelyet, némi túlzással azt is 
mondhatnánk, hogy mint a vándormadár szállt az egyik városból a másikba. 
Leánya ezt az örökös helyváltoztatást egy kis leegyszer űsítéssel később úgy 
értelmezte, mint az apa igényét a jó zenekultúra terjesztésére: amikor látta, hogy 
',vetése beérett, a művészi törekvése meghozta az akkor elérhet ő  eredményt", 
továbbállt. A gyakori költözködésnek persze nem ez volt az egyedüli oka, azt 
viszont jól megmagyarázza, hogy a gyermekeik miért születtek más-más város-
ban, s azt is, hogy Lányi Sarolta hogyan került kapcsolatba Szabadkával. 

Lányi Ernő  1907-ben foglalta el a szabadkai zeneiskola Gaál Ferenc halá-
lával megüresedett igazgatói székét. Tulajdonképpen visszatért, mert 1885-86-
ban színházi karnagy volt Szabadkán. Csakhamar pezsgésbe hozta a város 
művelődési életét, családi hajléka pedig a «szellemi elit" találkozóhelyévé vált. 
«Lányi otthona Szabadkán is, mint mindenhol, ahol eddig élt, igen vendégsze-
rető" — írja Lányi Ernő  életrajzírója, Kenyeres Kovács Márta. — .'Brenneréken 
kívül főleg Kosztolányi Árpád gimnáziumi igazgató családjával járnak össze, de 
baráti körükhöz tartozik Vojnich Ferenc f őjegyző, Mamuzsics polgármester, 
Milkó Izidor ügyvéd, a neves író, doktor Wilhelm háziorvosa, Völgyi János tanító 
bácsi, akit Lányi sokat ugrat túlzásba vitt vallásossága miatt, és még sokan mások. 
Lányiék középiskolássá cseperedett gyermekeinek a barátai ugyanezekb ől a 
családokból valók, így ezek els ősorban a Brenner fiúk, József (Csáth Géza) és 
Dezső  (akit Kisdezsn őnek becéznek), a Kosztolányi fiúk, Arpád és Dezs ő, a költő , 
akinek Lányi Hedda, a Fecskelány iránti szerelme bekerül az irodalomtörté-
netbe ..." 
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Nos, Lányi Sarolta ilyen közegben töltött négy évet Szabadkán, tizenhat 
eves karától húszéves koráig. Időközben az ottani tanítóképz őben tanítói okle-
velet nyert, 1908-10 között pedig Csery Éva néven verseket, novellákat jelente-
tett meg a Braun Henrik szerkesztette Bácskai Hírlapban és Fenyves Ferenc 
Bácsmegyei Naplójában. 

Lányi Sarolta 1911-ben kapott állást Budapesten, ahol csakhamar felzár-
kózott a Nyugat költ ői köréhez. A húszéves tanítónő  útját a harmincnégy éves 
Orvát Ernő, a nagy szerkesztő  egyengette. u... Sokat sétáltunk a Szigeten, a 
Ligetben, a pesti és budai utcákon — vallotta kés őbb Lányi Sarolta — ... Irodalmi 
barátság volt ez, bár sok-sok elfojtott érzelemmel, ami énbennem versben élt 
tovább." Elhatározó módon azonban egy másik Ern ő, Czóbel Ern ő, az irodalom-
és párttörténész, a baloldali értelmiségi hatott rá, akinek élettársa lett, s akit a 
Tanácsköztársaság bukása után elkísért a moszkvai emigrációba is. Ez a fordulat 
derékba törte költ ői pályáját, keveset ír, még kevesebbet publikál. F őleg az orosz 
klasszikusokat fordítja, így Puskin verseit is. Elveszettségét csak fokozza az a 
körülmény, hogy férje koholt vádak alapján tíz évet töltött egy szibériai bün-
tetőtáborban. Lányi Sarolta 1946-ban, férje 1947-ben tért vissza Budapestre. 

A főleg a Budapest—Moszkva tengely köré sodort életszaluk sok-sok részfo-
nadékát megtalálhatja az olvasó másutt is, itt még csak azt említjük meg, hogy 
Lányi Sarolta életének egyik epizódjára, a szabadkai kitér őre Dér Zoltán hívta fel 
újra a figyelmet 1982-ben, amikor Próbatétel címmel összegyűjtötte és közzétette 
Lányi Sarolta Szabadkán publikált zsengéit és el őször jelentette meg 1935-37 
között írt moszkvai naplójának integrált szövegét, Haz igazságkeresés és a tájéko-
zatlanság, a felháborodás és a félelem" szomorú dokumentumát. 

HEGYI ARANKA 

A világ legnagyobb cigányzenekara kísérte ki utolsó útjára, nyolcvanöt évvel 
ezelőtt Hegyi Arankát, az operett aranykorának egyik legfényesebben ragyogó 
csillagát, aki viszonylag fiatalon, 51 éves korában, 1906. június 9-én halt meg 
Budapesten. A főváros minden cigányzenekarából ver ődött össze az a több száz 
főnyi alkalmi banda — a szaloncigányok válogatott orkesztere, ahogy a korabeli 
sajtó nevezte — Sovánka Sándor és Rác Laci prímás vezetésével, hogy szomorú 
dalokkal, kesergőkkel megadják a végtisztességet fajtájuk egyik legismertebb, 
legsikeresebb képvisel őjének koporsója el őtt. 

Hegyi Aranka, a múlt század ünnepelt operettprimadonnája ugyanis a 
Bácska-szerte ismert Hegyi Poldi cigányprímás gyermekeként született Szabad-
kán 1855. május 25-én. Apja is, anyja is korán elhunyt, úgyhogy egy ideig 
kegyelemkenyéren élt Szabadkán, majd egy gyermektelen budapesti cigányprí-
más, Sárközi Ferenc vette maga mellé a már-már elhanyagolt purdét. A viszony-
lag jól szituált kávéházi zenész gondos nevelésben részesítette, s amikor 
elérkezett az ideje, beprotezsálta az operaház balettkarába. A t űzrőlpattant 
serdülő  leány itt némi zenei műveltségre is szert tett, úgyhogy mire betöltötte a 
18. évét, akkor nemcsak jó  alakjával, rendkívüli szépségével t űnt ki, hanem 
többé-kevésbé készen állt azokra a feladatokra is, amelyek a világot jelent ő  
deszkákon vártak rá. Els őként az egyik legjobb vidéki direktor, Aradi Gerő  
szerződtette Szabadkán vendégszerepl ő  együttesébe. Amit nem tanult meg ko- 
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rábban, azt a színpadi gyakorlattal meg a tehetségével pótolta, a muzikalitást, 
családi örökségként, az idegeiben hordta. Legnagyobb sikerét Strauss A denevér 
és Richard Genée Kapitány kisasszony című  operettjében aratta, meg egy helyi 
szerző, Molnár Gyula szabadkai ügyvéd A baboskendő  című  operettjében. Élet-
rajzírója, Garay Béla írja róla (Színészarcképek, 1971), hogy «... elbűvölte a 
közönséget, lenyűgözve tartotta nézőit, mert — ha kellett — legduhajabb csapon-
gása éppúgy természetes volt, mint a legszendébb, bájos pirulása". 

A minden tekintetben beért, 25 éves vidéki primadonnát Rákosi Jen ő  
szerződtette 1880-ban a budapesti Népszínházba, az operett és s népszínm ű  
szentélyébe. Akkoriban Blaha Lujza és Tamássy József uralta a színpadot, Hegyi 
Aranka érkezésével viszont az operett 1881-t ő11897-ig terjed ő  aranykorát haran-
gozta be, amelyet a két említett vezet ő  színész mellett Hegyi Aranka, Pálmay Ilka 
és Küry Klára neve fogja majd fémjelezni a boldog békeid ők operettszínpadának 
koronázatlan királynőiként. Ők vitték sikerre a korábbi keletkezésű  Offenbach-
operettek mellett a friss párizsi zenés, táncos játékokat, és hát persze a bécsi 
«klasszikusokat", Suppé, Millöcker és Strauss ma is népszer ű  darabjait. Utánuk 
már a hanyatlás korszaka következett, jóllehet a századvég és a századel ő  még 
olyan neveket tudott produkálni, mint Fedák Sári és Lehár Ferenc. 

Hegyi Aranka mindvégig eleven kapcsolatot tartott fenn szül ővárosával. 
Legsikeresebb szerepeit —A talléros pékné, Cigánybáró, Cinka Panna, Boccaccio, 
Az elizondói leány — eljátszotta Szabadkán is, a közönség szinte a tenyerén 
hordta. «Bármikor jött, mindig hivatalos küldöttség várta a pályaudvaron, és a 
város díszhintaján kocsizott lakására" —írja Garay Béla is. Egy szabadkai építész-
mérnökhöz ment férjhez, s nyári pihen őjét is rendszerint Palicson töltötte. Így 
aztán nem csoda, ha már az 1896-ban megjelent Dudás-féle monográfia ezt írta 
róla: «az énekművészet terén is többen váltak ki megyénkb ől, akik közül nem 
egy, mint például Odry Lehel operaénekes (Bajáról) és Hegyi Aranka (Szabadká-
ról) országos hírnévre tett szert." (Odry Lehel Nemesmiliticsen született — K. Z. 
megjegyzése.) 

SOMFAI JÁNOS 

Somfai János a hazai újságírásnak, az általános magyar irodalomnak még 
ma sem eléggé méltányolt alakja, munkásságának alaposabb feltérképezése és 
értékelése nagy adóssága mind sajtótörténetünknek, mind irodalomtörténe-
tünknek. 

Somfai Budapesten született 1871. június 10-én, hírlapírói és szépírói pá-
lyáját is ott kezdte, majd 1902-ben leköltözött Nagybecskerekre, az ottani Toron-
tál napilap segédszerkeszt ője lett, 1908-ban pedig ténylegesen is átvette a 
főszerkesztői posztot, s ezt 1917-ig töltötte be. Már tisztségénél fogva is részt vett 
a közéletben, a megyei Közm űvelődési Egyesület titkáraként tíz évkönyvet is 
szerkesztett. Az első  világháború vége felé szociáldemokrata és pacifista nézetei 
miatt megvonták tőle a katonai szolgálat alóli mentességet és egy budapesti 
katonai büntetőintézetbe osztották be irodai munkára. A proletárforradalom 
Egerben érte, ahol az Egri Vörös Újságot szerkesztette. A Tanácsköztársaság 
bukása után nyolchavi fogházbüntetésre ítélték, kés őbb Bécsbe emigrált, onnan 
pedig visszatért Nagybecskerekre. 1922 januárjában megindította a Fáklya cím ű  
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irodalmi hetilapot, de vállalkozásába belebukott, s ett ől kezdve keveset publikál, 
újságárusítással kereste kenyerét. 1941. július 17-én halt meg Nagybecskereken, 
a mai Zrenjaninban. 

Somfai Jánost a jugoszláviai magyar irodalom, főleg Bori Imre munkássága 
révén, magáénak vallja, az általános magyar irodalom azonban mindeddig nem 
vett tudomást róla. Mejtényi Mihály még 1961-ben írt arról, hogy ',neve nincs 
benne a lexikonban, semmiféle lexikonban". Az általános és irodalmi lexikonok 
valóban nem tesznek róla említést, de Majtényinak igaza van akkor is, ha tudjuk, 
hogy 1928-ban az egyik lexikon mégiscsak jegyzi nevét, a Népszava kiadásában 
megjelent Társadalmi Lexikon. Az újabb kori irodalomtörténeti kutatások 
ugyanis változatlanul elsiklanak mellette, így az akadémiai Magyar Irodalom 
Történetének V. kötete sem tesz említést róla, holott külön fejezetet szentel a 
szocialista irodalom kezdeteinek a XX. század els ő  éveiben. Somfai pont ennek 
a korszaknak gyermeke és a szocialista próza úttör ő  jelentőségű  megalapozói 
közé tartozott: Az 1906-ban Becskereken kiadott Forradalom című  műve az első  
szocialista tárgyú regény a magyar irodalomban. Egy sztrájk történetét írja le, s 
közben megrajzolja, némi propagandisztikus ízzel, a kor szocialista eszmevilágát 
is. Egy másik könyvében, az 1913-ban kiadott Két világban egy kapitalista és egy 
szocialista levélváltás adja meg azt a keretet, amely között szenvedélyes érveléssel 
tesz hitet egy új világ mellett. 

Somfai János hat könyvet jelentetett meg, két színm űvét is előadták. 
Műveinek egy gondos válogatásával, munkásságának kritikai bemutatásával ki 
kellene őt emelni a feledés homályából, hogy az irodalomtörténetben elfoglalhas-
sa az őt megillető  helyet. 

LATINOVITS GÉZA 

Latinovits Géza utazó (Budapest, 1863. június 15. — Katymár, 1927. február 
19.) egy népes és a múlt századi Bácskában jól ismert famíliából származott, 
burokban született, ahogy népünk mondaná. El ődei, de regimentnyi, négy ágra 
kiterjedő  rokonsága is — amellett, hogy Borsod és Katymár táján több ezer holdat 
birtokoltak —, hangzatos címek, rangos állások, cseng ő  kitüntetések visel ői 
voltak a vármegyében: táblabírók, fő- és alispánok, tiszti ügyészek, megyei 
esküdtek, adószed ők és főjegyzők, cs. kir. tanácsosok, országgyűlési követek, 
címzetes püspökök, dzsidásezredesek, ulánus kapitányok. A család ősei a XVII. 
század vége felé a török el ől menekültek Cattaro (Kotor) vidékér ől, s Baján 
telepedtek le. Nagyszabású bérletekbe bocsátkoztak, gyorsan vagyonosodtak, 
majd ezzel együtt nemességet, császári adományokat, el őnevekről szóló kiváltsá-
gokat nyertek. 

A ',dinasztia" históriáját a múlt századi nemesi családi krónikák szellemé-
ben Dudás Gyula írta meg rendelésre 1899-ben, nagy pedantériával, A borsodi és 
hatymári Latinovits-család története címmel. A Borovszky-féle megyei monográ-
fia 23 Latinovitsról tesz említést, négyet jegyez a Szinnyei-féle írók lexikona is. 
Köztük van természetesen Latinovits Géza is. 

Pesti és bécsi jogi tanulmányainak befejezése után, 1890-t ől hét éven át 
szinte szakadatlanul utazgatott. Bejárta Nyugat-Európát (Németország, Francia-
rország, Olaszország, Anglia), a skandináv országokat (Svédország, Norvégia), 
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Észak-Afrikát (Algéria, Tunisz), a Közel-Keletet (Szíria, Palesztina) és a Balkánt 
is. 

Ennek az utóbbi, több éven át ismétl ődő  útjának útirányát, de érdekl ődési 
körét is jelzik a korabeli újságokban megjelen ő  cikkeinek címei: Vadászat Bosz-
niában; Utazás Montenegróban; Az adriai tengeren végig; Vadászat Mosztár 
környékén; Egy séta Boszniában; Vázlatok a vaskapui munkálatokról; Úti élmé-
nyek Dalmáciából; Két hét a Dalmát szigeteken, Vízi vadászatok Dalmáciában. 

Mindennek ismeretében írta Dudás Gyula, hogy ..... Latinovits Stan-
czi ... a hírlapirodalom terén" is m űködik. Neki azonban ennél még nagyobb 
ambíciói is voltak, mert az indiai utazásáról már a Földrajzi Társaságban tartott 
előadást. Ez különnyomatban is megjelent Maharadzsák hazájában címmel. A 
Földrajzi Közlemények folyóirat is jegyzi 1896-ban, hogy staz ülés tárgya Latino-
vits Géza r. tag felolvasása volt Brit-Indiában tett utazásáról. Ezen közérdek ű  
felolvasás alatt az el őadó a tárgyra vonatkozó pompás fényképeket is bemutatta 
a nagy számban jelen volt tagoknak és vendégeknek." Ugyancsak különnyomat-
ként is megjelent a zombori Bácskában, 1897 elején, négy folytatásban közzétett 
Vázlatok Indiáról című  tárcasorozata. Ebb ől jelent meg egy részlet a Régi bácskai 
és bánáti utazók című  válogatásban (Forum, 19$7). 

1897 után, 33 éves korában, Latinovits Géza bekapcsolódott a megyei 
közéletbe. Az induló pályához, családi hagyományként; minden meg volt alapoz-
va. Még az évben Bácson országgy űlési képviselővé választották. Ett ől az évtől 
kezdve 15 éven át Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulatának alelnöke is 
volt. Ebben a minőségben vett részt azokban a mozgalmakban, amelyek a 
zombori kultúrpalota építésére irányultak. A tervezett épület ügye másfél évtize-
dig vajúdott, az első  világháború kitörése pedig végképp lehetetlenné tette. 
Történetét, Latinovits szereplésének részleteit Káich Katalin írta meg Bács-
Bodrog Vármegye Történelmi Társulata (1883-1918) című  könyvében (Újvidék, 
1980). 

Latinovits Géza 1907-ben visszavonult a m űvelődési mozgalmak teréről, 
meg a gazdasági életb ől is, ahol mint a Gazdasági Szövetség elnöke, a hitelszö-
vetkezet és a gabonaraktár szövetkezet ügyvezet ő  elnöke működött. A közsze-
replésében sem tudott azonban maradandóbb eredményeket felmutatni, mint 
ahogy útirajzírói munkássága is befejezetlen maradt, azaz megmaradt az úri 
passzió, a divatos kedvtelés szintjén. 

HAVAS KÁROLY 

Csaknem Ötven évvel ezel őtt, 1944. június 19-én a bácsalmási zsidó gyűjtőtá-
borban, mielőtt beterelték volna az Auschwitz felé induló halálvonatok egyikébe, 
egy nagy adag veronállal végzett magával Havas Károly, az 57 éves író, a két 
háború közötti jugoszláviai magyar újságírás legnagyobb alakja. 

Munkamódszeréről legendák keltek szárnyra, ő  volt a szabadkai Napló 
kétcsillagos cikkírója, aki, Herceg János szavaival élve, .ragyogó, mesteri ritun-
nal" gépbe diktálta a rendszerint irodalmi érték ű, esszé jellegű  vezércikkeit. 
Jegyzetek nélkül tette ezt, emlékez őtehetségére s persze műveltségére, olvasott-
ságára támaszkodva. ',Bejött a szerkeszt őségbe — írja emlékezéseiben Majtényi 
Mihály is —, itt már várta a gépírón ő. Rövid bogarászás után az asztalon, már 
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hallhattuk is a gépkattogást: diktált és megszülettek az els ő  sorok, az első  
mondatok. Minden fordulat el őtt — szünet. Első, második fordulat — mindig 
citátum, tényközlés, utalás ... végül diadalmas hangon kivágta cikkének tanul-
ságát ..." 

Sajátságos munkastílusa miatt mondatai néha fésületlenek voltak, olykor 
dísztelenek is, de sohasem unalmasak, szürkék. Gyakran kész volt a bravúrokra 
is. Megkérte a kollégáit, hogy mondják meg cikkének témáját vagy els ő  szavát, s 
amikor ez megtörtént, néhány percnyi töprengés után már gépbe mondta a 
másnapi csillagos vezért, amely ezúttal is kerekre sikerült, aktuális írás volt. 
Mindenről tudott írni, mindent meg tudott magyarázni, olykor annak az ellen-
kezőjét is. Ennek a szemfényveszt ő  szakmai tökélynek néha az illúziókeltés, a 
porhintés lett az eredménye, így 1937-ben például a fegyverkezési verseny jó 
oldalairól értekezett. Az érvek, a meggy őző  okfejtés ezúttal sem maradt el, csak 
éppen a tézis, a kiindulópont volt tarthatatlan. Ezzel a nézettel Gál László, 
irodalmunk és publicisztikánk másik nagysága szállt szembe. ',Bölcsek, nemzet-
gazdászok és Havas Károlyok állítják: hasznos, szükséges valami a fegyverkezési 
verseny, hiszen kenyeret ad millió munkásnak ..." — írta vitacikkében Gál 
László, s ízeire szedte a Napló cikkírójának érveit. Cikkeinek javát egyébként az 
Stiriában Ajk faluban mi történt? című, 1940-ben megjelent kötetében gy űjtötte 
egybe. 

Havas Károly jelent ős szerepet vállalt a két háború közötti irodalmi életben 
is, így regényei jelentek meg, szerkesztette a Napló irodalmi oldalait, a folyóira-
tokban közölt írásaiban pedig többször is szorgalmazta a szociográfiai kutatáso-
kat. Még ma is időszerűen hangzanak 1937-ben leírt sorai: ',Adatokra lenne 
szükség — írja. A rendszeres falu- és társadalomkutats megfelel ő  és megbízható 
adatokat szolgáltatna a szétszórtan él ő  magyarság számszerű  viszonyáról, a 
környezetéről, szükségleteiről, társadalmi megoszlásáról, kultúrszínvonaláról, 
anyagi viszonyairól, iskolázottságáról, olvasmányairól, egészségügyér ől, orvosai-
ról, tanítóiról, népszokásairól, népművészetéről stb." 

Első  regénye, Az id ők mélyén 1934-ben, a Kalangya sorozatban jelent meg, 
a második, az Öreg ház a csirkepiacon pedig 1939-1940-ben folytatásokban a 
Kalangya folyóiratban. Regényének tárgyába így vezeti be az olvasót: ,,A doktor 
háza mellett volt egy másik ház. A negyven ház közül a legnagyobb. Hosszúra 
elterpeszkedett, két szárnya volt az utcára, és végig az egész nagy udvar körül 
volt építve lakásokkal. Ez volt a nagy, poros városban az els ő  bérház. Ennek a 
bérháznak, furcsa lakóinak és egy furcsa kisgyermeknek a históriáját akarom itt 
megírni." 

Havas Károly egy négygyermekes szabadkai tanítócsaládból származott 
(1887. szeptember 9-én született), történelem- és magyartanárnak készült, de 
tanulmányait nem fejezte be. El őbb Pesten, német lapoknál újságíróskodott, 
közben egy rövid időre a szabadkai Bácskai Hírlap munkatársa lett, majd 1920-
ban végleg hazatért, s el őbb a Hírlapban, majd a Naplóban dolgozott. Itt bonta-
kozott ki tehetsége, itt írta 1931-tól, nap mint nap kétcsillagos vezércikkeit, 
amelyek közül jó néhány ma is publicisztikánk gyöngyszemei közé tartozik. 

SOMLYÓ ZOLTÁN 

Somlyó Zoltán életpályája és költészete több ponton is kapcsolódik tájaink- 
hoz. Muraközben született 1882. június 22-én, a színtiszta horvát Alsódomborún, 
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a mai Goričan nevű  faluban. ',Tulajdonképpen horvát az anyanyelvem" — írta egy 
helyütt még meglett férfikorában is. Iskoláit szül őfalujában meg a közeli Csák-
tornyán végezte, érettségi vizsgát pedig Nagykanizsán tett, ahol els ő  versei is 
megjelentek a Zala című  újságban. Ez volt a közvetlen ok is, ami miatt a 
viszonylag jómódú szül ők kitagadták Somlyó Zoltánt, mondván, hogy a publiká-
lással kompromittálja a családot. Ett ől kezdve költ őnk magára volt utalva, 
egyedül hányódott a világban. Félszeg, furcsa keveréknek, hontalan költ őnek 
tartotta magát — átkozott költ őnek, ahogy egyik verskötetének címéb ől is kitet-
szik. Ez nála azonban nemcsak felvett szerep volt, pózolás, ahogy azt némelyik 
kritikusa állítja, hanem az objektív adottságból ered ő, ebből következő  magatar-
tás is. Kitaszítottsága ellenére szül őföldjére mindig szívesen emlékezett, gyakran 
verselt a drávai kompokról, az almaarcú horvát lányokról, de igazi költ ői hangját 
azért mégis nagy magányossága határozta meg. „Én ott vagyok, ott valahol, ahol 
a vágy és a kín testetlen ajka dalol" — írja. Devecseri Gábor szerint na piros 
szenvedélyt, a fekete véget énekelte". 

Somlyó Zoltán újságíróként kereste kenyerét, el őbb Pesten próbált megka-
paszkodni, majd avidéki redakciókban dolgozott. Egyik els ő  állomáshelye Fiume, 
azaz Rijeka volt 1901-ben. Ottani tartózkodásáról csak annyit tudunk, hogy a 
Tengerpart című  lapnál inaskodott és 19 éves fejjel megírta a magyar költészet 
mindeddig egyik legszebb erotikus versét, a Maria Abariendos-ciklust. 

Tíz évvel később, Nagyvárad, Pécs, Szeged után, Szabadkán újságírósko-
dott: Quasimodo Braun István, a jószem ű  szerkesztő  alkalmazta a Bácskai 
Hírlapnál. 1911 januárjától októberéig tartózkodott a városban, ahol már ünne-
pelt költőként vették körül. Tavaszi- őszi napjait a színház környékén töltötte, 
nyári estéit pedig Palicson, baráti társaságban. S közben szorgalmasan rótta napi 
penzumát, kilenc hónapi szabadkai tartózkodása idején 172 cikket, vasárnapi 
riportot, elbeszélést, költeményt, színikritikát, interjút, bökverset és információt 
írt. Ebből a mintegy 400 gépelt oldanyi, főleg helytörténeti jellegű  írásból született 
meg a Szabadkai harnevál, amely 1982-ben, századik születésnapjára jelent meg 
az Életjel kiadásában, Dér Zoltán gondozásában. 

Fia, Somlyó György, a kötet el őszavában írja szabadkai tartózkodásáról: 
',Váratlanul érkezett: mint mindenhová, még váratlanabbul távozott: mint min-
denünnen." A nyugtalan költ ő, a',versek bús csavargója" ett ől kezdve a budapesti 
lapok munkatársa, a Nyugat folyóirat körébe próbál betörni. Szabadkáról sok 
élményt vitt magával, de a legkedvesebb, amit ott kapott, az a Kosztolányival 
kötött, egy életre szóló barátság volt. Kosztolányi ismerte, szerette költészetét, 
egyik szerzői estjén így beszélt Somlyó Zoltánról: ',Mindig éhes volt. Éhes volt a 
szerelemre. Mindig szerelmes volt. Szerelmes volt az éhségbe. Mindig költ ő  volt." 

Budapesten halt meg 1937. január 7-én. 

SZÁRITS JÁNOS 

Szárits János, illetve Ivan Sari ć  (Szabadka, 1876. június 27. — Szabadka, 
1969. október 30.) a XIX. század végén és a XX. század elején létrejöv ő  technikai 
küzdősportok kitűnő, európai hírű  művelője, gyakori győztes matadora volt, s e 
mellett még repülőgép-építő, sportrepülő, azaz aviatikus is. Ahhoz a nemzedék- 
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hez tartozott, amelyet még Vermes Lajos, a szabadkai sportélet nagy úttör ője, 
népszerűsítője és sikeres szervez ője .,fertőzött" meg. Vermes maga is kiváló 
tornász és atléta, a kerékpározás és sok más sportág meghonosítója volt a múlt 
század hetvenes, nyolcvanas éveiben, s egy egész sereg versenyz ő  kibontakozását 
segítette elő, akik aztán az európai versenypályák gy őztesei, sőt egy esetben még 
olimpiai bajnokok lettek. Ebbe a sorba tartozott Szárits János is. 

Az eslő  nagy szerelme a kerékpár volt — a vasparipa, a bycicle, a velicopéd, 
ahogy még akkoriban az egy- vagy kétkerek ű  járművet nevezték. Életrajzírói 
feljegyezték — köztük Petkovics Kálmán is egyik m űvelődéstörténeti kötetében 
(Régi szabadhai játéhoh, 1983) — a tanyán nevelkedő, tízesztendős Szárits talál-
kozását a dűlőutakon karikázó Vermes Lajossal. A látvány annyira leny űgözte, 
.hogy maga is szerkesztett egyet fából. Lám, ilyen is van: fából vasparipa! Az els ő  
valódi kerékpárt is Vermes Lajostól kapta, s húszéves korában, 1896-ban, ezzel 
Pécsett országos bajnokságot nyert tíz kilométeres távon. Ett ől kezdve sorozat-
ban vett részt versenyeken — Budapesten, Belgrádban, Bécsben és másutt —, s 
szinte mindenütt els őnek ért célba. Korának egyik legismertebb kerékpárbajno-
ka volt, több mint ötven versenyen vett részt és gy őzött, a serlegek, érmek 
csakhamar kiszorultak vitrinjéb ől. 

Időközben, ahogy múltak az évek, figyelmét egyre jobban a motorok 
kötötték le. Előbb a motorkerékpár — háromszor nyert országos bajnokságot —, 
majd a gépkocsi, legvégül pedig a repül őgép. Akárcsak korábban kerékpárjait, az 
új járműveit, versenygépeit is rendszerint maga szerkeszti, építi — motorbicikli-
jét, automobilját, monoplánját. Feltalálónak azonban nem nevezhetjük, különö-
sebb újításai sem voltak. ',Ivan Sari ć  példás emberi erénye a megcsinálás 
kérlelhetetlen akarásában van" — írja Petkovics Kálmán is. 

Szárits János 1910. október 16-án emelkedett fel a leveg őbe saját kezűleg 
készített, kezdetleges gépén. Mintegy 25-30 méteres magasban több kört írt le 
és néhány perc múlva leszállt a lóversenytér gyepére. Az eseményt a repüléstör-
ténet nem jegyzi, hiszen ez id ő  tájt, a Wright-testvérek 1903-1905 között 
végrehajtott sikeres kísérletei után, a zseniális mérnökök és a laikus megszállot-
tak jóvoltából, a repülés, a repül őgépgyártás már Verne Gyula fantáziáját megha-
zudtolva fejlődött. 1906-ban a brazil Santos Dumas száz kilométeres gyorsaságot 
ért el, Bleriot 1909-ben átrepülte a La Manche-csatornát. Franciaországban 
1905-ben megalakult az els ő  repülőgépgyár, az USA-ban 1906-ban, Németország-
ban, Angliában és Ausztriában 1908-ban. Az Egyesült Államok 1908-ban 37 
katonai repülőt rendelt, 1910-ben Franciaország is építi légiflottáját. A fejlett 
világ tehát jól megugrott, de Szárits teljesítménye még helyi viszonylatban sem 
nyer elsőséget: az akkori Magyarországon Adorján János készítette el az els ő  
repülőgépet, s 1909 őszén felszállt vele Rákoson. A mai Jugoszlávia területén is 
megelőzte őt ugyancsak 1909-ben a goricai Eduard Rusjan. 

1910-ben a repülés azonban még nem mindennapos dologvolt, ezért Szárits 
teljesítményét jelentős eseményként könyvethetjük el. Szabadka egy ideig ünne-
pelte, az újságok tele voltak nevével, egy folytatásos regény h őse is lett (Csáth 
Géza—Havas Emil—Munk Artur: A repülő  Vucsidol, Szabadka, 1978). Később 
elfeledkeztek róla, szürke hivatalnokként élte le hosszú életét. 1960-ban került 
újra a figyelem központjába. Ekkor Szárits útmutatásai alapján Koszorús Sándor 
elkészítette az 1910-es gépmadár hű  mását. Ez ma is megtekinthet ő  a zimonyi 
repüléstörténeti múzeumban. 
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~ 	 ii 
ALKOTÓM ŰHELY  

BOTKA FERENC  

A ,HÍD-SZEREP" ÉS VÁLTOZÁSAI*  

HÍDÉPÍTÉSTŐL A HÍDFŐÁLLÁSIG 

Egyik előző  fejezetünkben megkíséreltük felvázolni az emigráns irodalom sajátos 
szociológiai helyzetét s azokat a következményeket, amelyeket a korábbi környe-
zetből való kiszakadás, az új, kett ős nyelvi kötődés és a vélt vagy valós társadalmi 
elváráshoz való igazodás váltott ki az alkotói magatartásban. 

Ezúttal az emigrációs státust egy másik irányból kívánjuk megközelíteni. 
Minden élő  irodalom, legyen az bármilyen kicsiny is, természetes törekvése a 
kapcsolattartás — más irodalmakkal. S nemcsak azért, hogy saját értékeit tudja 
másoknak felkínálni, hanem azért is, hogy befogadja szélesebb szellemi környe-
zetének kezdeményezéseit és m űvészi eredményeit. 

E kapcsolattörténeti evidenciákat ezért villantjuk föl, mert e ',normális" és 
'átlagos" viszonyok irányából bizonyára világosabban válnak láthatóvá a magyar 
emigráció kapcsolatteremtési és kapcsolattartási törekvéseinek sajátosságai s 
azok erőteljes változásai. 

1921-1927/28  

Az idegen nyelvi környezet által kiváltott legels ő  mozdulat — a bemutatko-
zásé. S ha a bemutatkozó nemcsak magára gondol, s tegyük hozzá: olyan nép fia, 
amelyet kevéssé ismernek, ezzel a mozdulattal nemcsak önmagáról, hanem az őt 
útjára bocsátó környezetr ől, nemzetéről is van mondanivalója. S ha ez a valaki 
történetesen író, csak természetes, hogy nemzete irodalmáról kíván els ősorban 
szót ejteni: már csak azért is, mert a kezdetekben ez egyben jól körülhatárolható 
és értelmes társadalmi feladatot is jelent. 

Néhány Moszkvába érkez ő  hazánkfia tetteiben is ezt a természetes emberi 
mozdulatot fedezhetjük fel. Ráadásul a véletlen úgy hozta, hogy Petőfi születésé-
nek százéves évfordulója kapcsán az ',ismerkedésnek" ez az igénye a ',másik" 
oldalon is felmerült. Nem akárki, a kulturális ügyek els ő  embere, Anatolij 
Lunacsarszkij hívja fel 1923 márciusában a centennáriumra a figyelmet. S a 
Krasznaja Nyiva című  irodalmi és művészi hetilapban megjelent méltatását végül 
is arra a gondolatra hegyezi ki, hogy Petőfi verseinek orosz fordítását — minél 
teljesebben és a lehet ő  legsürgősebben — ki kell adni.' Ezt nemcsak az orosz 

* Részlet a Szovjetunióban élt magyar írói emigráció — többek között Lányi Sarolta 
— 1921-1934 közötti tevékenységét bemutató, Távlatok és zsákutcák című  irodalomtörté-

neti monográfiából. 
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forradalmi költők, hanem egyenesen «a Moszkvában él ő  jelentős számú magyar 
elvtársak" kötelességének is tartja. 

Nem kétséges, a Pet őfi-jubileum körül e «magyar elvtársak" — Illés Béla? 
Matheika János? Zalka Máté? — is megmozdultak. Ám közvetít ő  munkájuk 
részleteit még nem tudtuk felderíteni. 2  Végül is az évforduló alkalmából nem 
sikerült a gyors «frontáttörés". (E harcias kifejezés mártsak azért is jogosnak 
tetszhet, mert valóban nagy jelent őségű  fordulatot előlegez. Az orosz közönség 
— hála a forradalmi demokrata Mihail Larionovics Mihajlovnak, Csernisevszkij 
közeli barátjának — már 1862 óta olvashatta a költ ő  egy-egy versének fordítását; 
sőt utóbb másokat is megragadott és tolmácsolásra késztetett Pet őfi művészete, 3  
kötetbe azonban eddig még senki sem gy űjtötte össze a kezdeményezéseket.) 4  

Amikor — feltehetően 1924 tavaszán — egy betegség hosszabb ideig ágyhoz 
köti — a tollat is művészien forgató népbiztos maga lát hozzá a fordításhoz. A 
«magyar elvtársak" két német fordításkötetet, Ladislaus Neugebauer (1885) és 
Josef Steinbach (1902) munkáit juttatják el kezéhez 5  s némi irodalomtörténeti 
és publicisztikai fogódzót — legalábbis ez olvasható ki a másfél év múlva megjelent 
kötet, az Izbrann ije sztyihotvorenyija (Válogatott versek) lendületes el őszavából.s 

S bár emigrációnk csak e közvetítésben vett részt, mégsem tehetjük meg, 
hogy ne szóljunk kissé részletesebben e kötetr ől, amely mégis Petőfi költemé-
nyeinek első  orosz válogatása, s amelynek történelmi jelent őségére éppen a 
közelmúltban hívta fel a figyelmet Váradi-Sternberg János és M. Takács Lajos 
közös tanulmány.' Ők ugyan a jelenb ől nézve kissé szigórúan ítélik meg az el őszó 
egyes részeinek «didaktikusan egyszerűsítő, romantikus aktualizálását". Neveze-
tesen azt a két kitételt, amely Pet őfinek «burzsoáziaellenes" magatartást tulajdo-
nít és ebből kiindulva őt magát kora «bolsevikjának" nevezi; továbbá azt, amely 
ezzel összefüggésben benne a «nemzetközi proletárköltészet" egyik «el őfutárját" 
látja. 

A ,túlzásokról" nincs mit vitatkozni. Ám, ha Lunacsarszkij e gesztusához a 
kötet megjelenésének a .környezete" fel ől közelítünk, amely környezet megvilá-
gítását a munka egyik ismertet ője joggal hiányolta, 8  s ha továbbá a ,fordító" 
bevezetője mögé odahelyezzük «válogatását", az abból kibontakozó Pet őfi-képet, 
akkor egészen más fényben látjuk a kérdést. 

Ez a kép ugynis távolról sem csupán forradalmi versekb ől áll, hanem 
látható élvezettel és gondos arányérzékkel válogatott tájleírásokból és zsánerké-
pekből, pohárköszöntőkből és bölcselő  költeményekb ől, szerelmi versekb ől, az 
ars poeticák egész sorából és — urambocsá! — olyan m űvekből is, amelyek nemzeti 
sorskérdésekkel foglalkoznak; s amelyek összességéb ől nemcsak a pályakép 
egésze, de a költői magatartás fejl ődésvonala is kiolvasható. 9  

Ha tehát ez a költő  — kora ,,bolsevikje", a ',nemzetközi proletárköltészet" 
«előfutára', úgy az ebből a válogatásból kibontakozó emberideál: az, akit magával 
ragad a természet szépsége (A felhők, A hevesi rónán, A Tisza, Ki a szabadba!); 
akit a szerelem érzése a kacér játékosságtól a mindent betölt ő  szenvedélyig tud 

vinni (A faluban utcahosszat, Boldog éjjel, Szeptember végén); aki nemcsak a 
királyok ellen mennydörög, de a szabadságharc egy «lazább" órájában gyerekkora 
derűs emlékei közé is képes elmerülni (Akasszátok fel a hirályohat, Szül őfölde-
men); aki nemcsak a földön tud járni, de fantáziája csillagokon túli régiókat is 
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beszáguld, s egy-egy i árész képében már a szürrealizmust el őlegezi (Dalaim, 
Szeretek én ...) — ez az egyetemességet megtestesít ő  magatartás példaértékű . 

1925-öt írunk. Készül, vagy már közzé is tették a híres párthatározatot, 1 ° 
amely a túlpolitizálást, a proletárírók, a Na Posztu cím ű  folyóirat körének 
agresszivitását volt hivatva feltartóztatni — a m űvészi értékre, a művészet öntör-
vényeire való hivatkozással. Úgy véljük, Lunacsarszkij számára Pet őfi, az általa 
összeállított válogatás ezért is fontos volt. Hiszen éppen az ..előfutár" példáján 
mutathatta be, hogy a „bolsevik" is ember, hogy a „proletárkölt ő" is teljes életet 
élhet; mondjuk, nemcsak merész hangú forradalmi jóslatokat ír, de alkalmasint 
boldogtalan is lehet, s még a halálvágy is megkísértheti (A gyáva faj, a törpe lelkek, 
Boldogtalan voltam ...). 

E 37 költeményt tartalmazó válogatás el őszavának legmaradandóbb részét 
annak összehasonlításaiban látjuk. Lunacsarszkij világirodalmi látókörrel helye-
zi el Petőfit az európai irodalomban. Az a könnyed, de annál találóbb vonásokkal 
megrajzolt portré, amelyben Pet őfi életművének sajátos vonásait el őbb Puskin, 
Lermontov és Tarasz Sevcsenko, majd Heine, Lenau és Byron egyéniségével és 
költészetével történ ő  összevetésb ől bontja ki, napjaink számára is példamutató. 

Hogy emigrációknak volt-e számottev ő  szerepe e kötet kialakításában, nem 
tudható bizonyosan. Egyes irodalomtörténészek azonban úgy vélik, hogy honfi-
társaink még a nagyjelent őségű  fordításkötet ,,műhelymunkájában" is tevékeny 
szerepet játszottak. )  Radó György a fordító két ,,botlását" is egyenesen nekik 
tulajdonítja. Azt állítva például, hogy a kötetet nyitó Felköszöntés címét Luna-
csarszkij magyar „sugallatra" változtatta Emigránsok felköszönt őjére. Úgymond, 
már eleve úgy adták keze alá az alábbi versszak ,,nyersfordítását": 

‚Éljen a világ dicső  folyása .. . 
És az élet ... és a szép világ .. . 
S az igazság védpalástja, mely az 
Üldözöttnek menedéket ád ... " 

hogy annak utolsó két sora már nem az ',igazság védpajzsát" és nem az ',üldözöt-
tek", hanem a „száműzöttek" menedékét és személy szerint azokat dicséri, akik 
szeretettel fogadták őket .. . 

Sajnos kérdőjelet kell tennünk e feltételezés mellé. Talán más helyütt, 
például a németül hiányzó Akasszátok fel a királyokat esetében, valóban szükség 
volt Illés vagy Matheika segítségére, s a nyersfordító tényleg megbotlott. Ám a 
Felköszöntéssel Lunacsarszkij — (Steinbach tolmácsolásában) — németül is meg-
ismerkedhetett, lefordításához nem kellett neki mankó; s nem is tudjuk, fel kel-e 
tételeznünk egy külső  „ötletadót" ahhoz, hogy a fent jelzett kis elírás létrejöjjön. 
Lehetett az Lucsarszkij saját gesztusa is kortársai, a magyar emigránsok irányá-
ba. (Velük érezhetett, hiszen 1917 el őtt maga is hosszú éveken át volt emigráns 
Európa különböző  országaiban.) 

Végül e szorosabbnak gondolt együttm űködés ellen szólnak a kötetet b őven 
tarkító sajtóhibák -- főként személy- és helységnév elírások: Debrecsin, Hortobad 
stb. stb. — és az előszó életrajzi fejezetét szepl ősítő  sűrű  tárgyi tévedések (a költ ő  
iskoláira, színészkedésére, szerelmére, Kossuthtal való ,,barátságára" stb. vonat-
kozóan). 12  Ha lett volna a kötetnek magyar magyar nyelv ű  szerkesztői kontrollja, 
e hibák nagy része valószín űen nem kapott volna nyomdafestéket. 
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A Petőfi ',válogatottal" azonos évben, 1925-ben jelent meg a magyar—orosz 
kapcsolat-, illetve fordítástörténet egyik további mérföldkövének tekinthet ő  
Vengerszkaja revolyucionnaja poezija (Magyar forradalmi költészet) cím ű  anto-
lógia. Gondozója, szerkeszt ője, Matheika János ugyan jóval szerényebb adottsá-
gokkal rendelkezett, mint az el őző  kötet összeállítója, teljesítménye azonban így 
is időtálló. 

Már a bevezető  fejezetekben is többször szó esett személyér ől, ám itt, élete 
egyik legszebb teljesítményéhez kapcsolódóan lenne a helye, hogy kalandos életét 
is röviden érintsük. — A váci kegyesrendi gimnáziumban érittségezett ifjú nem 
sokat jár a pesti bölcsészkar magyar—latin szakára. 1914-ben, tizenkilenc évesen 
Önként jelentkezik katonának, s mire három év múlva hazatér, Szibériát, hadi-
fogságot tudhat maga mögött. És természetesen forradalmi élményeket, amelyek 
birtokában, újsüttetű  újságíróként, bősz támadásokat intéz a helyi klérus ellen — 
egy új, szociális kultúra igézetében. r 3  A Tanácsköztársaságot követ ően rögtöníté-
lő  bíróság elé kerül. S rövid tárgyalás után az ítéletet is végrehajtják rajta és 
társain. Ám ő  szerencsére életben marad. Fejsebével magához tér, kiszabadítja 
kezét a bilincsből, s elvánszorog menyasszoriyáék házához, ahol két napig ápol-
ják, majd — életrajzfrója szerint — ,,beszállítják a fegyház kórházába ... "14  

1921 végén kerül a kicseréltek egy korai csoportjával Moszkvába. Megér-
kezését követően Kun Béla azt ajánlja neki: legyen hivatásos forradalmár, de az 
átéltek után — amihez még tegyünk hozzá három bírósági tárgyalást és csaknem 
két év börtönt is — Matheika ezt nem vállalja. Ekkor Kun összehozza őt D. B: 
Rjazanovval, a Marx—Engels Intézet igazgatójával, aki alkalmazza őt az intéz-
mény könyvtárában. Itt, az általa megszervezett olvasótermi szolgálat ellátása 
mellett, marad ideje a nyelvtanulásra, a tájékozódásra — és egy nagyon tiszteletre 
méltó gondolat, a magyar költészet orosz nyelv ű  bemutatásának az el őkészítésé- 
re. 

Nem volt könnyű  helyzetben. Nemcsak az eredeti szövegek hiányoztak, 
sajnos a megfelelő  szakmunkákhoz is csak idegen nyelveken, els ősorban néme-
tül, tudott úgy-ahogy hozzájutni. S erre múlhatatlanul szüksége is volt, hiszen a 
munkához lényegében érettségivel és azon szerény ismeretek birtokában kez-
dett, amelyeket 'útközben" sajátított el. 

Mik voltak forrásai? Kés őbbi előszava a tankönyvíró Csuday Jen ő  A ma-
gyarok történelme (Bécs, 1897) kissé avatag kompilációjára és Szabó Ervin frissen 
megjelent Társadalmi és pártharcon az 1848-49-es magyar forradalomban (Bécs, 
1921) című  monográfiájára hivatkozik; továbbá egykori tanára, Riedl Frigyes Die 
ungarische Literatur című  rövid összefoglalójára, amely egy nagyobb vállalkozás, 
a Die Kultur der Gegenwart kisebb fejezete. S talán forgathatta Johann Heinrich 
Schwicker, a pesti József-Politechnikum tudós tanárának Geschichte der unga-
rischer Literatur (Leipzig, 1889) vaskos munkáját is, amely ugylancsak egy szin-
tézis-„folyam", a Geschichte der Weltliteratur tizedik(!) kötete. I5  (Meglehetősen 
vegyes értékű  ez a kínálat, de hát mindössze ennyi lehetett kezénél.) 

És a szövegek? Azokat a moszkvai magyarok valószín űen ',kalákában" 
hordták össze (az orosz könyvtáraknak akkor még nem volt magyar gy űjtőköre). 
A kötet előszava név szerint Lányi Sarolta és Gábor Andor segítségét köszöni 
meg. 16  

Matheikában nincs meg az a nagyvonalúság, mint Lunacsarszkijban, aki 
forradalmi költőt ígér, s helyette a teljes embert adja. Hazánkfia szerényebb célt 
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tűz maga elé, az egész magyar költészet helyett csak annak forradalmi ágát 
kíséreli meg bemutatni. Tisztességére legyen mondva, azonban úgy, hogy elősza-
vában irodalmunk egészére is ablakot nyit. 

Igaz, sajnos nagyon egyenetlen színvonalon. E bevezet ő  — az említet forrá-
sok nyomán — hosszan szól történelmünkr ől, különösen a kuruc háborúkról és 
az 1848/49-es szabadságharcról, s őt a régi magyar irodalomról is; ám jóval 
kevesebb helyet biztosít századunk eseményeinek. S azzal viszont teljes egészé-
ben adósa marad az olvasónak, hogy valamiféle egységbe foglalja a történelmi és 
irodalmi folyamatokat. 

Annál sokrétűbb viszont a szövegválogatás, élén a kuruckor gyöngyszemé-
vel, a Ráhoczi-nótával. Igaz, ezt követően Petőfi költészetének csak egyik arcula-
tát mutatja meg, zömmel az 1848/49-ben írt forradalmi versek tükrében. Ám e 
18 költemény mégis nagy nyeresége fordításirodalmunknak, hiszen csak négyet 
találunk köztük, amelyet már Lunacsarszkij is lefordított. 17  

A kötet másik ',csúcsa" Ady Endre, aki 11 verssel szerepel. Kett ő  kivételével 
valamennyi a költő  Az Illés szekerén című  kötetéből való, s kissé egysíkúan 
sorakoztatják fel a többségükben a Népszavában megjelent szocialista verseket. 18  
(Bár nem tudjuk, szegény fordító, a korábban gyermekverseivel és színdarabjaival 
sikert arató Sz. Zajaickij, 19  hogyan is tudott volna megbirkózni Ady „igazi' 
szimbolizmusával.) 

S mielőtt a számokat követve: Gábor Andor 8, Balázs Béla és Lányi Sarolta 
5-5, Csizmadia Sándor és Várnai Zseni 2-2 versén esetleg — az arányokra 
hivatkozva — fennakadnánk, 20  gondoljunk arra: a forradalmi magyar költészet 
szemléjét tartjuk a kezünkben, — s 1919-et követ ően Gábor Andor, Barta Sándor 
és Balázs Béla voltak a legtermékenyebbek; egyedül ők jelentek meg önálló 
kđtetekkel. 21  S ami még ennél is fontosabb: a forradalmi költészet e gy űjtemé-
nyében a szerkeszt őnek és segítőtársainak érdemeként a felsoroltakon kívül 
Vörösmarty Mihály, Arany János és Tompa Mihály 1-1 verse mellett Batsányi 
János és Babits Mihály 2-2 költeménye is helyet kapott; 72  hogy Kaffka Margit, 
Kosztolányi Dezső, Emőd Tamás és Keleti Artúr háborúellenes írásairól ne is 
beszéljünk. 23  

Ami a kötet beosztását, pontosabban fejezeteinek megfogalmazását illeti: 
I. Nemzeti forradalom, II. Radikálisok és pacifisták, III. Szociáldemokraták, IV. 
Kommunisták és emigránsok — lehetne vitatkozni. Mint ahogy a III. fejezet 
túlméretezettségét is szóvá lehetne tenni. 24  Ám inkább az úttörőknek járó 
elismerésnek adjunk hangot; s külön az utolsó fejezet mértéktartásával kapcso-
latban — benne Madarász Emil, Karikás Frigyes, Kassák Lajos, Komját Aladár, 
Ujvári Erzsi és Földes Sándor 1-1 versével. 28  

S talán a fordító is megérdemelhet néhány elismer ő  szót. Sokféle húrú 
teljesítményében azok a legjobbak, amelyek hangvétele közel áll egyéniségéhez. 
Így néhány Petőfi-fordítását jobban hangzónak érezzük Lunacsarszkij ',oroszítá-
sainál". (Mindkettőjük teljesítménye megérdemelné, hogy szakirodalmunk még 
visszatérjen elemzésükre.) 

Kissé részletesebben szóltunk e két kötetr ől, s nemcsak azért, mert úttör ő  
munkák,26  hanem azért is, mert a következ ő  években fordításaiknak számos 
utánközlése akadt,27  s a maguk nemében még hosszú évtizedekig alapműveknek 
számítottak. 28  A ',nagy" Petőfi-válogatások majd csak 1948-ban és 1952-ben 
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jelennek meg, s az impozáns Magyar költészet antológiáját is csak 1952-ben lehet 
majd kézbe venni. 

Hasonló megoldások késztetnek bennünket Mácza János lexikoncikkeinek 
részletezőbb bemutatására. 

Szemben Matheika önként vállalt szerkeszt ői-szervezői elhatározásával, 
Mácza János munkája, aki 1927 januárjától a Kommunista Akadémia munkatár-
sa, többé-kevésbé már hivatali feladat. Az Akadémia által kezdeményezett Nagy 
Szovjet Enciklopédiát — valamiképpen a francia enciklopédisták és nagy m űvük 
példáját szem előtt tartva — az új társadalom, az új kultúra egyik tudományos 
csúcsteljesítményének szánták. Amely egyszerre lesz képes a korábbi ismereteket 
új megvilagításba helyezni, s ugyanakkor felhalmozza és rögzíti mindazt az újat 
is, ami a tízéves szovjethatalom történetével és tervezett jöv őjével kapcsolatos. 

Ugyanez mondható el a Nagy Szovjet Enciklopédiával nagyban egyidejűleg 
megindított Irodalmi Enciklopédiáról is, különösen a második feladatkört il-
letően. Hiszen a forradalom után megpezsdült irodalmi élet orosz csoportosulá-
sai, sajtója, művészete — nem is szólva a soknyelv ű  unió ugyancsak forrongó 
nemzeti és nemzetiségi kezdeményezéseir ől — lassan áttekinthetetlenné vált. 

E nagyvonalú tájékoztatási és hagyományteremt ő  vállalkozás részeseként 
Mácza azt a megbízást kapta, hogy tervezze meg a magyar irodalmat bemutató 
címszavakat: a .nagy" enciklopédiába csak az irodalmunk egészét felölel ő  össze-
foglalót, az nirodalmiba" viszont az ehhez kapcsolódó címszavak egész bokrát. 

A forrásokat illetően ismételten csak a nehézségekre tudunk emlékeztetni. 
Az akkoriban újjászervez ődő  és kiegészülő  könyvtárakban legfeljebb a már emlí-
tett J. H. Schwicker, illetve Riedl Frigyes, Kont Ignác, Katona Lajos és Szinnyei 
Ferenc német, francia és angol tanulmányai állhattak rendelkezésre. A központi 
fontosságú alapszócikk bibliográfiai függeléke meg is nevezi őket. Ám szövegének 
közelebbi vizsgálata azt mutatja, hogy Mácza nem sokat merített bel őlük. Mint 
ahogy a Pallas-, a Révai vagy a német Brockhaus lexikonok hasonló szócikkeit 
sem tudta volna közvetlenül mintául használni. Márcsak a rendelkezésére álló 
terjedelem miatt sem, miután Máczának a fent említett nagy összefoglalókkal 
szemben mindössze 478 (40 leütés ű) sorral, azaz alig több, mint fél ívvel kellett 
megelégednie. Nem szólva a megírandók szellemiségér ől és ezzel összefüggésben 
a fejlődés, egészének arányairól, — hiszen nem kétséges, a marxista igénnyel 
megírt összképben más és más hangsúlyt kapnak az egyes részletek.. 

Mácza tisztességgel teljesítette feladatát, bár hozzá kell tennünk, ő  is erején 
felül vállalt: csupán egykori kritikusi-szerkeszt ői múltja és az 1922 óta elképeszt ő  
szorgalommal és munkabírással végzett továbbképzése egészítette ki természet-
tudományos alapképzettségét. — A magyar irodalmat bemutató szócikkének 
imariációi" között (egyik a Nagy Szovjet Enciklopediában 1928-ban, a másik az 
Irodalmi Enciklopédiában 1929-ben) lényegében véve csak stiláris eltérések 
fedezhetők fel. Az ',egész" fel ől közelítve mindenekel őtt arányérzéke és mérték-
tartása tűnik szembe: nem kívánja a múltat sem ',eltörölni", sem eltorzítani. Az 
ún. régi irodalmunk (1772-ig) leírása több, mint a cikk egyharmada. A következ ő  
harmad eljut Petőfiig és Aranyig, s csak az utolsó harmadot osztja meg a 
századforduló és a szocialista irodalmi törekvések között. 

Irodalmunk e kis összefoglalója akár külön tanulmányt is megérdemelne. 
Ezúttal azonban talán elégséges, ha néhány szembet űnő  és meghatározó vonásá- 
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ra mutatunk rá. Hogy például érezhet ően lebecsüli az 1711 el őtti magyar nyelvű  
irodalmiságot, hogy Pázmány Péter jelent őségét csupán második változatában 
mondja ki (ugyanakkor azonban elhagyva az Apáczai Csere János néhány sornyi 
méltatását). Nyilván koncepciója egészével függ össze --- de egyben a századvég 
hazai irodalomtörténet-írásának terminológiájával is —, hogy az 1772-vel kezd ő-
dő  időszakot a ',nemzeti újjászületés" korának nevezi, s csak a második ',olvasat-
ban" vezeti be ehhez kapcsolódóan a klasszicizmus, majd a romantika fogalmait. 
Végül a ',hatások és következmények" sorában talán nem felesleges felemlegetni 
a Badics Ferenc által összeállított gimnáziumi olvasókönyvek és tankönyvek 
konzervatív szellemiségét s főleg tartalmi alapműveltségét. 3° Feltételezhetően 
ezzel hozható összefüggésbe, hogy szócikkében egyetlen szót sem ejt Fazekas 
Mihályról és Ludas Matyijáról, továbbá a század második felének nagyjairól, 
Tolnai Lajosról, Vas Gerebenr ől vagy akár Kemény Zsigmondról. Megállapításai 
azonban ennek ellenére tényszer űek, s írásának egésze csak mérsékelten tükrözi 
a szociologizálásnak azokat a momentumait, amelyek a húszas évekre egyre 
inkább általánossá váltak a Szovjetunióban, s nemcsak a szakirodalomban, 
hanem a mindennapi kritikában is. 

Az irodalmi enciklopédia többi magyar szócikkéről a legegyszerűbben úgy 
kapunk képet, ha „leltárt készítünk": bet űrendben felsoroljuk őket, megjelölve 
egyben (ha fel van tüntetve) szerz őiket és sor szerinti terjedelmüket. E sorok 
szerinti mérleget talán azért is megvonhatjuk, mert maga Mácza is ebben gon-
dolkodott. Mindezt egykor Lányi Sarolta is meger ősítette e dolgozat írójának, aki 
(t. i. Lányi) baráti tanácsaival segítségére volt a szerkeszt őnek a cfmszavak és 
terjedelmeik megtervezésében. (Barta Sándor és Matheika János kés őbb kap-
csolódott be a munkába.) 

1. köt. 1929. Ady Endre (Lányi—Mácza) 103, Arany János (Mácza) 86, 2. 
köt. 1929. Babits Mihály 15, Barta Sándor (Mácza) 64, Bródy Sándor 6, Vörösmar-
ty Mihály 24, 3. köt. 1930. Gábor Andor (Barta) 92, Gergely Sándor (Barta) 56, 
Hidas Antal (Mácza) 51, Zalka Máté (Matheika) 64, 4. köt. 1930. Ignotus (Lányi) 
63, Illés Béla (Barta) 57, Jókai Mór (Lányi) 93, 5. köt. 1931. Kahána Mózes (Barta) 
24, Karikás Frigyes 14, Kassák Lajos (Barta) 43, Kiss Lajos 16, Komját Aladár 
(Barta) 26, 6. köt. 1932. Lányi Sarolta 17, Lékai János (Barta) 63, Lengyel József 
17, Lengyel Menyhért (Barta) 27, Madarász Emil (Matheika) 108, Madách Imre 
(Lányi) 60, 7. köt. 1934. Matheika János 37, Mácza János (Janel) 164, Molnár 
Ferenc (Matheika) 40, Móricz Zsigmond (Barta) 58, 8. köt. 1934. Petőfi Sándor 
(Lányi) 208. 

Az adatok önmagukért beszélnek. Az els ő  és utolsó kötet megjelenése 
között mindössze nyolc év telik el, de micsoda változásokkal! (Bizony akkorákkal, 
hogy azok magát a vállalkozást is maguk alá temetik, csonka marad, befejezés 
nélkül; közben ugyanis magát a Kommunista Akadémiát is feloszlatják.) Ez a 
korábban megindult folyamat nyomot hagyott a bemutatásra szánt anyag még 
oly kis szeletében is, minta magyar irodalom. A legfelt űnőbben — az arányokban. 
Lépésről lépésre csökken a',klasszikusok" jelenléte s egyre inkább el őtérbe kerül 
az emigráció képviselőinek mind részletezőbb bemutatása. 

A hosszabb szócikkekben ezúttal már er őteljesen érvényesül a szociológiai 
iskola követelménye: Arany, Jókai, Madách, Pet őfi és Vörösmarty megítélésében 
a terjedelemnek körülbelül a felét foglalják el az érdekeltek politikai nézetei s az 
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a szempont: melyik osztálynak, rétegnek, csoportnakaz «érdekeit" képviselték 
alkotásaik. E megközelítésb ől adódóan Madáchot és Vörösmartyt méltatlan 
ítélkezések érik. A szerkeszt ő  mentségére legyen mondva: ezzel egyidej űleg 
viszont szinte minden esetben teret tud még biztosítani a m űvek jellemzésére, a 
szerző  egyéniségčnek és stílusának a bemutatására is. 

Ezúttal is jegyezzük meg: a kút enciklopédiában kinyomtatott szövegek 
(eltekintve attól, hogy a nagy pereket követ ően — de már korábban, a «trockista" 
vonatkozások miatt — sok-sok «inkriminált" oldalt ki kellett a könyvtárban tépni 
belőlük) hosszú-hosszú évtizedeken át igazították el az érdekl ődők és kutatók 
százezreit, sőt millióit. A Bolscja Szovjetszhaja Encihlapegyija második kiadása 
csak 1949-ben indult; az Irodalmi Enciklopédia újjászületett változatáé — az 
ugyancsak nyolckötetes Krathaja Lityeraturnaja Encihlopegyi áé — pedig csak 
1962-ben! 

A húszas évek elejére/közepére és emigrációnkhoz visszatérve szükséges-
nek látszik még néhány — a témakörbe vágó — magyar nyelv ű  közleményt is 
érintenünk. 

Igaz, tartalmuk szerint nem szorosan vett «kapcsolattörténeti" megnyilat-
kozások ezek, hiszen nem két különböző  nyelvű  irodalom között közvetítenek. 
Ám az emigráció adott viszonylatrendszerében mégis az általunk vizsgált jelen-
ségek közé kell sorolnunk őket. Idiszen az országon «kívülre" került emigrációnak 
a viszonyáról szólnak — részben a múlthoz, részben az «otthoni" jelenhez: az 
emigránslét önmeghatározásának, sajátos «hagyománytudatának" elemeiként. 

Ennek az új hagyománytudatnak a jelentkezése a leglátványosabban az 
1926-ban megjelent Sarló és Kalapács Évkönyvben érzékelhető. Tanulmányai 
kitűnően illusztrálják ennek a közelmúltat birtokba venni szándékozó törekvés-
nek ajellegét és sajátosságait. Lándor Béla Néhány megjegyzés a magyar burzsoá-
zia irodalmi mozgalmiról című  dolgozata31  például a Nyugat és els ősorban Ady 
Endre , költészetének társadalmi gyökereit vizsgálja — a szociológiai iskola már 
jegyzett módszerével. đ  még a mérsékeltebbek közé tartozik. S bár egy helyütt 
kijelenti: «az irodalmi parallel (sic!) meglep ő  pontossággal követi mindig a poli-
tikai mozgalmat", gondolatmenete szélesebb összefüggések megmaradására is 
képes, s meggyőzően érvel Ady gondolatvilágának hármas köt ődése mellett — a 
dzsentri múlthoz, a tőkés jelenhez és a proletariátus által képviselt jöv őhöz. Az 
a neofita merevség azonban, amely folyamatos és mechanikus összefüggést vél 
felfedezni minden gazdasági-politikai és m űvészi jelenség között, s amely merev-
ségről már korábban is szóltunk Réz Andornak az ugyancsak az évkönyvben 
található tanulmányával kapcsolatban, 32  Lándor írásában is b őven fellelhető. 
Különösen cikkének befejezésében, amely már a jelent veszi célba, a húszas évek 
elejének hazai irodalmát, a Nyugatot, amely szerinte már «elvesztette minden 
zamatát, színét; individualitását", mivel, úgymond, kiegyezett az ellenforrada-
lommal. . 

Ehelyütt kell megemlítenünk Lippay Zoltánnak A magyar „középosztály" 
válságához című  cikkét. 33  Elsősorban azért, mert tényfeltárásában természetes 
tárgyszerűséggel szól a kispolgárság létrejöttének és rétegz ődésének 'látleleté-
ben" a magyarországi zsidókérdésr ől, s arról, hogy a haladó mozgalmaknak —így 
a szocializmusnak is — milyen erős kötődése volt és van a zsidósághoz. Tegyük 
hozzá: elsőként és utolsóként: a következ ő  időszakra marxista igény ű  munkák-
ban egyszerűen nem illik erről a vonatkozásról beszélni. 
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Lippay tanulmánya azonban hangneme és elemz őképessége miatt is figyel-
met érdemel. Például az a részlete, amely a háború utáni hazai irodalom jelensé-
geit sorra véve hosszabban id őz Szabó Dezső  Segítség című  regénye mellett. Igaz, 
elsősorban annak ',politikai szimptómái" miatt, ám objektív összefüggéseket 
keresve — és indulatok nélkül. Érdemes a tanulmány befejezéséb ől is idézni: ..A 
kispolgárság gazdaságilag forradalmasított legfeljebb néha, kerül ő  utakon, de 
általában maguktól erre az egyetlen kivezet ő  útra (értsd: a szocializmuséra — B. 
F. megj.) nehezen tudnak rálépni: a forradalmi proletariátus kötelességei közé 
tartozik, hogy ezt az utat számukra világosan megmutassa ..." A mondatok 
jóindulatú hangütésére figyeljünk (függetlenül azok igazságtartalmától) — nem 
sokáig lesz jellemző. 

S etekintetben tanulságos kézbe vennünk Matheika János Írását is A 
magyarforradalmi irodalomról, amely a New Yorkban megjelenő  Új Előre című  
napilap naptárában jelent meg. 34  A szociológiai iskola példái nyomán ő  is leír 
ugyan néhány csacskaságot (például, hogy a Nyugat körének világháború alatti 
pacifizmusa közvetlenül a folyóiratot finanszírozó köröknek francia kapcsolatai-
val és azzal függ össze, hogy a nagytőkének ez a csoportja nem volt érdekelve a 
háborús szállításokban stb.). Munkájának egésze azonban mégiscsak megkísérli 
a tények többoldalú megközelítését, s őt mérlegelését. Még (1926/27-ben!) Kassá-
kék mozgalmáról is van jó szava. ',Azok a fiatal és tehetséges írók, akik a MA 
körül csoportosultak ..., sok dagályos, a magyar nyelv szabályain er őszakot tevő  
értelmetlen szófűzés és szókép mellett egy csomó plasztikus, él ő, új és meglepően 
erős fordulattal s kifejezéssel gazdagították a magyar irodalmi nyelvet." 35  S a 
háború utáni irodalmi szemléje is hasonló szellemben íródott, s már csak azért is 
érdemes ismét idézni belőle, mert elsőként frja le az emigrációban (ugyancsak 
1926/27-ben!) József Attila nevét: ,,A szociáldemokrata párt irodalma alig külön-
bözik a polgári irodalom egyéb részeit ől. Talán csak József Attila neve mellett 
illik rövid időre megállni, mint aki, ha félszegen és zavarosan is, de egyik-másik 
versében kifejezést ad a magyar munkásosztály lelkében végbemen ő  forron-
gásnak."36  

Amint azonban az emigrációra terel ődik a szó, különösen a moszkvai 
proletárírókra, már er ősen — bár még mindig nem bántón -- érezni az elfogultsá-
got — és egy olyan eltúlzott',hivatástudatot", amely egy korábbi összefoglalójában 
nem kevesebbet mondat Matheikával, mint hogy .gaz eljövend ő  irodalmi interna-
cionálé (még 1926 elején vagyunk! — B. F. megj.) legegységesebb, legöntudato-
sabb és ideológiailag legtisztább nyugati nemzeti csoportjának (már t. i. a 
magyarnak - B. F. megj.) a feladata, hogy összekapcsolja, közelebb hozza az orosz 
proletárirodalmi mozgalmat a nyugati hasonló kezdeményezésekkel és kísérle-
tekkel. Az a feladatunk, hogy az orosz csapat oldalán, mint annak egyik f ő  
támasza küzdjünk egy minél osztályharcosabb, ideológiailag minél tisztább iro-
dalom megteremtése érdekében ..." S következik egy hosszú lista a nyelv és 
forma Hforradalmiságáról", a polgári ',liberális", Hpacifista" és ',általános emberi 
kultúrát" hirdetők elleni harcról, s nemkülönben a proletárírók és proletártöme-
gek aktivizálásáról. S a legeslegvégén arról is: milyen fontos, hogy e szervezet 
',törekedjék minél értékesebb, minél művészibb, tehát hatóbb (sic!) irodalmi 
termelés (sic!) létrehozására." 37  

A stílus — az ember. De talán nem is els ősorban Matheikáról van szó. 
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Egy új magatartásforma „kapuja' el őtt állunk, — a hozzávezet ő  út csupa 
szándékkal és igyekezettel van kikövezve. Miel őtt azonban ',itt belépnénk", 
tekintsünk vissza az 1922-27/28-as évek kapcsolattörténetének egy másik vo-
natkozására is, amelyről eddig még nem esett szó: mit tett az emigráció a 
,,befogadók" kultúrája, a szovjet irodalom megismertetése terén? 

A kezdeteket ebben a vonatkozásban is a bemutatás, a közvetítés szándéka 
hatotta át. 

Még jóformán meg sem tudtak melegedni az els ő  kicserélt csoportok, máris 
— még 1922-ben — felvetődött annak a gondolata, hogy hozzon létre az emigráció 
egy vegyes könyvsorozatot, amely elméleti és szépirodalmi m űveken keresztül 
közvetíti a politikai ismereteket és a szocialista eszmék valóra váltásának élmé-
nyeit, tapasztalatait. A már többször emlegetett és 1923-ban beindított Munka 
és . Tudás Könyvtáráról van szó, amelyet ugyan Berlinben jelentettek meg, de 
valójában Moszkvában szerkesztettek, s kezdetben bizony itt teremtették el ő  —  
a kezdeményezők egy részének a közreműködésével — a kiadás anyagi alapjait 
is. 

Ebben a sorozatban kapnak nyilvánosságot — a politika klasszikusai közé 
ékelten — az első  oroszból fordított szépirodalmi alkotások. 

Az előszók kéretlenül is jelzik a vállalkozás, a kor politikai légkörét, kör-
nyezetét. Lenin Marx Károlyról írt monográfiáját Kun Béla vezeti be, a Kommu-
nista kiáltványt D. Rjazanov jegyzetei magyarádik,. J. Libegyinszkij Egy hetét 
Ny. Buharin ajánlja az olvasónak, A. Blok poémája, A tizenkett ő  előtt L. Trockij 
esszéjét találjuk. 38  

Libegyinszkij kisregényének kiadása, amelyet Ny. Buharin az új orosz 
irodalom első  fecskéjeként üdvözölt, valódi telitalálat. Nemcsak azért, mert 
szerzője kendőzetlenül szól a hadikommunizmus és az új gazdasági politika 
közötti átmenet szörnyű  feszültségeiről, arról, hogy ,,a kommunisták vékony 
jégréteg fölött járnak, amely alatt mérhetetlen paraszti tenger háborog", hanem 
azért is, mert sikerül e feszülstégeket a m űvészet eszközeivel megjelenítenie. 
Jellemek, érzések, kapcsolatok egész sorával, elemi sodrású cselekménnyel, 
feszes, kitűnő  szerkezetbe foglaltan, helyenként jelképekké emelked ő  költői 
részletekkel. 

A cselekményt meghatározó ,,egy hét" ilyen eszköztárral nemcsak a hadi-
kommunizmus, a kényszerű  falusi gabonarekvirálások kiváltotta robbanást, a 
paraszti felkelést és leverését ábrázolja, — felvillantja a konfliktusok feloldásának 
a lehetőségét is. A kötet epikai váza ugyanis a kisváros kommunistáinak arra a 
kezdeményezésére épül, amely fűtőanyagot kíván szerezni, hogy beindítsák a 
vasúti közlekedést, hogy ezen az úton hozzá tudjanak jutni a jövőt jelentő  
vetőmaghoz. 

Libegyinszkijnek sikerül e ,,történetet" úgy megformálnia, hogy abban a 
forradalom általános kérdései is kitapinthatóvá váljanak: az ellentét a légiesen 
szép eszmék és a szörnyű  szegénység között, a tiszta szándék és az azt megvalósító 
',gépezet" bürokratizmusa, tagjainak önzése között, a szeretet és igazságosság s 
az adott történelmi helyzet szinte felmérhetetlen véráldozatai között. Felvetve 
eközben az igazságosnak hirdetett er őszak gyakorlóinak belső, erkölcsi konflik-
tusait is. Egy véres, szörnyű  áldozatokat kívánó kor elevenedik meg egyetlen 
drámailag sűrített hét történetében — a maga valós történelmi el őzményeivel és 
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átmenetiségével; oly módon azonban, hogy eközben helyet hagy a reménynek, a 
lecsillapuló szenvedélyekb ől kibomló jövő  képének is. 

A. Blok A tizenhettője -- ismertebb lévén — nem kíván ilyen részletes 
kommentárt. Bár megkerülhetetlen, hogy a két m ű  párhuzamát legalább fő  
vonásaiban ki ne mondjuk. Hiszen a négy évvel korábban keletkezett poéma, ha 
egészen más műfajban megjelenítetten is, de ugyanúgy, mint az Egy hét, a 
forradalom alapkérdését, értelmezését szólaltatja meg. A világháború és a testi-
lelki nyomorúságok által felszított szenvedélyek, a bosszú, a vérontás gátlástalan 
tombolásában keresi azok mélyebb, történelmi értelmét. Trockij el őszava bri-
liáns elemzéssel mutatja meg, hogyan vállalja a költő  — a minden múltakért érzett 
felelősségtudatával — ezt a mindent elsöpr ő  forgószelet; — a maga kíméletlen 
sodrásával ás salakjával, s hogyan vetíti rá a pétervári utcán menetel ő  katonák 
durva hétköznapiságára a maga vallásos látomását Krisztusról és az őt követő  
tizenkét apostolról, megadva ily módon a feloldást a forradalom távlatait illet ően. 

Bortnyik Sándor (Bényi álnévvel szignált) illusztrációi a szó valódi értelmé-
ben díszére válnak a kötetnek. A Masareelre emlékeztet ő  fametszetek megragadó 
jelenetsorban elevenítik meg a pétervári utca éjszakai világát: a sápítozó Öreg-
anyát, aki a politikai transzparens textilanyagából legszívesebben kapcát szabna 
ki öveinek, az Önmagában mormogó költ őt, a lelkihatalmát vesztett pópát, a 
prémbundás ,hölgyeket", a magára maradt burzsujt — jelképpé n őtt sovány 
kutyájával (amelyért oly sokan meggy űlölték Blokot a régi rend hívei közül), egy 
messze porzó szánkót, rajta a bakavigasztaló Katával és legújabb legényével, 
Ványkával, s természetesen a szörnyű  szélvihart és a benne hangoskodva mene-
telő  tizenkét szuronyos katonát, Megjelenítésük kemény és határozott, ám Bort-
nyik keze vonása mégis sokban különbözik Masareelétől. Mindenekelőtt abban; 
hogy nem egy, a kollektivizmus nevében általánosított csoportot, hanem er őtel-
jesen egyénített h ősöket formáz. 

Lányi Sarolta fordítása tiszteletre méltó teljesítmény. Blok nevében bizo-
nyos mértékig önmaga élményvilágát szólaltatja meg. A költészet nemes hagyo-
mányaiból nalászállva" sűrűn váltogat hangot, hangnemet. S bizony, ahol a szöveg 
úgy kívánja, maga is követi Blokot; kissé óvatosan, de aztán mégis teljes testtel 
megmártózva merül el az utca, a tömeg »durvaságaiban". Hogy aztán a népdalok 
pattogó ritmusain és a — hol száguldó, hol lelassuló — leírások vibrálásán át 
eljusson ő  is a nagy jelkép légies, de mégis lendületes megjelenítéséhez: 

‚Mennek, mint a robogó Baj, 
nyomukban éh-eb morog. 
Elöl — véres lobogóval 
vérttelen, de sérthetetlen 
végtelen, elérhetetlen 
lépte leng a hóra hullva, 
fehér rbzsahoszorúja 
csillog, mint a csillagok: 
Jézus Krisztus mégyen ott." 

Hogy ki volt e két remekm ű  kiadásának kezdeményezője? Csak találhathat-
juk. Bár úgy véljük, nem állunk messze az igazságtól, ha Magyar Lajosra, a 
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kisregény és Trockij fordítójára gondolunk, akit 1924-t ől a mozgalom vezető i 
Távol-Keletre irányítanak. 39  

Itt, az első  úttörők között kell ismételten visszautalnunk Mácza János Az 
í j orosz irodalom Útja és fejlődesse című, még Bécsben megkezdett monográfiájára, 
amely sajnos kéziratban maradt. Az adatgazdag tanulmány egészen a múlt század 
utolsó évtizedéig követi a modern orosz — egészen pontosan: a forradalmat 
előkészítő  — irodalom fejlődését. Nem vulgarizáltan, hanem szélesen értelmezve 
a társadalom megújulását, s ennek megfelel ően tág teret biztosítva a polgári 
törekvések bemutatásának, köztük a szimbolisták: Merezskovszkij, Szollogub, 
Brjuszov, Balmont, Hippiusz, Minszkij portréinak, a naturalisták (Kuprin, Vere-
szajev, Szergejev-Censzkij, Smelyov), az újrealisták és expresszionisták (Remizov, 
Oszip Dimov) működésének és természetesen Makszim Gorkij és Leonyid 
Andrejev munkásságának. 

S ugyanaz a nagyvonalúsággal összefonódott filológiai lelkiismeretesség 
jellemzi a két forradalom közötti id őszak szellemi erőterét és művészi termését 
bemutató fejezeteket is: Alekszandr Blok, Andrej Bjelij, Vjacseszlav Ivanov 
szimbolizmusát, a futuristák és adamisták harsány világát, a társadalomfilozófia, 
a vallásfilozófia ős a marxizmus összefüggéseinek szövedékét. 

Kár, nagyon kár, hogy mindez az asztalfiókban maradt. Keletkezése idején 
— a hazai kutatások közül — legfeljebb Szémán István, majd Bonkáló Sándor 
összefoglalásait 40  lehetett volna vele egybevetni, — vitathatatlanul Mácza el őnyé-
re, hiszen imponáló anyaggazdagsága messze megel őzi a magyarországi kezde-
ményezéseket. Nem is szólva koncepciójának fölényér ől, amely úgy ad helyet az 
orosz szellemi élet minden jelentős megnyilvánulásának, hogy egyikhez sem köti 
le magát; szuverén nézőpontból — az egészről kíván objektív képet adni. (Sajnos 
csonkán, mert a korai marxizmussal kapcsolatos fejezeteket utóbb megsemmisf-
tette.) 41  

A maga korában Mácza monográfiájának csupán egy kis upárlata", a szovjet 
irodalmat bemutató II. könyvének néhány oldalas s űrítménye jelent meg— János 
Lajos álnéven — a budapesti 100% cím ű  folyóiratban. Felesleges szószaporítás 
lenne a tanulmány tárgyilagosságát és az általa nyújtott kép sokszín űségét di-
csérni. Egy dolgot, némi hangsúlyeltolódást azonban mégis szóvá kell tennünk. 
Az eredeti, a teljes szöveg a szovjet korszak irodalmának élére a futuristák és a 
Lef kezdeményezéseit állította. A Jegyzetek az r4J orosz irodalom fejl ődéséhez című  
tanulmány már valamivel visszafogottabban szól róluk, s befejezésében — az írás 
1928 januárjában jelent meg! — a korábbinál nagyobb reményekkel nyilatkozik 
a proletárirodalom jövőjéről; igaz, a minőség, a ,,formaproblémák" fontosságának 
határozott aláhúzásával — és egy .részleteredményre", Gladkov Cement című  
regényére való hivatkozássa1. 42  

Talán nem túlzunk, ha feltételezzük, Mácza tanulmányának is része volt 
abban, hogy a 100% három évfolyama a húszas évek egyik legteljesebb és 
legrokonszenvesebb válogatásában mutatta be olvasóinak a szovjet irodalmat: 
nemcsak Jeszenyin vagy Majakovszkij kapott benne helyet, s nemcsak a rappista 
Ognyov és Panfjorov, de az ',útitárs" Iszaak Babel, Ifja Ehrenburg, Konsztantyin 
Fegyin, Vera Inber, Vjacseszlav Ivanov és Nyikolaj Tyihonov is. 43  

Igaz, messze túlmutat a közvetlen magyar—orosz kapcsolatokon, de ehe-
lyütt mégiscsak életjelt kell adnunk Mácza másik két kismonográfiájáról is. Az 
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első  A mai Európa művészete címmel készített 1926-ban úttör ő  összefoglalást a 
nyugati avantgárdról; s a futurizmus, kubizmus, expresszionizmus, a dadaizmus 
és a konstruktivizmus törekvései mellett a magyar aktivisták tevékenységér ől is 
hírt hozott. 44  A másik Irodalom és munkásosztály Nyugaton címmel 1927-ben 
jelent megA5  Upton Sinclair, Jack London, Martin Andersen Nexö, Oscar Maria 
Graf, Henri Barbusse regényeinek és a modern nyugati költészet — Walt Whit-
mantól Marcel Martinet-n és F. C. Weiskopfon át Johannes R. Becherig — történ ő  
elemzéseivel; helyet biztosítva ezúttal is a magyar emigráció, mindenekel őtt Illés 
Béla, Barta Sándor, Komját Aladár és Hidas Antal idetartozó köteteinek. 

Röviden szót kell ejtenünk Matheika János ez irányú szerepér ől is, aki a 
Magyar forradalmi költészet antológiájának munkálatai mellett már a húszas 
évek első  felében megkezdte az orosz irodalmi életben való tájékozódást. Nehéz 
és fáradságos munka volt ez. Hiszen együtt járt az orosz nyelv elsajátításával, s 
bizony mindez rányomta a bélyegét az err ől a témáról írt cikkekre. Ahol még friss 
benyomásairól, új munkahelyéről, a Marx—Engels Intézet könyvtáráról ír, 4  vagy 
színházi élményeiről számol be, ott szabadon áradnak sorai; s még Meyerhold és 
Eisenstein kísérletezései is megnyerik tetszését. 47  Ám ahol elvi kérdéseket kény-
telen érinteni, 48  vagy ahol már a proletárírók mozgalmába bekapcsolódva, a 
',vonalat" kell képviselnie, azonnal görcsösre vált fogalmazása. S bizony el őjön-
nek nyelvtudásának a hiányai is (az útitársakat jelöl ő  ,,poputcsik" szót például 
1926-ban még következetesen ,epodputcsik"-ként használja); 49  majd sorra olyan 
passzusokra bukkanunk, amelyek a szovjet irodalmi események alapos félreér-
téséről (vagy félremagyarázásáról?) tanúskodnak. Így a Sarló és Kalapács Év-
könyvben közölt cikkében szembeállítja az 1925-ös párthatározatot Buharin egy 
korábbi megnyilatkozásával, amely — ugyanúgy, mint a párthatározat — (hiszen 
ez utóbbi szerzője is maga Buharin) a művészet sajátosságaira hivatkozva: a 
szovjet hatalommal szemben nem ellenséges alkotók (beleértve ebbe a proletár-
írókat és az útitársakat is) ,,termelésének" ',szabad konkurenciája" mellett foglal 
állást. 

A legfurcsább és legmegdöbbent őbb azonban Matheika cikkének a befeje-
zése, amely e párthatározatot egyenesen a proletárirodalom ugy őzelmeként" 
könyveli el; mivel az, szerinte, ,,kimondotta, hogy a pártnak a proletárírók 
segítségére kell lennie abban, hogy a kultúrhegemóniára való történelmi jogukat 
(sic!) kivívhassák, és napirendre tűzte (sic!) a kultúrhegemónia gyakorlati meg-
vívásáért vívandó harcot ..." 59  

Hadd ne kommentáljuk. Az orosz proletárirodalomért való lelkesedésb ől 
azonban 1926/27-ben még csak ilyen ,,h űségnyilatkozatokra" telik. Illetve ne 
legyünk igazságtalanok: igaz, a többször idézett Évkönyv egyetlen fordítást sem 
tartalmaz, ám három árva kísérlet mégis felfedezhet ő  az Uj Március 1927-es 
évfolyamában. Az egyik Bezimenszkij Dzerzsinszkijr ől szóló versét (Félix), 51  a 
másik kettő  Gyemjan Bednij A Pucca és Védnökök a falun című  költeményeit 
tolmácsolja. 52  Valamennyi Matheika szorgos igyekezetének tanújele, de hadd ne 
minősítsük ezeket se. 

S ha Máczánál megemlítettük, tegyük meg itt is, hogy idejegyezzük: néhány 
szerény lépést Matheika is tett a német irodalom magyar és orosz nyelv ű  
közvetítésében, s3  s állítólag a nagy múltú Weltbühnének is rendszeresen küldött 
tudósításokat a szovjet kulturális életr ől.s4  

(Folytatjuk) 
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Esik, esik, esik ..., Búcsú 1844-tő1,1845: Játszik öreg földünk ..., Rossz verseimr ől, Ki a 
szabadba!, Rég veri mára magyart a teremt ő  ..., Képzetem,1846: Szeretek én ..., A hevesi 
rónán, Egy gondolat bánt engemet ..., Dalaim,1847: Ha férfi vagy, léy férfi ..., A kutyák 
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dala, A farkasok dala, Magyar vagyok, A Tisza, A felh ők, Rongyos vitézek, T ű z, Tarka élet, 
Szeptember végén, Oszi éj, 1848: A gyáva faj, a törpe lelkek, Itt van az ősz, itt van újra, 
Akasszátok föl a királyokat!, Szül őföldemen, ismét 1847: A XIX. század költői, Arany 
Jánoshoz. 

10 APravda 1525. július 1-i száma közli. Magyarul: Helikon, 1966. 1 ./2. sz. 101-107., 
illetve Új ég és ć(j föld. Szerk. Varga Mihály. Bp. 1987. 293-297. 

11  Radó György: Petőfit fordítani - közvetítéssel. Filológiai Közlöny, 1973. 3/4. sz. 
342-347. 

12 Meglehetősen értetlenül állunk e nbakik egész sora el őtt, amelyekről eddig 
szemérmesen hallgatott kritikánk. (Az el őszó első  tíjrakörlése -1.6, jegyz. - még tapinta-
tosan ki is hajgvja.) -Hiába vettük kézbe akár Neugebauer, akár Steinbach fordításköteteit, 
azok előszavai nem tartalmaznak ilyen adatokat. Még a Steinbach által idézett Fiseher-
monográfiát is átlapoztuk (Alexander Fiseher: Petőf's Leben und Werke. Leipzig, 1889. 
XVI, (328 1.) Ám csak természetes, hogy, a tisztes szorgalommal összeállított pozitivista 
munka nem lehetett e naggvotmondó csacskaságok forrása. Mígnem hirtelen eggv megle-
hetősen bizarr feltételezés villant fel el őttünk, amit végül is csak e jegyzetben merünk 
megfogalmazni: Vajon nem mondott-e a Munkás közleménye (1. 2. jelrvz.) mégis igazat? S 
a Petőfi-kötet bevetet őjét nem mégis ketten irtók volna? Az I., III-IV. részt a kit űnő  
népbiztos - a második fejezetként közölt életrajzot pedig (amelynek egyébként a stílusa is 
élesen elüt környezetét ől) - a fantáziaijáról és anekdotáiröl híres hazánkfia?! • , . 

13 Ld. Szántó Gábor András: Matheika János. In: .Vár egy 41 világ." Szerk. Illés 
László és József Farkas, Bp. 1976, 192-230. 

14 Ld, 13, jeggvz., továbbá Beszélgetés Matrjka (siet) Jánosnčval Matejka (siet) János-
ról. In: Lengyel József: Beszélgetések. Bp. 1988.26-63, 

19 Riedl tanulmánya, mint jeleztük, a vállalkozás I. részének IX. kötetében (Die 
osteuropiiische Literatur) jelent meg. 

Schwicker 911 oldalas munkájára Mácza János hivatkozik a magyar irodalomról írt 
lexikoncikkének (1. 29. jegyz.) bibliográfiai részében. Amib ől arra következtethetünk, hogy 
e monográfia, amely egyébként nem alapm ű, egyszerűen azért szerepel ehelyütt, mert 
csupán ekéznél volt" valamelyik moszkvai könyvtárban - s igy Matheika is hozzaijuthatott. 

19  Lányi Sarolta egy elejtett megjegyzéséb ől tudjuk, hogy Matheikával „néha emlé-
kezetből szedték össze" az antológiába szánt verseket. L. Lányi Sarolta: Petőfi m űvei a 
Szovjetunióban. Jövendő, 1917, aug. 20, 341, sz, 8. 

1? A felsorolás aláhúzott versei szerepelnek Lunacsarszkij válogatásában is: A 
kutyák dala, A farkasok dala, A magyar nemes, A nép nevében, Respublika, Készülj, hazám! 
Egy gondolat bánt engemet ..., A nép, Nemzeti dal, Dics őséges nagryurak ..., A királyok 
ellen, A királyokhoz, Itta nyilam! kibe lőjjem?, Európa csendes, újra csendes, Föltámadott 
a tenger, Tiszteljétek a közkatonákat!, Akasszátok föl a királyokat!, Ausztria. 

is  A Hadak Útja, Dózsa Györggv lakomáján, Az Isten harsonája, Csák Máté földjén, 
Magyar jakobinus dala, A gró(5 szér űn, Történelmi lecke Púknak, Az őszi rózsák, A 
csillagok csillaga, E nagy tivornyán, Krónikás ének 1918-ból. 

A két utolsó költemény A halottak élén (1918) c. kötetből való. 
19 Ld. Sz, Sz. Zc(jaicki (sic!). SK, 1930. jún., 6. sz, 64. Nekrológ. 
20 Gábor Andor versei: A temetés, Az én hazám, Proletárnak rosssz napokra, 

Orgovány, Tiszt urak, Máskép, Proletárka, Karácsonyi ének 1922-ben, Balázs Béla: Legen-
da készül, Odisszeusz, Emigrációs karácsonyi ének, Gy ű lölet vezeklése, Vörös tavasz elébe, 
Lányi Sarolta: Ítélet, Március ébreszt ője, Uzenetek (,Szívem verése verdesi vérz őn ...", 
„Eredj kislány és hozd haza apádat ..."), Lenin, Csizmadia Sándor: Március, Anyák, Gyár 
előtt, Barta Sándor: Ki vagy?, Mi, Várnai Zseni: Katonafiamnak, Megyünk. 

21 Gábor Nándor verskötetei: Azén hazám (1920), Mert szégyen élni s nem kiáltani 
(1922), Világomlás (1922), Barta Sándor kötetei: Igen (1920), Tisztelt hullaház (1921), 
Mese a trombitakez ű  diákról (1922), Balázs Béla: Férfiének (1923). 

22 Vörösmarty Mihály: Előszó, Arany János: A walesi bárdok, Tompa Mihály: A 
gólyához, Batsányi János:A franciaországi változásokra, A látó, Babits Mihály: Fortissimo, 
Fiatal katona. 

23 Kaffka Margit: Hc41nali ritmusok (részlet), Kosztolányi Dezs ő : Háborús fohász az 
aggokhoz, Emőd Tamás: A kéz, Keleti Artúr: Sirató ének 1915-ből. 
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24 Csizmadia Sándor és Várnai Zseni említett költeményein kívül (1. 20. jegyz.) 
ebben a fejezetben található Abet Ádám: Zászlónkhoz, Gyagyovszky Emil: Kalapács, 
Bodrogi Zsigmond (az antológia összeállítója tévesen Sándornak nevezi): Pallos, tőr és 
puska c. versei és egy szerz ő  nélküli költemény. 

25 Madarász Emil: Csepel, Karikás Frigyes: Újévi cselédfohász, Kassák Lajos: Mes-
teremberek, Komját Aladár: A forradalom meghalt, éljen a forradalom, Ujvári Erzsi: Lenin, 
Földes Sándor: A Spree-kanális énekel. 

26 Matheika úttörését csupán Ny. Ny. Bahtyin (N. Novics álnéven) Magyarszkije 
poeti c. 1897-ben megjelent összeállítása el űzte meg, amely Csokonaitól a Kisfaludyakon 
át Komjáthy Aladárig mutatja be költészetünket, s Pet őfitől nem kevesebb, mint 31 
versfordítást közöl. Ld. Kovács Zoltán: Egy XIX. századvégi orosz nyelv ű  magyar lírai 
antológia. Filológiai Közlöny, 1965. 1/2. sz. 168-180. 

Modern magyar irodalmunkkal kapcsolatban pedig legfeljebb Zalka Máté kis szem-
léjére utalhatunk: Szocialnije molyivi v vengerszkoj lityeralure. Knyigonosa, 1924. 46. sz. 
3-4. Sajnos sok téves adattal. Nagy érdeme viszont, hogy els őként méltatja „szociológiai" 
fenntartások nélkül Móricz Zsigmond Tiindćrkertjét - két évvel a magyarországi megjele-
nés után. 

27  Matheika válogatását szinte egy az egyben átvette a P. Sz. Kogan (az Állami 
Művészettudományi Akadémia nagy hír ű  elnöke) által szerkesztett. Revolyucionnaja poe-
zija szovremennovo Zapada c. 1927-ben megjelent antológia. (Részletesebb ismertetését 1. 
Radó György: Magyar költők egy 1927. évi szovjet antológiában. Magivar Könyvszemle, 
1967. 4. sz. 350-354. Ugyanitt Sz. Zajaickij Ady-fordításának rövid értékelése.) - Ugyaneb-
ben az évben jelent meg L. P. Grosszmann összeállításában a hasonló cím ű  gyűjtemény: 
Revolyucionnaja poezija na Zapagye, amely szintén bőven merít Matheika anyagából. 

Végül csipegettek Matheika gyűjteményéből a kisebb, tematikus antoloógiák (így a 
Lenin v jevropeijszkoj poeziji - 1925, majd a Revolyucionnaja poezija Zapada XIX veka - 
1930) s az egyes lapok, képeslapok, folyóiratok is. Ez utóbbiak számbavételét majd ezután 
kell még elvégzeni. 

28  A gyűjteménynek ezt a vonatkozását húzza alá Biermann Béla Pravda-beli 
kritikája (1926. jan. 13., 10. sz. 6. Jóindulata immár oly mérték ű , hogy Matheika válogatási 
koncepciójának védelmében nem kevesebbet állít, mint hogy a „forradalmi költészet 
története egyben a magyar költészet egészének is története"), de a félig-meddig „érdekelt" 
Lunacsarszkij is, aki barátilag tudomásul veszi, s őt meg is dicséri Sz. Zajaickij fordításait, 
bár nem állja meg, hogy szóvá ne tegye: mennyire örült volna egy, a magyar költészet 
egészéből válogató összeállításnak. (Különösen Arany és Vörösmarty b ővebb bemutatását 
hiányolja.) A valószín űen lektori jelentésnek készült írás filológiai érdekessége, hogy egy 
mondatában nem lelkesedik Kiss József Knyáz Potemkin c. versének a közléséért. A kötet 
összeállítója e jelentés „els ő  példányának" a birtokában kihagyja az inkriminált költeményt. 
Ám az „ismertetésnek" szánt „másodpéldány" szövegét senki sem ellen őrzi: nem vetik össze 
a „recenziós példány" megfogyasztott tartalmával. Az ',ismertetés" így végül is olyat 
kifogásol, ami valójában véve meg sem jelent a kötetben. Ld. A. Lunacsarszkij: Vengerszka-
ja revolyucionnaja poezija. Pecsaty i Revolyucija, 1925. 8. sz. Újraközlése: Magyar forra-
dalmi költészet. Ford. Rajcsányi Irén. Szovjet Irodalom, 1978. nov., 11. sz. 139-140. 

A Knyáz Potemkin kalandos sorsa végül is a L. P. Grosszmann szerkesztette 
antológiában ért véget (1. 27. jegyz.) S hogy itt nyilvánosságot kapott, az egyben azt is 
példázza, hogy L. P. Grosszmann nem csupán „ollózott", feltehet ően személyesen is 
konzultált Matheikával. 

29  A két szócikk összesített idegen nyelv ű  irodalomjegyzéke a következ ő: J. H. 
Schwicker már említett m űve: Geschichte der ungarischer Lileratur (Leipzig, 1889), 
továbbá Katona Lajos-Szinnyei Ferenc: Geschichte der ungarischer Lileratur (Leipzig, 
1911), Kont Ignác: La littérature hongroise d'aujourd hui (Paris, 1906), uő : Études 
hongroises (Paris, 1907) és Riedl Frigyes: A histvey of Hungarian Literature (London, 
1906). 

3o Badics meghatározó jelenlétéhez a gimnáziumi irodalomoktatásban 1. Gimnáziu-
mi tankönyvek 1868-1944. Összeáll. Tóthpál Józsefné. Bp. 1987, OPKM. 2881. 

31 Ld. Sarló és Kalapács (továbbiakban: SK) Évkönyv. Wien, 1926. 77-83. (Tordai 
László álnéven.) 
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32 Réz Andor: A forradalmi irodalom fejlődésének Útja Magyarországon és az emig-
rációban. SK Évkönyv. Wien, 1926. 60-65. 

33 L. SK Évkönyv. Wien, 1926. 65-77. 
34 MatheikaJános:A magyar forradalmi irodalomról. Új Előre (továbbiakban: ÚE) 

Naptára 1927. 90-94., újraközlése Kovács József: Aszocialista magyar irodalom dokumen-
tumai az amerikai magyar sajtóban 1920-1945. Bp. 1977. 355-362. 

35 Bezzeg Réz Andor nem finomkodik Kassákkal kapcsolatban. Idézett cikkében 
(32. jegyz.) egyenesen a „lumpenburzsoázia tipikus irodalmi képvisel őjének" nevezi, s nem 
kevesebbet állít róla, mint hogy a Népszava-beli „cikksorozatában megtagadja a proletár 
forradalmat". (Az 1925-ben megjelent írás valóban vitát kavart, csakhogy nem els ősorban 
politikait- a szabadvers érthet őségévelés „jogosságával" kapcsolatban csaptak össze ismét 
a kedélyek. A vita újraközlését 1. Új idők, új írások 1920-1944. Szerk. M. Pásztor József. 
Bp. 1988. 11-62.) A vita értékelése: Csaplár Ferenc: Munkásmozgalom és m űvészet. (Vita 
a Népszavában). In: .Az Újnak tenni hitet': Szerk. Illés László és József Farkas. Bp. 1977. 
435-457., és Cs. F.: Kassák ktirei. Bp. 1987. 33-81. 

36 Matheika e sokáig elfelejtett megállapítására Szabolcsi Miklós irányította rá a 
figyelmet. L. Szabolcsi Miklós: Érik a fény. József Attila élete és pályája 1923-1927. Bp. 
1977. 722. 

37  L. Matheika János: Proletárirodalomról. ÚE, 1926. jan. 24., febr. 7., febr. 21., 
febr. 28. Vasárnapi mellékletben, utánközlése: Kovács: i. m (34. jegyz.) 346-354. Az idézet 
a III. folytatásból való, Kovácsnál 351-352. 

38  Ateljes sorozata következ ő  kötetekből állt (figyelmes átbiingészése már azért sem 
felesleges, mert feltárja: mib ől merítették a húszas években politikai ismereteiket az 
emigráció túlnyomórészt magyarul olvasó tagjai - s természetesen az itthoni mozgalom 
résztvevői): 1. sz. Lenin: Marx Károly (1923), 2. sz. J. Libegyinszkij: Egy hét (1923), 3. sz. 
Marx és Engels: A kommunista kiáltvány (1923), 4. sz. A. Blok: A tizenkett ő  (1923), 5. sz. 
Plehanov: A marxizmus tudományos alapproblémái (1924), 6. sz. Engels: A szocializmus 
fejlődése az utópiától a tudományig (1924), 7. sz. Lenin: Harca diktatúráig (1925), 8. sz. A 
Kommunista Internacionálé alapkövei. Kun Béla el őszavával és maKyarázó jegyzeteivel 
(1925), 9. sz. Hidas Antal: Az ellenforradalom földjén (1925), 10. sz. J. Sztálin: Lenin és a 
leninizmus (1926), 11/12. sz. Lenin: Baloldaliság", a kommunizmus gyermekbetegsége 
(1926), 13. sz. A Kommunista Internacionálé programja (1927), 14. sz. A Kommunista 
Internacionálé VI-ik kongresszusának irányelvei (1928), 15. sz: A Kommunisták Magyar-
országi Pártja II. kongresszusának irányelvei (1930). 

39 Magyar Lajos könnyedén és lendületesen adja vissza Libegyinszkij stílusát, bár 
helyenként érezni rajta a sietséget. A csekát helyesen nem fordítja, ezzel a nemzétközileg 
elterjedt rövidítéssel nevezi meg. Egy ízben azonban az eredeti megnevezését adja: Rendki-
vüli Bizottság, ami így félreérthet ő  az esetleg csak magyarul tudó olvasó számára. Né-
hányszor „kétemeletes" épületet amlít, ami nyilvánvalóan a „dvuhetazsnij dom" 
tükörfordítása; magyarul: emeletes ház. Mindez azonban egy úttör ő  munkában messze-
menően megbocsátható. L. Ljebedinszky (sic!) György: Egy hét. Berlin, 1923. 16-17. 

4o Ld. széman István: Az újabb orosz irodalom. A legrégibb orosz irodalom vázlatá-
val. Bp. 1926. 211. 1., illetve Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története. Bp. 1926. 1-2. 
köt. 203, 2101. 

41 A munka gépiratának az átadásakor (PIM Kézirattár) a szerkeszt ő  visszatartotta 
a Leninre vonatkozó részleteket. 

42 János Lajos: Jegyzetek az új orosz irodalom fejl ődéséhez. 100% 1928. jan. 1. évf. 
5. sz. 151-156., újraközlése: Tamás Aladár: 100% A KPM legális folyóirata. Bp. 1964. 
395-399. 

43 L. Botka Ferenc: Szovjet irodalom, magyar tükörben. A 100% ötven év el őtti 
missziójáról. Napjaink, 1977. nov., 11. sz. 6-7. 

44 jszkussztvo szouremennoj Jevropi. Moszkva, 1926, Goszizdat. 1431. Újrakiadása: 
A mai Európa művészete. Ford. S. Nyírő  József. Bev., jegyz. Botka Ferenc. Bp. 1979, PIM 
- Népművelési Propaganda Iroda. 1681. 
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45 Lityeratura i prolelarial na Zapagye. Moszkva, 1927, Kommunyisztyreseszkaja 
Akagyemija. 214 1. Újrakiadása: Eszmeiség - avantgarde - m űvészet. I. Irodalom és 
munkásosztály Nyugaton.Ford. S. Nyír ő  józsef. Bev., jegyz. Botka Ferenc. Bp. 1981, PIM 
- Népművelési Propaganda Iroda. 2681. 

46 Moszkvai könyvtárak. ÚE, 1922. okt. 21. 
47  A moszkvai zsidó Kamaraszínház. ÚE, 1924. nov. 23. 4427. sz. 5., A forradalmi 

színház. Új Március (továbbiakban: ÚM)., 1926. Forradalmi különssz. 97-99., Moszkvai 
színházak. ÚE, 1926. nov. 8-9., Tartalom és forma. (A moszkvai színházi frontról.) ÚE, 
1927. márc. 6. 5256. sz. Vasárnapi melléklet (továbbiakban: VM) 4-5. 

48  Az oroszországi prc,letkult. ÚE, 1924. márc. 19-20. 4181-4182. (98-99.) sz. 
németül: Über den russischen Proletkult. Arbeiterliteratur (Wien), 1924. okt., 10. sz. 
727-730. 

49 A jelenkori orosz irodalom és problémái. 171. jegyz. A cikket az ÚE két ízben is 
újraközölte 1926. szept. 25. VM 5-6., és ÚE, 1927. okt. 7. VM 1-2. 

5o Ld. 49. jegyz. 
51 A. Bezimenszkij: Félix. ÚM, 1927. Forradalmi különsz. 132-134. 
52  Gyemjan Bednij: A főutca. ÚM, 1927. júl., 7. sz. 336-338., Védnökök a falun. ÚM, 

1927. Forradalmi különsz. 220. L. még Matheika János: Demján (sicc) Bednij a forradalom 
költője. ÚE Naptára 1926. 87-88. 

53 Johannes R. Bechner: ..Trupana tronye." Oktyabr, 1925. dec., 12. sz. 156-157. 
54 MatheikaJánosné közlése 1967. nov. 10-én folytatott beszélgetésünk alkalmával. 

A palicsi víztorony 
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JUHÁSZ ERSZÉBET 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA VÁLSÁG-
HANGULATA KRÚDY GYULA ÉS MIROSLAV KRLEŽA 
MŰVEIBEN 
RÉSZLET 

NAGY KÓPÉ 

A Nagy kópé azon Rezeda-regények közül való, amelyek a Monarchia 
bukása után (1921) íródtak, s egyúttal az egyetlen közülük, amelynek a cselek-
ménye is a bukás utáni időkben játszódik. Az eddigiek során elmondtuk már, 
hogy döntő  fontosságú különbséget nem vélünk fölfedezni a felbomlás el őtti és 
az utána íródott Rezeda-regényekben a Monarchia-élményt illet ően. Bizonyos 
különbségek azonban természetesen megf igyélhet ők. Először is az Őszi utazás 
vörös postahocsin cíművel összevetve ezekr ől ejtenénk bővebben szót. E két 
regény ugyanis legalább olyan szoros öszefüggésben áll, mint az Őszi utazás . . 
.A vörös postakocsival. Az elemzésre kiválasztott négy Rezeda-regény közül e 
kettőn márhető  le a legközvetlenebbül, hogy a Habsburg-mítosz ihletében fogant. 
Fölmerülhet a kérdés, hogy vajon jogos-e ilyesmit feltételezni a Nagy kópéról, 
hiszen mindössze a IV. Károly koronázási szertartását bemutató fejezetben van 
közvetlenül, tehát tematikusan is jelen a Monarchia világa, egyébként azonban 
ez a Krúdynál szokatlanul kevésnek számító mellékepizódot tartalmazó regény 
egyetlen cselekményvonal tengelyében halad a végkifejletig: Rezeda egyetlen, 
valóban tragikus szerelmének történetét foglalja magában. A továbbiakban 
föltevésünk bizonyítását fogjuk elemzésünkkel megkísérelni. 

Igen lényegesnek tekitjük azt a mozzanatot, hogy e Rezeda-regényben 
Alvinczi Eduárd alakja nem szerepel, mindössze néhány rá való utalás erejéig. 
Figyelemre méltó azonban az a mozzanat, hogy Rezeda Kázmérra ruházódik át 
néhány alapvonása, mindenekelőtt Habsburg-imádata: “Rezeda úr oly melegség-
gel dörgölődött a főhercegnők szoknyái, mentéi, fejkötői közé, mintha legalábbis 
udvari funkciónárius volna. Habsburg főhercegnő  volt élete álma a sok pesti 
izraelita asszonyság pártfogása után; hívják bár Annunciátának vagy Eleonórá-
nak, legyen bár hervadt, mint József császár Burg-szányában az ablakok, vagy 
csinos arcú, mint a kertek Schönbrunnban, ostoba vagy okos, skroflis vagy 
egészséges: csak habsburgi vér járjon az ereiben" 1  — olvashatjuk a koronázási 
szertartásról szóló fejezetben. Majd ugyanitt a következ őket is: ',Úgy rajongott e 
magas rangú, elérhetetlen n őkért, mint egy középkori lantos, aki korgó gyomor-
ral énekel a bástya alatt. Oh, Rezeda úr buzgó királypárti férfiú volt szívesen 
tartotta volna a hátát, hogy azon végighegedüljön egy hercegasszony."' Minden-
nek jelentőségét és funkcióját azonban a regény időkezelésének az áttekintése 
alapjan értelmezhetjük megfelel ően. 

A Nagy kópé cselekménye jelen időben játszódik. Nincs ugyan pontosan 
maghatározva, de számtalan utalás alapján bizonyosak lehetünk benne, hogy a 
Monarchia bukása után, tehát akár azonosnak is tekinthetjük e regényid őt a 
regény írásának idejével. Ennek a jelen id őnek azonban az az egyetlen funkciója 
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a regényben, hogy általa lemérhető  legyen: Rezeda, a főszreplő  nem tekinti a 
magáénak e jelen időt. Témánk szempontjából kulcsfontosságú a következ ő  
részlet: ',Rezeda úr, a múlt id ők barátja és a régi hangulatok kedvel ője, termesze-
tesen akkoriban legfeljebb testileg lakott a Margitszigeten, amikor a kelendárium 
a jelen időt mutatja; lelkileg abban a gyönyör ű  korszakban maradt ő  vissza, 
amikor a Fecske és a Hattyú nev ű  karcsú hajók közlekedtek a várossal, és 
hétköznapokon oly csend volt a fák lombjai alatt, hogy szinte hallani lehetett a 
nyár lélegzetvételét." 3  E kitétel alapján azonban csapdába esnénk, ha azt hin-
nénk, hogy Rezeda immár végérvenyesen hátat fordított a kiábrándító jelennek, 
s egyértelműen visszavonult lélekben a «királyság", a « régi szep id ők" boldog 
korszakába. A regény egyik legbravúrošabb megoldását id őkezelésében kell 
látnunk. A regénybeli idő  itt állandó ingamozgást végez múlt és jelen között, de 
úgy, hogy mindkettőhöz ambivalens viszonyulást mutat. A határok múlt és jelen 
között itt is oly bizonytalanok és elmosódottak, hogy olykor úgy tetszik, nincs is 
meghatározható idő, helyét a közérzet ábrázolása veszi at. 

Már a regény nyitófejezetében felfigyelhetünk a múlt és jelen közötti gyors 
ide-oda váltásra, illet őleg az érzékelésében megmutatkozó összemosódottságra. 
Az első  fejezet így kezdődik: «Tegnap este tíz órakor érkeztem meg a g őzhajóvai, 
és még csak annyit ismerek Budapestb ől, amennyit az állomás melletti kis 
vendégfogadóban, a Piros almában látttam ..." A második bekezdésben már 
Rezeda belső  beszédeként olvashatjuk az el őbbi kitétel korrekcióját: (R. K.)..Hu-
szonöt esztendeje lakott Pesten, és akkor érezte magát legjobban, amikor feltette 
magában, hogy csak ezután ösmerkedik meg a várossal, a városi emberekkel." 
Rezeda egy májusi délutánon elhatározza, hogy ellátogat Budára az öreg Fácán 
vendéglőjébe, azzal a szadékkal, hogy végiggondoljon ifjúságán. A második fejezet 
az öreg Fácánnál zajlik, Rezeda azonban nem a múltjaval találkozik itt, hanem a 
jelennel. Mégsem pusztán csak vele, hanem szerelmének, Antóniának az ábrázo-
lás-,illetőleg átélésmódjának jóvoltából Rezeda egyidej űleg éli át a jelent és 
múltbeli ifjúsága idejét, valójában tehát egész életét. 

Antónia mindvégig csak Rezeda látószögéb ől nyer abrázolást. (Damasztiné 
és Kisilonka Jácint egynémely észrevétele a lánnyal kapcsolatosan aligha változ-
tat ezen.) A lány egyetlen hosszabb monológban szólal meg, élettörténetét meséli 
el Rezedának. Megismeréséhez szavai vajmi kevés megbízhatósággal szolgálnak, 
minthogy imádójához beszel a nyilvánvaló elb űvölés szándékával. Horváth Klá-
rával és Krónprinc Irmával ellentétben, akik több-kevesebb sikerrel megformált 
egyéni nőalakok, Antónia nem személyiség, mert Rezeda szemében valójában 
nem egyetlen nőalakot testesít meg, hanem mágat a nőt. Rezeda szerelmét a 
látásmódja fejezi ki a legmélyebben, az, ahogyan Antóniát látja és megéli. A lány 
tőle független, önalló személyiségként egyáltalán nem szerepel a regényben. 
Emlékeztet ez az írói eljárás A vörös postakocsi-beli Alvinczi alakjának megfor-
málására, de itt teljes következetességgel jut érvényre, azonban míg ott Alvinczi 
játssza, közvetett jelenléte ellenére is, a főszerepet, itt Rezedáé a kizárólagos 
főszerep , illetőleg maga a szerelemélménye játssza a f őszerepet, s a másodlagos 
jelentések szintjén bel őle kiolvasható, tragikummal telített közérzete. (E tragi-
kumra a továbbiakban még visszatérünk.) 

Ahhoz, hogy Rezeda közérzetét a maga teljes bonyolultságában áttekint-
hessük, a múlt és a jelen időhöz való kettős ambivalenciáját kell elemeznünk. Két 
síkon tapintható ki ez a kett ős ambivalencija, az egyik a szerelmé, a másik pedig 
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a ,.régi királysághoz" fűződo reflexiók és képzetek síkja. Krúdy, mint mondtuk 
már, a regény kezdetén mindjárt teljesen fellazítja a jelen id őhöz fűző  szálakat; 
Rezeda szabadon csapong a különböző  időkben. A régi királyság korszakához 
való viszonyulását szemügyre véve azt kell megállapítanunk, hogy benne a Magris 
által meghatározott Habsburg-mítosz egy sajátos, Krúdy-féle változatát érhetjük 
tetten, amely azonban ugyanabból a gyökérb ől fakad, mint azok a változatai, 
amelyek — Magris tanúsága szerint — Joseph Rothnál, Zweignél, Hofmannsthal-
nál vagy Musilnál fedezhetők fe1. 4  Rokonítja Krúdyt'a felsorolt írókkal ebben a 
vonatkozásban az is, hogy mint az ő  esetükben, nála sem a Habsburg-mítosz 
önfeledt, kritikátlan megjelenítésével találkozunk. Krúdy is, akárcsak a felsorol-
tak, distanciával ábrázolja, de hatása alól semmiképp sem tudja kivonni magát. 
A Habsburg-mítosz hangulatát, s a hozzá való ellentmondásos viszonyulást a IV. 
Károly koronázási szertartásának leírása foglalja magában. Érdemében azonban 
akkor tudunk róla szólni, ha kitérünk egy dönt ő  fontosságú Krúdy-effektusra: a 
Kisilonka Jácinttal foglalkozó vékony (ám tartalmi szempontból annál lényeg-
bevágóbb) mellékcselekményszálra. 

Kisilonka Jácint egy elzüllött n őgyógyász, elbukásának groteszk balesetét 
hasznavehetetlen találmánya okozza: olyan m űtéti eljárást eszelt ki ugyanis, 

. amellyel helyre tudja állítani az elveszített n ői szüzességet. E ',tudományra" 
azonban egyre kevésbé tartanak igényt a pesti n ők az általános erkölcsi lezüllött-
ség következményeképpen. Krúdy Hbsburg-mítoszra vonatkozó végletes iróniá-
jának és áhítatának ellentmondásos kett ősségét azzal tetőzi, hogy egybeszövi a 
szertartás leírását egy nem is profán, hanem egyenesen vulgáris epizóddal. 
Rezeda a pompázatos szertartáson váratlanul (és kikerülhetlenül) összetalálko-
zik egyik néhai szeret őjével, Macival, aki fenyeget őzve követeli, szabadítsa meg 
a túlontúl jól sikerült kisilonkai műtét következmenyeit ől. Így a habsburgi 
szertartásosság és pompa hamisságát nem is annyira Rezeda fel-felcsendül ő  
iróniája, hanem az az allúzió adja meg, hogy a defloráció rávetül a szertartásra is, 
s azt sugallja, hogy éppoly hamis, mint a n ők műtétileg visszaállított szüzessége. 
Nem beszélhetünk azonban csak egy ilyen végletes travesztiáról, hiszen ennél 
sokkal mélyebb dimenziókat is magában foglal ez a regény a Habsburg-mítosz 
vonatkozásában, a kétt ő  egybejátszása azonban már önmagában is beszédes 
tanúsága az áhítatos vonzódás és a kiábrándult elutasítás kett ősségének, amely 
Krúdyra (is) oly jellemz ő. Krúdy Kisilonka Jácint balsikerű  pályafutásának ürü-
gyén is az erkölcsi normák felbomlásáról vall. Majd a koronázás idejére vonatko-
zóan így összegez: .,Úgy tűnt fel, hogy a doktor tudományára ismét szüksége lesz 
Pestnek. A hatvanhetediki divatújságokat keresték el ő  a Nemzeti Múzeumban, 
a fehér lovak igen kelendőek lettek a lóvásáron, díszmagyart vagy legalábbis 
tribün-jegyet a Várba igyekezett szerezni minden pesti gavallér, és a n ők arany-
hímzéses pártát tettek a fejükre, mint ősanyáik. Általában a fátyolos párta, az 
ápolónői ruha, a szalagos kitüntetés a bal mellen volt akkoriban a divat a 
városban, mert hiszen javában benne voltunk a háborúban. A lovagok és lo-
vagnők körülbelül két hétig tették színessé december havát, míg a lucskos, 
hófödte városból elutazott a királyi pár, és mindenki megörökítette magát a 
fotográfusnál. A nemes fejtartás, a magas homlok, a koronázási áhítat, a királyság 
iránt érzett hódolat, a lovagi méltóságteljesség valóban csak teatrális volt, mint 
egy színházi előadás, mélyebb nyomokat nem hagyott az emberek lelkén." 5  Az 
eseményekhez való viszonyulás e kesernyés hangneme Kisilonka Jácint tudomá- 
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nyával, mint á szemfényvesztés profán szimbólumával együtt emlegetve, már 
eleve a válságfolyamat visszafordíthatatlanságát sugallja, de ennél komorabban 
és egyértelműbben is megfogalmazódik a továbbiakban: „A háború tovább tar-
tott, a zsidók mérhetetlenül gazdagodtak, a keresztények nem akarták eladni 
borukat, a hírlapírók hazug hadi tudósításokat írtak, a frontok mögött lev ő  tisztek 
érzelgős dalokat énekeltek, vándorszínészeket vendégeltek, míg odakünn a 
vesztőhelyen, a lövészárkok közelében némán, hosszan elgondolkodva néztek a 
vigasztalán sötétségbe a katonák: mit gondoltak magukban, megmutatták a 
későbbi esztendők." 

A szertartás teatrálisságát Krúdy szó szerint is megfogalmazza, van azon-
ban e koronázási ünnepség leírásának egy olyan rétege is, amely az állókép-
szerűséget emeli ki, de nem az élettelen meredtség, a bábszer űség vonatkozá-
sában, hanem mintegy az örökérvényűséget sugalmazva, az áhítat és gyönyörkö-
dés lesz itt a hangsúlyos, tehát az a mozzanat, amelyben magának a Habsburg-
mítosz megteremtődésének legfőbb oka is rejlik: az egységes világrend megléte 
utáni nosztalgia. Nemcsak Rezeda szerelmi vonzódásának alanyaiként jelennek 
meg e fejezetben a Habsburg hercegn ők, hanem a róluk szóló mítosz ihletében 
is. Valójában Krúdy sajátos stílusművészete (a Krúdy-effektus) az, ami a Habs-
burg-mítoszt a maga szépségében és hihetlenségében, a benne kifejez ődő  régi 
szép idők utáni nosztalgia és annak örök elérhetetlensége foglal magában, 
éppúgy, ahogy egy galéria gyönyörű  festményeire tekint az ember: ,,... pontosan 
ment minden, mint akár I. Ferenc József temetésén, mintha a bécsi gyászmenet 
tért volna vissza a muzsikáló óra lapján, de más ruhát vett fel az öltöz őben (...) 
A főhercegnők hintóikkal a kijelölt percben érkeztek a Mátyás templom sekres-
tyéjéhez a csepegő  esőben utánozhatatlan kézmozdulattal (mintha gyerekkoruk 
óta tanulnák), magasra emelték brokátuszályaikat vékony lábszáraik felett, és a 
szoknyaránc, mint virágharang fogta körül térdüket, amíg a sekrestye ajtaján 
eltűntek, mint csodálatos jelenések, akik a kedvtelen nedves reggelen a bécsi 
Hofburg képcsarnokából vizitbe jöttek Budára.' Csak ennek fényében látható át 
igazán a vörös postakocsi Alvinczi Eduárdjának Habsburg-áhítata és -mímelése, 
illetőleg, hogy anakronisztikus szertartásosságában mennyire a Habsburg-mí-
tosz foglya. 

Dolgozatunk nem foglalkozik több olyan Krúdy-regénnyel, amelyben Al-
vinczi Eduárd is szerepelne, noha alakja a Nagy kópé megírása utáni művek 
némelyikében is szerepel. Hogy itt fölöslegesnek bizonyult, s a rá jellemz ő  
Habsburg-áhítat, mint említettük már, Rezedára ruházódik át, annak oka, sejté-
sünk szerint abban lelhet ő, hogy Krúdy ebben a regényében írta meg legmélyebb 
számvetését azzal a világgal, amely immár végképp elt űnt, s itt fogalmazta meg 
legtömörebben a Monarchia korszakának let űnése felett érzett friss fájdalmát is. 
A Nagy kópéban ábrázolt szerelemben is ez az iróniával nem elodázott fájdalom 
csendül fel, nem függetleníthet ően attól, hogy immár vége a ,,régi királyságnak", 
e szép, kitörölhetetlen emlékezet ű  illúzió szimbólumának. 

A „régi királyság" idejét azonban tévedés lenne a maga történelmi-társadal-
mi valóságában megmutatkozó Osztrák—Magyar Monarchiával azonosítani. Re-
zeda képzeteiben ez a régi királyság a tizenkilencedik századba beleképzelt 
regényességgel azonos, olyan korszakkal és világgal, amely tiszta formájában 
nem is létezett, már csak azért sem, mert a regényesség mindenkor a képzelet 
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szüleménye és játéka. Megfigyelhettük, a vörös postakocsi-regényekben Rezeda 
regényessége mindeddig a szerelem területére korlátozódott, hogy itt, a Nagy 
hópében kiterjed a régi királyságra is — azt azzal a körülménnyel véljük magya-
rázhatónak, hogy a mű  a Monarchia bukása után íródott. Az igazi regényességre 
azonban itt is a szerelem ad lehet őséget. Az idézendő  hosszabb részlet jól 
érzékelteti az elmondottakat. Rezeda bels ő  beszédeként olvashatjuk a követ-
kezőket: ',Olyan ez a szerelem az én életemben, mint az utolsó postakocsi, amely 
egykor elindult megrakodva múlt századbeli utasokkal a fogadó udvarából. 
Holdvilágképű  nők, beesett arcú férfiak, érzelmes szívek, régimódi szerelmek, 
sírig tartó hűségek foglaltak helyet a postakocsin, amely utoljára hagyta el a 
várost. Elment a postakocsival a múlt század minden regényessége. (A kiemelés 
az enyém — J. E.) A kocsis fején az utolsó postillon kalap. A kocsi tetején az utolsó 
táska, amelyet ripszb ől, virágos szövetb ől varrtak nagyanyáink. A kocsi belsejé-
ben az utasok, az utolsó érzelmes, rajongó férfiúk és n ők, akik elmenekültek a 
városból a közelgő  modern élet elől. Erre az utolsó kocsira pakoltak fel mindent 
Pesten, ami szentimentális gyöngédség, finom érzelmesség, bölcs ődal enyheségű  
álomszerűség, önfeláldozó hűség volt a városban. Ez a kocsi vitte el a városból 
azokat a nőket, akik utoljára szerettek .. . "8  

Rezeda Kázmér Nagy kópé-beli szerelmér ől, Antóniáról elmondtuk már, 
hogy nem személyiségként, hanem mintegy az örök n ői, a végzetes n őiség 
egyetlen személyiség keretében semmiképp sem összegezhet ő  tulajdonságainak 
gyűjtőfogalmává szélesítve nyer ábrázolást a regényben. Antónia Rezeda képze-
teiben egyszerre jelenti a múltbeli szerelmeket és a jelenidej űt, minden valaha 
szeretett nő  megjelenik alakjában, és azok a n ők is, akik elutasították, ',akiket 
mindig szeretett volna megérinteni, megszagolni a templomokban, ligetekben, ő  
volt az ismeretlen, elérhetetlen n ő  (a kiemelés az enyém — J. E.). Így Antónia testi 
valósága is változékony, egyszer sz őke vagy vörös, máskor barna vagy fekete. 
',Antónia barnasága azon örök törvény által jön létre, amelynél fogva a n ők 
annyiféle alakban tudnak mutatkozni a szeretett férfiúnak, amint az megkívánja" 
— olvashatjuk egy helyütt, közel sem korlátozva erre a megkívánásra Antónia 
testi mívoltának változékonyságát. Rezeda Őszi utazás a vörös postakocsin című  
regénybeli szerelméről, Krónprinc Irmáról elmondtuk, hogy a férfi id őről időre 
előző  szerelmeinek hasonmását ismeri fel benne, s ezzel az író mintegy hangsú-
lyozni kívánja a szerelem ismétl ődő  jellegét. Antónia ezzel szemben nem valaki-
nek a hasonmása, hanem valamennyi n ő  együttvéve, akik iránt Rezeda valaha is 
szerelemre tudott lobbanni. Antóniáról tehát elmondhatjuk, hogy metaforikusan 
megformált alak, minthogy a hasonlítás kiiktatódott megjelenítéséb ől. ',Milyen 
sokat gondoltam rád, Antónia — olvashatjuk az Égi lény a Borz utcában c. 
fejezetben —, amikor a muzsikáló órát meghúztam itt magányos délutánokon. 
Még nagyon kislány lehettél, amikor már itt jártál el őttem hercegnőként, hohott-
ként, apácaként. (A kiemelés az enyém — J. E.) Te voltál az, akit mindig vártam, 
amikor szomorú voltam. Te súgtad a fülembe búskomoly órákban, hogy legyek 
víg, még minden megváltozhat. Te kopogtál az ablakon, mid őn oly mélyen 
lehajtottam a fejem, hogy többé tán fel sem emelhettem volna azt nélküled. Te 
vagy a szerelem, akinek jönnie kellett, hogy a járókel ők kedvesebb arcukat 
mutassák felém az utcán, hogy muzsikásabb legyen a hozzám szólók hangja, hogy 
megint érezzem az ifjúkori Duna nyári illatát, lássam a háztet ők színeit, halljam 
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a kocsikerekek víg pörgését, az Andrássy út távolát, a n ők fehér harisnyáját, a 
férfiak lovagiasságát, az élet gyengédségét .. ."9  

E fenti idézet egyúttal újabb példa is a Habsburg-mítosztól Krúdynál 
sohasem függetleníthető  regényességre, annél fontosabb vonása azonban, hogy 
eldönthetetlen, vajon Rezeda bels ő  beszédeként értelmezhet ő-e vagy pedig han-
gosan ki is ejti e szavakat Antóniának. Ugyanis nem derül ki, képzeli-e csupán 
Rezeda Antónia jelenlétét vagy pedig a lány, csodás módon valóban meg is jelenik 
a Borz utcai lakásban. A továbbiakban részletesen fogjuk elemezni a fejezetet, 
annál is inkább, mert Krúdy írásművészetének egyik legmagasabb csúcsát kép-
viseli, s Antónia alakjának megformálásában dönt ő  fontosságú. 

(Folytatjuk) 

JEGYZETEK 

i Krúdy Gyula: Nagy kópé. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. 268. 
2  Uo. 269. 
3  Uo. 304. 
4  "Zweigtől Werfelig, Rothtól Csokorig, Musiltól Dodererig számos író idézte fel 

kimondva-kimondatlanul a Monarchia kultúrájának légkörét, jellegzetességeit. Nem te-
matikai rokonságról van szó, mely a művek hasonló motívumain és tartalmán alapuló 
külsőséges jegyek révén köti össze az alkotókat, hanem meghatározott kulturális tele-
vényről, a költői inspiráció sajátos hangjának és kifejezésmódjának táptalajáról." (Claudio 
Magris: Habsburg-mftosz. Budapest, 1988. 7.) 

Krúdy Gyula: i. m. 267. 
6  Uo. 274. 
7 Uo. 267-268. 
8  Uo. 337. 
9  Uo. 292. 

A n ői fürdő  részlete 
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THOMKA BEÁTA 

PRÓZAFORMÁK VÁLTOZÁSAI 
A SZERB, A HORVÁT ÉS A MAGYAR RÖVIDPRÓZA EGYBEVETŐ  
VIZSGÁLATA 

A KLASSZIKUS, ZÁRT NOVELLAFORMA TÍPUSAI 

Az általunk vizsgált irodalmakban viszonylag kés őn jelenik meg az a 
klasszikus novellaszerkezet, melynek poétikai rendszere a 19. század utolsó 
évtizedeiben Európa-szerte gyökeres átalakulásokon megy keresztül. A magyar 
irodalomban egész Mikszáth Kálmán megjelenéséig a beszély uralja a terepet s 
azok a zsánerképek, melyeket Jókai Mór ír. Jókai rövidprózája ezek kivételével 
hosszú elbeszélés, mai szögből kisregény-terjedelmű  és -formájú történet. Az 
anekdota hatásának elevenebbé válása hozza meg azt a fordulatot, mely nélkül 
talán meg sem születik a zárt novellaforma, mely elrugaszkodási pontul fog 
szolgálni a századel ő  prózaíróinak. Hasonló a helyzet a szerb és a horvát iroda-
lomban is. Nemhogy kivételesen er ős és tartós a realista korszak prózaeszménye, 
hanem még akkor is meghatározza az irodalmi folyamatokat, amikor már egyér-
telműen anakronisztikus. Ne feledjük, már jóval a második világháborúval a 
hátunk mögött, a szerb kritikában még mindig eleven vita tárgyát képezi a 
realista ábrázolásformák elvetésének problémája. Szinte korunk prózaíróinak, a 
hatvanas évek elbeszél őinek kellett megvfvniuk a harcot egy végsőkig elavult 
prózakoncepcióval, tehát nem évtizedekkel, hanem szinte egy teljes századdal 
azután, hogy Európa-szerte áttekinthetetlenül sokszín űvé vált a kis elbeszél őfor-
mák térképe. 

Ha a beállítotság, szemlélet, formaeszmény perspektívájából közelítünk az 
elbeszélőirodalomhoz, egy láthatatlan szál mentén egymás mellé kívánkozik 
Mikszáth, Tömörkény, Móricz, másfelől Simo Matavulj, Laza Kosti ć, Petar Ko čić , 
Borislav Stanković, Veljko Petrović. E szerb prózaírókat dilemma nélkül sorolja 
az irodalomtörténet a realizmus fogalomkörébe, mely azonban mai szögb ől igen 
keveset mond s különösképpen nem alkalmas műveinek poétikai karakterének 
leírására. Ezért megfelel őbb a szemléletmód és az elbeszélőforma vizsgálata, hisz 
annak a narratív szerkezetnek, melyet az említettek képviselnek, a horvát 
irodalomban olyan szerz ő  a legkiválóbb képviselője, akit igen nehezen lehetne a 
realizmus kategóriája alá sorolni. Miroslav Krleža tökéletes zárt kompozíciójú 
elbeszéléseket és novellákat ír, nyelve és kifejezéskészlete azonban — különösen 
korai korszakában — egyértelműen expresszionista jegyeket tükröz. E kett ősség 
tapasztalható Móricz novellisztikájában, s őt regényírásában is: Krležához hason-
lóan tanúskodhat példája amellett, hogy az irányzatokat, stílusáramlatokat jelöl ő  
fogalmak elégtelenek az egybevet ő  poétikai vizsgálódásban. 

Krleža művészetének egyik legjellemz őbb vonását az emberi létezés külön-
böző  szféráiban felbukkanó antagonizmusok iránt tanúsított nagyfokú érzé-
kenység képezi. Ebb ől az érzékenységb ől nő  ki Krleža gondolkodói és művészi 
attitűdje, mely a művek fókuszába olyan emberi léthelyzeteket állít, melyek a 
történelmi-társadalmi valóság által meghatározott ellentmondások befolyása 
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alatt állnak. Krleža prózai m űveinek tanulmányozásakor elkerülhetetlenül sze-
münkbe ötlik a regények, novellák drámai jellege, s úgy t űnik, bizonyos drama-
turgiai fogalmakra kell támaszkodnunk, ha Krleža prózaírását adekvát módon 
akarjuk jellemezni. A novellák cselekménye ugyanis _r čhdszerint konfliktusos liktusos 
cselekmény, mely vagy 1. egy eleve konfliktusos szituációból bontakozik ki, vagy 
2. rejtett konfliktuslehet őségeket tartalmazó alaphelyzetb ől, vagy 3. hirtelen fej-
leszti ki a konfliktust, amely er őteljesen spannungban tetőző  feszültségívet ír le. 
Az ellentétek vagy megmaradnak a latens feszültség el őidézőinek állapotában, 
vagy nyílt konfliktusba mennek át a cselekményben. A novellák/elbeszélések 
hátterében minden esetben kiélezett kontrasztok állnak, melyek áthatják a 
különböző  narratív szinteket. A magyar prózában Móricznál jelentkezik hasonló 
forrásokból táplálkozó erős szembeállítás. -  

A Krleža-novellák cselekménye mindenkoron epikus cselekmény és nem 
drámai cselekmény, bár tartalmazza a drámai kibontás lehet őségeit. Torna-
sevszkij beszél az olyan novellaszerkezetr ől, mely drámai eljárásokra épít, bár 
nála ez Ha drámáról szóló elbeszélés" bizonyos fajtája, melyben rövidülnek a 
dialógusok, a körülmények leírása pedig kib ővül. Krleža novelláinak drámai 
vonásai nem ilyen elemekb ől állnak össze. A drámaiságot azok a latens vagy 
kifejlesztett kontrasztok hordozzák, amelyek a h ősök világnézeti, magatartásbeli 
vagy éppen biológiai, pszihológiai különbségeib ől erednek. Ezek a szembenállá-
sok egyes novellákban olyan er őteljesek, hogy teljesen háttérbe szorítják az 
elbeszélői beszédnemek bizonyos tipusait (pl. a leírást, a narrációt), s a dráma 
kizárólagos diszkurzitfv formáját, a párbeszédet tartják meg (az In extremis a 
nyitó szituáció vázolása után például teljes egészében dialógusba, két szemlélet-
mód vitájába megy át). Ez a felépítés a regények egyes rétegeit is jellemzi. 

Krleža novellisztikájának látás- és láttatásmódját a jelzett okokból kifolyó-
lag az ellentétek fel ől közelítjük meg: az antitetikusságot olyan novellaszervező  
eljárásnak tekintjük, amely a kontrasztot a novellák központi struktúraelvévé 
lépteti elő, olyan dominánssá, amely maga alá rendeli a narráció formai és m űfaji, 
szerkesztési és nyelvi konvencióit, s amely a szövegek minden rétegében nyomot 
hagy. Krleža narratív gyakorlatának és drámaírásának antitetikus vonásaira már 
felfigyeltek a teoretikusok. Mate Lon čar a legendákat, Stanko Lasi č  a regényeket 
vizsgálta ilyen szempontból. Lasič  elbeszélésgrammatikai tanulmányában a nar-
ratív szintagmák tipologizálása során külön foglalkozik a kontrasztnak a szó- és 
mondatszerkezetek felépítésében betöltött szerepével, s ennek során többek 
között éppen Krleža szövegein mutatja ki e közlésformák sajátságait. Krležánál 
észleli azt a — horvát irodalomtörténet szempontjából rendkívül jelent ős — 
transzformációt, melynek során az individuum és struktúra egybeesését, azonos-
ságát felmutató šenoai prózai világ szétesik, a prózai ábrázolás irányt változtat. 
Elbeszélésgrammatikai szempontból ez a váltás a homogén elbeszél őformákat 
felváltó ndiszperzfv frázisok" és ',komplex periódusok" eluralkodásában mutatko-
zik meg. Krleža létélményének kifejezésére alkalmatlannak találja a higgadtsá-
got és nyugalmat sugalló vonalszer ű, kontrasztoktól mentes elbeszél ői modort, 
amely a 19. század epikájának örökségeként maradt rá, s megváltozott világlátá-
sához adekvát új közlésmódok kialakítására tesz kisérletet. A valóságnak mint 
egymással szembekerülő  pólusok megütközésének átélése a higgadtság helyett a 
zaklatottságot, az egysíkú narráció helyett a szimultaneitásra törekv ő  elbeszélést, 
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az érzelmi-indulati-gondolati túlfűtöttséget, az ellenpontozást, a kontrasztot 
teszi meg prózájának domináns vonásaivá. Nem véletlen tehát, hogy Lasi ć  elbe-
szélésgrammatikai tipológiájának felállítása során Krleža f ő  narratív szintagma-
típusaként a komplex periódust, ezen a típuscsoporton belül pedig nem az 
egyközpontú, hanem éppen a policentrikus, valamint a kontraszton alapuló 
periódust jelöli meg. 

A kontrasztra épül ő  periódust Lasić  a kétközpontúság egyik formájának 
tartja, melynek lényege két törekvés, két irányultság, két vízió, két szempont 
szembesítése. Krležánál a kontraszt az eszmerealitás kett ősségének, a szétválasz-
tottságnak a formája. A kontraszton alapuló periódusban azonban a két pólus 
áthatja egymást, tézis és antitézisként működik, melyet a peri idus teljessége 
egységgé olvaszt. A novellák világát egymással ellentétes törekvések mozgatják. 
A nagyfokú retorizáltság következtében minden esetben kirajzolódik -mint a 
tételt és az érvelést követ ő  következtetésnek — a globális egységnek a krležai 
víziója. A struktúraképző  eljárások és domináns elbeszélői gesztusok a legközvet-
lenebbül visszanyúlnak Krleža létélményéhez s a bel őle eredő  filozófiai at-
titűdhöz. Említettük már, hogy a novellák cselekménystruktúrájában rejtett vagy 
nyílt ellentétek uralkodnak. A rejt őzködő  ellentétek a szereplők cselekedeteiben 
manifesztálódva pattannak ki. Az epikus cselekmény itt közelíti meg leginkább 
a drámai cselekményt. A nyílt ellentétek élesen elkülönített táborokra osztják a 
novellahősöket, szereplőcsoportokat hoznak létre, melyek közül minden csoport 
egy külön világ törvényszerűségeinek engedelmeskedik. Ezekben a novellákban 
a legerősebb a feszültségtet őzés. Ilyen az Alojz Ti čeh első  miséje, a Franjo 
Kadaver halála, a Florijan Kranjčec halála, a Három honvéd, a Tomo Bakran 
halála stb. konfliktusa. 

Ettől eltérően alakul a Mars, a honvéd hadisten c. ciklus többi darabjának 
konfliktusrendszere. A Bistrica Lesna-i csata, a Jambrek honvéd, Az V/B barakk 
cselekménystruktúráját lappangó, Krleža történelemvíziójában gyökerez ő  anta-
gonizmusok befolyásolják. A zagorjei honvédek tömege s az a néhány nagy 
vonalakban egyénített hős, akiket közülük a novella kiemel (Trdak Vid, Loborac 
Štef, Blažek Franjo, Jambrek stb.) rendkívül korlátozott mozgástérrel rendelke-
zik: nem vesz részt a történések (a történelem) irányit ásában, a rendelkezések 
szerint cselekszik, él és hal, kiszolgáltatott és elnyomott. Helyzetünk kiváltó 
okait ezek a szerepl ők nem ismerik. A ciklusnak ezekben a darabjaiban a 
feszültség abból az aránytalanságból származik, amely a trdak Vid és társai, 
valamint a fölöttünk álló hatalmi masinéria szembehelyezésével jön létre. Nyílt 
konfliktusra itt nem kerülhet sor. A szerepl ők nem cselekedhetnek, csak alkal-
mazkodnak. Cselekvésformájuk a lázadás lehetne, a lázadás el őfeltétele azonban 
az lenne, ha a hősök előtt ismertek lennének az ellentéteket kiváltó motivációk 
és a sorsukat meghatározó er ők. Račić  azért válhat ki a honvédek közül a Három 
honvéd című  novellában, mert felméri helyzetét. A szerepl ők másik csoportja, 
melybe Račić, Ivica, Mišo, Bakran, Viktor Kunej, Rudolf (Alojz Ti čeh első  miséje, 
Az V/B barakk, Tomo Bakran halála, In extremis, Florijan Krar41čec halála) 
tartoznak, mindenekel őtt azért válhatna cselekv ő  hőssé, mert kirajzolódnak 
előtte azok az erővonalak, melyek mozgását korlátozzák. 

Az ellentéteket a cselekményszerkezetben az alábbi motívumok váltják ki: 
1. eszmei, világnézeti, szellemi; 2. történelmi-társadalmi; 3. biológiai-pszicholó- 
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giai motívumok. Az els ő  két motiváció-csoport szervesen kapcsolódik egymáshoz: 
a novellák rendszerint pontosan felderítik összefüggéseiket. A történelmi-társa-
dalmi tényezőkkel meghatározott sorshelyzet egyes h ősöknél (ezek általában 
értelmiségi hősök, Ivica, Kunej, rudplf stb.) eszmei, ideológiai felismerésként 
tudatosodik. Mivel azonban ezek a felismerések, legyen szó akár az els ő  világhá-
ború előtti időszakról, mint Kraljevićnal (Minden bitangok nagymestere), vagy a 
háború utáni időszakról, mint Viktor Kunej esetében, változatlanul a társadalmi 
rend víziójához vezetnek. E h ősök alapvető  magatartása a lázadás, míg a honvé-
dek számára egyetlen alternatíva a belenyugvás, amelyr ől a Jambrek honvéd 
beszél. Az aránytalanságot azonban nemcsak a honvéd-novellák érzékeltetik, 
hanem a többi (nvárosi") novella is, amelyben annak ellenére, hogy a h ősök 
pontosan meghatározzák saját helyzetüket, törekvéseik megfogalmazódtak ben-
nük, az egyéni lázadás lehetetlensége is világossá válik. A novellák ezt az érzést 
a valóság ,nehéz, drasztikusan hangsúlyozott kauzalitásának" szembehelyezésé-
vel támasztják alá. Közös alapellentétük egyike ily módon szándék és lehet őség, 
törekvés és adottság meg nem felelésére vezethet ő  vissza. 

A motívumrétegeket a legtöbb novella egymásra illeszti s a h ősök mozgását, 
cselekvését és passzivitását több oldalról motiválja. Az öreg Florijan Kranj čec és 
fia, Rudolf között létrejöv ő  konfliktus szinte minden réteget felölel. A generációs 
ellentétből erkölcsi, magatartásbeli különbségek n őnek ki. Ez a mozgatója az 
Alojz Ti ček ... c. novellának is: a nemzedéki ellentét átmin ősül a Monarchiát 
dicsőítő  ',mintaszülők" s a Monarchiával, klérussal élesen szembeforduló ',darwi-
nista, l'art pour l'art-ista és jakobinus' Ivica oppozíciójává. Kunej, Ivica, Rudolf 
esetében a cselekvés megreked a realizálatlan szellemi tett szintjén. Ha a hon-
védhősök kényszerből passzívak, Rudolfék számára sem igen mutatkozik más 
lehetőség. Mindkét szereplőcsoport történelmileg meghatározott e szerint a 
művészi elképzelés szerint, és akár Ösztönösen elviselt tény ez, akár belátásként 
tudatosult felismerés, feszít ő, nyomasztó erőként tárolódik a novellákban. Az a 
kijelentés, hogy wan szenved ő  és van cselekv ő  fél", a legközvetlenebbül összefügg 
Krležának azzal a törekvésével, hogy minden h őst, minden gesztust, minden 
egyéni reakciót és minden cselekedetet elhelyezzen a kor, a történelem koordi-
nátáin. Ezek a koordináták választják kétfelé a novellák szerepl őit és világát 
szenvedő  és cselekvő  félre. Ezzel függ Össze a szerkezet alakulását befolyásoló 
mozzanat is, mely a táguló elbeszél ői perspektívával egy időben gyakran el is 
mossa a konkrét sors és helyzet körvonalait, általánosít és elvonatkoztat. Ebben 
a novellisztikában minden h ős egy gondolkodásmód, egy eszmevilág reprezentá-
sává válik, tehát típussá. 

A novellák egyfelől szerkezeti ellenpontozással, másfel ől nyelvi opponálás-
sal igyekszenek felerősíteni a zárt szerkezet ű  történeteken belüli ellentétek 
hatását. A honvéd-novellák egyik legexpresszívebb nyelvi kontraszt-megoldása a 
zagorjei nyelvjárás és az irodalmi nyelv szembeállítása. A Bistrica Lesna-i csata 
két szinten alkalmazza a népi dialektust ilyen szerepben: az els ő  változatban ez 
Trdak Vid beszédének és a hivatalnok nyelvének, a másodikban a harctérre 
érkező  szerelmes levelek írott nyelvének, valamint a narrációnak a szembeállítá-
sa. A novella kontextusában az emberi min őségek, humán mozzanatok a zagorjei 
“nyelv-szigetecskékhez", az elidegenít ő, taszító valóságmozzanatok pedig a velük 
szembe állított köznyelvhez, irodalmi nyelvhez tapadnak. A nyelvi opponálás 
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másik változata a közvetlen, tárgyra irányuló, denotatív nyelvnek, valamint a 
jelentéstanilag átalakított konnotatív-metaforikus nyelvnek a szembesítése. 
Krleža maróan éles iróniájáról ismert nemcsak prózájában, hanem m űvészi 
nyelvalkotásának egészét illet ően is. Leírásaiban merészen keveri a realista, 
naturalista, expresszionista, lírai stílusjegyeket. Krleža novella-poétikájában te-
hát már-már kivételesen tiszta formában merül föl a Paul Heyse nyomán sólyom-
elméletnek nevezett koncepció. A Wendepunktra, a váratlan fordulatra, az 
ellenpontozó szerkezetre és a konfliktusra mint minden m űalkotásszintre kiter-
jesztett min őségre való alapozás Krležát a korszak egyik legkiemelked őbb hagyo-
mányőrző  elbeszélőjévé teszik. Történeteinek a zárásban is megtartott feszült-
sége az ellentétek feloldhatatlanságának és az antagonizmusok kiélezettségének 
a jele. 

Míg Krleža opusában a novella viszonylag rövid id őt fog át (a húszas-har-
mincas évek után elvétve írt még egyet-egyet), Móricz Zsigmond egész pályáján 
központi jelentőségű  műforma marad, ami ugyanakkor korántsem jelenti azt, 
hogy mindvégig töretlen poétikumú műveket hagyott maga után. Sok száz 
elbeszéléséb ől, novellájából csúcsok módjára emelkednek ki a Barbárok, a Hét 
krajcár, a Tragédia, a Szegény emberek stb., melyeknek helye mindenképpen ott 
van egy virtuális közép-európai antológiában. »A biztos vonalvezetés, a forduló-
pont, a tömörség, a klasszikusok öröksége, a líraiság, a vallomásszer űség, pszicho-
lógia, az ösztönök, a tudatosba belejátszódó tudatalatti rajza és nyelvi bátorsága" 
azok az elemek, melyeket az irodalomtörténet meghatározó vonásokként kiemel. 
Sem Krleža, sem Móricz novellaírásának értékeib ől nem von le semmit a tény, 
hogy például Csehov négy, s őt öt évtizeddel korábban gyökeresen más irányba 
terelte a műfaj alakulását. Tényként azonban rögzíteni kell, hogy, mint a drá-
maiságtól megfosztott dráma esetében, Csehov nyomán pontosan rekonstruál-
ható a hagyományos konfliktustól, tet őzéstől, csattanótól és a manifeszt emberi 
tragédiák frappáns, zárt helyzetsorba ékelt megjelenítését ől való elfordulás. 
Hangsúlyozom, nemcsak Krleža, Bora Stankovi č, Móricz húszas-harmincas 
évekbeli rövidprózája állítja el őtérbe a klasszikus építkezés ű, realista alapkarak-
terű  történetmondás kérdését, hanem a jóval utánuk következ ő  nemzedékek is, 
melyek hihetetlenül sokáig kellett megütközzenek a konzervatív prózaszemlélet 
elvárásaival. 

Móricz rövidprózai elbeszéléseinek legértékesebb darabjai egy igen je-
lentsős poétikai gesztusról, eljárásról ismeretesek. Novella-balladkk ezek, tehát 
olyan történetek és szerkezetek, melyek egy elképzelt m űfaji határsávon konsti-
tuálódnak. Epikus gerincük rendkívül szilárdan áll, ám ennek a masszivitásnak 
a létrehozásában legalább olyan szerepe van a kihagyásosságnak, mint a balla-
dában. Tematikailag és strukturális szempontból itt is felmerülhetne a drámaiság 
jelentősége, ám az ugrások, az utalásosság, a tömörítés funkciója közelebb áll a 
balladában betöltött szerephez. Különös az így keletkez ő  hézagok szerepe a 
rövidpróza későbbi alakulásában: ezek azok a foltok, melyek pár évtizeddel 
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később mindhárom irodalomban egy sokrét ű, látszólag antiepikus anyaggal 
töltődnek fel, minek következtében lényegi műfajtraszformáción megy át a 
kisepikai szerkezet. 

A húszas évek elején jelentkezik a szerb irodalom meghatározó egyénisége 
Ivo Andrić  is. Novellaformája látszólag egész életm űvében annak a hagyományos 
modellnek felel meg, melyről az eddigiekben beszéltünk. Különös azonban, hogy 
e mögött a feltételezés mögött mennyi és milyen tartós kiritikai meg nem értés 
rejlik. Andrić  esetében a tradicionalizmus hangsúlyozását még egy mozzanat 
erősítette egészen a közelmúltig, amikor a prózakritika immár kell ő  elméleti 
alapok pozíciójából rámutathatott a tévedések egész sorozatára. A magyar iroda-
lomban jól ismert népi—urbánus vita a délszláv irodalomakban a realizmus—mo-
dernség és a falusi—városi témakör szembeállításában nyilvánult meg. A 
szocrealista korszak nemcsak ideológiai torzításaival, hanem tematikus, orientá-
ciós dogmáival és elvárásaival is fékezte az irodalmi folyamatok természetes 
alakulását, továbbá konzervált egy olyan hagyományos prózaeszményt, melyet a 
magyar irodalomban már a századforduló, a szerb és a horvát irodalmakban a 
modernség, majd az avantgárd évtizedekkel korábban kikezdett. Andri ćnak az a 
sors jutott, hogy a híres jugoszláviai regionális skatulyák egyikébe lett beillesztve 
és talán azt sem túlzás állítani, hogy a valamikori Bosznia krónikásáról van szó, 
s kevésbé az, hogy egy visszafogottságában, látszólagos konzervativizmusában is 
kivételesen mély transzformációkon átmen ő  s az egyetemes kérdésfölvetésekig 
elérkező  művészről. 

Miben áll tehát az andri či hagyományelvűség és miben mutat túl a merev 
műfaji kereteken? Hogyan artikulál egy eredend ően modern érzékenységet, 
holott motívumai, elbeszéléstárgyai, formaeszközei vitathatatlanul egy beállított-
sághoz és irányultsághoz közelítik, mely európai konstellációban már sem a két 
világháború között, sem a második utáni évtizedekben nemcsak hogy nem volt 
uralkodó, hanem csupán egyike a hagyományos vonulatoknak? A kérdések 
átgondolása nemcsak mostani vizsgálódásaink szemszögéb ől megkerülhetetlen, 
hanem a miatt a hatás miatt is, melyet Andri ć  a hatvanas évek legelején jelent-
kező  szerb elbeszél őkre tett. 1988 folyamán a niši Gradina szerkeszt ői különszám 
előkészítésére vállalkoztak a rövidtörténettel kapcsolatban. Ennek során nyilat-
kozatot, szöveget kértek a jelenkori prózafröktól. Živojin Pavlovič  egy négymon-
datos reflexiót közöl Andrić  egyik legkiemelkedőbb elbeszélésének címére. 

Híd a Žepán: ..Ha nem j6 a rövidtörténet, legalább érdekes. 
Hajó—nagy! 
Ha nagy, ugyanakkor kiváló is; nagyobb a legnagyobb regénynél is, mint 

ahogyan Ivo Andrić  története, a Hld a Žepán nemesebb veretű  a Híd a Drinán 
regény-krónikánál. 

A kivételes történet rendszerint az író remekm űve." 
A Híd a Žepán szerkezetének kristályossága úgy emelkedik ki ívesen és 

vakítóan a szerb novellairodalomból, mint maga a boszniai k őhíd, melyre címé-
ben utal. Kifejezetten jellemz ő, hogy a költőként és a lírai próza művelőjeként 
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ismert Pavlovič  éppen e művet ragadja ki az opusból s állítja megismételhetetlen 
példaképpé a mindenkori szerb rövidpróza elé. Mindkét vonatkozásban repre-
zentatív, melyek kapcsán a kritika tévesen ítélte meg Andri ć  művészetének 
lényegét: története a múltban játszódik és abban a térségben, melyet — mint 
külön irodalmi feudumot — nevével azonosítottak. Abban sem tér el sok egyéb 
elbeszélésétől, hogy mintha valami nonda-, legendaszer ű  eredete lenne, vagy 
fölsejlene valamiféle történeti mag a háttérben. Jellemz ő  a történetmondás 
kiegyensúlyozott tempója is: mintha tárgyilagos beszámolót olvasnánk a híd 
építésének előzményeiről, magáról az építkezésr ől és a híd elkészültéről. Hiába 
keresnénk itt feszültséget, tet őzést abban az értelemben, ahogyan ezt a klasszi-
kus novellapoétika megállapítja. Az elbeszél ő  kívülálló, tudója az eseményeknek, 
aki azonban csupán epilógusként megfogalmazott néhány záró mondatában fedi 
föl önmagát. Látszólag a novella két el őtérben álló szerepl ője, Juszuf nagyvezfr 
és a névtelen olasz épít őmester sem különleges és nem rendkívüli figurák. Egyik 
utasítja és pénzeli a híd építését, a másik eleget tesz a megbízásnak. Mit ől lesz hát 
kivételes hatású a történet és elbeszélése? 

A szöveg egyetlen mozzanatával sem lép ki a tárgyias, realista közlésforma 
keretei közül. Ha valamilyen irányban egy alig észlelhet ő, ám annál jelentősebb 
lépést tesz, az a lélekábrázolás, valamint az allegorikus-parabolisztikus jelen-
tésbővítés. Határponton vagyunk hát ismét, egy többé-kevésbé kielégített novel-
lahagyomány és egy min őségileg megváltozott elbeszéléskoncepció válaszmezs-
gyéjén. A hídépítés nem történelmi jellege folytán vált elbeszéléstárggyá, hanem 
mindazon érzelem- és értelemtartalmak révén, melyeket magában foglal s me-
lyek leválnak róla és egyetemes jelképként fölébe kerekednek. A példázatban 
egyazon motívumtömb elemei Juszuf nagyvezír, az épít őmester és a hfd is. A 
történet jelentésrendszerében mindhárom elem a nagyszer űség, tökéletesség, 
magányosság, különállás, rendkívüliség szemantikai tartalmaival b ővül. 

Pszichológiai affinitásról volt az imént szó. Andri ć  rendkívüli tudás birto-
kosa, melyet azonban sosem értékel túl és hagy uralkodóvá válni történetmon-
dásában. Innen következik az a hajszálfinom egyensúlyozás is, amit narratív 
szerkezetei és formái a tradíció és a láthatatlan átalakítás között végbevisznek. 
A Híd a Žepán is inkább sejtet, mintsem hogy kibontana egy mély lélektani 
problémát: Juszuf magánya, honvágya, nosztalgiája és életbölcsessége inkább a 
hfd jelképbe sűrített jelentésként körvonalazódik, mint kifejtett, részletezett, 
elemzett tartalomként. Ebben Andri ćot két mozzanat gátolja — s nemcsak ebben 
az írásban: mértéktartása és a létbölcseleti problémák iránti alkati fogékonysága. 
Egyetlen apró mozzanat nyitja meg a történetet az egzisztenciális kérdésfölvetés 
számára: az épít őmester anélkül hal meg váratlanul, hogy fölvette volna a 
munkájáért járó díj egészét. Mintha erre rímelne az a melankolikus állapot, amely 
láthatatlan betegségként Juszuf nagyvezírt emészti: . S így, anélkül, hogy sejtette 
volna, abba az állapotba jutott, amely a haldoklás els ő  fázisa, mikor az ember 
lassanként több érdekl ődéssel nézi az árnyékot, amelyet a tárgyak vetnek, 
semmint magukat a tárgyakat. Ez a baj furdalta és szaggatta a belsejét, s a vezír 
még csak nem is gondolt arra, hogy bárkinek is megvallja s bárkire is rábízza; s 
ha ez a gonosz nyavalya be is végzi a munkáját és a felszínre tör, senki sem ismer 
majd rá, az emberek egész egyszerűen azt mondják: halál. Mert az emberek nem 
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is sejtik, hányan vannak a nagyok és hatalmasok, akik így, hallgatagon és 
láthatatlanul, de gyorsan meghalnak magukban." 

A novellabeli híd nemcsak azáltal válik Juszuf jelképévé, mert ő  építteti, s 
mert ott ível magányosan a valamikori otthoni táj felett, hanem mert része Juszuf 
egzisztenciális megrendülésének, önfeladásának s egyben annak a rendíthetetlen 
hitnek, melyet valamely elérhetetlen és az id ők fölött álló, metafizikai tökéletes-
ség iránt táplál. E tartalmakkal is egy már-már észrevétlen, apró gesztus tölti föl 
a motívumot. Eredetileg egy vers kellett volna hirdesse a hídon épít őjének 
dicsőségét. Juszuf vezír el őször a feliratot, majd saját nevét, kés őbb jelszavát is 
áthúzza: „Így maradt a híd névtelen és jeltelen." Andri ć  egzisztencialista, pesszi-
mista, kételkedő  és gondolkodó alkata meghatározza egész múltértelmezését, s 
ettől elválaszthatatlanul hagyományképét is. A Híd a Žepcín tökéletes példája 
annak a rejtett gesztusnak, melynek során a történelmi krónika-metszet, a zárt 
szerkezetű  novella minden konvencionális eleme az utalásos jelentéstartalmak-
nak rendelődik alá. Ez egyben a megtartva meg őrzés modellje is, hisz a szerkezet 
anélkül transzformálódik bölcseleti parabolává, hogy megszakítaná kapcsolatát 
a történelmi mondát idéz ő  elbeszélésformával. Andrić  művészetének egyik meg-
határozó vonása éppen a tárgyias, racionális és kissé archaikus elbeszélésstílus, 
valamint a látszólag változatlan novellakonvenció, illetve a történelmi, metafizi-
kai, lélektani tapasztalat páratlan gazdagságú rétegezéséb ől következik. Andrić  
sosem tágította a narratív keretet az esszé-novella felé, létértelmezése és törté-
neteinek rejtett utalásos, jelképi tartalmai azonban par excellence gondolkodó, 
az egzisztenciális és ontológiai kérdésekkel mélyen vívódó elbeszél őként állítják 
elénk. A történelmi keret történelmi keret marad, alakjainak gyötrelmei és 
szenvedése, kiszolgáltatottsága és elesettsége azonban a keretet szétfeszít ő, in-
zultáló aktualitás. A gazdag empirikus réteg hátterében a jelenkori érzékenység 
artikulálódik, mely régóta elvszftette biztonságát és hitét abban, hogy a valóság 
mindannak mozaikja, ami szemünkkel, kezünkkel tapintható. „A primitív török 
pasalik valóságának, a történelmi világnak az elutasítása így annak az emberi 
szituációnak a tökéletes elutasításába fordul át, mely az ember számára a világban 
meg van szabva." (M. Pervič) Andrićot alig választja el bármi attól, hogy a világot 
abszurdnak érzékelje s mint ilyet ábrázolja. A novellapoétika alakulásának két-
ségtelenül ez lesz az egyik következ ő  szakasza. 

(Folytatjuk) 

A palicsi víztorony díszítése 
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VAJDA GÁBOR 

NEVELŐ  CÉLZATOK 
NÉMETH ISTVÁN VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEIRŐL* 

Ami Németh Istvánt indulásától kezdve összekapcsolta az új társadalommal s 
annak hangadóival, az a pedagógiai elkötelezettség volt. Írónk már pályája 
legelején megvolt győződve róla: csak a közönség kedvéért s a tanulság érdekében 
érdemes írni. Az emberek akkor is okulásra várnak, ha ennek nincsenek is 
tudatában. Kimondatlanul e felismerés fűtötte Németh Istvánt annak az id ővel 
modernizálódó realista stílusnak a kimunkálásában, amely írásm űvészetének 
meghatározója. Lentről jött; érzékeny, de — amennyire a körülmények engedték 
— nyitott is volt. Ezzal magyarázható, hogy (miként ezt már sokszor megállapí-
tották róla) a falusi szegénység elkötelezettje lett. Saját felemelkedését különösen 
kezdetben volt képtelen azok sorsától `függetleníteni, akikkel azonosnak tudta 
magát. Az új társadalmi rendszerrel el őször nem a kényszerűség, hanem a hit, az 
általános fejl ődés reménye kapcsolta össze. (A válogatás munkáját végz ő  Jung 
Károlynak feltételesen igaza van, amikor az utószóban megállapítja: Paraszt-
királyság némely hőse még vakon hisz a deklarált ideológia társadalomformáló 
erejének lehet őségeiben, mai ismereteink fényében természetesen perverzitás 
lenne az ötvenes évek hitét a negyven év történelmének és kudarcainak fényében 
értelmezni és helyretenni." A problematikus korszak kritikai megközelítése 
ugyanis akkor siperverz", ha értetlen, tehát mereven leértékel ő  célzatú. Különben 
,'az ötvenes évek hitét a negyven év történelmének és kudarcainak fényében 
értelmezni és helyretenni — alapvet ő  emberi és esztétikai kötelességünk. Legfel-
jebb mosolyoghatunk egyik-másik, e kötetb ől kimaradt korai Németh-novellán, 
ám az írónak aligha kell miattuk szégyenkeznie, hiszen nem ő  a felelős illúzióinak 
szertefoszlásáért. A problematikus novellák hátteréb ől érződő  emberség, a körül-
ményeket figyelembe véve, igazolja az író akkori, esetenként egysíkú emberlá-
tását.) 

Németh István korai fölvilágosító attit űdje legközvetlenebbül a magyar 
népies irodalom programjához, elsősorban a vele kapcsolatban többször emlege-
tett Móricz Zsigmondhoz kapcsolódik. Németh István naturalista szellemben 
fogant novellái is azt érzékeltetik, hogy a zsellérek nyomorúsága t űrhetetlen, 
tehát az alkoholizmus nem örökölt vagy a környezet hatásának a következménye, 
hanem egyszerűen az élet elviselhetetlen súlyának megkönnyítésére szolgál. 
Jellemző, hogy a kötetnyitó Helytelen világ c. novellának hősét az író olyan józan 
emberként mutatja be, aki csak addig képes ellenállni az alkohol csábításának, 
amíg gyermekeinek étkezése láttán nem hatalmasodik el benne a pánik érzése. 
A novella utolsó két mondata a meggyávulásáról tanúskodik: ',Futni kell innen, 
a kocsma felé. Futni, futni, mert űzi ez a cudar élet, melyben józanul élni tán nem 
is lehet." Tatár Jánosnak a rosszra való hajlandósága, a naturalista h ősök 

* Mogyorófavirág. Forum, Újvidék, 1990. 
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többségével ellentétben, tehát nem alkati kérdés, nem örökölt hajlandóság, 
hanem a körülményekhez képest gyönge embernek a helyzetéb ől fakadó kény-
szer. A kubikosok sem iszákosokként jönnek e világra, hirdeti Németh István, 
amikor hinni igyekezett az életfeltételek megváltozásában, s ezzel együtt az 
emberi természet átalakulásában. 

Az Ilyen az élet c. novellában ugyanez a tapasztalat munkál. Nem a bölcse-
leti, az előítéleten alapuló, hanem a megélt, a személyes. Az ',ilyen az élet" mint 
általánosítás ugyanis a szövegben ezzel a magyarázattal egészül ki: ,,... vagyis az 
ő  életük itt kint a végsoron." A zsellércsalád tagjainak az apjuk temetésekor 
kirobbanó örökösödéssel kapcsolatos konfliktusa egyáltalán nem valamiféle 
terheltségnek a következménye. Ám nem kizárólag a nincstelenséggel függ össze, 
minthogy az író a lánytestvérre vonatkozólag jellemmin ősítő  megjegyzést tesz, 
mondván, hogy Maris ',gonosz lelk ű  lány." Így aztán a fiútestvéreknek a lány-
testvérrel folytatot éles és a körülményekhez képest ízléstelen osztozkodása 
valahol az örök emberi rossz és a küls ő  szorongattatás között folyik. A veszeke-
désre a létfenntartás szorításában kerül sor, de nem azért, mert a testvérek eleve 
agresszívak. Közülük csak egy jelöltetik meg nagyobb fokú önzésével, ám végs ő  
soron ebben az esetben is a valóságos anyagi szükségnek a velejárója az említett 
,,gonosz"-ság. 

Ha e két novellában a társadalmat figyelmeztette az író arra, hogy az 
alsóbbrendű  életforma aljas magatartást eredményez, akkorA nádpálca cfműben 
a tisztelendőt rója meg antipedagógus viselkedéséért, lényegében azért, mert az 
egyház formaságaihoz való merev ragaszkodásával magát a vallásos tartalmat 
árulta el. Annál is inkább, mivel a szükségtelenül megfenyített gyermek a 
felnőttek értetlen és kíméletlen magatartása miatt a környezetét teljeséggel 
ellenségesnek érzi és szökéssel próbálkozik. Végül aztán, lelkileg megnyomorod-
va, ott marad, ahonan nem sikerült elmenekülnie. Ahogyan itt a tisztelend ő  és 
a szülők igazságtalan hatalmi hierarchiaként nehezedtek a jobb sorsra érdemes 
gyermekre, hasonlóképpen az Első  nap a birtokon c. novellában az intéző  is 
hatalmával él vissza a lányokhoz való viszonyában. Vagyis a gyöngék mindenkori 
kiszolgáltatottságát, Németh István leggyakoribb témáját ez esetben a fiatal n ők 
jelzik. Közöttük elsősorban az, aki már pórul járt s jóindulatúan felvilágosítani 
igyekszik munkatársn őjét. Egy letűnőben levő  világnak csak parázsló nemiség és 
kíméletlen erőszak lehet az ismérve, ám csupán az áldozat, a betegséggel küsz-
ködő, mindenkitől megvetett lány sorsa lehet hiteles értékmér ő. Ennek ellenére 
vidámabb színek, anekdotikus elemek is belopózhatnak az élet megalázottainak 
életét sommázó történetekbe. Így a Sorsohban az idős házaspárnak a macskával 
kapcsolatos torzsalkodása már-már humorba oldódna, ha közben nem sejtenénk 
a megöregedett állatnak és a magát agyondolgozott öregembernek a sorsbeli 
azonosságát, amelyet az utóbbi a befejezésben közvetlenül is megfogalmaz. 

A Paraszthirályság c. első  kötetből származó novellák között az el őbb 
érintetteket lazább szerkezet űek követik. A Nem élet ez így! annak a tükrözteté-
sére vállalkozik: hogyan éli át a falu a kommunista propagandát s az ezzel járó 
földosztást. Parasztasszonyok számolnak be egymásnak a férjeik magatartásá-
ban bekövetkezett változásról, majd ezt követ ően az a férj is megjelenik, akinek 
nem felel meg a fordulat s ezért zülleni kezd. Az író úgy teszi kerekké a lényegében 
statikus történetet, hogy indulatos h ősével (szimbolikus mellékjelentéssel) eltö- 
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reti kocsija rúdját valahol a határban. Kétségbeesett felkiáltását a befejezés 
csöndje hatásosan váltja fel: 'Akkor egyszerre végtelen nagy csönd lett. A homály 
a kocsiig settenkedett el őre, és szépen betakart mindent a földön. A b űnt is, 
melyet a nyomorult élet szült, ez a fortélyos, rossz kis élet, amely olyan küzdelmes 
és fekete, mint a feneketlen őszi bácskai sár ..." A Mécsvilág ennél is oldottabb. 
Tanyázás keretében a maguk ízes nyelvén beszélteti a falusiakat, ízlésüket, 
gondjaikat, hiedelmeiket, életkörülményeiket ismertetve. A realista életlátás 
fölülkerekedésének, a sötét és világos színek harmóniájának lehetünk itt tanúi, 
nyilván nem függetlenül attól, hogy a társalgás a kimondatlan szocialista remény 
égisze alatt folyik. De az alkotói kedély legalább ekkora szerepet játszik ennek az 
árnyalt életképnek a megformálásában. A gyárimunkás irigyelt feleségével szem-
ben a „zádrugá"-ban dolgozónak a bizonytalan egzisztenciája: politika és tény is. 
Ám ez a meglátás már elsősorban írói bölcsesség: ',csak sóhajtoznak. Meg kacag-
nak. Annyit kacagnak ezek az asszonyok, hogy elgondolkozik az ember: hogyan 
is sírhatnak olyan őszintén, mikor olyan őszintén tudnak kacagni? Hogyan is 
férhet abba a kis zsákocskába, abba az emberi szívbe annyi kínja és öröme az 
életnek? De belefér! S így van ez jól. Addig jó, míg egyik ki nem szorítja a másikat, 
mert különben megbillenne az élet." Nem más ez, mint a Hét krajcárnak a 
Németh István-i nyelven megfogalmazott életbölcsessége. 

Az ezután következ ő  két novella — vázlatosságában — halványabb. Az Egy 
idétlen történet olyan benyomást tesz, mintha egy népballada cselekményvázlata 
lenne. Pedig valószínűleg megtörtént eseményt mond el az író. A szegény legény-
hez férjhez ment szegény lány a férje katonáskodása idején a gazdag udvarlóhoz 
szegődik. Végül mégis az utóbbi húzza a rövidebbet s öngyilkos is lesz, mert 
távollétében a lány meggondolja magát. Egyszer ű  eset ez, a művészi általánosító 
erő  többlete nélkül. Ám a Szeleverdi rövidsége miatt még ennél is vázlatosabb. 
Az urbanizáltabb életfelfogás következtében itt senki sem lesz öngyilkos. Sem az 
elhagyott fiú, aki azonban megkapta a lánytól, amire szüksége volt, sem pedig a 
lány, akit cserbenhagy a fiatal mérnök. A falut lekezel ő  nagyzási mániában 
szenvedő  lány ugyanis nem a mardosó szégyent, a pótolhatatlan értékvesztést 
érzi, mint falusi lelkületű  sorstársai éreznék, hanem vereséget. A becsapottság 
viszont túlélhető . 

Az Egy ember ül az udvaron c. kötet novellái az ötvenes években, tehát a 
szocializmusnak viszonylag konszolidálódott körülményei között keletkeztek. 
Ezek közül a szövegek közül sem került bele mindegyik a válogatásba. Ez érthet ő  
is, hiszen Németh Istvánnak ezek az írásai, noha általában rövidebbek a Paraszt-
királyság cím alatt egybegyűjtötteknél, ez nem vonta maga után a színvonalbeli 
emelkedést. Vagyis az írónak nem mindig sikerül láttatnia a cseppben a tengert. 
E kötetnek a Mogyorófavirágban közölt novellái a falu mikrotársadalmánál is 
szűkebb világba, egy-egy családba, magukra maradó vagy elöregedett emberek 
mindennapjaiba szorultak s esetleg a városi udvarig merészkednek el. Közülük 
az egyik sikerültebb (Szüle) a családtagjainak nagy többségét túlél ő  erős asszony-
ról, a régi rendnek az ',utolsó mohikán"-járól alkot portrét, a másik a végre saját 
családjainak az éléskamrájába beszabadult öregembernek a macskájával kapcso-
latos tragikomikus jelenete (Öregember macskával). 

Legsajátosabban Németh István-inak mindazonáltal az emberi önzés osto-
baságára utaló figyelmeztetéseket, az emberi együttéléshez elengedhetetlen ta- 
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pintat hiányának hangsúlyozását kell tartanunk. Az erd ő  és a magányos fa c. 
novellában az apa csak akkor eszméi rá a jó szó, az elismerés fontosságára, a 
feleségével szembeni hajdani mulasztására, amikor a fia vele szemben ugyan-
olyan hűvösen viselkedik, mint amilyen tartózkodással ő  fogadta élettársa mun-
kaeredményét. Ám a viszonzatlan szeretet, miként az Idegenekben látszik, azt is 
terheli, akikben nagyobb volt a családtagokkal szembeni tapintat. Balogh bácsi 
nem érezheti úgy, hogy léte gyermekeiben és unokájában folytatódik, mert nem 
csupán térbelileg esik tőle távol azok világa. Az írót az újságírói gyakorlat készteti 
a szókimondásra, ezért fogalmazza meg azt, ami jelzett-visszafogott formában 
hatásosabb lehetne. 

Éppen ezért meggy őzőbb annak a lerongyolódott prostituáltnak a maga-
tartását feldolgozó története (Utas az állomáson), aki nem egy meghatározott 
férfin, hanem általában a férfiakon hajtaná be az adósságot, amellyel egyikük 
vagy másikuk a hajdani szabados életvitel ű, önzetlen lánynak elkötelezte magát. 
A nő  állítása, mely szerint minden férfi adósa, a modern ember érdektelenségét, 
az áldozatával szembeni felel őtlenségét domborítja ki. Az író nyitva hagyja a 
lehetőséget, hogy a követelődző  prostituált valóságos-e vagy csupán a rossz 
leliismeretnek a látomásos kivetülése. Maga a tény, ám szerencsére csak közvetve 
kifejezésre juttatott tény fontos számára: a csupán önmagukkal tör ődő  férfiak-
nak mint arctalan óriásközösségnek a jogos felel ősségre vonása, egy másik által 
eltorzított emberségnek a provokatív tiltakozása. Nem tudhatjuk meg: mennyi a 
pontos igazságfedezete a szánalmas prostituált vádjának. Ő  a kiszolgáltatott, a 
vereséget szenvedett, s ezért akkor is felkelti rokonszenvünket, ha nem lehetünk 
tisztában vele: mi rejlik a sorsa mögött. A férfi az er ősebb s általában ő  a 
kezdeményez ő  — nyilván ez a keresztény gyöker ű  igazság lappang az író mélytu-
datában s az olvasóban is ez vált ki megért ő  szánalmat a groteszk jelenség láttán. 

A gyöngébbeket megkárosító erőtöbblet azonban nem csupán a fizikumnak 
és nemiségnek a kérdése — sejteti írónk az Elesettek c. novellájában. Ez a mesteri 
szöveg nem több egy asszonynak négy id őpontban (változó helyzetekben) elhang-
zó monológjánál, s végül a narrátor által véletlenül látottak rövid leírásánál. 
Milyen gyarló módon befolyásolják az ember magatartását az el őítéletei, indulatai 
és pillanatnyi érdekei — lényegében err ől szól ez az önellentmondó vallomás. A 
tetejében a panaszkodó nincs tudatában önellenmondásainak s főleg annak, hogy 
családi életének megoldatlanságáért nagyobb felel ősség terheli, mint nyomorék 
élettársát. Ha egy látszólag ártatlan asszony ilyen, akkor vajon milyen a többi 
ember? — ez a megválaszolatlan kérdés érz ődik ki Németh István novellájából. 

Ezekben az években írónk novellisztikája alig érinti közvetlenebbül az 
erőszakos társadalmi változásokat s azok következményeit. Ez nem csupán azért 
van így, mert óvatos, hanem a mélység, a művészi hitelesség érdekei miatt is. Ő t 
ugyanis elsősorban vidékünk emberének mentalitása, viselkedése érdekli. A 
pszichológiai valósága. Egyel őre tehát inkább a tipikus, mint a kivételes. Nem a 
mozgatórugók teljessége, hanem azoknak egy csoportja. Egyel őre a találékonyab-
bak viszonylag jól érezhetik magukat a fölülr ől rájuk nehezedő  nyomás enyhülé-
sében, úgyhogy a történelem áldozatai, a bolsevizmus megnyomorítottjai (nem 
kevésbé a többségiek nacionalizmusának szorongatottjai) nem billenthetik fel az 
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egyensúlyt azon az erkölcsi mérlegen, amelynek másik serpeny őjében az új élet 
található. Még akkor sem, ha ennek az árnyoldalai is folyamatosan szem-
betűnnek. 

A közelmúlt félelemként, bizalmatlanságként él a vajdasági magyar lelké-
ben — sugalljaA derék ember c., jobbára csak párbeszédb ől álló novella. Az egykori 
gazdának és a hajdani béresnek a társalgása ugyanazt a fölé-, illetve alárendelt-
séget mutatja, mint a régi .szép" id őkben. Csakhogy most a szavaknak és a 
gondolatoknak a viszonyában, tehát egyfel ől a fölényességben, másfelől az alá-
zatosságban fejez ődik ki az, ami annak idején a tulajdonosnak és bérmunkásnak 
az anyagi természet ű  kapcsolatában tükröződött. A hajdani béres egy ideig nem 
mer őszintevéleményt nyilvánítani, mert nem tudhatja, vajon nem provokátorral 
áll-e szemben. Szolgalétének tartóssága gyanakvó alázatosságában nyilvánul 
meg. Társadalomkritikája pedig ezekben a súgva kiejtett szavakban: 'Azért akkor 
jobb világ vót." Németh István azonban ennél közvetlenebbül is felel őssé teszi az 
embert saját sorsának megoldatlanságáért. Itt az új világ egésze fölött mondott 
ítéletet azzal, hogy egy szegény ember félelme és néhány szava által mindenest ől 
elvetette azt. 

AKét szolgában nem kerül sor ilyen sommás véleménymondásra s még csak 
reakciós gazda sem lép színre. Két volt szolgának az egymáshoz való viszonya 
jelzi azokat a végül osztályellentétekké fokozódó ellentmondásokat, amelyek az 
új világot megalkotják s egyben aláaknázzák. Ha a sz őrszálhasogatás fontoskodó, 
szadista módjára fölényesked ő  Zakariás a meddő, formalista bürokráciának a 
prototípusa, akkor Mátyás bácsi a mindenkor könnyen kizsákmányolható föld-
hözragadtakat testesíti meg munkavégz ő  szorgalmával. Ő  azonban nem városi 
gyári munkás, ő  még nem egészen alaptalanul ringatja magát abban az illúzióban, 
hogy visszamehet valahova és meghúzódhat. Mert szerencsés kivételek is van-
nak. A Nappali álom éjjeliőre már nem is reménykedik, hogy a városból még 
visszatérhet oda, ahonnan elszármazott. 

(Folytatjuk) 

A palicsi Vigadó 
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BARTUC GABRIELLA 

TRAKTÁTUS A REVIZORRÓL MAZOCHISTÁKNAK 
ALEKSZANDR TOVSZTONOGOV RENDEZÉSE A SZABADKAI 
NÉPSZÍNHÁZBAN 

Gogol remekét, A revizort az utóbbi időben több színházban is műsorra tűzték. 
Anélkül, hogy analitikus kéjelgésbe kezdenék a komédia id őszerűségét illetően, 
megállapítható, hogy a korrupció az évszázad nagy témája és Gogol szövegében 
oly mértékben van valami megtisztult, emelkedett, humorrá párolt igazság a 
mindenkori társadalmak romlottságáról, hogy joggal várható, a néz őből kikény-
szeríti a felismerést. 

Meghökkentő, új olvasatokban játszzák a komédiát a rijekai Népszínházban 
Vito Taufer rendezésében, Zalaegerszegen Tömöry Péter rendezésében, de mind-
két változatot és természetesen a harmadikat, a szabadkait is megel őzte Zsám-
béki Gábor dokumentarista hitel ű  verziója a budapesti Katona József Színház-
ban. Taufernak, a kiváló stilisztának a színpadán mintha a revizortól retteg ő  
polgármester felkorbácsolt képzelete elevenedne meg. A szerepl ők megjelenése, 
mozgása maga a megtestesült bizarr látomás, a félelem kiváltotta delírium. 
Mindebből következik az el őadás záróképének a megoldása, amikor is valóságo-
san megjelenik a két óriáspatkány, amellyel a polgármester, saját bevallása 
szerint, a revizor eljövetelét jelz ő  levél előtt álmodott. Tömöry Péter musicalt 
csinált a darabból, Zsámbéki Gábor viszont Gogol segítségével a jelen magyar 
társadalmáról vett látleletet. Azt szokták mondani, ha a Hamlet rendezője 
megoldja az öreg király kíséretének színpadi megjelenítését, akkor már nyert 
ügye van, megoldotta az egész el őadást. Hasonló problémaA revizorban magának 
a revizornak a személye, akiről egész idő  alatt beszélnek, de Gogolnál nem jelenik 
meg a színpadon. A komédia els ő  mondatában a polgármester bejelenti, hogy 
revizor érkezéséről kapott hírt, az utolsóban hírül adják, hogy a revizor megér-
kezett. A két mondat között bontakozik ki a játék, aminek a mozgatórugója nem 
más, mint a félelem. 

Zsámbéki Gábor rendezésében és Alekszandr Tovsztonogov szabadkai 
rendezésében is, Gogollal ellentétben megjelenik az igazi revizor. Zsámbékinál 
egy intelligens arcú, hallgatag fiatalember (Máté Gábor) képében, akinek neve 
nincs rajta a szereplőlistán, s akit a tanfelügyel ő  ügyetlenségből likvidál, belelök 
a liftaknába, mielőtt még rendet tehetne a korrumpáltak között. Ez a história a 
liftaknával igencsak idegen elem az el őadásban, nem fűződik máshoz, csak az 
utólag beiktatott figurához, ebb ől a szempontból tehát szerencsésebb megoldás 
Tovsztonogové, akinél Hübner, az oroszul nem tudó, idegen származású járási 
orvos az igazi revizor, ahogy a záróképb ől kiderül. Mikor a hangosbemondó közli: 
.Megérkezett Pétervárról a revizor úr! Kéreti a tekintetes urakat a fogadóba!" — 
akkor Hübner sétál be a színre. Lassú, kényelmes mozdulattal leveszi sz őke, 
csikófarkos parókáját, orvosi táskájából micisapkát és bilincset kerít el ő, leül egy 
székre és himbálni kezdi a bilincset a megdöbbent társaság felé, amely nem tud 
felocsúdni a meglepetésb ől, hiszen az előző  pillanatban még a polgármester 
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lányának nagy szerencséjét ünnepelték, akit eljegyzett a revizornak hitt Hleszta-
kov. Valószínű, hogy a Tovsztonogov-féle változatban ez a revizor büntetést hoz 
a bűnösöknek, hiszen — mint az álruhás Mátyás király — mindent látott, jól ismeri 
a társaságot. 

Fontos momentum, hogy a Hübnert játszó színész, Szél Zsolt, nagyon fiatal, 
a társaság legfiatalabb tagja, amib ől — ha akarjuk — arra következtethetünk, 
hogy a fiatalság leszámolására utal Tovsztonogov, a korrupt vezet ő  réteggel. 
Szabadkai rendezésének ez az egyetlen nagy és eredeti ötlete, ett ől érezzük 
időszerűnek a történetet. Egyébként hiányzik munkájából az invenció és hiány-
zik a gazdag utalásrendszer is az itteni, mai helyzetre, ami mondjunk Zsámbéki 
rendezésének a sajátja pesti viszonyok között. Mindennek hiányában a reprezen-
tatív egyhangúság jellemzi a rendezést, a mértékletesség. Nem korszakalkotó 
tehát az előadás, azonban elfogadható színvonalú, jó repertoárdarab, els ősorban 
a kiérlelt színészi alakítások miatt, amelyek persze nem függetlenek a rende-
zéstől, sőt. 

Alekszandr Tovsztonogovnak, akir ől két szabadkai munkája alapján úgy 
sejtjük, híján van világhírű  apja zsenialitásának, aki mellesleg 1973-ban Pesten 
rendezett egy kiváló Revizor-el őadást, Kállay Ferenccel, Szacsvay Lászlóval, 
Major Tamással, Básti Lajossal, radikális színházeszménye nincsen ugyan, ellen-
ben kiváló rendez őpedagógus, hagyományos sztanyiszlavszkiji módszerekkel 
kihozza a színészekb ől a maximumot. A koncepció határán belül színészi remek-
lések sora jött létre irányításával. El őbb az epizódszerepeket említem: feled-
hetetlen, nagyon sajátos Arcson Rafael (Dobcsinszkij) és Kákonyi Tibor 
(Bobcsinszkij) tandeme. Dobcsinszkij Arcson Rafael megformálásában átszelle-
mült arcú, pedáns kis"f"igura, akinek már-már monumentalissá n ő  a jelentékte-
lensége. Dobcsinszkij mindennek ellenére fontosnak érzi magát, szívvel-lélekkel 

. átéli a pillanat tragikumát, amelyet így már az a bizonyos hajszál sem választ el 
a komikumtól. Úgy tud a revizor körüli kis ügyekr ől beszélni, mint akinek az 
élete forog kockán, ha nem ad pontos hírt róluk. Kiváló partnere a fiatal Kákonyi 
Tibor, akinek Bobcsinszkije amolyan piperkőc buzgómócsing, nápolyi kasztrált 
énekes, peches fickó, ragtapaszal az orrán. Amilyen jól ki van találva Kákonyinak 
ez a szerepe, olyan semmitmondó Oszip b őrében, mivel Hlesztakov szolgáját is ő  
alakítja. Talán az a baj, hogy még nincs kell ő  élettapasztalata, ami ennek a 
szkeptikus öregembernek a figurájához kellene — és itt a rendez ő  is cserben-
hagyta. Így azután egyetlen jellegzetes mozdulata az, amelyikkel hosszú parókáját 
simogatja, talán hogy ellen őrizze, a gyors kosztüm- és maszkcsere során a helyére 
került-e. Testre szabott szerep ellenben Geza Kopunovi ć  tanfelügyelője. A kiváló 
idős művész természetes megformálásában Luka Lukics egy vén bohóc, öreg 
clochard, akinek nehezen forog zsibbadt nyelve, nyilván az agya is. Nyögdécselve 
keresi a szavakat, amelyeket lehet, hogy sose ismert, de most ki kellene mondani 
őket, ami nyilván nem sikerülhet — miközben dörzsölten mosolyog, mint aki 
bizonyos abban, hogy ezt az istencsapást is túl fogja élni, amely revizor képében 
jelentkezik. 

Érett és kiforrott alakítást nyújt Hlesztakov szerepében Bakota Árpád, 
rendezői telitalálat volt rá osztani. Teljes mértékben képes hasonulni Gogol 
leírásához, testtartással, mozdulattal, arcjátékkal: «Huszonhárom éves, vékony-
pénzű  fiatalember. (...) A hivatalában afféle széltoló hírében áll. Minden meg- 
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fontolás nélkül beszél és cselekszik. Képtelen huzamosabb ideig egy dologra 
figyelni. Beszéde szaggatott: egy-egy szó egészen váratlanul szalad ki a száján. 
Minél naivabban és egyszerűbben játszik a színész, annál jobb lesz ebben a 
szerepben. Hlesztakov öltözéke divatos." Mai fogalommal élve, Bakota Hleszta-
kovja amolyan vékonypénzű  diszkókirály, John Travolta vidéki változata. Mint 
Jan Kott írja Hlesztakovot jellemezve, ez a fiatalember nem csaló, nem számítás-
ból hazudik, hanem mert a szituáció beleviszi. Maga is megfeledkezik arról, hogy 
nem mond igazat. Egészen belelovalja magát a mesébe, amit a helyzet és a bor 
okozta delíriumban talál ki, jelesül, hogy a miniszterek és a követek, meg a nagy 
írók, köztük Puskin, az ő  puszipajtásai, és hogy ő  írta a Figaro házzasságát, meg 
a Normát és egyebeket, amelyeknek a címe most éppen nem jut eszébe. A 
polgármester felesége, a szerelmes természet ű  háziasszony még rájátszik: 
szóval ön írta a Jurij Miloszlavszkijt? Biztos, hogy én az önét olvastam! Milyen 
gyönyörű!" Igazán gyönyörű  jellemzése ez az emberi balgaságnak, a félolvasott-
ságnak, a félműveltségnek stb. stb. Különben az el őadás és Bakota nagy jelenete 
ez: ssHa akarom, holnap kineveznek marsallnak!" — kiáltja, és elvágódik az asztal 
tetején, amelyen eddig sebesen tántorgott és tornázott, miközben szónokolt. 
Ahogy eldől, azonnal elalszik, feje alá gy űrve a zakóját. A polgármester és a 
leleplezéstől rettegő  város pozícíóféltő  vezetősége körülállja és furcsa altatódalt 
énekel neki halkan, félénken: Labardan, labardan — dúdolják a reggelire elfo-
gyasztott tőkehal nevét. Hlesztakov utolsó mondata ugyanis, miel őtt álomba 
zuhant volna, a reggelire elfogyasztott t őkehalra vonatkozott. Olyan ez a berezelt 
társaság, mint a mesében a Kacor király álmát őrző  róka. A harmadik felvonást 
záró kép felmutatja a darab két szubsztanciáját, a félelmet és a zabálást. 

Bakota sok mozgással, szédít ő  tempóban játszik (Orovec Béla koreográfiá-
ja), már szinte ett ől a tempótól megszűnik a határ realitás és irrealitás között. 
Csak a negyedik felvonásban lassul le, válik mozdulatlanná, amikor egyenként 
felkeresik az urak, hogy csúszópénzzel vegyék meg kegyelmét. A színész itt 
érzékeltetni képes átalakulásának lelki mozgatórugóit: el őbb a meglepetést, 
enyhe zavart, majd a felismerést, hogy ezt a helyzetet nem lehet kihagyni, 
nagyvonalúan ki kell használni az emberek ostobaságát. 

Nem ilyen szerencsés Albert János kiválaztása a Polgármester szerepére, 
mivel a jeles színész habitusából következ őn inkább bonviván-típus, nem tekin-
télyt parancsoló ember. Éppen Tovsztonogovnak (a papa) már említett pesti 
Revizor-rendezése kapcsán fejtették ki azt a korántsem megalapozatlan elméle-
tet, miszerint minél talpraesettebb és tekintélyt parancsolóbb a Polgármester, és 
minél tökkelütöttebb Hlesztakov, annál hatásosabb, tehát nevetségesebb a ket-
tejük kapcsolata. így lenne még nyilvánvalóbb, hogy a félelem megfosztotta a 
praktikus racionális gondolkodástól a Polgármestert, akin az irracionalizmus 
lesz úrrá. Ennek a belső  földrengésnek nyoma sincs Albert János alakításában, 
aki a figurát univerzális, semleges szerepfelfogásban adja el ő . 

A Polgármester feleségének lelkiállapotát, ,,új kan bukkant fel a városban", 
Bada Irén ideges mozgással, türelmetlen le-fel szaladgálással jelzi, eksztázisában 
azt sem tudja, mit is kezdjen magával. Nyakó Júliának van egy jellegzetes, nagyon 
erotikus nyögése, amellyel tökéletesen jelzi Marija Antonova természetét, többet 
nem is kell tudni róla. Hübnert, a járási orvost, aki egész id ő  alatt csak hallgat és 
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figyel, a fiatal Szél Zsolt játssza. Aki'megfigyeli, hogy a lekenyerezési jelenetben 
nem vesz részt Hübner, ahogy az Gogolnál írva vagyon, már sejti, hogy a darab 
végén kiderül majd egy és más az idegen orvosról. 

A szereplőgárdából kiemelkedik még Dóró Emma Zemljanyikája. A szí-
nésznő  főleg rezzenéstelen arccal, zsebre vágott kézzel és jellegzetesen önmagába 
záruló, öntelt, gunyoros hanghordozással érzékelteti a figura szenvtelen romlott-
ságát, magának kaparó dörzsöltségét. Szél Olivér a Postamester szerepében 
egészen groteszk, behúzott nyakú, félénk, ugyanakkor kíváncsi, majdnem gnóm 
figurát talál ki, akinek csak a keze és a szeme jár: fáradhatatlanul bontogatja és 
olvasgatja a kisváros leveleit. Karikatúrának hatásos, azonban hiányzik bel őle a 
tragikum, nem érezni mögötte a drámát, a sorsot. Stílusában is nagyon elüt a 
többiek mértéktartóbb játékától, amely többnyire a stilizált realizmus felé tendál. 

Ami a stílust illeti, a kritika szemére veti a rendezésnek a stílustalanságot, 
azaz a stíluskeveredést, ami már csak azért is furcsa szemrehányás, mert Gogol 
eleve többféle stílus elemeib ől írta meg a komédiát, van benne bohóctréfa, 
bohózat, abszurd jellegű  párbeszéd stb. Egyébként is posztmodern korban szá-
mon kérni egy műalkotástól a vegytiszta stílust enyhén szólva túlzás. Hupkó 
István díszlete: rézkilincses kisebb-nagyobb zöld ajtók, egymás hegyén-hátán és 
egy belső  lépcsőfeljáró, valamint a színpad jobb sarkában egy nyomorúságos 
szállodai szoba — valóban eklektikus látvány, akárcsak Bjanka Adži ć  Ursulov 
jelmezei, amelyek egy korhoz és tájhoz sem köt ődnek határozottan, azonban — 
akárcsak a színpadképnek — a ruhának is van némi orosz jellege. A kérdés az, 
hogy a létrehozott látványvilág szolgálja-e a rendez ői gondolatot? Szerintem igen, 
hiszen Tovsztonogov nem akar ránk vonatkozó direkt áthallásokat és utalásokat 
bevinni a műbe, nem igyekszik túltenni magát az írott dráma tiszteletén, minek 
folytán elsősorban Gogol igazsága jut el a nézőhöz, s nem a színpadi élet igazsága. 
Egyébként sem várható el Tovsztonogovtól,hogy a világnak err ől a szeletéről 
tudósítson, amelyben nincs otthon. Mindez persze nem zavar bennünket abban, 
hogy az előadás által szembenézzünk önmagunkkal, még ha nem is fordította 
direkt felénk a tükröt a rendez ő. Elvégre mazochisták vagyunk, vagy nem? 

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A REVIZOR. Vígjáték öt felvonásban. Fordította Mé-
szöly Dezső  és Mészöly Pál. Művészeti igazgató: Ljubiáa Risti ć. Rendező: Alekszandr 
Tovsztonogov. Dramaturg-tolmács: Eva Pavleti ć. Zene: Merab Gagnyidze. Díszlettervez ő : 
Hupkó István. Jelmeztervező: BjankaAdžić  Ursulov. Koreográfus: Orovec Béla. Szerepl ők: 
Albert János (Anion Antonovics, polgármester), Bada Irén (Anna Andrejevna, a felesége), 
Nyakó Júlia (Marja Antonova, a leánya), Geza Kopunovi ć  (Luka Lukics Hlopov, tanfel-
ügyelő), Medve Sándor (Ammosz Fjodorovics Ljapkin-Tyapkin, járásbíró), Dóró Emma 
(Zemljanyika), Szél Olivér (Ivan Kuzmics Spekin, postamester), Kákonyi Tibor (Bob-
csinszkij, földbirtokos), Arcson Rafael (Dobcsinszkij, földbirtokos), Bakota Arpád (Hleszta-
kov, péterváradi tisztvisel ő), Kákonyi Tibor (Oszip, a szolgája), Szél Zsolt (Hübner, járási 
orvos), Sebestyén Tibor (Sztyepan Iljics, rend őrkapitány), Búbos András (Szvisztunov, 
rendőr), Vajda Tibor (Gyerzsimorda, rend őr és pincér), Kotroba Júlia (Avdotya). Bemutató: 
1991. március 18-án, hétfőn a szabadkai Népszínház kistermében. 
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GUELMINO SÁNDOR 

PÁLYAKÖZELBEN 
FŐISKOLÁSOK KÉTSZER A KISSZÍNPADON 

Az Újvidéki Színház látatlanban(!), és ez nagy szó, bizalmat szavazott egy feljöv ő  
generációnak, vállalta, hogy a M űvészeti Akadémiával közösen állítsák színre, 
közös produkcióként könyveljék el a most végz ősök bemutatóit. Előbb Pintér 
Gábor harmadéves rendez őszakos vizsgaelőadását segítette életre, nem sokkal 
később pedig a hat magyar hallgató, színészpalánta mesterség-diplomavizsgájá-
nak adott lehetőséget. A gesztus mindenképpen méltányolandó, hiszen nemcsak 
anyagi ráfordításról van szó, a vajdasági magyar színjátszás bizonytalan jöv őjének 
(?) támogatásáról, hanem elkötelezett kultúraközpontúságról is. Továbbá, úgy-
mond kisegítőként saját színészi, műszaki és egyéb állományát is a jövend ő  
szolgálatába állította. 

Meglepő  módon mindkét előadás morális kérdéseket vet fel, darabválasz-
tásban is valamelyest összecseng, hiszen az emberiség lehet őségeivel, választási 
lehetetlenségével, tévutaival, b űneivel foglalkozik, s teszi mindezt valamiféle 
bibliai vonatkozásban. Arthur Miller ritkán játszott m űvét, A világ teremtése és 
egyéb ügyek című  katasztrofális komédiáját szemelte ki magának Pintér Gábor, 
hogy az emberi természetet, a jóra és gonoszra egyaránt érzékeny és kapható 
egyedek cselekvéseinek rugóit próbálja elemezni, genézisét meghatározni. A 
másik előadás, Pataki László és Soltis Lajos végz ős osztályának produkciója 
Friedrich Dürrenmatt, ugyancsak kevésszer fellapozott Pillanathép egy bolygóról 
című  drámáján épül, s a káoszt, az értelmetlenséget mutatja, azt, hogy ezen a mi 
bolygónkon minden “placcsra ment". 

Néha valós kényszerhelyzetek teremtik meg a legjobb ötleteket. Így járt 
Pintér Gábor is, szerencséjére, amikor — egy szerepvisszaadás következtében — 
meg kellett alkotnia rendezésének új koncepcióját, s azt kés őbb győzelemre is 
vitte. Konkrétan: az Úr és Lucifer szerepét dolgozta egybe. A világ teremtésének 
s a világ további folyásának, ok-okozati összefüggéseinek, az őscsaládban történt 
első  tragédiának így teljesen új dimenziót kölcsönöz, hiszen a mindenható, 
mindentudó, múltat és jövőt egyaránt ismerő  Isten jó szándékában, kegyességé-
ben, örök jóságában való eretnek kétkedés er ősödik fel. Isten, a Biblia tanúsága 
szerint, saját képére teremtette az embert, s ha az ember esend ő, jó és rossz 
keveredése, akkor a teremt ője sem mentes ezektől a jellemvonásoktól, jó előre 
tudta, mi fog történni, tehát álnok játékot űz a világgal. A bűnt, mint erkölcsi 
kategóriát is ő  találta ki, az élet és halál ura, aki maga is hiú lévén, csak dicséretet, 
hozsannát vár el, s szörny ű  haragra gerjed (emberi tulajdonság), ha valami nem 
az ő  elképzelései szerint történik. De történhet-e valami az ő  szándékán, akaratán 
kívül? Ördögi kör. 

Miller egy helyen így ír: ',Isten ... iszonyatos tetteket enged meg, s őt 
láthatólag úgy tervezte meg az emberiséget, hogy ezek a tettek állandósuljanak." 
Isten tehát kezdett ől fogva magában hordozza a jót és a rosszat, játszadozik 
teremtményeivel, gonosz játékokat űz velük, s büntet, büntet, kegyetlenül. Ami- 

491 



kor tehát a rendez őnövendék egy személyben játszatja el Istent és Lucifert, 
pontosítja a Teremt őben meglévő  kettősséget. Az első  pillantásra irracionális 
ötlet, blaszfémikusnak hat, de ha logikusan végiggondoljuk a Bibliát, egészen a 
vízözönig, melynél kiderül, hogy nagyobb tömeggyikost nem szült a Föld magánál 
a jóságos Teremtőnél, rájövünk, nagyon is átgondolt, helyén való. S az első  halálos 
bűn, a testvérgyilkosság is az ő  közvetett-közvetlen sugallatára, jóváhagyásával 
történt, viselkedésével szinte kikényszerítette Káinból a gyilkos botütést. Igaz, 
hogy a koncepcióval eltolódik a milleri szándék, de sok új, izgalmas és tovább-
gondolásra érdemes részlet erősödik fel, s ha akarjuk, napjaink problematikájára 
is átvetíthetően. 

A darab, s így a rendezés is két egymástól hangulatában, megformáltságá-
ban, hangvételében teljesen eltér ő  részre oszlik. Az els ő  rész, mely a színpadon, 
úgymond az édenben, teljes fény mellett, kivilágításban játszódik, a bárgyú 
idillikusság vagy idillikus bárgyúság jellemzi. Ekkor még főleg a szöveg szellemes 
poénjai ülnek; a játék statikusabb. A második rész, a paradicsomból való ki űzetés 
után, lenn a nézőtér padlóján, félhomályban, már drámaibb, az igazi színház is 
itt kezdődik. A rendező  ugyancsak itt találja meg mondanivalójának adekvát 
kifejezési lehetőségeit, színészcentrikussága itt mutatkozik meg, szépen kidolgo-
zott jelenetek sorjáznak, bár a dráma befejezése gyorsnak, elkapkodottnak, nem 
igazán kidolgozottnak, vagy legalábbis nem kell őképpen megoldottnak hat. 

Fiatal színészei közül a legnagyobb feladatot Simon Mihályra hárul, akinek 
nemcsak a ,.fehér lelkű" és tógájú Urat kell megtestesítenie (rendkívül hálátlan 
dolog Istent színre léptetni, Madáchnál is csak a hangja hallatszik), többszörös 
transzformációkra kényszerül, Úrból Luciferré meg vicc versa. Simon Mihály 
álszent, kenetteljes Urat formál meg, akib ől időről időre kirobban a benne 
megbúvó sátánság, aki álnok módon — mint holmi beszél ő  játékszerekkel — 
szórakozik el teremtményeivel, akiket kiszolgáltatott a maga által irányított 
sorsnak. Teljesítménye, ha nem is bravúros, mindenképpen figyelemre méltó, 
ismételten a színészben rejl ő  nagy-nagy adottságra utal. Ugyancsak őszinte, szép 
alakítás Módri Görgyié, aki Évát, az els ő  nőt még a felelőtlenül szabadon gondol-
kodó emberként, az els ő  asszonyt és anyát pedig már családjáért aggódó, tudatós, 
kialakult karakán jellemként ábrázolja. Bicskei Istvánt habitusa nem predeszti-
nálja Ádámnak, gazdag színészi tapasztalata azonban hozzásegíti, hogy az általá-
nos férfibalekságot, a meghunyászkodó alattvalót, a kellemetlen múltat még 
gyermekei előtt is elkezdődni szándékozó tutyimutyi családfőt egyaránt érzékel-
tesse. Káin szerepében Tóth Loon, Ábelként pedig Sz őke Zoltán tehetségesen 
járult hozzá a gyilkosságtörténet el őkészítésének szavahihetőségéhez. Mindket-
ten érzékeny, hiteles színészi teljesítményt mutattak fel. Az el őadás helyenként 
groteszk vonulatát is felvillantja a kényszerb ől hozsannázó, diszharmonikus 
angyalkórus, melynek tagjai Szántó Valéria, Kovács Etelka és Vicei Natália 
voltak. 

A másik előadás, a Dürrenmatt-dráma egy különös kabaré kereteibe ágya-
zódott. Soltis Lajos rendez ő  ötlete elsősorban meglepő, kevésbé funkcionális és 
— hogy úgy mondjuk — a dráma sötét intelmeinek adekvát formai köntöst 
kölcsönző. Magyarázni persze lehet, hogy az egész földi élet csak valami nyomasz-
tó kabaré, de számomra még Igy sem éppenséggel indokolt a formai elképzelés. 
Kétségtelenül meghökkentő  az átlagnéz ő  számára, hogy miután a nyuszifüles 
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görlök beinvitálják őket a jó szórakozást ígér ő  kabaréba, ott aztán saját emberi-
ség-elveszejt ő  történelmi ',szórakozásaival" találják magukat szemközt. Mint 
ahogy a bibliai ősök nevét viselő  istenek is afféle unatkozó vándorként elszóra-
kozgatnak a Földön, mely a végtelen id őben csak egy pillanatot él, s aztán 
naprendszeri katasztrófa semmisíti meg. Dürrenmatt alkotása “kaotikus kép egy 
kaotikus világról". A végső  hurrikán eljövetelekor az ember már teljesen tönkre-
tette a bolygóját, eljutott az önmegsemmisítéshez, teljesen értelmetlen minden 
cselekedete. Az az érzésem, hogy Soltis .,túldíszítette" az el őadást, sok a külsőség, 
a sziporka, a rendez ői produkálás annak érdekében, hogy tanítványainak vizsga-
előadását ,.felöltöztesse'. Ha már a nyitóképben sorban anyaszült meztelenre 
vetkőzteti a négy fiút. Számomra megfejthetetlen szimbólumként. Így ez csupán 
exhibicionizmus marad, kell őképpen nem motivált ,.látványosság". 

A vizsgaelőadástól elsősorban azt vártam, hogy a hallgatók mindegyike 
külön-külön és kollektíve reprezentatív módon bizonyíthassa elsaj átított mester-
ségbeli tudását, művészi lehetőségeit csillantsa fel. A darab, melyben lehet őség 
nyílik sok-sok szituációban sok-sok arcukat bemutatni s ráadásul mindenkinek 
van alkalma egy-egy nagyszerű  monológra, voltaképpen jó választásnak tűnik. 
Kérdés azonban, hogy a dürrenmatti üzenet mennyiben áll közel ezekhez a 
gyerekekhez. Hogy magukénak fogadják el, átérzik, s ezt tolmácsolni is képesek 
megfelelő  reverenciával, nem gy őződtem meg. Kétségtelenül ügyesek, több-ke-
vesebb sikerrel sajátították el a színészség alapelemeit, Soltis alaposan ,,megdol-
goztatja" őket, fizikai igénybevételük maximális, ritmusérzékük kialakult, van 
érzékük a komikumhoz, kevésbé a tragikus elemekhez, mindenesetre j6 ',nyers-
anyagot" jelentenek majdani színházaiknak. Hálátlan dolog rangsorolni őket a 
vizsgaelőadás alapján, de az kétségtelen, hogy némelyikük, már f őiskolásként is, 
különböző  színházi produkciókban szerepelve magára irányította a figyelmet. Itt, 
ebben a dramaturgiailag furcsán összekuszált Dürrenmattban (az egébként is 
fragmentáris dramaturgiájú szöveget, sok laza köt ődésű  jelenetből épülő  drámát 
még inkább összezavarta egy ',avatott kez ű" teátrumos) azonban felemás sikerrel 
szerepelt a generáció. Kezdetben csak a megemelt dikció zavart, kés őbb — 
leginkább — a természetes, emberi hang hiánya. A feszítés, a mesterkéltség, az 
állandó pulzálás, a túlzott intenzitás. Lehetséges, hogy ebb ől a felfokozott hang-
erőből, melyet képtelenség egy egész el őadáson át szinte szünet nélkül végigvinni 
anélkül, hogy az ne legyen fárasztó, mind a színész, mind pedig a néz ő  számára, 
ebből eredt némelyiküknél az az elviselhetetlen görcs és szorítás, mely különösen 
a produkció vége felé sorra kerül ő  monológoknál vált bántóan zavaróvá. Mennyi-
vel hitelesebb, jobb volt például a felfokozott, sisterg ő  jeleneteknél az ázsiai 
epizód, a maga szépen megkomponált, egyszer ű  képével, csöndjeivel, drámaisá-
gával. Itt bizonyodhattunk meg arról például, hogy a mesterségtanító-rendez ő  
érzi a tényleges színházat is, ötletei visszafogottságukban is határozottak, hatá-
sosak. 

Úgy tűnik viszont, a monológoknál, amikor mindegyik gyerek ',önmagáért" 
játszott, amikor pár perc alatt nemcsak figurát, de teljes embert, sorsot kellett 
megformálnia, meggyőzően ',hoznia", nem kaptak megfelel ő  segítséget. Többük 
számára túl nagy falat volt ez az egyszemélyi szfnházasdi. pedig a rendezés 
tetszetős keretbe állította őket. Nekem elsősorban Módri Gyögyi teljesítménye 
tetszett, de izgalmasan vibráló volt 'Szántó Valéria monológja is. Mellettük Sz őke 
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Zoltán alakítása volt biztató. Tóth Loon végletesen túljátszotta szerepét, Brücker 
István csupa görcs, modulációk nélküli, s ez vonatkozik Szél Olivér monológjára 
is. És miután a főiskolásokat végigsoroltam, essék szó két gyakorló “vendégszí-
nésznőről", Szilágyi Rövid Eleonóráról meg Kovács Etelkáról is. Az el őbbi való-
ban profi módra, emlékezetesen oldotta meg a feladatát, de Kovacs Etelka is 
elfogadhatót produkált. 

Összesítésben: nem láttunk katartikus nagy el őadást, viszont szégyenke-
zésre sincs ok. A főiskolai hallgatók nagyjából megütötték a mértéket, vélhet ően 
mindannyian sikerrel jutottak túl vizsgael őadásukon, s láthattuk, hogy egy kis 
jó szándékkal, ráfordítással a színház is jól jár, amikor segíti az ambíciózus 
akadémiai terveket. 

Arthur Miller: A VILÁG TEREMTÉSE ÉS EGYÉB ÜGYEK Katasztrofális komé-
dia. Jelmeztervező: Branka Petrovi ć. Mozgáskompozíció: Ivan Klemenc. Rendez ő : Pintér 
Gábor f. h. Szerepl ők: Simon Mihály (Az Úr, Lucifer), Bicskei István (Ádám), Módri 
Györgyi f. h. (Éva), Vicei Natália (Raphael), Szántó Valéria f. h. (Chemuel), Tóth Loon 
f. h. (Káin), Szőke Zoltán f. h. (Ábel). 

Friedrich Dürrenmatt: PILLANATKLP EGY BOLYGÓRÓL. Komédia. Díszletterv: 
Soltis Lajos. Jelmezterv: Annamária Mihajlovi ć. Zene: Kátai László m. v. Mozgás: Karsai 
János m. v. Dramaturg: Solténszky Tibor m. v. Rendez ő: Soltis Lajos tanársegéd. Sze-
replők: Brücker István f. h. (Ádám), Sz őke Zoltán f. h. (Káin), Tóth Loon f. h. (Ábel), Szél 
Olivér f. h. (Hénok), Módri Györgyi f. h. (Éva), Szántó Valéria f. h. (Ada), Szilágyi Rövid 
Eleonóra (Cilla), Kovács Etelka (Noémi). Bemutató: 1991. március 15-én, pénteken az 
Újvidéki Színház kistermében. 

A városháza rohomlokzata 

494 



OLVASÓNAPLÓ 

KÖZÖS HAGYOMÁNYAINK KINCSTÁRÁBÓL 
Délszláv h ősénekek Székely Jánosról. 
Fordította és a bevezetést írta: Borislav Jankulov. 
Utószó kíséretében közzéteszi: Jung Károly. 
Forum — A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1990. 

A tudományos kutatómunka megbecsülésének nem éppen irigylésre méltó mai fokán s a 
vajdasági magyar könyvkiadás jelenlegi viszonyai között párját ritkító, tudománytörténeti 
szempontból nézve számottév ő  publikáció jelent meg a Hungarológia Intézet s a Forum 
könyvkiadó összefogásából. Egy hozzávetőleg nyolcvan esztendővel ezelőtt készült műfor-
dítás egészen a legutóbbi id őkig lappangó kézirata látott napvilágot, mégpedig a szerb 
népköltészet egy magyar hősét, Székely Jánost (szerb nevén Banovi ć  Sekulát) megéneklő  
hősregei ciklus magyar szövege. Rendhagyónak nevezhetjük ezt a szerény terjedelm ű , 
mindössze nyolc éneket magába foglaló, alig hatvanoldalas kiadványt, amelynek mintegy 
kétharmadát maguk az énekszövegek teszik, egyharmadát pedig a fordító Borislav Janku-
lov bevezetése és jegyzetei, valamint az énekciklust közzétev ő  Jung Károly utószava, 
kutatástörténeti ismertetése s a csatolt dokumentumanyag. 

A rendhagyó jelzőt azzal érdemli ki a kiadvány, hogy megjelentetésében tisztán a 
tudomány szempontjai voltak a döntők, mellőzve az eladhatóság, a kifizet ődés egyedül 
üdvözítőnek tartott gazdasági megfontolásait. S ugyanígy a rég elveszettnek hitt kézirat 
feltárója, sajtó alá rendez ője és tudós magyarázója sem átallotta, hogy hosszú hónapokig 
tartó nyomozómunkáját ölje bele egy olyan vállalkozásba, amely legföljebb az irodalomtu-
domány, a filológia megszállottjainak az ismereteit gazdagíthatja, de aligha járul hozzá a 
kutató személyes gyarapodásához. Jung Károly mentes maradt attól a kísértést ől, amely 
a «könyv mint árucikk" kommersz-elvének a hangoztatásával valósággal prostituálta a 
tudományos gondolkodást, a kutatótevékenységet pedig — különösen a humán tudományo-
két — arra kényszerítette, hogy kelend ő  vásári portékával lássa el a könyvpiacot az 
„üzletszerű  kéjelgés" szintjére süllyesztve a történeti diszciplinákat. 

Mielő tt azonban bármit is mondanánk a Délszláv h ősénekek Székely Jánosról című  
kiadványról, mondjuk el a legszükségesebb tudnivalókat a fordító kilétér ől. Borislav 
Jankulov a bánáti Szekerényben (Sefkerin) született 1878-ban. A budapesti egyetemen 
szerezte történelemtanári oklevelét, Újvidéken, Baján, majd Pancsován tanárkodott. 1943-
ban a megszálló német hatóságok a bánáti Jaša Tomi ćra (Módos) internálták, ott is halt 
meg 1969-ben. Leginkább a budapesti Ethnographiában és a Szerb Matica Letopis cím ű  
folyóiratában tette közzé tudományos munkáit. Mind ő, mind pedig bátyja, Vladisiav 
főesperes, lefordította Madách művét, Az ember tragédiáját. 

A könyv' önyvecske nyolc hőséneket tartalmaz, szerbül «juna čke pesme" néven ismert 
epikai éneket. Bevezető  tanulmányában a megénekelt SzékelyJános személyér ől Jankulov 
csak annyit tudott és közölt, hogy h őse „mint szlavón bán az 1448-i rigómezei csatában 
Hunyadi János oldalán harcolva vakmer ő  lovastámadásával t űnt ki, de a csatában h ősi 
halált halt". Banović  Sekula tehát azoknak a magyar történelmi alakoknak a sorába 
tartozik, akiket a szerb vitézi énekek saját h ősükként ünnepelnek. A szerb (a délszláv) népi 
epikában szereplő  magyar hősökről, igy Székely Jánosról is, az irodalomtudomány ma már 
jóval többet tud, mint Jankulov korában. Dávid András értekezése (Délszláv epikus énekek 
—magyar történeti h ősök, 1978) csaknem száz éneket ismer, illetve ismertet, amely Székely 
János alakjával foglalkozik. Tüzetesen egybeveti a pozitív történelni ismeretanyagot a 
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hősregékkel; megvizsgálja a bennük el őforduló névváltozásokat és kialakulásuk kérdését, 
az énekek téma- és motívumkészletét, típusait; foglalkozik azzal a kérdéssel, mi az oka a 
hős nagy népszerűségének, annak, hogy alakja valamennyi délszláv nyelvterület népi 
epikájában jelen van, s hogy vetekedik Márkó királyfi — Kraljevi ć  Marko népszer űségével. 
Ez utóbbi még a magyar irodalmi lírában is nyomot hagry, sajátos módon még Adynál is 
felbukkan a neve, míg a Jankulov el őtti magyar m űfordításban nem nagy az érdekl ődés 
Banović  Sekula alakja iránt, még Székács Józsefnél is csak egyetlen versváltozat képviseli. 
Annál is feltű n őbb ez az érdektelenség, mert Banovi ć  Sekula — mint. ugyancsak Dávid 
András mutatja ki — szinte elválaszthatatlan kísér ője Hunyadi Jánosnak (Janko Sibinjanin) 
és Márkó királyfinak (Kraljevi ć  Marko), a magyarra is átültetett szerb énekek két legis-
mertebb hősének. Nincs kizárva, hogy Jankulovot a bevezet ő  tanulmányában kifejtettek 
mellett (,,... tán részemr ől is hozzájárulhattam ahhoz, hogy e két egykori testvérnemzet 
ismét közeledjék egymáshoz") a magvarra fordított Sekula-énekek hiánya is motiválta az 
átültetésre. A jól tájékozott fordító jegyzetanyagából arról értesülhetünk ugyanis, hogy 
saját fordításszövegeit csak egyetlen magyar versszöveggel volt alkalma összevetni: „Ezt 
az éneket lefordította Székács József is", majd konkrét példát is felhoz megoldásaik 
különbségeire. 

Nem érdektelen, milyen meggondolások vezették az ideálisan gondolkodó történet-
filozófust, etnográfust, m űvelődéstörténészt, az irodalomrajongó Jankulovot elhatározá-
sában, hogy lefordítsa a Székely János-énekeket magyar nyelvre. Err ől ő  maga ad 
felvilágosítást munkája el őszavában. Mindenekelőtt az énekek magas erkölcsi felfogására 
hivatkozik: a haza, a család, a nép iránti föltétlen tisztelet jut bennük kifejezésre, az 
önfeláldozó barátság, amely a h ős alakjában a legmélyebb humanizmussal párosulva jelenik 
meg: 

„Midőn itt a Bánovity Szekuláról szóló h ősregéket közlöm magyar fordításban, 
teszem ezt két oknál fogva. El őszört azért, hogy a történészeknek, etnografusoknak és a 
művelt magyar olvasóközönségnek bemutassak egy magvar h őst, aki magyar léte dacára 
a szerb népköltészetnek egyik legkedveltebb alakja; annyira, hogy alig van h ősrege, mely-
ben a szerb történet kiváló alakjai mellett (...) ne találkoznánk a magyar Szekula kiváló 
alakjával is." 

Jankulov itt olyasmire hívja fel a figyelmet, amire az ókori görögés római literatúrák 
virágkora óta nemigen akadt példa az európai irodalmakban, nevezetesen arra, hogy egyik 
nép hősei vagy mitológiai alakjai — váltott köntösben s névcserével ugyan — tovább élnek a 
másik nép szellemi hagyománykincsében. Esetleg míg az átadó népnél csak az annalisták 
jegyzik nevüket, a befogadónál már mitológiai magasságokba emelkednek. 

A hatás és a befogadás, a téma és a forma, az alkotás fabulájának vagy h ősének 
alakváltozatai vagy párhuzamosságának vizsgálata mindennapi tárgya és feladata az 
összehasonlító irodalomtudománynak. Ezúttal azonban korántsem egyszer ű  motívumván-
dorlásról vagy egy közkedvelt irodalmi alak lemintázásáról van szó, amilyennel minden 
nemzet nép- és műköltészetében találkozunk: Plautus zsugorija él tovább például Marin 
Držićnál vagy Moliére Harpagonjában; tudjuk, hogy Shakespeare is sok alakját az olasz 
népi anekdotakincsb ől vitte saját színpadára, nem is szólva Kisfaludy Károly vagy Katona 
József figuráinak német családfájáról. Fordítónk arra emlékeztet, hogy Székely János 
megváltoztatott neve és életének áthelyezett színtere ellenére is megmarad magyarnak 
vagy pedig mindkét nép hősének, mint ahogyan a szerb népköltészetben fellép ő  "ugričić"-
ok, Nagy Lajos (kralj Laus), Hunyadi János (Janko Sibinjanin), Szilágyi Mihály (Mihajlo 
Svilojević), Mátyás király (kralj MatijaŠ), Dóczy Péter (D ij čin Petar) s mások. Hasonlókép-
pen válnak a délszláv népi epika elemeivé a magyarból származó pénznemek, ruhadarabok, 
városnevek a népköltői tudatban. Nem hatásokról van szó tehát, hanem közös kincsr ől, 
személyek, fogalmak, realitások egyidej ű  és párhuzamos létezésér ől, amelyek organikusan 
épültek bele a költészetbe. 

Jankulov tárgyválasztásának további indoklása: 
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"A másik ok, mely engem arra indított, hogy ez alkalommal fordításom tárgyául épp 
a Székely-mondakört válasszam, az volt, hogy a szerb h ősregék jellemző  sajátságait: a 
heroizmust és a demokratikus szellemet alig találjuk szebben kifejezve másutt — tán az egy 
koszovói ciklus kivételével —, mint éppen ebben a mondakörben. Szekula valóságos típus 
a szerb hősköltészetben. A török elleni gy ű lölet senkiben sincs annyira megtestesítve, mint 
őbenne. Ő t a tekintetben, mint sok más tekintetben is, Obility Milossal, az els ő  koszovói 
csata nagy hősével hasonlíthatjuk össze. Ő  úgyszólván a második rigómezei c satának 
Milosa, benne mintegy feltámadt Milos lelke, hogy újból hirdesse a szerb népnek, hogy csak 
bátorság és igazi demokratikus szellem azok az erények, melyek a haza felszabadítására 
vezetetnek. Az első  koszovói csatában Milos még úgyszólván csak a maga egyéniségével 
fejezi ki ezt a gondolatot; a második koszovói csatában pedig mára szerb nép fejezi ki azt 
és lelkét valósággal perszonifikálja Szekulában." 

Itta történelmi sorsélmény azonos voltára utal érvelésében: a történelem megélése 
azonos körülmények között a lelkialkatok identitását teremti meg a költ ői képzeletben. S 
ugyanakkora délszláv népköltészet éppen e vonásaival lép át a lokális és nemzeti határo-
kon s kapcsolódik az emberiség örökletes költ ői hagyománykincséhez: 

„A Szekuláról szóló énekek azonban még más tekintetben is érdemelnek figyelmet. 
Azon mythikus énekek csoportjába tartoznak, amelyek a szlávok mythológiáját őrizték 
meg; azt az ős-árja mythológiát, melyet a vedákban, a perzsa h ősköltészetben, a görög és 
germán mythológiában egyaránt megtalálhatunk." 

Ez után már nem meglep ő , hogy Jankulov értelmezésében Székely-Szekula e spiri-
tualizált alakja könnyedén lép át a nemzet (a nemzetek) történelmének konkrét tényein 
is: 

"A Szekuláról szóló énekek eszerint nem tartoznak a történeti h ősköltemények, 
hanem az úgynevezett mythosi h ősének körébe, melyeknél a mythos van a történetre 
alkalmazva, vagy mint Ruvárác mondja, a történeti esemény és nép csak test, a mythos 
pedig a lélek." 

A Jankulov által kiválasztott és lefordított nyolc ének jól illusztrálja azokat a 
történelmi-emberi szituációkat és magatartásformáikat, amelyeket az el őszóban érintett: 
egyaránt találunk közöttük históriai és hitregei fogantatásúakat, h ősi és köznapi esemé-
nyekről szólókat; megéneklik az emberi élet széls őséges helyzeteit, a menyegzőt és a halált, 
a sík harcmez őt és a sötét tömlöcpincét is. Mind a témák megszólaltatása, mind pedig az 
énekek értelmezésének idézett gondolatai a fordító egy sajátos költ ői (etikai, történetfilo-
zófiai, esztétikai) felfogásáról tanúskodik. Egyéb írásainak is gyakran visszatér ő  gondolata, 
hogy a magyar és a szerb nép lelki kongruenciájában és századokon át tartó, alapvet ően 
pozitív viszonyában faji komponenseknek van els őrendűen fontos szerepük. Nevezetesen 
a finnugor és a török elemek mellett a szláv etnikai típus beépülése a magyarság nemzet-
testébe, ami azonban nemcsak a "vér és hús" alkotóelemeit jelenti benne, hanem ugyanúgy 
lélek, mentalitás, érzelemvilág is. Az ilyen etnikai amalgámból sarjadt szellemnek a 
gyümölcse és letéteményese a szerb h ősepika szóban forgó rétege is, amelynek a magyar 
anyaga a nemzet(ek) kialakulása el őtti korban éppoly szerves és természetes alkotóeleme 
volta szerb költészetnek, mint ahogy például a szláv nyelvb ől átkerült szavak is organiku-
san szívódtak fel a magyar nyelv szervezetébe. Etnobiológiai fejtegetései abban a felisme-
résben összegeződnek, hogy "A nemzetek a harcnak, a fajok pedig a békének a szinonimái." 

Ami az általa fordított énekek "demokratikus"-nak min ősített szellemét illeti, Jan-
kulov ezt abban véli felismerni, hogy azok valódi h ősei nem az oligarchia köréb ől kerülnek 
ki, a Brankovicsok és más despoták sorából, s az igazi vitézi erények még csak nem is 
Hunyadi Jánosban testesülnek meg, hisz érdemei mellett sok elmarasztaló jelz ő  is tapad 
nevéhez, hanem Miloš Obilic'ban és Banovi ć  Sekulában. 

Az . említett népek Szekula személyével megvalósuló szimbiózisára, történelmi 
tudatának egybefonódására s történelmi emlékezetének hasonló m űködésére hoz példát a 
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Bánovity Szekula és a török császár című  ének fordításával, amelyben föllép Kraljevi ć  
Marko legendás alakja is. 

Maga az előadott történet nem több egy epizódnál Székely-Szekula sok csatával és 
kalanddal teli életében. A szultán fermánt (parancsot) ír Szibinyáni Jankóhoz Szeben 
városába, s szigorúan meghagyja neki, hogy küldje hozzá öccsét, a szinte még gyermekkor-
ban lévő  Szekulát, akit udvarában törökké akar nevelni. Hunyadi kelletlenül teljesíti a 
parancsot, de kioktatja Szekulát, hogy keresse fel az öreg Kralyevity Márkót, s bízza magát 
annak oltalmára. Márkó el is kíséri az ifjút az udvarba, s ott Szekula a császár el őtt 
öntudatos keresztényként lép fel, elutasítja a császár ajánlatát. A szultán hóhérkézre 
akarja adni, de közbelép Márkó is. A vitéz Szekula levágja a császári őrséget meg a padisah 
két csecsszopó fiát. A császár kamrájába menekül, Szekula azonban Márkó tanácsára eláll 
üldözésétől, megkegyelmez neki. Szétverik az ellenük forduló török katonák hadát is, majd 
távoznak. A két h ős barátságban válik meg egymástól. 

A három vitéz: Jankó, Márkó és Szekula jelleme, modora és beszéde közt nem 
egyházhoz, néphez, zászlóhoz vagy sereghez való tartozásuk alapján tesz különbséget a 
népi énekes, henem emberi helyzetük, történelmi szerepük, illetve a császárhoz való 
állásuk szerint. Az els ő  kettőt (Jankót és Márkót) sok évtizedes harcos tapasztalatuk teszi 
elővigyázatossá, megfontolttá, szemben a hevesked ő  Szekulával. Kitetszik ez pl. Jankó 
Szibinyáni féltő-óvó szavaiból is, ahogyan a fermánt elolvasva inti Szekulát az óvatosságra. 
S ugyancsak ez a magatartásbeli különbség figyelhet ő  meg Márkó és Szekula között is a 
császár előtt: a két tapasztalt harcossal szemben Szekula ifjúsága teljes hevével és büszke-
ségével fordul szembe a zsarnokkal, akaratlanul is Ilósvai Selymes Péter Toldijának 
öntudatos szavait és magatartását juttatva eszünkbe, amint szemrehányó és felel ősségre 
vonó szavait intézi Lajos királyhoz. Mellékes ezúttal, hogy Toldi az öregség, Szekula pedig 
az ifjúság jogán beszél ily tiszteletlenül a fölkent uralkodóval: mindkett őben az emberi 
önérzet tiltakozik a mindenható hatalom ellen. 

Márkó és Szekula— jóllehet a császártól való függ ő  viszony, a vérmérséklet, a harcias 
indulatok fűtöttségének különféle fokán — együtt veszik fel a küzdelmet a janicsárok ellen, 
közös erővel vágják ki magukat a török gyűrűből, s ki-ki tovább a maga útján. 

A Jankulov-versfordítások felkutatója és ért ő  kommentátora, Jung Károly sok 
igazsággal vonhatta le a közzétett szövegekb ől a maga összegezését és e kiadói vállalkozás 
tanulságait: 

"A magyar művelődés igen korán felfigyelt a balkáni h ősepika értékeire, s számos 
költő  és műfordító tett eredményes kísérletet e h ősénekek magyar megszólaltatására, 
soraikban a XIX. századi magyar irodalom nemegy kit űnősége foglalt helyet, s nem kicsi 
azoknak — a többségükben vidéki — kismestereknek a száma sem, akik szinte program-
szerűen vállalkoztak erre a küldetésre. A jugoszláviai magyar m űvelődéstörténet nem kis 
büszkeséggel állapíthatja meg, hogy az utóbbiak túlnyomó többsége éppen ami vidékünkr ől 
származott, ami érthető  is, hisz az egykori Délvidék, a mai Vajdaság mindig soknemzeti-
ségű  volt, s az igazi idevalósiak, lettek légyen akár hírlapírók, disznókeresked ők, szatócsok, 
vagy éppen alispánok, általában legalább még két nyelvet bírtak, ittenit, a saját anyanyelvük 
mellett. Érthető  tehát, hogy e boldog id őkben egymás művelődési értéke iránt is mélységes 
tisztelettel viseltettek, s egymás értékeit saját nemzetük felé is közvetíteni kísérelték meg, 
többek között éppen a műfordítás által." 

SZELI ISTVÁN 
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CSÁTH-MŰVEK NÉMET NYELVEN 

GÉZA CSÁTH: Muttermord. 
Fordította: Hans Skirecki és Haik Wenzel. 
Az utószót írta: Hans Skirecki. 
Brinkmann & Bose, Berlin, 1989. 
GÉZA CSÁTH: Tagebuch 1912-1913. 
Fordította: Hans Skirecki. 
Az utószót írta: Földényi F. László. 
Brinkmann & Bose, Berlin, 1990. 

Csáth Géza zeneszerzői portréját ŽÍber Puccini címmel már 1912-ben olvashatta a német 
közönség. A novellák és naplójegyzetek azonban csak a közelmúltban jelentek meg a 
feltüntetett berlini kiadó jóvoltából. 

A csáthi írói oeuvre végre német nyelven is hozzáférhet ővé vált, és ezzel a bibliográfia 
jelentős adatokkal bővült. Ami viszont még fontosabb, ha nem is nagyszámú, de egy „új" 
olvasóközönség fedezheti fel magának a csáthi világot. 

A kiadói koncepció folytonossága és következetessége miatt a novelláskötetet és a 
Naplót egyetlen kétkötetes kiadványnak is tekinthetjük. A m űvek fordítója Hans Skirecki, 
az Anyagyilkosság tolmácsolója Haik Wenzel. A novelláskötet tömör utószavát a fordító, 
a Naplót kiegészítő  tüzetes tanulmánytFöldényi F. László írtaEin Leben, gelebt im Spiegel 
des Todes címmel, amelyben a közölt dokumentumokat a Várakozás naplójaként, az „él ő  
halott" író jegyzeteiként fogja fel. 

A Muttermord (Anyagyilkosság) cím ű  kötet 23 novellát tartalmaz, és a fordító 
forrásműve az 1982-es Illés Endre-kiadvány (A varázsló halála. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest). 

A német olvasó irodalomtörténeti fogódzója a kötet hátulján bemutatott rövid 
életrajz és pályakép. Hans Skirecki a magyar szakirodalomban is gyakran tévesen feltün-
tetett születési id őpontot közli, 1888. február 13-át. A lakonikus adatok utalnak a szabad-
kai szülőhelyre és érettségire, az orvosi és zenekritikusi pályára, s őt Csáth utóéletére is. 
Skirecki kiemeli, hogy Csáthot a sztálinista irodalompolitika dekadens írónak bélyegezte, 
tudomást sem vett róla, csak az 1956 után kiadott válogatások rehabilitálták. Utalást 
találunk halálának körülményeire, és a német kiadvány is említi azt a mozzanatot, amely 
Illés Endre fájó pontja volt, hogy sírhelyét ma már hiába keresnénk Szabadkán: „Seine 
Grabstelle in Subotica gibt es nicht mehr, niemand kam für sie auf." (173. o.). 

A Naplót elemző  Földényi F. László Csáth irodalomtörténeti otthontalanságát 
fejtegeti, naplójegyzeteit a halál tükrében leélt életút dokumentumaként kezeli. 

„Rövid életútja skandallumok láncolata volt, t űzijátékhoz hasonlított" — írja Csáth-
ról, nem csoda hát, hogy a magyar irodalomtörténetben sokáig nem találta meg helyét. 

Kallódását két szempontból vizsgálja, a bizonytalanság okait mind a kutatók hely-
telen hozzáállásában, mind a csáthi magatartásban kimutatja: az irodalomtörténészek 
hibája, hogy nem foglalkoztak komolyan a csáthi jelenséggel. Darwin tanítványának, 
Strindberg szellemi rokonának, Kafka egyik előfutárának nevezték, de a hasonlóságok 
kutatása most is, mint mindig, csak azt igazolja, hogy óvakodtak a vele való komoly 
foglalkozástól. 

A Naplót Csáth haláltudatú életének dokumentumaként elemzi, gondolatai f őként 
a degenerált születés és a túlzott ambíció motívumköréhez kapcsolódnak. 

Földényi a Jegyzetek D.-nek című  fejezet 3. pontját idézi: „Hangsúlyozandó a degene-
rált születés. Illúziók a megholt anyára. A fiú ragaszkodik az apához, azonban bizonyos 
okok állandó félreértéseket szülnek." (Napló. Babits Kiadó, Szekszárd, 1989., 133. o.). 
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Ugyancsak kiemelt helyen szerepel az elemrésben a 4. pont: „Hangsúlyozandó a taíl nagy 
ambíció, amely hirtelen törik le." (Napló. uo.). Fontos helyet szentel a betegség különböz ő  
aspektusokból történő  vizsgálatának, a betegség-attit űdnek. Földényi részletes Csáth-élet-
rajza és -pályaképe a születési id őpontról is pontosan tájékoztat. Utal a Napló kiadásának 
körülményeire, a Hídban való megjelenésére (1987-1988), valamint a Babits 'Kiadó kiad-
ványára, Töttös Gábor Önarcképcink: Csáth Géza című  utószavára. 

Számunkra a novellák válogatásainak értékelése is érdekes feladat. A m űveket 
időrendi szempontból csoportosította a fordító, a legtöbb novella az 1908-as év terméseib ől 
került be a kötetbe. Kései novelláit a Kisfiúk képviseli, amely az Újságban jelent meg 
1913-ban. Kimaradt a kötetb ől a nagyra értékelt Apa és fiú  című  novella, ugyancsak 
hiányzik A vörös Eszti, amely nálunk ismert és elismert novella. A címek fordítása megfelel . 

a forrásnyelvi címeknek; az ajánlások, amelyeket más válogatások feltüntetnek, itt hiányoz-
nak. A nevek változatlanul, a magyar helyesírás szabályai szerint szerepelnek: Péter, Éva, 
ödön, Gyuri, Jóska, Vass, Vitár stb., átírják viszont a Rozi nevet (Rosi), az utónév pedig 
megelőzi a vezetéknevet: János Bartos. Ugyancsak változatlan helyesírással kerülnek be a 
szövegbe a földrajzi nevek, pl. Tápióbicske. A Csáth-novellákban el őforduló német; illetve 
németes csengésű  nevek viszont ,otthonosan" hatnak, ugyancsak kiemelkedik a Szombat 
este (Samstagabend) fordítása, amelyben a Homokember bemutatása a német olvasóhoz is 
közel állhat. 

A fordításokra a szövegh űség jellemző, a leíró részek és belső  monológok átültetése 
valóban sikeres. A pillanatok kitágítása a Vastat című  novellában szintén kiemelkedik. 
Néhol viszont hiányérzetünk támad. 

A kis Emma című  novellában a fordító ügyelt a referenciális jelentésre. Pl. Emmát 
először bűnösként említi Csáth, a fordító is a „Verbrecherin" (tettes, b űnös) szót alkalmaz-
za, majd „A gyilkos kegyelemért könyörög" mondatban ő  is a „Mörderin" (gyilkos) szót 
használja, az „elítéltet" pedig a fordító is így fordítja: „Verurteilte" (elítélt). Ugyanebbe a 
részletbe azonban bekerülnek olyan elemek is, amelyek a magyar szövegb ől hiányoznak. A 
„kacagott Emma" mondata német fordításban még egy állítmánnyal egészül ki: „rief Emma 
und lachte" (kiáltott Emma, és nevetett). Arcagyar szöveg szaggatottságát érzékeltet ő  
gondolatjeleket a német fordítás elhagyja, a „Juci és Ani erre lefogták Emma karjait" 
mondatot megel őző  gondolatjel helyett a német fordítás egy „töltelékszót" alkalmaz: 
daraufhin (erre). Ez azonban egy olyan grammatikai kapcsolóelem, amely az el őzményekre 

utal, és feloldja a forrásmű  szaggatottságát, elhallgató jellegét. 
A fordítások hosszas nyelvi-jelentéstani elemzést érdemelnének, ám itt nem is a 

kontrasztív vizsgálata lényeges, hanem a szövegegész hatása. De még ennél is lényegesebb 
az az esztétikai élmény, amelyet most már a csáthul tudó és a csáthi „t űzijátékot" 

megismerő  német olvasóközönség is átélhet. 

HÓZSA ÉVA 

A zsinagóga női bejáratának kilincse 

500 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 45. KÖTETE 

Dér Zoltán 

TUTAJON 
(Szin- és hangjátékok) 

Dér Zoltán költőként kezdte pályáját, ám figyelme hamarosan az 
irodalomtörténet-írás felé fordult, s ma már igen tekintélyes a tanulmányok és 
a monográfiák száma, melyekben irodalmunk múltjával, jeles alakjaival 
foglalkozik. S bár tevékenységének középpontjában ma is a tudományos el-
hivatottsággal ápolt filológiai forráskutatás és hagyományápolás áll, szépírói 
tevékenységét sem hanyagolta el — bizonyítja ezt szín- és hangjátékainak mos-
tani kötete is. 

Sajátos konfliktushelyzetek jellemzik a kötetbe gy űjtött műveket, egyfajta 
létbizonytalanság, elesettség, a tutaj tajtékos hányódására emlékeztet ő  ki-
szolgáltatottság lesz a h ősök életének fő  jellemzője, s a szorongással teli 
tétovaság, amellyel a végzetes kényszerekre válaszolnak. Ember a határon című  
— az emberi egzisztencia alapvető  kérdéseit felvető  — drámájában egy tragikus 
sorsú író öngyilkosságát, s a halálhoz vezető, első  pillanattól kezdve 
visszafordíthatatlan sodródás történetét írja meg. "A kudarcok gyökerénél van 
a baj" — mondja a drámah ős, miközben befecskendezi a morfiumot, hiszen már 
csak a "csodás szépségek" tartják benne az er őt. S amikor a mámor forrása is 
elapad, Széki Nándor eljut a romlás végs ő  határáig. Tragikus mélységet ad a 
műnek, hogy hősével együtt egy egész világ zuhan a történelem sötét 
mélységeibe. 

Más jellegű, erkölcsi vonatkozású aLaguna György karrierje című  színjáték 
hősének bukása. A volt újságíró a feltétel nélküli érvényesülés embere, 
gátlástalan karrierista, aki szándékainak megvalósítása során elveszíti minden 
emberi méltóságát. Dér Zoltán a m ű  sajátos befejezésével sejteni engedi: a 
morális felelőtlenségbe is bele lehet pusztulni. 

Mint ahogyan élni sem lehet a múltból öröklött tragédiák terhével. A 
Kőműves Kelemen fia című  műben a szerző  az ismert népballadának egy 
korszerű  értelmezési lehetőségét adja, ahogyan a végzetes tragédia az utódok 
lelkében mindörökre és kitörölhetetlenül tovább él. 

OldottabbA vizek királya című  gyermekhangjáték világa, amelyben a szerz ő  
Örvénysodró cím ű  ifjúsági regényének egyik alapmotívumát mélyíti el. Füsti és 
a Hálószaggató barátságán keresztül Dér Zoltán az emberi világ fonákságaira 
mutat rá, de felmerül ama oly végzetesen id őszerű  környezetpusztítás kérdése 
is. 

Elégiába hajló, régi találkozás emlékét idézi a kötet címadó hangjátéka, a 
Tutcjon, amely "páros monológ" formájában ad hírt az elszenvedett és jóvá-
tehetetlen kudarcokról, arról, ahogyan az egykori remények szertefoszlanak, s 
helyükbe az emlékezés szomorúsága lép. 

A vizek királya, a K őműves Kelemen fia és a Laguna György karrierje cím ű  
hangjátékokat nagy sikerrel játszották a jugoszláv és a magyar rádióállomások, 
kötetbe gyűjtésüket — máig időszerű  kérdéseik mellett — jelentős mértékben ez 
tette időszerűvé. 

A 112 oldalas kötet 80 dináros áron megrendelhet ő  a Szabadkai 
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
120 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



Galériánk 

MÁRIA TERÉZIA (1717-1780) 

osztrák császárn ő  és Magyarország királyn ője negyven éven át uralkodott 
(1740-1780). Nagy szerepe volt Ausztria és a Habsburgok uralmának 
megszilárdításában (az örökösödési és a hétéves háborúk, amelyekben a 
magyarok kiadósan támogatták, „vitam et sanguinem", életüket és vérüket 
adták). Szabadka, amikor 1743-ben kamarai mez őváros lett, az uralkodón őre 
való tekintettel vette fel a Szent Mária nevet, kés őbb pedig, 1779-ben, amikor 
súlyos összegért a szabad királyi város rangját is elnyerte, a Maria Theresiopolis 
nevet is, amely 1845-ig volt hivatalos neve városunknak. A százéves évforduló 
alkalmából (1871) a városi tanács elhatározta, hogy Than Mór fest őművésszel 
megfesteti portréját. A kisebb -nagyobb problémák elsimítása utána nagyméret ű  
kép 1880-ban készült el. Ma a Városi Múzeum tulajdonában van. 


