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KONTRA FERENC

PÁRBESZÉD HOLDAS ÉJSZAKÁN

Szeretem a holtakat, 
mert sohasem sietnek.
Szeretem a holtakat, 
mert eltitkolnak mindent.
Szeretem a holtakat, 
mert holnap köztük leszek.

(Alice Cooper)

Kacsázva, mint valami távoli pingvin, az utolsó öregaszszony is elhagyta a 
temetőt. A rengeteg dáliától és őszirózsától nehéz, savanykás levegő terjengett a 
halmok fölött: a rothadás sátáni illata. Lepelként hullt a sötétedés a krizantémok 
habos gömbjeire, árnyékot vetve a szunnyadók kőbe vésett nevére.

— Maradjatok csak békében odalent — mondta a férfi félhangosan, miköz
ben befelé baktatott, talán hogy szóval tartsa magát, és oldja a helyzet szokatlan- 
ságát, hogy óvatosan körültekintve halad befelé a sírok között. A salakos 
sétányon egyedüllétét felerősítette lépéseinek zaja. Közben egy tisztán csengő 
gyermekdal került a krizantémok puha bokrai közé, és a férfi nem tudta eldön
teni, talán valahonnan a mélyből jön a hang, vagy csak a fantáziája telepítette a 
dalocskát a szirmok dagadó párnáira. Minta csak kínálták volna a szunnyadást a 
pusztulás szirénjei, szétlopakodva a fehérrel tarkított temetői éjszakában. Lábuk 
mintha virágok haván járt volna, nehogy neszt üssenek, senki meg ne tudja, 
merre járnak, ki mögé lopakodnak, hogy útját rossz felé tereljék.

Odaért a házhoz. Rutinos mozdulattal megigazította a sapkáját. Először 
kopogtatás nélkül nyomta le a kilincset, aztán mintha meggondolta volna magát, 
mégis elengedte.

— Van itthon valaki?
Meglepett hang válaszolt bentről, előbb nyilván meg akart bizonyosodni az 

ablakon keresztül a látogató kilétéről.
— Itthon vagyok.
A férfi ajtónyitáskor úgy ment előre, mintha otthon lenne. Enyhe ételsza

got érzett, mintha nemrég odaégettek volna valamit. Ráérősen körüljárta a 
szobát, egy pillantást vetett a falakon sorakozó képekre: esküvői jelenet, a 
másikon egy megsárgult öregasszony, a harmadikon meg egy kislány hajas 
babával.

— Mi járatban vagy ilyenkor errefelé? — emelte szúrós tekintetét az egyen
ruhára az asszony, mintha számonkérést próbálna megjátszani, de valójában alig 
palástolhatta, hogy hangjában még mindig ott biykált a meglepettség, a csodál- 
kodás: ..Úristen, mit akar ez most itt?"

— Szolgálatból jövök. Gondoltam, hazafelé menet benézek. Most értem rá.
— Nagyot kellett kerülnöd, hogy útba ejts. Hajói tudom, a falu túlsó végén 

laktok most, új házba költöztetek nemrég. . .
— Két hete.
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A szoba közepén álltak egymás mellett, mint akiket a kényszerűség hozott 
össze egy fertőtlenítőszagű váróteremben, és nagyon kell uralkodni magukon, 
nehogy bármi jelét adják, mennyire félnek a fogorvos székbe hívó szavától. 
Kerülték egymás tekintetét, mint akik régi ismerősök, de nem kívánják igazán 
egymás társaságát.

— Hol a kislányod? — törte meg a férfi a várótermi csendet.
— Anyámhoz vittem. Csodálkozol rajta?

, — Megszoktam, hogy többnyire én kérdezek — fordította a hangját egészen 
hivatalosra a férfi, tekintete közben az asztalra tévedt: a ropogósra vasalt habfe
hér asztalterítőn egy kancsó víz és néhány pohár állt, középen egy porcelántálban 
frissen sült kalács. — Kit vártál?

— Senkit.
— Akkor minek készítetted ki ezeket?
— Mert ez a szokás. Ilyenkor, a mindenszentek és halottak napja közti 

éjszakán felkelnek sírjaikból, akiket eltemettek, hazamennek, törnek a ka
lácsból, és isznak a vízből.

— Badarság.
— Dehogy. Egyszer láttam őket, ahogy mennek hosszú, tömött sorokban 

a holdfényben — inkább csak magának mondta, közben az ablakhoz lépett, és 
kinézett a sötétedő temetőre.

— Hogy lehet ilyen lehetetlen helyen lakni?
— Csak meg kell szokni. Aki egyszer ideköltözik, elkezd másként gondol

kodni.
— És nem félsz ilyenkor egyedül, kriptákkal körülvéve? — kérdezte a férfi. 

Maga alá húzott egy széket, és kényelembe helyezte magát, mint aki hosszabb 
válaszadásra számít.

— Eleinte furcsa volt. Amikor kinéztem az ablakon éjszaka, és a márvány
lapok visszaverték a holdat, fényesség járt körben, mintha valaki jeleket adott 
volna.

— Tisztára begolyóztál ebben a krematóriumban. Hogyan áshattad el 
magad ilyen fiatalon? Egyik nap láttalak az utcán, úgy mentél a járda túlsó olda
lán, mint egy kísértet.

— Biztosan az anyámnál voltam — mondta az aszszony. Zavartan matatott 
valamit a kályhánál. A füst az arcába csapott. — Begyújtottam délután, de sehogy 
sem akar melegíteni. Ha egyedül vagyok, fázom.

— Hiányzik valaki, akivel ágyba bújhatnál, mi?!
Az asszony színlelt nyugodtsággal emelt fel egy széndarabot a kosárból, 

megállt vele a levegőben, gondolkodott egy pillanatig, aztán a kályhába dobta. A 
zuhanás nyomában hörögve lobbantak fel a lángok.

— Végre rendesen ég — mondta, és leült a férfival szemben az asztalhoz. — 
Az előző temetőcsősz hagyta itt ezt a masszív öntöttvas kályhát. Talán el sem 
lehetne innen mozdítani. De itt hagyta a bútor java részét is, nem akart hullasza- 
gú, nyikorgó szekrényeket vinni az új lakásba.

— Valami isten háta mögötti, vendégriasztó szállodában talál néha az 
ember ilyen silány holmikat. Nem hiányoznak az otthoni bútoraid?

— Tudod, a hiány milyen félelmetes, milyen fenyegető lehet?
— De most nem a bútoraidra gondoltál.
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— Csak kapálózik az ember ebben a mocsárban, egyre lejjebb süllyed, és 
észre sem veszi, hogy teljesen egyformák lettek a napjai. Egyszer csak azon kapja 
magát, hogy várakozik. Mint a mesében: egy kézre vár, amely majd kiemel innen, 
és valahol újra lehet kezdeni.

— Itt nem lehet?
— Nem — ingatta meg a fejét alig észrevehetően az aszszony. — A falu nem 

akart bennünket befogadni. Úgy löktek ide, mint valami idegen testet.
— Nem kellett volna elvállalnotok ezt a munkát.
— Más választásunk aligha volt. A városban nem kaptunk állást. Pista, 

miután összeházasodtunk, képtelen volt befejezni az egyetemet, én is csak egy 
évet csináltam végig a gyógyszerészetin. Itt volt már a gyerek. Egyikünk szüleinél 
sem volt hely hármunk számára. A faluban pedig nemigen kapkodtak utánunk. 
Aki egyszer elment, azt nem fogadják vissza.

— Nem kellett volna ezt elvállalni, továbbra is azt mondom, mert alkalom 
szüli a tolvajt — mondta a férfi némi türelmetlenséggel a hangjában, cigarettát 
és öngyújtót kotort elő a zsebéből. — Téijünk a tárgyra!

— Az iskolában is akkor néztél ilyen sunyi, félig leszegett tekintettel,
amikor nem tudtad a leckét.

— Most te felelsz. Remélem, szót értünk egymással!
— Milyen gyorsan tudsz váltani, ember legyen a talpán, aki kifürkészi a

szándékaidat. Csak nem azt akarod mondani, hogy hivatalos ügyben jöttél?
— Ne csodálkozz rajta, a férjed nálunk van vizsgálati fogságban.
— Szokatlan egy kicsit ez a hely és ez az időpont a kihallgatáshoz.
— Tekintheted baráti látogatásnak is, ha úgy jobban tetszik.
— Egyre kevésbé tudom annak tekinteni. A rendszer embere folyton 

bűnösöket keres a maga védelmében. Faragatlan lettél, akár a munkatársaid. 
Eltűnt belőled az a gyerek, aki mögöttem ült az iskolapadban. Betűket írtál a 
hátamra, én pedig sorban kitaláltam a szavakat.

— Ez most nem játék!
A nő megérezte, hogy a mondatok mögött szerepjátszás lappang, a helyzet 

úgy kívánta volna meg, hogy védekezzen, de ennek nem érezte szükségét, inkább 
a visszavágást választotta:

— Az egyenruhád mögé bújtál.
— Szívesebben jönnél be velem a rendőrségre? — a férfi megragadta az 

asztal két sarkát, és lassan felemelkedett a székről, előrehajolt, és ilyen fenyegető 
testtartással nézett farkasszemet a nővel.

— Ez persze nem játék, ezek az ösztöneid, melyek elárulnak. Töprengek 
egy ideje, honnan ilyen ismerős ez a szemtelen vigyor az arcodon. Rájöttem, hogy 
akkor voltál ilyen, amikor a parton a kutyát akasztottad a fűzfára. A bírát 
játszottad, a kis klapecok meg körülállták, és áhítattal nézték a hőstetted.

— Most nem rólam van szó — ereszkedett vissza a székre, a cigarettavéget 
hosszasan nyomogatta el a hamutálcán.

— Mit akarsz tőlem hallani? A férjem mindent elmondott a kihallgatáson. 
Különben is: a börtönben bármikor a rendelkezésetekre áll.

— Amíg nincs ítélet, addig nyitva a dosszié. Úgy beszélsz, mintha nem 
értenéd, miről van szó. A dossziéba te is bekerülhetsz!

— Kötelez engem valami arra, hogy rémületemben kitárulkozzam?
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— Ne légy cinikus! Ha van egy kis sütnivalód, akkor segítesz a nyomo
zásban.

— Csömört kaptam már tőletek. Megszilárdult rajtam a páncél. Akkor 
félek legkevésbé, ha fenyegetnek. Ti mindig ketten jöttök, mintha félnétek. Ti 
az elnyomás egyenruhái vagytok.

— Én segíteni akarok.
Az asszony meglepettségében nevetést próbált erőltetni, de hang nem jött 

ki a torkán, arcának ráncai mintha megmakacsolták volna magukat, és valami 
fintorfélébe rendeződtek.

— Egyik ámulatból a másikba esem. Hát vannak még ilyen önzetlen 
emberek? Halvány kapocs köztünk az iskolapad. Nem kötelezne téged semmire.

— Biztosan nem mindegy, mennyit kap a féljed — mondta a rendőr száraz 
hangon.

A nő nem válaszolt semmit, felállt, és kimért mozdulatokkal a kályhához 
ment, mintha színpadon lenne, tudta, hogy nézik. Ugyanolyan kimért mozdulat
tal emelte fel a piszkavasat, mintha azon gondolkodna, mire használja. Kinyitotta 
a kályha ajtaját, hogy megpiszkálja a szenet. A rácson végiggörgött a izzó parázs. 
Szikrák pattogtak a padlóra.

— Nekem ismernem kell minden részletet, a teljes igazságot, hogy segíteni 
tudjak — szólalt meg a háta mögött a férfi.

— Nem vagy te ügyvéd. Különben is: bent elolvashatsz minden papírt — 
mondta a nő a tűznek, aztán indulatosan becsukta a kályha qjtqját. Nagy ívben 
megkerülte a férfit, úgy ült vissza az asztalhoz.

— Az nekem nem elég, én tőled akarom hallani az igazságot. Nem veszed 
észre, hogy mennyire magadra maradtál? Kiutáltak benneteket a faluból azért, 
amit csináltatok.

— Mi nem számíthattunk örökségre, ki kellett valamit találni a boldogulá
sunkhoz.

— Jobb nem jutott eszetekbe?
— Nekünk a temető adta a kenyeret. Volt a férjemnek egy furcsa ötlete: 

hogy felelevenít egy ősi foglalkozást, még a sámánkorból; a ravatalozóban jutott 
eszébe, ahogy ott kiterítve látta a megboldogultakat, tátott szájukban vattával, 
ujjukon pecsétgyűrűvel, arcukon a pirkadat sminkjével. Jött hozzájuk a pap 
áldást osztani, hogy feloldozza őket bűnük súlya alól, mert olyan teherrel senki 
sem mehet a másvilágra. A régi időkben csak a bűnevő adhatott feloldozást. A 
tetemre leplet borítottak, a hasára fatálat raktak, arra pedig a legfinomabb 
falatokat. Aztán odaszólították a bűnevőt, hogy szabadítsa meg a holtat a vét
keitől, vagyis falja fel a bűneit.

— És ha a halott véletlenül eltüsszentette magát, a finom falatok a hasáról 
a virrasztók arcába csapódtak — vihogott a férfi.

— Ez nem tréfa! Már nem csodálom, hogy mások is ilyen érzéketlenek 
voltak. De mi is utáltuk ezt a falut mindig. Kilógtunk valahogy a sorból. A 
kislányunkat nem engedhetem ki többet az utcára játszani, mert megverik.

— Érthető. Másokra is bqjt hoztatok, igazi dögvészt. A mészáros miattatok 
zárta be boltját, és elköltözött a városba családostul — emelte fel a kezét 
fenyegetően a férfi, de nem fejezte be a mozdulatot. Két kezét összekulcsolta a 
tarkóján, és otthonosan hátradőlt a széken. Szürke szeme közönyösen fürkészte
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a nő egyre nyugtalanabb arcát. Az arcan vöröses fények táncoltak. A kályha 
lobogó lángjai.

— Állást kapott a vágóhfdnál, és a havifizetés az mégis más. Mi nem 
vétettünk ellene semmit.

— Dehogynem! Eladtátok neki a disznókat.
— Azért volt mészáros. Elvégre nem loptuk, itt hízott meg az udvarban az 

többivel.
— Pontosan, és éppen ez tűnt fe l. . .
— Mértük volna el kilóra a húst, akkor meg azért jelentenek fel.
— Tőletek akkor sem vett volna senki. Hiszen mindenki tudta, hogyan 

híztak meg nálatok a disznók. Azért kellett a mészárosnak összecsomagolnia, 
mert megtudták, hogy tőletek is vett disznót. Hiába mentegetőzött aztán, hogy 
azokat a kolbászokat elégette, hiába fertőtlenített át mindent, a falu mégis messze 
elkerülte a mészárszéket.

— Nem vagyunk mi leprások. A hízónk se volt más, mint a többieké.
— Kinézésre meglehet. Csak éppen mástól hízott meg.
— Ugyan mitől?
— Azt te jobban tudod. Mást se hallani hetek óta. Az emberek észrevették, 

hogy nincs górétok, nem jártok kukoricát kapálni.
— És mit beszélnek rólunk?
— Hogy emberhússal etettétek a disznókat, hullákkal. Itt hevertek ingyen 

szerteszét, csak ki kellett nyitni a kriptaajtót, mint ahogy ki is nyitottátok — 
sziszegte a férfi, lassan, a foga közt szűrve meg minden szót. Amit elmondott, 
bénítóan hatott az asszonyra. Félelemmel elegy undor ült az arcára, egy ideig 
szólni sem tudott, aztán fokozatosan újra belelendült, mint a daráló, amely a 
holtpont után felpörög:

— Valamelyik buggyant öregasszonynak már megint agymenése lehetett. 
Most hallom először ezt a marhaságot. Elhitte ezt valaki?

— Azt mondták: olcsó, zsíros moslékot kevertél, jobban ízlett a kukoricá
nál. . .  Ezért zárt be a mészáros.

— Azt bezzeg senki nem látta, hogy az anyámtól talicskával hordom 
zsákszámra a kukoricát. Fel sem tudom fogni, kinek jutna eszébe, hogy emberi 
csontokról farigcsálja a húst.

— Például a férjednek.
— Micsoda rosszindulat. Ez kannibalizmus lenne. Épeszű ember nem 

tenne ilyent!
— Épeszű ember nem fosztogat sírokat.
Az asszonynak kikerekedtek a szemei. Egy darabig lélegzetet sem vett, mint 

aki nem döntötte még el, hogy zokogjon-e, vagy egy hatalmas üvöltéshez gyűjtsön 
erőt. Mint aki nem tud hogyan megszabadulni a benne felgyűlt feszültségtől. Keze 
tétova mozdulatot tett a levegőben, aztán megállapodott a pohár peremén. 
Felemelte a másik kezével a kancsót, és töltött magának, behunyt szemmel 
kortyolt a vízből. Amikor újra megszólalt, a hangja szürkébb, levertebb volt:

— Sok mindenre rávitt bennünket a szükség. De hogy emberhússal üzér- 
kedtük volna, ezt kikérem magamnak.
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— Ezek után nem sok mindent kérhetsz ki magadnak. A falunak élénk a 
fantáziája, és összeköti a dolgokat. És persze senki sem ellenőrizte még, megvan-e 
az anyósa pecsenyéje — próbált tréfálkozni a férfi.

— Micsoda rágalom. Pista ilyesmire képtelen lett volna.
— Persze, ő egy széplélek.
— Az.
— És micsoda balek! A kislányának adta a babát, amit a Horváthék krip

tájában talált. Rögtön felismerték. így bukott le. Drága, olasz hajas baba volt, 
senki másnak nem volt ilyen.

— Az a baba a kripta sarkában állt, nem a koporsóban volt.
— Semmit sem változtat a lényegen.
— Ebből is az látszik, mennyire szerette a családját. . .
— Csak az látszik ebből, hogy milyen hülye volt. Horváthék azonnal a 

rendőrségre jöttek, és megkezdődött a nyomozás.
— Tudom.
— Képzelheted, micsoda megrázkódtatás lehetett szegény asszonynak, 

amint megy az utcán, és egy kislány éppen ezzel a babával játszik.
— Nem tuctfa, honnan van a baba. Csak azt mondtam neki, hogy nem viheti 

ki az utcára.
— Nézzük tovább! Kiderült, hogy a drágalátos féljed minden friss kriptát 

megbolygatott, egyrészt mert könnyű volt kikaparni, másrészt mert ott számít
hatott a legnagyobb zsákmányra. Hiába hívják fel a hozzátartozók figyelmét 
arra, hogy ékszereket nem szabad hagyni a halotton, mégsem tartják be. Sajnál
ják megfosztani őket a fülbevalótól, lánctól, gyűrűtől, amit egész életükben 
viseltek. Minden benne van a jegyzőkönyvben: törött aranyként eladott éksze
rek. Hosszabb távon ebből meglehet élni. Mennyi aprólékos munka, éjnek idején 
visszatemetni a földet, aztán a tetejét kézzel morzsolgatni, ahogy errefelé szokás, 
hogy még a gereblye foka is meglátsszék a földben. Ezt csak egy finom női kéz 
tudta megtenni — és átnyúlt az asztalon, hogy a tenyerét az asszony összekulcsolt 
kezére tegye. Hangját egészen halkra fogva folytatta: — Éjszaka senki nem jár a 
temetőben, azt teszel itt, amit akarsz, nem háborgat senki.

— Dehogynem — emelte fel a hangját az asszony, nem akarva tudomást 
venni a közeledési szándékáról —, gyakran előfordul, hogy egy részeges valame
lyik kriptán alussza ki magát. Ha sokáig süt rá a nap, éjszaka is langyos marad a 
márvány — és ezzel elhúzta a kezét a férfi tenyere alól, eldöntetlen maradt benne 
a kérdés, hogy az érintést gyöngédségnek, közeledésnek tekintse vagy durva
ságnak. — Most nyomozni jöttél, vagy kihasználni az alkalmat, hogy nincs itthon 
a féljem?

— Még egy darabig nem is lesz itthon. Rajtad is múlik, hogy meddig. 
Gondold csak végig, beszélned kell!

— Fenyegetőzöl?
— Rá is kényszeríthetnélek arra, amire régen fáj a fogam. Lehet, hogy 

önként levetkőznél, erőszakot sem kellene alkalmaznom. . .
— De te nem ezért jöttél — az asszony megállapította magában, hogy a férfi 

szeme fehérjét valami fehértől eltérő szín árnyékolja. Gyűlölet vagy tehetetlen
ség, fontolgatta magában.
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— Azért jöttem, hogy segítsek — nyelt egyet a férfi. — Elfog néha a 
szentimentalizmus.

— És ilyenkor egyenruhát húzol, hogy férfiasabbnak tűnj.
A rendőr meggyőző komolyságot erőltetett az arcára. Hanghordozása egy 

tudálékos ügyvédére hasonlított, szemei összeszűkültek, mint aki ravaszságon 
töri a fejét:

— Hogy segíteni tudjak, ismernem kell a részleteket.
— Ezt már mondtad. Közönséges sarki rendőr vagy, nem nyomozó. Mit 

akarsz te a részletekkel? Gyanúsan hamar feladtad a hódítást. Mintha valami 
más lenne a célod — a nő tekintete a férfi kezére tévedt. Nézte a dagadt ereket, 
ahogy izgatottan lüktetnek, aztán a tekintete feljebb vándorolt: az oldalra fésült 
göndör haj alól izzadságcseppek gyöngyöztek.

— Ne ellenségeskedj! Igazán kár bezárkóznod, és így elsáncolnod magad — 
mondta a férfi, közben felállt, hogy egy laza sétát tegyen a szobában, alkalmat 
kerítve rá, hogy a nő háta mögé kerüljön és kezét a vállára tegye.

— Van talán okom a félelemre?
— Ha okosan viselkedsz, még hasznod is lesz belőle. De meg is bilincsel

hetlek — keze lassan a nő nyakára csúszott.
— Azt várod, hogy meghatódjam ettől a gyöngédségtől? A félelemkeltés 

belőlem egészen másmilyen érzelmeket vált ki. Máshogyan próbálkozz!
A férfi körüljárta a szobát. Mintha csak most tapasztalta volna először, hogy 

futenek, kigombolta a kabátját. Kinézett az ablakon. Fülelt.
— Mintha gyerekhangot hallanék kintről, valami dallamot. . .
— Egy idő után itt mindenki képzelődni kezd.
— Válaszolj a kérdésemre: te minden egyes esetben kint voltál a férjeddel?
— Nincs nálad papír, sem ceruza.
— Megfogom jegyezni.
— Sohasem voltam kint vele.
— Mit mondott, melyik sírokat bolygatta meg? Mit talált?
— Az elvitt tárgyakról pontos jegyzék készült, a hozzátartozók azonosítot

ták őket. Az aranyon kívül semmit sem vitt el. Undorral csinálta. Eleinte nem 
tudtam róla. De nem bírta magában tartani. Elmesélt mindent. Kellett a pénz, és 
elkísértem egy ismerős aranyműveshez. Nem gyanított semmit. Mindenesetre 
legközelebb egy másikhoz mentünk, hogy ne legyen feltűnő. De hiszen ezt neked 
mind tudnod kell!

— A temetőnek melyik részén bolygatta meg a kriptákat? Sorold fel őket!
— Pista a fülem hallatára sorolta fel itt két nyomozónak, beismert min

dent. Viszolygok attól, hogy erről többet beszéljek.
— Még téged is elítélhetnek bűnrészességért. Válaszolj a kérdésemre! Mer

re ástatok?
A férfi felállt a székről, és fenyegetően közelített ismét. Az asszony most 

már igazi veszélyt sejtve hátrált a kályha felé, a parázs és a piszkavas biztonsága 
felé.

— A nagybátyád sírját is felnyitotta. Ugye, erre voltál kíváncsi? Onnan nem 
vitt el semmit, ezt is tudod, hiszen nem volt rajta semmi érték. Talán éppen te 
világosítottad fel őket, hogy ne temessenek el vele semmit.

— Neked talán mindegy lenne, ha a nagybátyádról lenne szó?
— Hogyan lenne már mindegy, ha én örökölnék. Nyomban egy új házba 

költöznék.
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— Hogy jön ez ide?
— Erre voltál kiváncsi, csak kerülgetted a dolgot, mint macska a forró 

kását. Rosszul tervezted a stratégiát. A bizonytalanságot már akkor láttam rajtad, 
amikor azon töprengtél az ajtó előtt, hogy benyiss vagy kopogtass. Nekem nem 
volt mit vesztenem, elgondolkodtam a dolog fonákságán: eljössz ide egyenruhá
ban, igyekszel minél hivatalosabb lenni, bevezetőként fölényeskedsz egy kicsit 
velem, rájátszol a saját lelkiismeretemre.

— Van neked lelkiismereted? Az ilyeneket agyon kell lőni, mint egy kutyát!
— Ugyan, hiszen a lövést meghallanák. Megrpóbáltál meggyőzni arról, 

hogy bűnrészes vagyok, de ezzel nem sikerült megzsarolnod. Megpróbáltál ráven
ni, hogy arról a sírról beszéljek. Arra voltál kíváncsi, hogy tudom-e. Gyanús lett 
volna simán rákérdezni, hogy azt a kriptát felnyitottuk-e, láttunk-e valami 
szokatlant. Hátha Pista elszólja magát a tárgyaláson. Mert ő igenis tudja!

— Mit tudhatna? — pattant fel a rendőr.
— Pontosan azt, amiért az oldaladra csatolt fegyvert szóba hoztad. A féljem 

mindent elmondott, amit a sírokban talált vagy látott, meg sem tudott volna 
nyugodni, ha magába fojtja. Ki kellett beszélnie magából, addig nem tudott 
elaludni. Egyszer elokádta magát, át kellett húznom az ágyat éjnek idején. 
Elmondta azt is, hogy a nagybátyád kriptáját hiába nyitotta fel, nem volt nála 
semmi.

— Nem engedtem, hogy az aranyóráját vele temessék. Minek az neki! A 
holtaknak már úgyis mindegy.

— Csak az nem mindegy nekik, hogy meddig élnek.
— Mire célzol?
— Hiszen tudjuk mind a ketten. Én anélkül is, hogy ott lettem volna. 

Pontosan emlékszem, mit mondott a féljem, amikor hazajött. Valami nem volt 
rendben a fejével. . .

— Agyvérzésben halt meg. . .
— Csak a hivatalos papíron. De a párna alja csupa vér volt. És most ezért 

vagy itt. Nekem teljesen mindegy, hogyan intézted el, csak hogy örökölhess. Egy 
rendőr persze minden gyanún felül áll. És ha exhumálják. . . — menekült a nő a 
sarokba, a kályha mellé.

— Arra nem fog sor kerülni — mondta a férfi, és elővette a fegyverét. — 
Dehogy lőlek agyon, kár volna beléd a golyó. Elindulunk szépen a kriptához, 
eszébe nem jutna senkinek, hogy ott keressen. Csak szaporán lépkedj előttem!

A nő az asztal felé hátrált. A kancsó leesett, és ezernyi szilánkra tört. 
Csillogott a kiömlött víz a padlón a holdfényben. És a csörömpölésre kinyílt a 
szomszéd szoba ajtaja.

— Anyu, hova mész — jelent meg az ajtóban a kislány. Álmosan imbolygott 
a sötét szobában. Babáját magához szorította.

— Átkozott, hát nem azt mondtad, hogy a gyerek az anyádnál van?! Légy 
átkozott!

A kitárt bejárati ajtón betódult a hűvös novemberi szél, fanyar krizantémil
latot hozott a felforrósodott kályha mellé valahonnan messziről, visszacsengő 
altatódalt, amely a párnák közé szólítja újra a szunnyadókat, hogy álmukat többé 
ne zavaija semmi meg. Ásító űr támadt a tárva maradt ajtó nyomán, nem lehetett 
tudni, hogy távolodnak-e a lépések a nedves avaron, vagy éppen érkeznek azok, 
akiknek a kalácsot az asztalra készítették.
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VANKÓ BASA LENKE

AVAR REGE

Bikafejü táltos, a karod széttárod, 
őstulok-szarvad lókoponyaeres.
Hat ujjban végződik sorslökő saskarmod, 
hat sor fog a szádban nyúlik a torkodig 
a harmonika-ínyek egymásutánjában.
Véres nyálad kipöttyözi szavad, 
mint tüzes békák ugrálnak szanaszét, 
nem áldás, átokként fogan meg szavad 
Istenünk előtt
A Fenségest hívod, Csillag Hadak Urát, 
csillagok közt is a Nagy Világverőt, 
így hallatod szavad a Fényeshez fel. 
Számvetés nélküli átokbotot dobálsz 
az áldozati tűzbe, s kéred, 
hogy segítse népedet.
Pörögsz, rángatózol, görcsbe révül szemed, 
/iogy mikor felébredsz, 
más világról beszélj, 
kapui megnyílnak hímes pillangóknak, 
gyermekszemeknek, virágszirmoknak — 
neked soha, ki sötétségről regélsz, 
hideg fenségekről, kardról, háborúról, 
gyilkos sólyomszárnyról csepegő vércsíkról. 
Torz vigyorgásod szánva nézi a ló, 
az almaszirom-fürtű harmatporos, 
kiszolgáltatott lelkek szeme fénye, 
hitük hegyi tava,
egyetlen kincsük sötét puszták farán.
A pusztai szélt mely ott fütyül, 
hol porzik a homok és csapkod a hó, 
lompos birkák, kutyák, fordított bőrsubák, 
hírül adja:
holnap harc lesz és továbbvándorlás.

VARGA TIBOR 

RUBÁ’Í

A múzsák hűen őrzik édenem, 
s legyen bár tét a lét, nem kell nekem, 
mit partra vet a szánalmas folyó: 
szerelmetek, s a kétes értelem.
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P. NAGY ISTVÁN

TENGERVÍZTÜKÖR II.
Ars poetica helyett

Ha versnek hinném magamat (Faludy), 
halálosan komolyan venném, amit leírok 
('Halált hirdető hang: bang"), reggel még 
úgy érezném, mosdanom, megborotválkoznom is 
fölösleges, merthogy úgyis bemocskolódom 
napközben, de tudván tudnám azt is, hogy
— kontraszthatás — irtózna tőlem egyetlen 
szerettem, magyari rebelliskedésemnek ez 
lenne az ára. Bossziít állni a valóságon?
Zsákban futás. Tudjuk, az ördög a részletekben 
van. Egyébként is: ,Az embert el lehet 
pusztítani, de nem lehet legyőzni."
(Hemingway) Ugyanakkor az is igaz, hogy 
,a szépt teljes élethez nem tartozik hozzá 
a bibliai patriarchák szakálla(Ugyanő.)
Nem és nem. ,,Versben el sose vérzem" (Pessoa), 
nézzek bár percenként egyetlen szerettem 
puskacső-szemébe; ne legyen ő okozójává 
trágédiámnak, ne. — Imigyen okoskodik, 
kezében az a bizonyos műanyag kiránduló- 
pohárka, benne a testhőmérsékletű kávé (mindig 
így issza), a sakktáblakockás abrosszal 
letakart asztalka vészesen megbillen, 
valahányszor rákönyököl Élni, és nem is 
akárhogy, földközelben; igen, igen, nem akar 
ő olyan lenni, mint a jugoszláviai magyar költők 
legtöbbje, örökösen csöpögő csap; nem olyan 
köldő (hanghiba), csak azt nem döntötte el 
még — miközben versrevers, és tart a szókaland —, 
hogy milyen.

Elkopott idő (1989)
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KÉZFOGÁSOK

BORIS PANGERC 

AZ ELÁTKOZOTT BARLANG

Ahányan csak voltunk felvégiek, naphosszat a Lopatneken csatangoltunk.
Kis falucskánk ott lapult a Glinščica szűk völgyében épp ott, ahol megöblö- 

södik egy kicsit a kanyon, s hatalmas mészkőtömbök meredeznck belőle. Jókora, 
barázdált falú tölcsér ez, kicsinyke tóval az alján; a hegyfalvak befelé dőlnek, az 
egyik oldalon alámosott, rétegezett agyagpart, a másikon egymásra toluló lapos, 
szürke, repedezett gránittömbök.

Valamivel feljebb, ahol az ösvény csalitba, majd bozótosba vész, hatalmas, 
ma már elhagyatott márgabánya van. Olykor még ma is le-lezúdul az omlatag 
partról egy-egy márga- vagy homoklavina, amit aztán lassan belemos az eső a 
GlinSéicába, ez meg tovasodorja a tengerbe.

A folyó úgy zúdul alá a Botaéról, akár egy harckocsi, s itt tombolja ki magát 
a tölcsérben.

Néha valósággal a hideg szaladgál az ember hátán, ahogy ott áll a két partot 
összekötő kis hidacskán; a tajtékzó víz olyan vadul hömpölyög a mélyben, hogy 
azt hinnéd, minden pillanatban összeroppanthatja a pilléreket, s a híd óhatatla
nul belezuhan az örvénybe. A tölcséren túl, ahol a GlinSéicának a Mali Kras 
oldalába vájt medre ismét elvékonyodik a puhaagyag partok közt, már békéseb
ben, szelídebben zsolozsmázik a folyó, mint akinek nincs miről lekésnie. Errefelé 
már nem is olyan festői a Glinščica; én mindenesetre a fentit jobban szeretem, 
ott a Lopatnek, Supet és a Mali Bedenj körül.

Rendszerint a Premuda óvóhelynél szoktunk találkozni. A raktár mögött 
széles, mélyen a domboldalba nyúló, füzekkel szegélyezett tisztás húzódik; dús 
eperfái duzzadt vitorlaként lengedeznek és sűrű árnyékot vetnek a tanya tágas 
udvarára.

Oldalt beton vízfogón bukik át bömbölve a folyó; a Glinščica fölé magasodó 
sziklapárkány alatt kígyózó ösvénytől egy lépésnyire még megvan a régi, deszká
ból ácsolt malomárok, mely a közeli malomhoz vezette a vizet. Itt őrölték a 
kolofóniumot. A malomból már csak romokat hagyott meg az idő foga.

Kamaszjátékaink nekem jelentettek a legtöbbet. Sígát biciklim volt meg 
labdám, így rendszerint én érkeztem elsőnek. Le-föl száguldoztam az udvarban, 
végigpásztáztam az egyik végétől a másikig, hatalmas port csaptam, és mély 
féknyomokat rajzoltam a murvába.

Aztán jöttek sorra a többiek is: Vili, Mario, Vojko, Ilonka, Kruno, Ber- 
to . . .  Meg mások. Zsivajunk túlharsogta a GlinSCicát, a felvég minden elevensége 
belesűrűsödött önfeledt játékunkba. Melyikünk hogy győzte hangerővel, úgy 
érvényesült — mi, fiúk, mindannyian vezérek akartunk lenni, s az egésznek 
rendszerint hatalmas civakodás vagy verekedés lett a vége.
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Kruno volt a legerősebb köztünk, Vasja a legidősebb. A többség Kruno felé 
húzódott, őt ismerte el főkolomposnak, mindenki tartott tőle, s nem szívesen 
kockáztatta volna meg, hogy este, hazafelé menet bosszút álljon rajta engedetlen
ségéért. Vezérségét időnként meg-megszilárdította, hol féktelen erőszakoskodás
sal, hol hazugsággal, hol mindkettővel.

Egyszer bevárta Terezát a malomkerítésnél és rátámadt. Tereza megder
medt az ijedségtől, benne rekedt a sikoly. Kruno torkom ragadta, nekiszorította 
a palánknak és térdével gyomrozni kezdte.

— Fogod-e meg pártját annak a rohadt csirkefogónak, mi? — sziszegte 
Tereza képébe. — Hát nem látod, milyen anyámasszony katonája? Fogadok, hogy 
még a barlangba sem merne bemenni! Vasja kell neked, mi, az az átkozott Vasja?
— és püfölte tovább, hogy a szerencsétlennek már-már felfordult a gyomra 
fájdalmában. Tereza csak szűkölt halálos félelmében, de ebből sehogy sem akart 
kikerekedni sem igen, sem nem. Kruno meg szinte átdöfte a pillantásával és még 
jobban megszorította a torkát.

— A hétszentségit az ilyen loncsos cafkának! — káromkodott nekivadulva. 
Tereza előtt kezdett elsötétülni a világ.

— Majd én megmutatom neked, ki a vezér a bandában, és mit ér a vezér 
szava — üvöltötte Kruno magán kívül, s csak amikor elnehezült a kislány teste a 
szorításában és úgy rogyott a földre, mint egy üres zsák, csak akkor yedt meg, 
vette le róla a kezét és iszkolt el lélekszakadva.

Az egész alig tartott egy pillanatig, mire mi, többiek odaértünk, ott találtuk 
Terezát egy rönkön ülve: kétségbeesve kapkodott levegőért és a nyakát tapogatta. 
Amikor teljesen magához tért, észrevette, hogy ijedtében bepisilt, amitől aztán 
úgy elszégyellte magát előttünk, hogy futásnak eredt ő is. Attól kezdve Vasja 
másra sem tudott gondolni, csak arra, hogyan bosszulja meg a Terezán esett 
sérelmet. Vasja és Tereza ugyanis akkor már jó ideje meghitt pillantásokat váltott 
egymással, sőt egyszer rajtakaptam őket, amint óvatosan bújnak elő a barlangból, 
majd tisztes távolból követve egymást szapora léptekkel megindulnak a falu felé.

A bikaerős Kruno tudatában volt, hogy az egész felvégen nem akad méltó 
vetélytársa, úgyhogy igencsak fenn hordta az orrát. Ekkorra már szinte minden
kit a maga pártjára állított. Én undorodtam tőle, s máig is megfejthetetlen 
számomra, miért erősködött olyan csökönyösen, hogy engem is megnyeljen. Én 
Vasját vallottam barátomnak, s eszem ágában sem volt alávetni magam Kruno 
uralmának. Vasjáék a szomszédságunkban laktak, egy padban ültem vele az 
iskolában, együtt voltunk elsőáldozók, Tereza meg anyám keresztlánya volt.

— Te — tapogatózott egyszer-egyszer Vasja —, nincs valami ötleted, hogy 
kéne bosszút állnunk azon a gorillán?

— Nincs, de sokért nem adnám, ha egyszer megtáncoltathatnánk.
Aztán egyszer csak alkalom adódott erre is.
A Lopatnektól a Supetig meredek hegyfal emelkedik a magasba. Bal pere

me egy kissé kiáll, úgyhogy a folyó itt szinte teljesen a túlsó partnak tapadva 
folyik. A hegyfal alatt van egy barlang, melynek még a gondolatától is kilel a higeg 
mindnyájunkat. Mennyezetéről ugyanis vékony sugárban omlik alá a homok 
szinte állandóan, s az embernek az az érzése, hogy menthetetlenül maga alá temet 
mindenkit, aki csak bemerészkedik. Néha egyik-másik hasadékból a víz is meg
indul, egy-egy cseppje akkora visszhanggal hullik a földre, hogy megfagy a vér az 
eredben.
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Kruno elég gyakran csavarog arrafelé, megjátssza, hogy nem fél, közben 
egyszer úgy megijedt a denevérektől, hogy falfchéren került elő a barlangból és 
csak nyüszített félelmében.

Lehet, hogy valóban Vasja az egyetlen, aki nem fél a barlangtól, sőt Terezát 
is magával viszi néha, bár a lány nem szívesen marad bent vele sokáig.

Krunónak tehát kettős oka is van az irigykedésre: egyrészt a lány, másrészt 
maga az, hogy Vasja bátrabbnak bizonyult nála, amit semmiképpen sem tudott 
megemészteni.

A legutóbbi barlangrengésben aztán valóban megmozdulhatott valami, 
mert annyi kavics és agyag omlott le, hogy félig betemette még a bejáratot is.

Vasja azonban nem tágított, egyre ott sürgött-forgott a környéken, próbál
gatta félrekotorni a kavicsot. Addig ment is valahogy a dolog, míg a nagyobb 
kövekig nem ért, ezekkel azonban nem boldogult nélkülem. A többieknek nem 
szóltunk, de tudta anélkül is mindenki, hova igyekszünk minden nap alkonyat- 
tájt lapáttal és kapával a vállunkon.

— Porcamalora! Jó kis rengés lehetett az éjjel!
— Képzeld, ha napközben reng, és éppen bent van valaki.
— Palacsintává lapítja, annyi szent!
— Még a gondolatától is végigfut a hátamon a hideg — borzongott meg 

Vasja.
Szó ami szó, bennem is alábbhagyott egy kicsit a lelkesedés és csak ímmel- 

ámmal lapátolgattam, sőt némi szabódás után végül azzal is előhozakodtam, nem 
kéne-e inkább abbahagyni az egészet.

— Megőrültél? — kiáltott fel Vasja. — Most? Amikor már majdnem végez
tünk? Különben is, nézd, teljesen megszűnt az omlás. És úgy látom, maga a 
barlang is kisebb lett a rengés óta. — Azzal belevágta a csákányát egy a sziklák 
közé ékelődött hatalmas kőbe és lihegve rángatni kezdte.

— Valami csak mozdulhatott odalenn a mélyben — mondtam rejtélyesen, s 
magamnak is beleborsódzott a háta, amikor a föld gyomrában munkáló gigászi 
erőkre gondoltam, melyek játszi könnyedséggel mozgatnak tömböket és vájnak 
üregeket isten tudja micsoda mélységekben a Glinščica alatt.

Vasja azonban csak túrt tovább.
— Mozdulsz már, te disznó? — riparkodott rá a kőre. — Meddig tökölő^jek 

itt veled? Meddig, mi, meddig?
Aztán megdermedt, mintha gyökeret eresztett volna.
— ROK! Roook!
Már azt hittem, a lábára gördült a kő.
— Idenézz, Rok!
Nekifeszült a csákány nyelének, félretaszította a követ és a sziklában jókora 

hasadék tűnt fel. Új járat nyílt a barlangban.
összenéztünk és szinte vacogtunk az izgatottságtól. Most aztán mi legyen? 

A közénk telepedett csönd még csak növelte zavarunkat. Aztán Vasja váratlanul 
pánikba esett. Ledobta a csákányt és hanyatt-homlok rohanni kezdett a kijárat 
felé. Én meg iszkiri utána! Meg sem álltunk a folyóig, ott lerogytunk egy sziklára. 
Sötétség telepedett a szorosra.

Túl voltunk már az első ijedségen és meglepetésen, Vasja tekintetében már 
alig volt riadtság, amikor megszólalt:
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— Láttad? Új járat! Talán egy másik barlang. A rengéstől. Valami megmoz
dult odalent. És most itt az új járat.

Jómagam még képtelen voltam rendezni a gondolataimat.
— Tennünk kéne valamit. Kíváncsi vagyok, mi lehet odabent.
Vasja a szájára illesztette a mutatóujját és közelebb húzódott hozzám.
— El mernél-e jönni éjjel? — kérdezte sejtelmesen, cinkosan elmélyítve a 

hangját. — Én nem szólnék senkinek, hogy új járatot fedeztünk fel.
És megbeszéltük, hogy visszajövünk éjjel.
Koromsötét éjszaka volt. Az égbolt feketéllett, a hold még nem jött fel. Az 

árnyak formátlan, sűrű összevisszaságban kúsztak ide-oda. A Glinščica halkan 
csobogott a szoros ölében és játékos sellőket vetett a sziklagátakon.

Úgy éreztem magam, mint aki tilosban jár.
Lelkiismeret-furdalásom volt, mert odahaza azt hazudtam, hogy aludni 

megyek. Az izgatottságtól egész testemben remegve caplattam Vasja nyomában. 
Azzal biztatgattam magam, hogy a földmély titkos erőivel készülök birokra kelni, 
ez jóleső lelkesedéssel töltött el, de ugyanakkor bénító szorongással is.

Ágak reccsentek lépteink alatt, olyan hangosan, hogy puskalövésnek hal
lottuk, megesküdtünk volna rá, hogy a folyó zúgása sem tudta elnyomni a zajt, 
amit csaptunk.

Vasját is ette a fene a kíváncsiságtól.
A barlangban is sötét volt, mint a zsákban. Észrevettük, hogy a mennye

zetről ismét csöpög a víz, cseppjeit azonban rögtön felitta a törmelék, amit nem 
tudtunk eltakarítani.

Vasja egy ideig tisztes távolból világított be az új járatba, s tanácstalanul állt 
egyik lábáról a másikra, mintha nem merte volna rászánni magát, hogy bemen
jen.

— Na, mozdulj már! — szóltam rá ingerülten és taszigálni kezdtem a szikla 
felé, amelyen fenyegetően tátongott az új járat nyílása.

— Ki kéne még egy kicsit szélesíteni. . .
— Nem, gyerünk, világíts befelé!
Remegtünk mindketten.
A lámpa sugara végigfutott a járat falán, majd beleveszett a feneketlen 

sötétségbe. A járat egyenletesen, de meglehetősen meredeken lejtett a hegy 
gyomra felé. Első pillantásra nem tapasztaltunk semmi szokatlant.

— Gyerünk már! — mondtam türelmetlenül, úgy értve, persze, hogy ő 
menjen előre.

Puszta kézzel tágítottuk ki a nyílást. A márga engedelmesen morzsolódott 
kezünk nyomán, s csakhamar akkora rés támadt, hogy hasmánt bekúszhattunk 
rajta egyenként. Be az ismeretlenbe.

Vasja szólni sem tudott izgalmában. Egy-egy csodálkozó torokhang vagy 
elfojtott kiáltás jött csak ki belőle. Jómagam meg kerekre nyílt szemmel, pásztázó 
tekintettel kutattam végig a járat minden zugát. Kruno jutott eszembe: megpuk
kad az irigységtől, ha elmeséljük neki.

A járat alacsony volt és hosszú nyelvként nyúlt a mélybe, úgy, hogy a végét 
még csak nem is sejthettük. Nyirkos, dohos szag vágott az arcunkba. Óvatosan, 
tapogatózó léptekkel nyomultunk előre a sima talajon.
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A bejárat fölött néhány ölnyire karcsú cseppkövek csillantak meg a lámpa 
fényében, pislákolva, akár a csillagok. Olyan volt, mintha a csillagos égbolt 
ragyogott volna le ránk.

Vasja magánkívül volt örömében.
— Mit szólsz, Rok, micsoda felfedezés! Micsoda felfedezés — ismételgette 

fojtott hangon, mint egy megszállott és váratlanul ölelgetni kezdett, nem tudom, 
félelmében vagy elragadtatásában-e.

Engem soha addig nem tapasztalt félelem kerített hatalmába.
— Te, Vasja.. menjünk haza — mondtam alig hallhatóan. Hányingerem

volt.
Sötét éjszaka volt. Ott álltunk egyedül a föld, a víz és a gyémántos ragyogás 

félelmetes alvilágában. Mintha valami súlyos átok lüktetését éreztem volna az 
agyamban.

Vasjának is szinte eszét vette a látvány. Egész testében remegett, s nyugta
lansága még csak fokozta iszonyú szorongásomat.

— Mit csináljunk?
— Nem tudom, Vasja, nem tudom. Menjünk haza. Majd holnap megbeszél

jük, mi legyen.
Becserkésztük a csarnokot és megindultunk a kijárat felé.
És akkor.. . !
Ott feküdt félig az agyagba ágyazva, s az első, ami az eszembe villant, az 

volt, hogy lehet az, hogy eddig bele nem botlottunk. Koponyacsontján sötéten 
tört meg a fény, állkapcsa megreszketett, szemüregében pedig mintha izzott 
volna valami. Könyék és sípcsont, kézfej és talp — mintha valaki készakarva 
fektette volna ide.

CSONTVÁZ!
Rémülten néztünk össze, hideg verejték verte ki a homlokunkat, arcunk 

eltorzult az iszonytól. Sikoltani sem tudtunk, úgy elszorult a torkunk.
Aztán bukdácsoló léptek, hideglelős vacogás és eszeveszett versenyfutás a 

kyárat felé.
Most már fönt volt a hold és vakítóan világított. A felvégiek az igazak álmát 

aludták az enyhe nyári éjszakában. A Glinščica halkan morajlott fenn valahol a 
karszt és a gyertyánbozótos ölelésében.

A szívünk a torkunkban dobogott. Nagy sokára tudtunk csak megnyugodni. 
Szó azonban nem jött az ajkunkra, így hát némán búcsúztunk el egymástól.

Elaludni már csak akkor tudtam, amikor a hajnalpír megjelent a kanyon 
hegyfalainak hideg csúcsai mögött.

Alkonyattájt megint beállított hozzánk Vasja. Duzzadt szemhéjjal és föld
sárga arccal. Odasúgta, hogy Kruno megsejtett valamit, sőt állítólag ő is fölfedezte 
az új járatot, csak egyedül nem mer bemenni, társat meg nem talál magának.

— Most aztán behúzhatnánk a csőbe — mondta Vasja jelentőségteljesen.
— Azt meghiszem — bólintottam rá, és megállapodtunk, hogy vasárnap a 

nagymise után találkozunk.
A hét hátramaradt részében meg úgy intéztük a dolgokat, hogy összemele- 

gedjünk egy kicsit Krunóval, s minthogy igencsak fúrta az oldalát az új járat, 
csakhamar az egész társaságnak feltűnt, mennyire a kegyeibe fogadott minket.
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Vasárnapra akkora eső esett, mintha vízözön készülne. Egész éjjel dörgött 
és villámlott, vad vihar söpört végig a GlinŠčica völgyén. A levegő is jócskán 
lehűlt.

Apró csoportokba verődve indultunk haza a templomból. Kruno gazsulálva 
kereste a társaságomat, Vasja ott ballagott egy lépésnyire mögöttünk.

Futólag elejtettem egy-két szót valami új járatról, s örömmel nyugtáztam, 
hogy Kruno rögtön ráharapott. Egészen begerjedt és nagy hangon belefogott egy 
históriába valami régi római aranypénzekről, amelyeket cserépedénybe rejtve 
ástak el valahol errefelé . . .

— Hallgass! — mordultam rá. — Megőrültél? Még csak az hiányzik, hogy 
meghallja valaki és elhalássza előlünk a zsákmányt!

Minél jobban birizgálta a kíváncsiság, annál közelebb húzódott hozzám az 
esernyő alá.

Végül már nem bírta tovább.
— Te — buggyant ki belőle —, mutasd meg nekem is! Kíváncsi vagyok, 

milyen.
Megjátszott csodálkozással néztem rá:
— Hogyhogy? Hát nem tudod, hol van? Hisz bent is jártál már Marjetával 

meg Rollal.
Kruno lesütötte a szemét. A várakozásteljes csöndben csak az esőcseppek 

kopogása hallatszott. Kruno egész a fülemhez hajolt, úgy súgta alig hallhatóan.
— Nem voltam bent. Nem láttam semmit. Hazugság volt az egész.
Vasja óvatosan felzárkózott hozzánk.
— Csak a bejáratig merészkedtem el — folytatta Kruno —, beljebb nem 

jutottam. Egyedül voltam . . .  — és észrevétlenül rám kacsintott.
Az eső kezdett alábbhagyni, most már inkább csak permetezett.
— Be mernél jönni velem? — csaptam le persze azonmód az áldozatra.
— Be én! De még mennyire, hogy be mernék.
— Ebéd után várj meg a gátnál — mondtam szándékosan emeltebb hangon.
— Ott leszek — vágta rá Kruno és megindult hazafelé.
Összecsuktam az ernyőmet és leráztam róla a vizet.
— Na, ez megvan — néztünk össze Vasjával és ugyancsak vigyáznunk 

kellett, ki ne törjön belőlünk a röhögés.
A Glinščica üvöltött, tombolt, tajtékzott. Dühében akkora zajt csapott, 

hogy a hideg kilelt bennünket tőle. Az égen fekete felhők kergették egymást és 
hatalmas esőcseppek koppantak az úton.

Kruno remegett, mint a nyárfalevél.
Óvatosan megkerültük a szirtet és leereszkedtünk a Supet torkába. A 

megduzzadt folyó eltorlaszolta a barlang bejáratát. Félre kellett gördítenünk 
néhány nagyobb követ, úgy jutottunk el a hasadékig.

— Eredj te előre — hebegte Kruno.
Meggyújtottam a zseblámpám és óvatosan beléptem a barlangba.
— Rok! Rok! Add a kezed!
— Ejnye már, Kruno, ne légy ilyen gyerekes! Ne félj, nem esz meg a hétfejű 

sárkány.
Az igazság persze az, hogy én is be voltam gyulladva. De ez csak attól volt, 

hogy eszembe jutott a minapi élményünk.
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A barlang mélyén bővizű folyó hömpülygött, kísérteties moraját megsok
szorozva verték vissza a sziklafalak. Kruno szinte rám ragadt, mint egy kullancs. 
Bekúsztunk az új nyíláson és megálltunk egy percre a süket csendben. Megérez- 
tem, hogy Vasja ott lapul valahol a közelben, s ettől visszanyertem a bátorságom.

Kruno ott lihegett a nyomomban, szédült molyként követte a lámpa sápadt 
csóváját. A talaj hihetetlenül csúszós volt, alig tudtunk talpon maradni. Cipőnk 
csupa sár volt, a nedvesség teljesen átjárta a talpát. Kruno vasmarokkal szorította 
a vállam és hevesen fújtatott.

— Mi van, apafej? Hova lett az a fene nagy kurázsi? — kajánkodtam nem kis 
elégedettséggel. Kruno csak nyelt egy nagyot.

E pillanatban valami hátborzongató, fémes suhintás hallatszott a távolból 
és elnyisszantotta a lámpa sugarát.

— Jaaaaj! — nyögött fel Kruno.
Eloltottam a lámpát és káromkodtam egy nagyot.
— Na, ennek is most kellett bedöglenie! — adtam a dühöset.
— Ne hülyéskedj! Csinálj már vele valamit — fenyegetőzött és esedezett 

egyszerre Kruno.
A vaksötétben még ijesztőbben hangzott a folyó tombolása, mintha időköz

ben hirtelen megáradt volna.
— KRUUUUNOOOO! — hallatszott most a barlang gyomrából egy érces 

mély hang.
Kruno megdermedt.
— Ne-ne-ne hülyéskedj! — kiáltott rám.
Lelki szemeim előtt láttam, hogy kapkod kétségbeesetten a sötétben utá

nam, de csak a levegőt csépeli.
— KRUUUNOOO!
A kiáltástól most én is összerezzentem, de alig tudtam visszatartani a 

nevetésem.
— Rrr-rok. . .  — mutált a hangja halálos félelmében. Erre azért nem számí

tottam, hogy így kikészül. Groteszk játékunk azonban úgy hatalmába kerített, 
hogy végig akartam csinálni. Ismét felkattintottam a zseblámpám, de most 
egyenest a csontvázra irányítottam a csóváját. A cseppkő mögött Vasja torz 
árnyéka imbolygott. A koponya szemüregéből halotti fehér fény sugárzott felénk.

Kruno megperdült a tengelye körül és hanyatt-homlok eliramodott a kijá
rat irányában. Gyanús rottyantást hallottam, alighanem tele lett a nadrágja. 
Elvágódott a síkos talajon, négykézláb kúszott tovább, kétségbeesetten da
gasztotta a ragacsos agyagot, csak úgy fröcskölt mindenfelé. Látni nem sokat 
láthatott, úgyhogy inkább csak ösztönösen lelte meg a kijáratot, s úgy rontott ki 
a szabadba, mint aki eszét vesztette. Futottam utána teljes erőmből, de csak a 
folyónál tudtam utolérni. Rám nézett és ettől meghűlt bennem a vér: sáros-ma- 
szatos képéből kerekre tágult, üveges szem meredt r ám, de látni nem látott. Ajka 
leflttyedt, mint az agyalágyultaké.

— Kruno! — szólítottam meg és közelebb léptem hozzá.
Félrelökött az útjából és nekivágott, hogy keresztülgázol a folyón. Emberi 

és szellemi képességei hflán azonban amekkora volt, akkorát hasalt el a vízben.
— Vasja! VASJA! — kiáltottam torkom szakadtából és utána vetettem 

magam a hagymázos Krunónak.
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Jó sokáig elkínlódtunk vele a vízben, s minthogy termetes volt és nehéz, 
alig tudtuk partra vonszolni.

A hideg víztől magához tért és sírva fakadt. Sírt, sírt vigasztalanul, s mi 
Vasjával megint aggódni kezdtünk, hogy még képes lesz begolyózni. Mondogat
tuk neki, hogy az egész csak marháskodás volt, komédia — alig tudtunk bele végül 
lelket verni. Nagy nehezen talpra állítottuk, s úgy, sárosán, csatakosan, bűzösen 
hazatámogattuk.

Csak ekkor sóhajtottunk fel megkönnyebbülten Vasjával.
Pedig az igazi cirkusz még csak ezután következett.

Kruno a szünidő végéig sem tért magához. Haja megfakult, ő maga csontig 
lesoványodott. Édesanyja az egyik orvostól a másikhoz vitte (ő csak annyit tudott, 
hogy a fia beleesett a folyóba). Mi ketten Vasjával csak tisztes távolból flgyelget- 
tük aggodalmasan, javul-e valamit az állapota, vagy romlik. Amikor még a 
diákmisére sem jött el, végképp elszorult a szívünk. Aztán, valamikor az első 
évharmad derekán, végre megjelent az iskolában, s nem is látszott annyira 
megviseltnek. A vezérkedéstől azonban végképp elment a kedve. Mi kettőnkkel 
mindenesetre nyíltan és őszintén beszélt mindig.

De még hosszú-hosszú évek múltán is, amikor már korrekt és elválasztha
tatlan barátok voltunk munkahelyen és társaságban is, meg-megjelent a szája 
szegletében valami rémült arckifejezést kölcsönző görcsös ránc, amelyről soha
sem lehetett tudni, az átélt félelem maradványa-e, vagy egy önfeledt, szívből jövő 
kacaj előjele.

SZILAGYI Károly fordítása

Boris Pangerc az olaszországi szlovén irodalom fiatalabb nemzedékének ígéretes 
képviselője. 1952-ben született, verseket és rövidprózát ír. Eddigi két megjelent kötete -  
CBég pod Daglo, A Dagla menedékében és -  Šum vode Glinščice, Csörgedező Glinščica) 
méltán tanúsítja, hogy stílusban is, tartalomban is újat hozott. Témáit többnyire szülő
földje, a Trieszttől délre cső Dolina nevű falu életéből meríti.

Magúny (1990)
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ÖRÖKSÉG

KŐHEGYI MIHÁLY

KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ FELJEGYZÉSE KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐ ÉS BUDAPEST KAPCSOLATÁRÓL

Kosztolányi Dezső hagyatékának rendezésétől és katalógusának kiadásától joggal 
várható volt az életmű feltárásának fellendülése.1 E remény azonban csak 
részben vált valóra. A hagyaték részét képezi a költő feleségének iratanyaga is, 
de ennek irodalomtörténeti kiaknázása jórészt még várat magára.2 Pedig segít
ségével egy sereg rosszul vagy hiányosan ismert esemény, íróbarátokkal való 
kapcsolata, művek, versek keletkezéstörténete és azok háttere válhat világossá.

Mi ezúttal Kosztolányi Dezső budapesti beilleszkedéséről és a ..városhoz" 
fűződő érzéseinek változásáról szóló kézirat közlésére vállalkoztunk.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ BUDAPESTJE

Vajon mit jelentett a költő számára ez a város, mit kapott tőle, mit adott
neki?

Nem itt született. Odalenn, a ..boros, bús, lomha Bácskában" látott először 
napvilágot, az alföldi kiszáradt tengerfenék perzselő homokját tapodta gyermek
korában, diák volt már, nagy diák, amikor egyetemi hallgatóként felkerült 
Budapestre. Addig mindössze egyszer járt itt. Az ezredéves kiállításra fölhozták 
szülei, tizenegy éves volt akkor, ideges, rémlátó kisfiú, s amikor az egyfogatú 
bérkocsi végighajtott vele a Lánchídon, félelmében ki akart ugrani a kocsiból, 
mert attól tartott, hogy kocsistól, lovastól belezuhannak a Dunába.

A nagyvárostól való félelem később sem oldódott egycsapásra. ..Budai idill" 
című ifjúkori versében még visszavágyik a vidékies csendhez, a polgáriassághoz. 
Budát dicséri Pest ellenében.

,A közeibe s mégis messze, 
a folyón túl zajba veszve, 
fénybe, ködbe, kéjbe, könnybe, 
küzdve, nyögve és hörögve 
villámtűzbe kél az est.
Rongyselyembe kárhozottan 
hadd vergődjön, sírjon ottan 
háborogva, zúgva Pest.

A közelben s mégis messze. . .
Szülővárosát, Szabadkát szerette, de (miután már itt élt egy ideig) fájt neki 

annak vidékiessége, kisszerűsége. A költő legfőbb ihletője a fájdalom és a szeretet. 
(A kettő voltaképpen egy, mert csak a szeretet tud fájdalmat kelteni.) Élőlénynek 
érezte városát, mint apját, anyját, testvéreit, s legalább annyiszor ír is róla.
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Elvágyott onnan és visszavágyott, mint családjától, mint családjához. Szeretett 
volna végképp elszakadni, s egy versében így ír:

Mert vén Szabadka, áldalak, 
mit hosszú, bús évek alatt 
hittem sorsnak, hazának, 
te álom voltál és regény, 
poros hársfája ,A szegény 
kisgyermek panaszárnak.4

De később, évek múltával kiderült, s ekkor már ő maga is tudta, hogy álom 
és regény szétválaszthatatlanul egybeszövődött a valósággal, s szülővárosa való
ban Sors volt számára és Haza.

De Sors és Haza lett számára Budapest is.
Egyik az anya, másik a dajka.
így fr az Alföldről:

„Vad dajka, ki megvertél, hogyha sírtam, 
én mostohám, hisztérikus cseléd

Budapestet vallotta édesanyának, de a kettőnek szerepe is egybemosódott 
és váltakozott. Hol egyik vált édessé, hol másik. A két város között lengett, mint 
egy képzeletbeli hintán. Hűtlenül s mégis oly hűségesen, akár a gyermek anyja s 
dajkája karjai között, egyik karjából a másikéba.

A Szegény kisgyermek panaszainak minden sora még szülőföldjéről szól, 
de már itt írta Budapesten, s a kis kötet záróverse, ámbár még mindig a félelmet 
tükrözi az új Sorstól, az új Hazától, de egyben a végleges átpártolást is.

,menj budapesti, bús redakciókba, 
némán takard föl szóló sebeid.
Menj a New-Yorkba s kávéházi márvány 
ravatalán tanulj újra meghalni, 
irigy szemek kereszttüze közé menj, 
hadd nézzék benned, mi az irodalmi.,/G

Ezeknek az irigy szemeknek a kereszttüzében ő nem égett el, de meg
edződött, ezek az irigy szemek élesítették az ő szemét is, hogy jól lássa, mi az 
irodalmi, s azt is, mi a valódi élet.

Itt a fővárosban teljesedett ki művészete, itt vált általánossá az, ami addig 
csak részleges volt. Kávéházak, színházak, könyvtárak, kártyaszobák érlelték. Itt 
tett szert igazi emberismeretre, viták, versenyek, harcok között, valósággal 
tudományosan pontos, mély és sokrétű lélekismeretre, kitűnő barátok, szer
kesztők útmutatása mellett.

Már nem félt Budapesttől. Az élenjárt, szabadon. A mindennapos újságírás 
kitűnő gyakorlattá vált tolla számára.
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A vidéken kapott érzelem s a nagyvárosban szerzett tudás kiegészítette 
egymást, egyik erősítette a másikat.

Az ..Üllői-úti fák"-at már nem az idegenkedő lélek sugallja.

,Az ég legyen tivéletek,
Üllői-úti fák. "7

Budapest gyermekének érzi magát s egyre inkább.

,Ó, én szeretem a bús pesti népet, 
mely a Külső- Józsefvárosba tépett 
ruhákba jár vasárnap délután,,S

Majd ismét a New York kávéházat említi, de a múlandóságon érzett fájda
lommal, oda való visszavágyással.

.New York, te kávéház, ahol oly sokszor ültem, 
hadd nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán, 
csak mint a koldusnak, aki pihen a padkán 
s megnézni, mi maradt belőlem és körülöttem.

Megénekli a pesti villamost, a kalauzt, a körúti nőket, a tabáni szegényeket, 
a Logodi utcát, a Szent István-napi körmenetet. Már egészen ezé a városé. 
Számtalan elbeszélése szól róla, a Rossz orvos s a csaknem minden európai 
nyelvre lefordított Édes Anna című regénye Budapesten történik. A Pesti Hírlap 
hasábjain ..Pesti utca” címen az utca apró, bájos vagy furcsa jelenségeit írja meg, 
hol nevével, hol névtelenül.

Kevesen tudják róla, hogy a városi levéltárhoz kinevezett tisztviselője volt 
Budapestnek, bár ezt az állást sohasem foglalta el.

Most már minden idegszálával a fővároshoz kötődött.
Lenézi azokat, akik — talán mert nem tudnak kellően érvényesülni — 

mindenáron a vidékiességet akarják ideplántálni, örökös összehasonlításokkal 
élnek Budapest rovására, s minden furcsaság, fonákság hallatára gépies ..Ez Pest” 
kiáltással csóválják fejüket.

Ő szíwel-lélekkel szerette Budapestet, s mélyen a leikéből fakadtak ezek a 
rímek:

»,Budapest!
Itt éltem én! Lelkek közt! Csupa lélek!
Csupa test!
Kávéház! Mámor! Lángokban leszálló 
csuda-est!
Csak az gyűlölhet, aki tompa, pudvás, 
buta, rest!
Rímet reád még! Színt, mely életemre 
odafest!
Ha meghalok, mondjátok a síromnál:
Budapest!"10

Kosztolányi Dezsőné
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Az eredeti kéziratban Harmos Ilona nem adta meg, hogy az idézetek melyik 
versből származnak. Ezt a jegyzetekben pótoltuk.11
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KELEMEN PÉTER

A SZEMÉLYESSÉG SZEMÉLYTELEN VERSE
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ŐSZI REGGELI

1. A SZEMÉLYRE UTALÁS HIÁNYA

Kosztolányi versében első olvasásra a személyességnek semmilyen jegyét 
sem tudjuk fölfedezni. A hét mondat egy kivételével kijelentő, illetve a hatodik 
óhajtó tulajdonképpen, de az írásjel a kijelentőhöz közelíti. Szerkesztésük is a 
tényközlő, leíró szándéknak felel meg: többségük egyszerű mondat, s három kö
zülük kifejezetten rövid is, mindössze három mondatrészt tartalmazó. Az ötödik 
mondat pedig átmenet az egyszerű és az összetett szerkezet között, tudniillik a 
második — hiányos — tagmondat felfogható az első tagmondat állítmányának 
felsorolásos bővítéseként is. Hasonló a helyzet a harmadik mondat esetében is, 
amelyet mindössze három tárgyi szószerkezet alkot, amelyeket csak bővít
ményeik miatt tekinthetünk önálló mellérendelt mondatoknak.

Az ige is kevés a szövegben, mindössze öt. Három mondat teljesen igétlen, 
a második és a harmadik mondatból az alany-állítmány szerkezet is hiányzik, 
azzal ugyanis az első mondat alapján kell a szöveget gondolatban kiegészítenünk.

A nyelvi megformálás tehát a leírás szenvtelenségét sugallja. S egészen az 
utolsó mondatig meg sem jelenik a lírai én, akinek szemével nézzük az elénk 
vetített látványt. Arról nem is beszélve, hogy ez a megjelenés sem alakszerű, 
mindössze egy határozószó utal rá.

Lehetetlen fel nem figyelnünk a leírás szándékolt, kiemelt tárgyilagosságá
ra. A sok jelző közül mindössze a ..hatalmas" és a ..dús" tekinthető olyannak, 
amelyben a személyes értékelés, a tulajdonság rendkívüli mértékének kifejeződé
se nyilvánul meg. A ..részvéttelen" az egyetlen, amely személyes viszonyulást, a 
lírai én ömagára vonatkoztató magatartását érzékelteti. Még az óhajtó mondattal 
kifejezett vágy sem kötődik személyhez, hiszen alanya egy személyrag nélküli 
főnévi igenév.

2. AZ ÉRTÉKEK ÁTRENDEZŐDÉSE

A tárgyilagos leírás azonban egy sajátos értékrendű, egyéni értelmezésű 
világ képét rejti magában.

A ..hűs", a ..nehéz", a ..hatalmas" jelzők hétköznapi szemmel nézve kevéssé 
illenek a gyümölcsökhöz, a metaforák és a hasonlatok pedig a jáspissal, ékszerrel, 
brilliánssal azonosítják őket. A ..gyümölcs" mint ékszer természetesen sokféle 
értékelést lehetővé tenne, láthatnánk benne a gazdagság, a szépség, az elérhetet
lenség megnyilvánulását, az említett jelzők azonban a nehézkességet, az élette- 
lenséget nyomatékosítják. József Attila, aki nagy beleérzéssel értelmezte a verset, 
a sötét-smaragd jelzőből is ezt emelte ki: ..Érzi-e olvasóm, hogy a szót, sötétsma
ragd szólő nem oly könnyű kiejteni, mint azokat a szavakat, amelyekkel közön
ségesen élünk? Már csak a mássalhangzók torlódása miatt sem. így hát a szőlő — 
nehéz."
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Az 5—6. sor teszi egészen nyilvánvalóvá ezt a folyamatot. Az .áramlik" ige 
megszemélyesíti alanyát, a ..vízcsöpp"-et, s így abban valami fürge és bájos apró 
állatkát kell látnunk (a ..csöpp" szemben a köznapi ..csepp"-pel a kicsinyítést 
fokozza) — az ..elgurul" ige megjelenése azonban egyértelművé teszi, hogy a 
..brilliáns"-sá alakulás az élet megdermedését jelenti.

A költemény időbeli szerkezetében tehát egy különös folyamat bontakozik 
ki. A második mondatban még csak egy valódi kijelentés állítja egymás mellé az 
összeférhetetlen minőségeket: az élő gyümölcsöt és az élettelen üvegtálat, ám a 
..hűs" jelző már áttolódik természetes fölé rendeltjéről, az ..üvegtáláról a ..gyü- 
mölcs"-re, amivel megindul az élő dolgok élettelenné dermedése. Azután követ
kezik a két metafora, melyekben a ..szőlő", illetve a ..körte" válik ..drágakőivé, a 
harmadik metaforában pedig ajelölt, a ..gyümölcs" már meg sem jelenik, csak egy 
mutatónévmás hívja elő képzetét az első sorból, így a szóképen az ’ékszer’ fogalma 
uralkodik. A folyamat betetőződése a megszemélyesítés, a ..vízcsöpp" ..brilliáns"-sá 
dermedése, amely még meg is duplázódik egy sajátos asszociációs azonosítás 
révén. A ..vízcsöpp" tartozéka ugyanis a ..kövér bogyó", nemcsak a helyhatározói 
kapcsolat, hanem az alakbeli hasonlóság révén is: gömb alakú gördül le gömb 
alakúról. Nos, a ..bogyó" ugyanúgy összefoglalója, általánosítója a korábban 
megjelent gyümölcsöknek, ahogy az előző sorban az ..ékszer" foglalta magában a 
drágaköveket. S ha a gyümölcs-ékszer metaforában az utóbbi képzete — tehát az 
élettelenség — uralkodott, addig a ..kövér bogyó" kifejezés minden eddigi szókap
csolatnál élettelibb: a hangfestés a gyümölcsök gömb alakját (b és o hangok), 
illetve nedvdús voltát (gy hang) emelik ki; az egyetlen gyümölcsmegnevezés, mely 
élő dologhoz illő jelzőt kap, s mely egyben ellentétes páija a korábbi ..hatalmas" 
jelzőnek. Nos, ebből a nagyon is élő ..kövér bogyódból a következő alárendelő 
tagmondat mégis csak halott ..ékszer"-t formál: az ..és elgurul" mellérendelés 
ugyanis rejtett alanyú: nyelvtani alanya természetesen a ..vízcsöpp" — jelentésbe- 
lileg azonban az ..elgurul" ige jobban illik a ..bogyó"-hoz, mint a valódi alanyhoz, 
így képzettársítás útján a ki nem mondott alany poziciójába nemcsak a ..víz- 
csöpp"-et, hanem a ..bogyó"-t is beállítjuk. Ezáltal a ..brilliáns" ez utóbbinak is a 
hasonlata lesz, megdermesztve végül is a benne lüktető életet.

A 7—8. sor már nem leírás, hanem értelmezés: a ..részvéttelen" jelző utal a 
látványt elénk táró lírai énre, az ő értékelő magatartására. Itt válik egyértelművé, 
milyen élitedegen világ bomlott ki a leírásból, s egyben drámaian szembesül 
egymással kétfajta értékszempont. Tudatosul ugyanis, hogy a drágakövek a 
..tökéletesség" világát jelentik, amivel értelmet nyernek a csillogásra utaló jelzők. 
Ám ez a tökéletesség ..magába forduló", ..élettelen", tehát idegen az embertől, s 
így nyomasztó, félelmetes hatást kelt.

Mindennek épp az ellenkezőjét sejtette a cím: ..őszi reggeli". Valami 
bensőséges hangulatú leírást vártunk, családi jelentet, az élet egy csendes, 
örömteli epizódját. Ehelyett egy megdermedt világba jutottunk, melyben minél 
szebb, tökéletesebb valami, annál halottabb.

3. A MÁSIK VILÁG

Nemcsak a lírai hős személye elmosódott ebben a költeményben, határo
zatlanok a térviszonyok is. Az első nyolc sorban mindössze két közeire mutató 
névmás (..Ezt", ..ez") utal a helyszínre, s hogy általuk a ’mi világunk’ lett körülírva,
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csak a 9. sorban derül ki, a ..túl" távolra mutató helyhatározó megjelenésekor. 
Hogy ez a ..túl" az életen túli világot, a halál birodalmát jelenti, az egyértelművé 
válik a megelőző, hatodik mondat sóhajában: ..Jobb volna élni."

Ám a halál birodalmában éppen ellenkező folyamatokat figyelhetünk meg, 
mint amilyenekkel a költemény első felében találkoztunk. Ott a megdermedés 
volt, itt a megelevenedés a jellemző. Itt jelenik meg — legalább egy határozószó 
formájában — a lírai én, a fák ágai a metafora révén kezekké formálódnak, 
amelyek ..intenek", nem ..magába forduló", hanem hívogató, bensőséges, emberi 
világ képét rajzolva elénk.

A ..tökéletesség"-et az ..arany" képviseli itt. Megjelenése a drágakövek ellen
pontját képezi, különösen a jáspisét, hiszen az is sárga színárnyalatú. Ám az 
..arany" — ..jáspis" szembeállítás bevonja az ellentétpárba az első rész valamennyi 
..csillogó" motívumát, az .. üveg"-től a ..brilliáns"-ig; s a derült ..tündöklő" tökéle
tességből a ’hideg’ képzettársítását emeli ki, míg vele szemben az ..arany" tompább 
fénye a baráti ’melegség’-et érzékelteti.

4. ÉRTÉKVILÁG ÉS SZEMÉLYESSÉG

Kosztolányi verse tehát egy sajátos, feje tetejére állított értékrenddel lepi 
meg olvasóját. Az élet halállá, a halál életté változik benne, a ’mi világunk’-ról 
kiderül, hogy tökéletessége ..magába forduló", emberidegen, a túlvilágról pedig, 
hogy otthonos, baráti, emberi léptékű. Hiába tehát a tárgyilagosság gondosan 
felépített látszata: a hétköznapi értékrend ilyen radikális ellenkezőjére fordítása 
arra indítja az olvasót, hogy személyes érzelmeit mozgósítsa, szembesítse azokat 
a vers világával, új összefüggésekbe rendezze tapasztalatait. Az egyéni értékrend 
egy eredeti alkotó személyiség képét rajzolja fel számára, amely mögé élménye
ket, személyes sorsot lehet képzelni, s amely így az egyéniség hitelével bír.

Kirakatban (1990)
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POGÁNY MARGIT

SINKÓ ERVIN ÉS APATIN

Az Egy regény regénye bemutatása közben Juhász Géza megállapítja (írósors 
világtörténelmi háttérrel Magyar Szó, 1985. nov. 16.): ..Ha ma újra olvassuk Sinkó 
könyvét. . .  olyan mondanivalói kerülnek a figyelmünk középpontjába, amelyek 
első olvasáskor . . .  a figyelem peremére szorultak . . .  Maga vallotta egy tanul
mánykötete megjelenése alkalmából, hogy »az ember voltaképen mindig lirikus« 
és Sinkó talán sehol sem inkább lirikus, mint az Optimistákban és az Egy regény 
regényében."

Mint földije, nemcsak lírát, hanem nosztalgiát és apatini vonatkozásokat is 
találtam Sinkó Ervin alkotásaiban. Ha apatini olvassa Sinkót, aki a régi Apatin- 
ról, a Spitzer családról is tud egyet-mást, akkor szükségszerűen ráakad közös 
szülőhelyük egy-egy múltbeli képére, szokására, egy ismerős névre, ..apatiniasan" 
magyar vagy német kifejezésre. Biztatást ehhez maga az író nyújt a naplóiban, 
amikor említi, melyik emléke, gyermekori élménye, rokona az, amely, illetve aki 
az új benyomással kapcsolatban van, vagy egy későbbi élményéhez fűződik. 
Önéletrajzi motívumoktól hemzsegő műveiben nehéz elkülöníteni az átélt, a 
családban megtörtént epizódot a képzelettel továbbszőtt részletektől. Mégis, 
szeretném megtalálni az apatini vonatkozású részleteket is Sinkónál. Saját csa
ládjának történetét ismerve, ő nem csak a családtagok jellemét, hanem életük 
egy-egy mozzanatát is felhasználhatta, különösen akkor, ha saját élményei is 
beleillettek az előző nemzedék illusztrálásába. Az ő gyermekkora nem sokban 
különbözött elődjeinek gyermekkorától abban a ..régi jó világban", amelyet Fe
renc Jóska, őseink császára és királya konzervált egy bizonyos habsburgi recept 
szerint.

Feltételezéseimet könnyebb megérteni, ha ismerjük Sinkó Ervin csalásá
nak egyes adatait. A dr. Borovszky Samu szerkesztésében 1909-ben megjelent 
Bács-Bodrog vármegye monográfiájának II. kötetében, a 455. oldalon az Iparte
lepek rovatban, Apatinnál ez áll: ..Spitzer J. és fia kendergerebenezője és kötél
gyára. 1844-ben alapította Spitzer Izsák. Munkások száma 20. Kiviteli piacza 
Németország, Franciaország, Angolország, Hollandia, Belgium és Svájcz." A 
monográfia megjelenésekor már Spitzer Izidor, az alapító unokája irányította a 
családi céget. Ő volt Sinkó Ervin édesapja. A Spitzer család eredeti háza, ahonnan 
Izidor és testvérei származtak, az akkori Fő utca és Kereszt utca sarokháza, a mai 
Tito marsall utcában a Május 1. MIK irodaháza.

Izidornak fiútestvére, de valószínűleg két lánytestvére is volt. Az apatini 
polgári iskola szerb—német évkönyve [Almanah Gradanske Škole u Apatinu — 
Almanach dér Bilrgeschule in Apatin 1875—1925 (írta Becker Jószef, az intézet 
igazgatója)] felsorolja az iskola végzett tanulóit, akik között két lány, M. es G. 
Spitzer 1876-ban, illetve 1880-ban végzett. A Spitzer fiúkat nem említi az év
könyv. Feltételezem, hogy Izidor az iskola befejezése előtt belépett apja üzemébe, 
a másik fiú viszont egyike lehetett azoknak a Spitzer nevű fiataloknak, akik 
Zomborban fejezték be az akkori gimnáziumot (Adolf 1886-ban, István 1888-ban, 
Ferenc 1890-ben, Sándor 1896-ban — 100 godina Gimnazije u Somboru 1872—
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1972) vagy a kereskedelmi akadémiát (Sándor 1891-ben, Ödön 1894-ben, Jenő 
1899-ben, Gyula 1902-ben — 100 godina Ekonomske Škole u Somboru 1887— 
1987).

A felnőtt Spitzer fiúknak az apjuk háza közelében volt egy-egy nagy családi 
háza. Izidoré volt a Deák Ferenc utca 742. sz. háza (most P. Drapšin u. 11.), 
amelyben 1898-ban lakott, amikor Ferenc nevű fiát, a későbbi Sinkó Ervint, 
bejelentette az anyakönyvi hivatalba (1898. október 5.). De már nem lakott ebben 
a házban 1918-ban, amikor fia nevét Ferencről Ervinre íratta át a születések 
anyakönyvében. Ekkor már régen a másik főutcai (az 1155. sz.) házban lakott, 
amely előzőleg a testvéréé volt, aki iskoláztatása után Szabadkán élt. Ez a ház 
(most a Tito marsáll u. 51. sz.) Aleksandar Milic ügyvéd tulajdona, már kb. 50 
éve áll a lebontott eredeti ház helyén.

Azzal a szándékkal, hogy Sinkó Ervin szülőházát megjelöljék, több mint tíz 
évvel ezelőtt emléktáblát helyeztek el az emlékére egy kétablakos parasztházra 
a mai D. Tucovié utcában, és nagy tévedésnek estek áldozatul. Igaz, ezzel szemben 
állt a ..Spitzer-Haus", ahol ma az Apatintrans gépparkja van. Az volt a Spitzer cég 
gazdasági épülete, kendergerebenezője, -raktára és - áztatőja az akkori Ritter-tó 
mellett.

Sinkó Szemben a bíróval c. önéletrajzának első mondataiban emlékezik a 
szülői házra: ..Egy sváb faluban, nyolcablakos, földszintes úriház ablakából kicsi 
kora óta vágyódva nézte a mezítlábos sváb gyerekeket." Ez a leírás ráillik Spitzer 
Izidor mindkét házára, annak idejen ..nyolcablakos úriház" volt mind a kettő, az 
első még ma is csak részben alakult át valamelyest. A Spitzer gyerekek hajdani 
iskolája is bizonyít: az apatini izraelita elemi népiskola előmeneteli és mulasztási 
naplója (1902—1911) szerint Artúr 1896-ban, Ferenc 1898-ban, Boriska 1900- 
ban, Gyula pedig 1905-ben született, apjuk, Izidor kenderkereskedő a Templom 
utca 1155-ben lakik, izraeliták, anyanyelvűk magyar, tudnak németül.

Sinkó Ervin gyermekkoráról mesélt nekem néhány évvel ezelőtt Obláth 
Hugó apatini nyugdíjas tisztviselő, aki tavaly, 92 éves korában halt meg Zágráb
ban és akinek a síija is a Mirogojon közel van Sinkó sírjához. Obláth Hugó élete 
utolsó éveiben rendszeresen ellátogatott haza Apatinba, régi családi házába, 
különben Zágrábban élt lányánál. Tőle hallottam, hogy Spitzer Ferike osztály- és 
padtársa volt az apatini zsidó iskolában, melynek osztatlan tagozatát Györky 
Károly tanította. Eljárt hozzá játszani is a főutcai házukba, sőt néha ott tartották 
ebédelni is, ..hogy Ferike jobban egyen". Györky tanító gyakran felolvastatta 
Ferike fogalmazásait az osztály előtt, végül pedig összegyűjtve kis verseit, ki
nyomtatta őket egy füzetben és az iskolaév végén emlékül adott a tanulóknak 
egy-egy példányt belőle.

A Sinkó és Obláth közötti kapcsolat fennmaradt, 1919-ben, amikor Sinkó 
Kecskemét városparancsnoka volt, ott is találkoztak, beszélgettek. ..Nagy idea
lista volt" — állapította meg Sinkóról hajdani barátja. A II. világháború után 
levelezőviszonyban voltak egymással. A Drvarski dnevnik (BIGZ 1987) 113. 
oldalán lévő fénykép alatti szöveget (..Šinko kao dečak, sa svojim drugom") 
tévesnek tartottam és Hugó bácsitól érdeklődve megtudtam, hogy valóban a két 
testvér van a képen, Artúr ül és Ferenc áll. Hugó bácsitól tudom azt is, hogy 
Spitzerék közül ki hol lakott, illetve hogy Izidor fiútestvére Szabadkán maradt, 
talán iskoláit is ott fejezte be.
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A Tenyerek és öklök c. kisregényről helyesen állapítja meg Juhász Géza a 
Kilátó 1989. nov. 12-i számában, hogy Glanz József gabonakereskedő ..innen, 
talán szintén Apatinból szállítja a kendermagot". Én az előző adatok alapján már 
feltételezném, hogy a Glanz fiúk története Spitzer Izidor és fiútestvére története 
lehetne, vagyis Ernő, mint Izidor, vette át az üzletet apjától, a családi cégben csak 
az egyik fiú szerepelhetett. A másik Szabadkán találkozhatott a doroszlói cse
lédlánnyal, ahogyan Jani Pesten a doroszlói Julissal.

A hajdani apatini zsidó iskola épülete és a zsinagóga ma is áll az O. Prica 
utca 5. sz. alatt. Annak idején ez közvetlen szomszédsága volt az akkori Kereszt 
utcában az öreg Spitzerék sarki házának. Ezt mutatja be Sinkó az Elemér 
hőhadnagyban olyan élethűen, hogy szinte magam is látom szüleimnek kortár
sait, ismerőseim és rokonaim, akik abba az iskolába jártak.

Századunk elején a hatosztályos községi elemi iskolának 17 tagozatában kb. 
1400 tanuló tanult tanítóként 80 és 90 közötti létszámmal. Ugyanakkor az 
izraelita iskolának osztatlan tagozatában átlag 30 tanuló tanult, de ezeknek csak 
a fele volt izraelita vallású. A kis létszám miatt a tanítónak alkalma volt többet 
foglalkozni az egyes tanulókkal és így jobb eredményt is elérni. Az iskolának az 
Irazelita Hitközség a legmodernebb tanfelszerelést is biztosította. Erről így ír a 
St. Baslertől és J. Beckertől való Kurze Geschichte dér apatiner Kirche und dér 
GemeindeApatin (1898): ..Az Izraelita Hitközség is már legalább ötven éve kapott 
egy most hatosztályos népiskolát egy tanítóval, amely a modern követelmények
nek megfelelően épült és berendeztetett." Ezért íratták gyerekeiket ebbe az 
iskolába azok a keresztény szülők is, akik igényesebbek voltak, akár a magyar 
nyelv gyorsabb elsajátítása miatt, akár magasabb szintű általános tudás elérése 
végett, akár az elit társaság kedvéért. Az izraelita szülők foglalkozása az apatini 
izraelita elemi népiskola előmeneteli és mulasztási naplója alapján nagyrészt 
különböző kereskedők (szatócstól lókereskedőn át kendernagykereskedőig), de 
volt szobafestő, magánzó, pincér is. A keresztény szülők közt is volt gazdag 
kereskedő, földbirtokos, az erdőgazdaság összes alkalmazottja, de előfordult 
egy-egy iparos, sőt mezőőr és napszámos is. Természetesen odajárt a közjegyző 
és a királyi járásbíró csemetéje is.

Sinkó Ady Endréről szóló esszéjében, az Epikurosz hervedt kertje c. köte
tében így emlékezik meg egyik iskolai élményéről: ..Az iskolai olvasókönyvben 
voltak versek is, s azok csengtek-bongtak, és az év végén ott Apatinban a vizsgán 
sorban kiálltunk az egybegyűlt szülők karéja előtt, és minden tanuló clszavalt 
egy-egy verset. . .  Nem felejtettem el, hogy a IV. elemiben magammal ragadtam 
az ünnepélyes öltözetben megjelent hallgatóságot egy verssel, azt hiszem, Gre- 
guss Ágost költeményével, mely úgy kezdődött hogy »Beh világos a cár palotája«, 
a bátyám pedig, miután előírásszerűen meghajolt, a Pókainét szavalta el és az is 
olyan megható volt, hogy Gyulai Pál se kívánhatott volna jobb előadót. Ez volt a 
vers szerepe a mi életűnkben. Nem csak Apatinban ..."

Míg Sinkó az előbbi kis jelenetet illusztrációként használta fel, de jellemezte 
vele hajdani iskoláját, addig az Elemér főhadnagyban az iskolában fennálló 
viszonyokat, a gyerekek közötti vonzalmakat és ellentéteket kiindulópontnak 
használta fel egy mesterien ábrázolt korrayz kialakításához. Érdekes, hogy a 
szereplők közül csak egyetlen nevet hasznait eredetiben: Lebovics (Dorde Lebo- 
vié író nagyapja kereskedő volt Apatinban). Sinkóval egy időben nem járt a
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tagozatba két olyan ellentét, mint az előkelő Elemér és az Útkaparó Pisti. Viszont 
bátyja révén az idősebb tanulókról is hallott, hiszen mindig osztatlan tagozatba 
jártak. A zombori Városi Levéltárban lévő zsidó iskolai anyakönyvek közül az 
első megőrzött az 1898/99. tanévből való, amikor az I. osztály első számú tanulója 
a névsorban Ábrahám Pál, a későbbi világhírű operett-zeneszerző. Ebben a 
tagozatban volt egy kirívó ellentét a szülők foglalkozását illetően: a kir. járásbíró 
fiával járt együtt a Fernbach-szállás mezőőrének fia. A nevezett járásbíró-ílú 11 
évvel azután leérettségizett a zombori gimnáziumban, ugyanúgy, mint Elemér 
főhadnagy (Declava Pál), akinek riválisa Útkaparó Bognár Pisti (Májer József). 
Amikor a legfiatalabb Spitzer gyerek, Gyula negyedikes volt, újra az első osz
tályba került együtt egy járásbíró-csemcte és egy ..szolga" fia. Ők is lehettek az a 
pár, akiről az Elemér—Pisti ellentét kialakult.

Sinkó apatini iskoláját többek között moszkvai naplójában is említette. 
1935. július 2-án: ..a kihevült arcú, fiatal, piros körmú pénztárosnő olyan számoló
géppel számol — egymás alá rakott rudakon, melyeket egy keret fog össze, tíz-tíz 
fekete fagolyó —, mint amilyet utoljára elemista koromban az apatini iskolában 
láttam." Más is eszébe juttatta gyermekkori iskoláját, még a hajón útközben a 
Szovjetunió felé: ..Az éjjel és ma délelőtt vihar a tengeren. A fedélzetről jól 
látszottak Dánia körvonalai. A kapitány mutatja: Skagerrak és Kattegat. Ezt a 
két szót utoljára gyerekkoromban az iskolában hallottam. Hihetetlen, hogy most 
látom..."

Az Egy regény regényében olyan élményéről való beszámolót is találunk, 
amely valószínűleg nagy hatással volt rá, nosztalgiát váltott ki az íróból. Még 
akkor történt meg vele ez, amikor Franciaországból elindultak hajón. Hogy 
érthetőbbé tegyem, kialakítom képzeletben az ismert adatok alapján a következő 
előzményeket: Spitzer Ferike 1906-ban másodikos elemista, hegedülni tanult 
Milla Antal tanítónál, aki a Dalárda karmestere is volt. Szombatonként, ha a 
férfiakkal istentiszteletre kellett mennie a zsinagógába, ott látta gyakran a végzős 
polgárista Ábrahám Palit, akiről a nagyszülei többször meséltek neki, hiszen 
szemben volt az Ábrahámék mostanában épült nagy emeletes sarokháza. Ha 
kedvetlenül gyakorolt a hegedűjén, máris mondták neki, hogy Pali bizony úgy 
zongorázik, hogy azt nem kell hajtani. Már úgy tud, mint az apja. Pedig az többet 
ül a zongora mellett, mint sem elmenne az emeletes sarokházban levő szép nagy 
új üzletébe. Pali biztosan nem lesz kereskedő, zongoraművész akar lenni.

Spitzer Ferenc már negyedikes polgárista 1912-ben, amikor az akkor 
megalakult apatini szalonzenekar első hangversenyére Budapestről hazajött a 
tehetséges fiatal zongoraművész, Ábrahám Pál, hogy az ő zongorajátékát kísérje 
a zenekar. Ott volt a Kaszinóban az előkelőség, a zenészek hozzátartozói, de 
polgáristák nem mehettek el ilyen esti mulatságra. Ferenc csak a szüleitől hallott 
róla.

Tíz év múlva, most már mint Sinkó Ervin, amikor bécsi emigrációban élt, 
hallott arról, hogy a közeli Salzburgban díjat nyert földije, Ábrahám Pali, saját 
kompozíciójával. Most tehát már zeneszerző. És ezután bárhol is tartózkodtak 
Sinkóék: Szabadkán (1925) Szarajevóban (1926), Grazban (1927), Prigrevicán 
(1928), mindenhol hallották a divatos Ábrahám-féle operett dalokat magyar, 
horvát, német, angol nyelven.
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1935 elején, szovjet teherhajón, úton Párizsból Moszkva felé az Optimisták 
kéziratával, utazásuk harmadik napján az egyik matróz kedveskedni akar nekik,
de egyben eldicsekedni is, nekik mijük van:..... ..  a meglepetés: a szovjet hágón
Ábrahám- és Benatzky-lemezeket játszottak, kizárólag limonádé slágereket" — 
írja Sinkó a naplójába. De ezután még 18 sort szentel ennek a ..meglepetésnek", 
véleményt alkotva a szovjet ízlés szintjéről. Nem rajongott érte, de foglalkozott 
a hajdani szomszéd fiú világot hódító zenéjével. Addig is otthon érezte magát.

Spitzer Ferenc is, akár korábban Ábrahám Pál, a nagy hírű apatini polgári 
iskola tanulója lett és átvette a híres, alapos tudást nyújtó és követelő tanári 
gárdájától az akkori polgári réteg modorát. Az apatini Polgári iskola ipari beállí
tottságú, gazdasági ismereteket és műszaki tudást előnyben részesítő iskola, 
alapos és következetes polgárokat igyekezett nevelni. A magyar és német nyelvet 
természetesen nem irodalmi célzattal tanították, hanem főleg hivatalos közlési 
eszközként. Az akkori tanárok, Weigang János, Oppenlánder Gyula és felesége, 
Szörényi János és felesége, Hauk János, Buschbacher Pál, nagyrészt német 
anyanyelvűek, de a magyar nyelvet is, akárcsak szakmájukat, magas szinten 
ismerték és alkalmazták, tekintélyükkel példát adtak a rájuk bízott ifjúságnak. 
Az ő nyelvezetük lehetett az, ami tanítványaikra átragadt és gyakran német 
tükörfordításra emlékeztet. Sinkó Ervin írásaiban minduntalan találkozom a 
következőkkel: ..két év után" (két év múlva helyett), ..egy hét előtt" (egy héttel 
ezelőtt), ..három nap után" (három nappal azután), ..értenem muszáj", ..hová 
akarok kilyukadni", ..hála isten" (hála istennek), ..iskolakönyvek" (a német Schul- 
bücher fordítása), ..egész az én apámig" (egészen az apámig). Mintha saját apámat 
hallanám, akit öt évvel Spitzer Ferenc előtt ugyanabban a polgári iskolában 
ugyanaz a pedagógusgárda nevelt, tanított. Tőle hallottuk gyakran gyerek
korunkban a ..csindarattát", ami nekem még most is jobban tetszik, mint a később 
máshol hallott ..csinnadratta". Ezért érthető, hogy szinte megörültem, amikor 
Sinkónál megtaláltam a mi apatini ..csindarattánkat."

Az Egy regény regényében különböző ürügyek alapján idéz fel olyan gyer
mekkori epizódot, amely magában is kisebb elbeszélés tárgya lehetne. Ezeket 
összehasonlítja újabb élményévéi, amely felidézte benne az emléket. Ezek az 
epizódok bizonyítják legjobban, hogy az évekig tartó hazátlanságában mennyire 
élt benne a gyermekkor.

Talán ennek a nosztalgiának köszönheti a benne mindjobban érlelődő 
humánumot, ami megbocsátásra, kitartásra és újrakezdésre ösztökélte őt hánya
tott életének 30—40 évén át, amit egyesek a szemére vetnek, mert ..ember" volt 
és nem harcoló ..hős" vagy belepusztuló ..áldozat".

Ezekre gondoltam:
..Leningrád, 1935. május 14. Gyerekkoromban Apatinban, amikor a Schüt- 

zenverein az egyházi ünnepek vagy előkelőbb temetések alkalmával ünnepélyes 
egyenruhájában teljes díszben felvonult, annak az élén sárgaréz gombos jogarral 
a kezében, méltóságos, hoszszú hófehér csőszakállal s magamegett harsogó fúvós 
hangszerekkel haladt végig hihetetlen impozánsan a parancsnok, akit Hans 
Vetternek hívtak — csak ez a hosszú öreg sváb festett a díszegyenruhájában olyan 
méltóságteljesen, mint a bíboros livrébe öltöztetett portás a Hotel Európa bejá
rata előtt, ahol a gépkocsink megállt."
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..Moszkva, 1935. június 26. M. [Mici, doktor Rotbart Irma, Sinkó Ervin 
felesége] egész nap munkában, délelőtt a rákintézetben, délután a »Sarikopod- 
sipnyik« poliklinikáján, én pedig egy ketrecbe zárva a telefonnal, állok az ablak
nál, s nézek le az udvarra . . .  mely szakasztott mása a gyerekkorombeli kisvárosi 
vasárnap délutánoknak. Csak az udvarok itt sokkal sivárabbak és piszkosabbak, 
mint voltak, mondjuk, Szabadkán . . .  a férifak pedig — mint ahogy gyerekko
romban Apatinban a sváb parasztok feketében és kifényesített csizmában a 
templom előtt lézengtek és köpködtek — rubaskában és fehér vászoncipőben, 
ugyanúgy lézengenek és köpködnek itt a moszkvai udvarokban."

..Moszkva, 1935. július 15-----Gyerekkoromban — egész kis gyerek voltam
— kimondhatatlanul foglalkoztatta képzeletemet egy nagy, nagy és nagyon 
magas szürke ház Apatin főutcáján. Minden nagy volt rajta, még az ablakok is 
sokkal nagyobbak, mint másutt, de leginkább a kétszárnyú zöldre festett, nehéz 
tölgyfa kapu izgatott, óriási és mindig ragyogóan fényes sárgaréz kilincsével és a 
kilincs alatt a szintén sárgaréz keretbe foglalt kulcslyukkal. Az ablakok mögött, 
az év minden szakában és a nap minden órájában — ezt az utca túlsó oldaláról, 
ha sétálni vittek bennünket gyerekeket, jól láthattam —, mindig csukva voltak a 
spaletták. És akárhányszor jártunk is arra, sohase, egyetlenegyszer se láttam, 
hogy mi van a szürke falak, a kivételesen nagy ablakok és a hatalmas kapu 
mögött, bent a házban. Milliomosé — így mondták —, milliomosé ez a ház, s a 
milliomos házában — ezt sokszor hallottam — az udvarban a virágoskert gyö
nyörű és gyönyörűek a szobák, és gyönyörű nagy lányai vannak, a nagylányok 
Pesten vagy talán idegen országban, még Pestnél is fényesebb városokban élnek, 
maga a milliomos pedig. . .  De mind ez nem tartozik ide. Ami ide tartozik: »a 
milliomos« a gyermek számára nem olyan embert jelentett, akinek a zsebei tele 
vannak pénzzel vagy aki szántóföldek meg gyárak tulajdonosa. »A milliomos« 
afféle csodálatos lénynek tűnt, amilyen általában csak mesékben található, ám 
ez esetben kivételesen egy példány eljött a meséből Apatinba, s nem messze a 
dunai uszodától, ott, ahol a vadgesztenyefák lombosán állnak sorfalat, a főutcán 
építtetett házat. »A milliomos« — épp az volt benne a titokzatos és vonzó, hogy 
nem tudtam róla .semmi többet, csak annyit, hogy neki bőven megvan mindaz, 
ami rajta kívül mindenki másnak csak vágya. Kezdve Martin bácsitól, aki hajnal
tól estig porfelhőben állva gercbenezi a kendert, és vért szokott köpni, és 
tűdővérzés ellen orvosságként a saját vizeletét itta, egész az én apámig, akinek a 
fészerében Martin bácsi dolgozott, beleértve a szolgálólányt is, aki Gombosról 
jött, a világon mindenki egyetértett abban, hogy a vágyak netovábbjának, az 
elérhetetlen Utópiának megvalósulását Apatinban az a zárt kapus ház, a millio
mos háza rejti, mert ott minden olyan kívánság, ami nekünk többieknek még 
mint gondolat is túl merész, csak egyszerűen elhatározás kérdése, csak annyi, 
mint nekem felülni vagy fel nem ülni az én hintalovamra. Ez az, ami ide tartozik. 
Ez, s még inkább az emlék, hogy mennyire szerettem volna a nagy zöld kapu 
sárgarézbe foglalt kulcslyukán keresztül legalább pillantást vetni a sose látott 
udvarba, s maglátni a gyönyörű virágoskertet. És leginkább idetartozik az emlék, 
hogy egyszer csakugyan meg is próbáltam, de akárhogy is erőlködtem, még 
lábujjhegyre állva sem értem fel szememmel a hatalmas zöld kapu sárgarézbe 
foglalt kulcslyukáig."

A Spitzer gyerekeket a főutca vége felé álló házuktól saját napsütéses 
oldalukon sétáltatták a központ felé, majd tovább a Duna felé. Föltételezem, hogy

533



a ..milliomos" háza a hajdani Weindl család háza lehetett, a mai városházával 
szemben, az árnyékos oldalon, a mostani rendőrségi épület. A Weindl családnak 
a szontai és gombosi határban 1200 hold földje volt; akkoriban legfeljebb Weindl 
Móricné jelent meg néha itt, amikor a részéről szokásos 100 koronából álló 
adományt elküldte az iskolaév végén a szegény sorsú gyerekek részére. Gyerekeik 
valóban külföldön tartózkodtak, a fiú Párizsban szórakozott.

Július 20. — Az előlegkéréstől való utálkozást hasonlítja össze gyerekkora
beli undorával a csukamájolajjal szemben:..... a színes vignettával, melyet utol
jára az apatini írig (Ilg)-féle gyógyszertár kirakatában láttam borzalommal."

Ha nem is olyan gyakran, mint Apatint, de alkalomadtán említi Sinkó 
ifjúkorának két nagyobb városát, Zombort és Szabadkát is.

Ami viszont Apatint illeti, én — merészebben mint mások — vállakozom 
arra, hogy a Torzó bán szereplő Kapuvárban is apatini színteret lássak. Fő utcája 
olyan, mint az apatini a századforduló idejében, Balog Béni házához hasonlót 
viszont akkor jó néhányat találhattunk volna. A kenderraktár nagy élménye a 
már tiszta bálákba préselt kenderrel és lankasztó szagával, az csak a Spitzer 
család kenderraktárának gyerekkori színtere lehetett, hiszen máshol ilyet nem 
láthatott Sinkó. Ráhelt pedig, a művészi hajlamokkal született kislányt, aki a 
kenderbálák tetején ..komponált", illetve mai kifejezéssel performance-eket adott 
elő a bámészkodó fiúknak, Vígon nem saját húgáról, Boriskáról mintázta volna, 
aki végül is szobrászművész lett? És a festőművész, a mesélő barátja, aki bevallja 
neki vonzalmát Ráhel iránt, nem lehetne-e Illyés Gyula író mása, hiszen Boriska 
és ő fiatalon élettársakká váltak. Maga Sinkó bátorít erre a merész következte
tésre szabadkai naplójegyzetével (1916. márc. 15.) az Emberlelkek c. elveszett 
kéziratával kapcsolatban: ..A báró pedig az az ember, akit nagybátyám megfigye
léséből kaptam." Vagyis családját hasznalta fel modellként.

Szülővárosához fűződő vonzalmát az apatiniak azzal hálálták meg, hogy 
utcát neveztek el Sinkó Ervinről (Zombor felől az első utca jobbra), róla nevezte 
el az apatini irodalmárok klubja a díjat, amelyet kimagasló alkotásokért adomá
nyoznak, és jó szándékkal helyeztek el a városatyák egy emléktáblát az ő emlé
kére egy parasztházra, melyben ő nem született.

Várakozás (1989)
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PENAVIN OLGA KÖSZÖNTÉSE

öt évvel ezelőtt, hetvenedik születésnapján nagy tisztelettel köszöntötték Pena- 
vin Olgát pályatársai és tanítványai, méltatták munkásságát: a nyelvészét, a 
néprajzosét és pedagógusét e folyóirat oldalain. Most ismét kerek évfordulót 
ünnepel a tanárnő. Ebből az alkalomból fontosnak tartjuk, hogy — a meleg szavak 
mellett — ráirányítsuk a figyelmet azokra az utóbbi öt évben megjelent munkáira, 
melyekkel múlhatatlan érdemeket szerzett a hungarológiai kutatások terén 
nemcsak Vajdaságban, hanem az egész magyar nyelvterületen.

A jugoszláviai magyar nyelvjárásokról készült elemzései, az itteni magyar 
szigetek és Bácska nyelvatlaszának lapjai megkerülhetetlenek azok számára, 
akik a népnyelv mai és egykori jelenségeit kívánják tanulmányozni. Penavin Olga 
munkásságának valamennyi méltatója elismeri, hogy életműve a népélet tárháza, 
de ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy tanulmányaiban nem csupán egy 
letűnt életformát örökít meg, hanem a nyelv változását is, ezzel együtt az életmód 
átalakulását is figyelemmel kíséri. A beszélt nyelvben felfedezhető törvény- 
szerűségeket kutatja már több évtizede. A nyolcvanas évekig elsősorban a 
nyelvjárási jelenségeket figyelte a jugoszláviai magyarok nyelvében, az utóbbi 
évtizedben pedig a vajdasági regionális köznyelv törvényszerűségeit, jelenségeit 
vizsgálja. Összefoglaló tanulmányában különösen fontosnak tartja a nyelvjárá
sok hatását a vajdasági regionális köznyelvre. Tanulságosak azok a megfigyelései 
is, melyekben a nyelvjárás és a köznyelv viszonyát elemzi a különböző kommu
nikációs helyzetekben. A Nyelvjárás és köznyelv című munkájában meghatározta 
azokat az alapelveket, melyeket a jövő vajdasági magyar nyelvészeinek követniük 
kell, ha az itteni magyarság beszédét tanulmányozzák. Fölvázolja tehát az új 
feladatokat, s ebben is következetesen azt az alapelvét vallja, hogy a jelenségeket 
mindig fejlődésében kell vizsgálni, a változások módját, okát kell feltárni.

Nyelvészeti tevékenyégé mellett néprajzosi munkássága is megkerülhetc- 
len. Kétkötetes népmesegyűjteménye kapcsán e sorok írója többször leírta, hogy 
a mese az a műfaj, melyről többé-kevésbé pontosan tudjuk, milyen szerepe volt 
a jugoszláviai magyarság népi műveltségében, mely tájegységekben volt hagyo
mánya, s az idők folyamán hogy vált egyre töredékesebbé, hogyan történt a 
műfajváltás. Azzal, hogy a szerző nemcsak a legkiválóbb mesefák reportoáiját 
publikálta, hanem a töredékes romlott változatokat is, a nyelvészetben kipróbált 
módszerét alkalmazta, melyre már korábban utaltunk. Az utóbbi öt esztendőben 
Penavin Olga jóvoltából a népi műveltség egy másik ágáról is megállapíthatjuk, 
hogy viszonylag pontos ismereteink vannak a jugoszláviai magyarságról. A nap
tári ünnepek szokásait, hiedelmeit veszi számba hónapról hónapra, tájegységről 
tájegységre. Egybegyűjtött olyan szokásokat is, melyeket múlt századi kutatók 
jegyeztek fel, de még az ötvenes években is gyakoroltak. Benne vannak azonban 
ebben a könyvecskében azok a rítusok is, amelyeket napjainkban is megtartanak.

Egy interjúban olvashattunk arról, hogy kiadásra vár több ezer közmondás 
is, melyet Penavin Olga sok évtizedes munkássága alatt jegyzett fel Jugoszlávia 
magyarlakta falvaiban. Ez a gyűjtemény, ha megjelenik, jelentős monográfia lesz, 
mely teljessé teszi az itteni magyarság nyelvi műveltségéről kialakított képünket. 
Születésnapján, egyéb jókívánságaink mellett, azt kívánjuk neki, hogy minél 
előbb lapozgathassuk ezt a könyvét valamennyiünk okulására.

BESZÉDES VALÉRIA 
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SZELI ISTVÁN HETVENÉVES

Maga a tény, hogy Szeli István hetvenéves, számomra szinte meglepő. Annyira 
beletartozott ugyanis évtizedeken át egész megjelenésével, hangjának megfontolt 
visszafogottságával, súlyt és tekintélyt jelentő szerepével irodalmi életünkbe, 
hogy eszembe se jutott az éveire gondolni.

Pedig amikor először találkoztam vele a negyvenes évek végén, még a 
férfikor delén se volt. De oly komolyan és szótlanul ült közöttünk egy lármás 
irodalmi vitaesten, hogy meg kellett kérdeznem, kicsoda. Akkor már a zentai 
gimnázium igazgatója volt, s térdig érő sárga bilgeri csizmában ült, decens 
egyéniségének hangos ellentmondásaként, de az idő is tele volt ellentmondással.

Tíz évvel később, amikor a baranyai szőlőhegyen meglátogatott, kiderült, 
hogy már jóval előbb, még diákkorában figyelemmel kísérte irodalmi mozgal
munkat, s azért jött, hogy belső emigrációm okát kiderítse. Persze nem hagyták 
megjelenni, amit erről írt, úgyhogy velem kapcsolatban sokáig meg se kísérelte a 
hasonló vállalkozást. Megvárta a jobb időket, s amikor hatvanéves lettem, hiva
talos megbízásból írt meg sem érdemelt méltatást rólam.

Voltak olyan kényszerű üresjáratok a jugoszláviai magyar irodalom életé
ben, amikor meg kellett tanulni az alkalmazkodás művészetét mindannyiunk
nak. Szeli ezt is kellő ízléssel, tartózkodó szerénységgel tette, helynek és időnek 
megfelelően, megbízhatóságára várat lehetett volna építeni. Komparatív hajlama 
merőben új eredményeket ért el. Nem volt újító, a felfedezés örömét is mérsékel
ten éreztette, de szétszedni egy-egy művet, s miután mindent a helyére tett benne, 
gondosan összerakni megint, remekül tudott. Ezt az ő utolérhetetlen készségét 
én a bőrömön éreztem, amikor egész életem novellatermését górcső alá vette és 
egy-egy részlet aprólékos elemzésén túl, pályám hullámvölgyeire is rámutatva 
kiállította a bizonyítványomat. Köszönöm!

Az alkalom nem engedi meg számomra, hogy Szeli István egész életművét 
áttekintsem. Pedig most látom, hogy húsz év alatt mindössze hat kötete jelent 
meg, ami önmagával szemben is tartózkodó szerénységre és gyaníthatóan szigorú 
önkritikára vall. Az időszerűség szelleme se zökkentette ki szolid mértéktartásá
ból, ahogy a mértéktelen lelkesedés se tartozik a természetéhez. Talán ez a 
magyarázata, hogy időnként mindannyiunk helyett fogalmazta meg mozgal
munk sorskérdéseit.

Utolsó, Az erózió ellen című kötetét vettem most elő, amelyben a sokolda
lúsága, érdeklődésének átfogó jellege mutatkozik a leginkább. Itt Herder hírhedt 
jóslatával száll szembe olyan mély meggyőződéssel, mintha a kisebbségi sors még 
meg is erősítené reményét a megmaradásban. Minthogy minden elemzésben ott 
van ez a remény! Még a tévedéseiben is!

Idézi például az 1939-es Híd egyik számának ilyen természetű írását, amely 
az elképzelt jövő rózsaszínű fellegeiben járva ugyancsak bizakodással tekint a 
kérdésre, úgyhogy Szeli csak kiegészíti egy nem kevésbé utópisztikus szempont 
későbbi tézisével: ..Hozzátenném még, hogy ezek az új viszonyok, az önigazgatás
ból eredő szükség vetették meg az alapját a mindeddig egyetlen, s valóban belső 
keletkezésű nyelvművelő mozgalmunknak is."
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S akkor helyezték szigorú ellenőrzés alá felülről a magyar nyelvművelés 
mozgalmát!

S ha ebben ő tévedett, nem volt egyedül. Mindannyiunkat végigkísért 
remény és csalódás párharca. És Szeli István magatartásában éppen az a szép, 
hogy sohasem elvonatkoztatva tárgyalta irodalmunk jelenségeit, de mindig a 
helyzet adta lehetőségek keretei között. Közben ki-kitekintve a többi magyar 
kisebbségi sziget felé. Ezért gondolom, hogy munkásságának természetrtgza az 
erózió ellen írt kötetében jut leginkább kifejezésre.

Ilyen alapállásban persze a sokoldalúság a felaprózódás veszélyének van 
kitéve. Mert Szeli Istvánnak is mindenre vállalkoznia kellett. Permanens kriti
kusai szerepét egy-egy egészen magas instanciával megszakítva. Egyetemi előadá
sokkal, hungarológiai kérdések tisztázásával, miközben igen jellemzőn ő kap 
megbízást a vajdasági akadémia összefoglaló programjának megírására! Mintha 
ilyen szerepe is mindenkinél alkalmasabb lett volna! Mintha ilyen szerepre is 
mindenkinél alkalmasabb lett volna!

És ugyanakkor milyen lelkesen tudta köszönteni egy-egy igazi tehetség 
megjelenését. Domonkos Istvánt például, akit a Kormányeltörésben című poé
njával az ismeretlenség homályából azonnal irodalmunk élvonalába helyezett. 
És harminc év előtt a költő Pap József verseskönyvét tárgyalva a jugoszláviai 
magyar irodalomnak merőben új fejezetet nyitva! ..Költészetünk növekedése ma 
csak olyanféle módon képzelhető el, ahogyan Pap József sugalmazza."

Hát ilyen messzi utakat tudott megtenni Szeli István alig egy-két évtized 
alatt szegény Thurzó Lajos elkötelezett lírájától a szürrealizmus csúcsáig! Mindez 
mégiscsak egy kötetlen, szabad szellem pályafutására vall a pesti Thiemann 
profeszor tanításai után, amikor aztán ő ezen a műveletlen, istenverte szellemi 
parlagon volt kénytelen rendet vágni, nemzetiségi és világnézeti elkötelezettség 
elevenbe vágó kötelmei között.

Ez volt a fiatalság! — mondhatnánk némi nosztalgiával vele együtt irodalmi 
mozgalmunk hőskorára visszanézve. Kényszerű szerepvállalások között is tiszta 
kezű literátornak maradni! ..Te tényleg tudsz írni, vagy csak Zentárói jöttél?" — 
idézi mindezek után a mára hetvenévessé lett Szeli István a humorista Gál László 
szavait, a pályakezdés idejére visszanézve, miközben ez a ..zentaiság" korántsem 
volt gúny tárgya. Mert hogy ebben voltak az ő gyökerei, s hogy innen hozta példás 
türelmét ebbe a tágabb, de még tarkább népi közösségbe Szeli István, végig 
megőrizve emberi tisztességét, ahhoz nem férhet kétség. Ezt érzem én mellette, 
ha nagy néha összekerülünk és mindig halkra fogott hangjánál hangosabb lesz 
a hetvenéves Szeli István botjának kopogása, s pápaszemén fáradtan megtörik a 
nap fénye.

HERCEG JÁNOS
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ÉGTÁJ

Szabadka 600 éves

DUDÁS ÖDÖN

SZABADKA VÁROS TÖRTÉNETE (6.)

v.

A PRIVILÉGIUMOK IDEJÉTŐL AZ ÚJABB IDŐKIG 

1743-.

Az 1741. évi országgyűlés 18-ik törvénycikke kimondotta, hogy a Tisza és 
Maros vidékén a Bácsban és -Bodrogban fenállott határőrvidéki terület polgáro- 
sfttassék s egyszersmind elrendelé, hogy az eddig katonai helyek illetékes me
gyéikbe bekebeleztessenek s alkotmányos kormány alá vettessenek.

Szabadkának az illetékes megyei kötelékbe való beosztása azonban tényleg 
csak 1743-ban történt meg. Úgy látszik, hogy a bekebelezés több rendbeli akadá
lyokba ütközött, mert a kir. kamara előtt tárgyalásokat is vont maga után.

Azon hír szárnyalt ugyan is, hogy Bács vármegye hatósága kérelmezte a kir. 
kamaránál, hogy Szabadka katonai helység az ő területéhez csatoltassék.

Gróf Károlyi Sándor Csongrádmegyei főispán és nagybirtokos értesülvén a 
fentebbi követelésről, Szegvárott 1743. évi ápril 4-én kelt, és a kir. kamarához 
intézett levelében megemlítve, hogy Csongrá dmegye a köteles szolgálatok pontos 
teljesítésével hálás leszen a teendő intézkedésért, kéri Szabadkának nem Bács, 
hanem Csongrád megyéhez leendő csatoltatását.

Ezen beadványát a gróf a következőkkel indokolja:
1. Szabadka mezőváros már a régebbi időben Csongrád vármegyéhez tar

tozott.
2. Hogy közelébb esik Csongrádmegyéhez, mint Bácsmegyéhez.
3. Hogy Csongrád megye alig hét jelentéktelen községből áll, mely a 

számos tagú tisztviselői kart eltartani nem képes; Bács megye ellenben Bod
rognak hozzácsatoltatásával már annyira megnagyobbodott, hogy a bekebelezé
sre többé szüksége nincs.

4. Szabadka város Bácsmegyébe való bekebeleztetése áltál holt kezekbe 
esvén, egészen elenyészne.

..Méltóztassék tehát — végzi a folyamodó — kegyelmesen kieszközölni, hogy 
a többször említett Szabadka mezőváros, addig is, míg több ily bekebelezések 
történnének, elhirtelenkedve ne Bács, hanem Csongrád megyéhez kebeleztes- 
sék, hol sokkal kevesebb terhei lennének, melyeket alig érezne, míg e kis megye 
községeinek segedelmére volna a közterhek viselésében és a királyi hadi szolgá
latok teljesítésében."
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Károlyi fellépésének azonban nem Ion sikere. Jövendölésének sem lett 
teljesedése.

A holt kezekbe esés megtörtént, de a kilátásba helyezett végelenyeszés Isten- 
nek hála nem következett be.

Szabadka a fentebb említett törvénycikk rendelkezése folytán mint kivált
ságos kamarai mezőváros Bácsvármegyéhez csatoltatott. 1743. évi május 7-én 
Prágában adatott ki első kiváltságos levele, mellyel a nagylelkű Mária Terézia 
királynő az évtizedeken keresztül tanúsított önfeláldozást valóban az érdemek
hez méltóan jútalmazá.1

Már előbb a katonai helység elöljárói, és pedig Vojnics István bíró, Bukvics 
Illés, Vojnics János, Krizsánovics Gergely, Jaramazov József\ Szkenderovics 
József\ Kopunovics József\ Pércsics Mihály, Paulesánov András, Mukics Péter, 
Macskov János, Bacslin Mihály és Vidákovics Gergely tanácsnokok lépéseket 
tettek a Helytartó tanácsnál ezen privilégium kieszközlési érdemében. S csak 
ugyan ezen magasabb fórum a szabadkaiak kérelmébe beleegyezett, s jó véle
ménnyel teijeszté fel a királynőhöz kérvényöket. A nevezetes oklevél szerint 
Szabadka ,Szent Mária" néven priv. várossá emeltetik.

Megengedtetik a városi elöljáróságnak és lakosságnak, hogy a szomszédos 
városok károsítása nélkül évenként három országos vásárt tarthasson, és pedig 
Nép. Szent János napján, a. b. szűz Mária neve napján és Minden Szentek napján; 
a város kap heti vásár tartási jogot is; mind ezen alkalmakkor a helypénz szedés 
a város javára esvén. A kamerális igazgató, vagy ha az akadályozva lenne az általa 
kiküldendő uradalmi tiszt közben jöttével, a meghívott megyei tisztviselőkés más 
jogtudósok jelenlétében az ország törvényei szerint élet és halál feletti ítéld jogot 
(palosjog) kap Szent Mária város.

A vám és harmincad alól lakosai kivétetnek. Elöljárósága kizárólag tizenkét 
katolikus szenátorból és egy katolikus bíróból állítandó össze. Jövőre pedig a város 
kebelébe nem katolikus polgárok be ne fogadtassanak.

Megengedi a privilégium, hogy a város külön címert és pecsétet használhas
son.

A lakosság a katonai hatóság hatásköre alól kivétetvén, ezutánra az úri 
jogokat elismervén, a kir. kamara által meghatározandó terheknek és tartozások
nak eleget tenni köteles lészen.

A polgárosítás tehát tényleg megtörtént, de még ezután is törekvések 
merültek fel ellene. A fegyverhez szokott görög keleti szerb lakók, ezek közt a 
szabadkaiak is irtóztak a földesúri szolgálatok teljesítésétől, úgy annyira, hogy 
eziránt felsőbb helyre is folyamodtak; egy részök pedig a végekről idegen földre, 
Bessarábiába költözött.

A szerb lakosság ezen panaszaira és a polgárosítás ügyére vonatkozólag 
Mária Terezia királynő 1745. évi július 1-én kelt okmányában ekként intézkedik:

..Atyjuk emlékezetül mindenkinek, kiket illet, hogy miután magunkat leg- 
kegyelmessebben elhatároztuk, miszerint az 1741-iki törvénycikkelyek értelmé
ben az alsó Szlavónia szerémi kerületében, a Dunának innenső partján, s Bács és 
Bodrog megyékben a Dunának másik partján fekvő katonai helyek:

1 Okmánytár 17. sz.
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Szabadka, mely most Szent Máriának hívatik, Zombor, Bresztovácz és 
Palánka az illetékes megyei törvényhatóságokba bekebeleztessenek s miután a 
foganatosítandók foganatosítására biztosainkat elégséges utasítással már a hely 
színére küldöttük: ennél fogva a mondott kerületek és helyek görög szertartásit 
illír hív lakosainak részére és folyamodására ezzel kegyelmessen kinyilatkozta- 
tandónak véltük: miszerint egyszersmind azt is határoztuk el és rendeltük, hogy 
az említett bekebelesítés a rácz fajnak és népnek az üdvezült néhai császároktól és 
királyoktól, tudniillik dicsőséges elődeinktől kegyelmesen adományozott és királyi 
felségünk áltál is megerősített kiváltságokat meg ne szüntesse és rajtok csorbát 
ne üssön, de sőt hogy azok, ellen nem állván a bekebelesítés, ezentúl is megtar
tassanak."

A kedélyek lassan-lassan lecsilapodván, a békében megmaradt lakosság az 
élet fentartásának, vagyonosodásának alapját képező komolyabb foglalkozáshoz 
látott.

A földművelés annál nagyobb mérvben kezdett fejlődni, mennél inkább 
szaporodott az új kiváltságos város lakossága a minden oldalról ideözönlő jöve
vényekkel.

Mindjárt a kir. Szabadalomlevél keltének évében, 1743-ban szükségesnek 
mutattkozott a város és a kamara közötti viszonyok rendezése; e végből tárgya
lások indíttatván, a kamara és Szent Mária város megbízottai, Vojnics István és 
Krizsánovics Gergely között közös megállapodás jött létre, melynek folytán 
Pozsonyban 1743. évi június 28-án aláíratott az egyezség.2

Nevezetesebb pontjai az egyezségnek: hogy a Szent Máriái lakosok tartoz
nak az úrbéri szolgálatokat más kamarális helyek példájára teljesíteni; a nagy 
dézsmát természetben kiadni; a kis dézsma terhe alól felmentetnek; a mészár
széki jogokat meghagyják; ezek megváltása fejében évi háromezer forintot tar
toznak a kincstárnak fizetni.

A város által eddig is tettleg birtokolt 12 puszta, u. m. Csantavér, Verusity, 
Tompa, Ludas, Zobnatica, Nagyfény, Vámtelek, Györgyén, Bqjmak, Tavankút, 
Sebesity és Kelebia, továbbá a Jeszenovác (Kőrös) és Pality ezek és tavak a kir. 
fiscus védelme alatt a lakosoknak továbbra is birtokában hagyatnak; minden ősi 
jogok s törvénnyé vált szokások épségben maradnak. — A Szent Ferencrendi 
atyák a plébánia vezetésével továbbra is magbízatnak stbi.

A következő 1744-ik évben már tényleg megkezdetett a dézsmaszedés; 
ugyan ez évben romboltatott le azon 14 sánc is, mely a várost a katonáskodás 
idején körűlveszé. 1748. évi november 6-án Bukvics Lukács, Vojnics Lukács, 
Vojnics János és Vidákovics Gergely mint a városi nemesek meghatalmazottai 
egyezményt kötnek a városi közönséggel, melynek értelmében, tekintve a vagyon 
természetének egyforma voltát, közadózás és teherviselésre kötelezik magokat, 
oly feltétellel mindazonáltal, hogy a nemesek közül a városi szenátusba mindég 
négy egyén helyet foglaljon.3

1749. évi mártius 8-án az udvari kamara az 1743. évitől kevésben különböző 
szerződést kötött, mely azután örökérvényűnek ismertetett.

2 Oklevéltár 18. sz.
3 Oklevéltár 19. sz.
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Tartalmából megemlítjük a következőket:4
2. pont: A város szabadalmai — legközelebbi országgyűlésig is törvénybe 

iktattatnak.
3. A birtokolt 12 puszta meghagyatik.
5. A Város kebelében iparosok s kereskedők — csak katolikusok — bármi

kor bevehetők.
6. Hatvan városi képviselő minden év Szent György napján megválasztja 

a tanácsot, kik a község pénztárából fizettetnek.
16. A kisdézsma alól végleg felmentetnek a lakosok; az italmérési, húsvá

gási és serfőzési jogok nekik örökre átengedtetnek, mindazáltal évenkinti 7000 
forint váltságdíj fizetésére köteleztetvén.

21. A szent Ferenczrendűek templomában a város a kézművesek s egyéb 
céhbelik zászlói elhelyeztethetnek stbi.5

Sok viszály kerekedett ezen új szerződés 14-ik pontja miatt a kamara és a 
város között.

E pont azt mondja ugyan is, hogy a lakosok minden ingyen dologtól vagy 
is robottól felmentetnek.

A Szent Máriaiak, bízván ezen pontban foglalt előnyös jogukban, megta
gadták a nagyobb dézsma szállítását az azon időben administrátorságot vitt Rédl 
Ferenc irányában.

Sok kellemetlenség fejlődött ki ezen ügy miatt a kamara és a város között; 
hozzájárultak ehez a dézsmaszedéssel járó számtalan nehézségek, a dézsmát 
beszedő személyek visszaélései, melyek miatt a két fél között évekig tartott 
viszály és pörösködés folyt.

A dézsma szállítása és beszolgáltatás móĉ ja fölötti pereskedés elhúzódott 
1759. évig, tárgyaltatott a kamaránál, sőt ő felsége a királynő előtt is.

Egyik fél ez alatt csakúgy ártott a másiknak a mint lehetett. Rédl egyízben 
a város két elöljáróját is bezáratta.

Végre a város 1758-ban legfelsőbb helyről kedvező megoldást nyert ügyé
ben. Az 1749-iki szerződés 14-ik pontja értelmében sem ingyen munkát, sem 
robotot, sem a dézsmaelszállítás terhét viselni többé nem kényszeríthetettek.

A királyi intézkedésből azonban a Szent Máriaiak nagy zqjt ülöttek, úgy 
annyira, hogy Rédl adminisztrátor önhatalmaskodás, felsőbbség elleni enge
detlenség miatt pert indított ellenök, s csak ugyan az úri szék ebben a város 
hatóságát el is marasztalta.

De a Szent Máriaiak sem voltak tétlenek; régi patrónusokhoz, Gf. Grassal- 
kovics Antalhoz folyamodtak Rudics Tamás, Vizi József, Jasics Péter és Mamu- 
sics József elöljárókból álló küldöttség útján.

Ezek Rédl támadása ellen magukat egyrészt védelmezni akarván, s más
részt a pert is megszüntetni óhajtva, egy 13 pontból álló panaszlevelet terjesztő
nek Grassalkovics elé, mely pontokra azután ez csakugyan felelt is. Megen- 
gesztelődött a város tanácsa iránt s a békés kiegyenlítést eszközlé.

A tizenhárom pontba foglalt panaszok közül a nevezetesebbek ezek:

4 Oklevéltár 20. sz.
6 Úgy tudjuk, hogy azon két zászló, melyek alatt a raguzai katonaság a Szucsicsok 

által vezetve bejött, szintén itt helyeztetett el.

541



2. A dézsmafuvar mint ingyen munka alól a lakosok fölmentessenek.
Grassalkovics erre 600 ft évi díjat enged a városnak a fuvarok megtérítése

ként.
4. A dézsmaköteles gabona betakarítás ellenőrzése iránt.
5. A nyomtatók és cséplő munkások alkalmazása iránt. 6 a próba nyomta

tásért; 7 a bor dézsma szedés gyorsabbításáért; 11. a kamarai hivatalnokoknak 
kiszolgáltatni szokott ingyen fuvarok terhe alóli felmentésért stbi. intézkedést 
kérnek.

Ezekre Grassalkovics azt válaszolja: hogy a dézsma köteles gabona össze
írása két tanácsnok közbenjöttével történjék; hogy a város cséplő munkásokat 
nem köteles többé adni; hogy a próbáért nem követelletik jótállás, a bordézsma 
szedés egy hét alatt elvégeztessék, s végre hogy a hivatalnokoknak csak a város 
ügyeiben tett eljárásoknál járhat ingyen fuvar stbi.

Ugyanekkor a gróf egy külön conventiot kötött a város küldötteivel, mely 
szerint a dézsma fuvar fejében a város javára kikötött 600 ft évi járulék biztosít- 
tatik; tekintve hogy a város előbbeni makacskodása miatt bocsánatot kért, ennél 
fogva az ellene folyamatba tett pört végképpen megszünteti.

Csendesség lett az ügy ilyetén békés útoni befejezése után. A dézsma 
megváltása iránt utóbb 1771-ben aként egyezett meg a város a kamarával, hogy 
1771. évtől számítva 12 évre évenkénti ötezer forintért azt bérbe vette.

Ez idő még el se telt, midőn szent Mária 1779. évben szabad királyi várossá 
emeltetett.

*

A kiváltságokat nyert Szent Mária mezőváros azon áldozatkészséget, me
lyet az uralkodó és a közjó irányában eddig is tanúsított, nem hagyá félbeszakítva.

Borús napok jöttek a hazára, mikor annak hű fiai segélyére nagy szüksége
volt.

Mária Terézia királynő ellen nyomult az európai hatalmak többségének 
nagy hadserege. A királyné Magyarország nagylelkűségébe veté utolsó bizalmát; 
s e bizalom megtenné gyümölcsét. A magyar megtette kötelességét, megmenté 
királynője trónját!

Szabadka hogyan maradhatott volna vissza az általános lelkesedés köze
pette, midőn áldozni kellett a közügyért.

1743-ban két század lovast s ugyanennyi gyalogost állított ki saját költsé
gén az alakulóban volt magyar sereghez. Ezen csapatok csak a későbbi időben 
húzták díjaikat a közönséges hadi pénztárból.

Az 1744. évben a háború minden oldalról megújulván, a város a Menczel 
tábornok alatt volt szabad csapathoz 114 és a Festetics-féle magyar légióba 36, 
összesen tehát 150 embert önkéntesen beiktatott.

A magyar huszárság alá 100 lovat adott. A királyné szabadrendelkezésére 
500 aranyat, a kincstár javára szintén jelentékeny összeget áldozott föl.

Ennyi áldozatot fontolóra véve nem csoda, ha a közszeretetben állott 
királynő Szabadka város iránt mindenkor a legnagyobb kegyességgel viseltetett.

Bármely kérelmet intézett a város legfölsőbb helyre, készséggel teljesítettek 
méltányos óhajai.
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így midőn 1773. évi május 19-én a város hatósága szerződésre lépett Gróf 
Batthány József kalocsai érsekkel az iránt, hogy az eddig a szent Ferencrendu 
szerzetesek által vezetett plébánia ezutánra világi lelkészek kormányzása alá 
vettessék, nem késett ezen nevezetes okmányt 1774. évi január 4-én Bécsben kelt 
diplomájában átírni és megerősíteni.

Ezen egyezmény szerint tekintve azt, hogy a város lakosai folyton szapo
rodnak, megengedtetett, sőt kötelességévé tétetett a r. k. hitközségnek, hogy egy 
parokiális új templomot, továbbá kényelmes paplakot építsen; míg ezen építke
zések megtörténnek, a városi plébános az Isteni tiszteletet az 1742. évben 
dühöngött mirigyhalál alkalmából készült Szt. Rókus kápolnában végezhesse.

A plébánosnak és a négy káplánnak eltartására a közpénztárból évi 1000 
ftot fizethessen; évenkint 25 öl kemény tűzifát kiszolgáltathasson; a Szt. Ferenc- 
rendiek által az eddig használt Vanteleki földbirtokot a plébánosnak átenged
hesse.

Megállapítatott továbbá: hogy a város kijelölési és választási joga a plébá
nosokra nézve fenhagyatik; a szokásos stólák jövőre ezeket illetvén.

És csakúgyan ezen az értékkel kötött egyezmény folytán nem sokára 
felépült a nagyszerű Szent Terézia tiszteletére szentelt plébánia templom.

Erről bővebben szólunk a vallásügy történetének előadásánál.
A kamarai adminisztrátióval, valamint a megye, hatóságával évtizedeken 

folytatott pereskedés, viszálykodás arra indították a már többnemű nevezetes 
szabadalmakkal bíró Szent Máriát, hogy ő felsége a királynőnél a szabad királyi 
városi rangra emelést kérelmezték.

E célbői 1764. évi ápril hónapban Vojnics Lukácsot és Mamusics Józsefet 
küldték az udvarhoz Bécsbe azon utasítással, hogy a fölszabadítás tényéért 
többrendbeli ígéreteket tegyenek; nevezetesen, ha kérelmök teljesíttetnék, az 
eddig évenkint általuk fizetett 7 ezer forintot mindaddig törleszteni hajlandók, 
míg az ennek megfelelő tőke összeget ő  felsége fölvenni akarná.

A tizedet és az előfogatokat ezutánra is felajánlják. Végre készek a kincstár
ba 8 ezer forintot hálájuk kifejezéséül befizetni.

Ezen ajánlatokkal támogatott kérelmüknek azonban semmi sikere sem 
lett, 1774-ben azért Vojnics Lukácsot és Kopunovics Albertot, 1776-ban pedig 
Josics Pétert és Rudics Mátét ismét megbízta a város ügyének előmozdítása iránt.

Kérvényük most Bácsmegye hatóságához küldetett le, mely ugyan azt 
tárgyalván ekkor a megyei ügyész az előfogatok nehézkes ügyére hivatkozván, 
ellene szólott a kérelem pártolásának.

Mégis az utóbb említett évi szeptember 18-án egy kamarai és megyei 
tisztviselőkből álló vegyes bizottság az ügyet vizsgálat alá vevén, kedvező véle
ményt adott a város érdekében. Erre a tanács Perchich Simont és Josics Pétert 
rögtön Bécsbe küldé, kik hat hónapon át tartott utánjárással annyira vitték a 
dolgot, hogy a kérvény leküldetett Bácsmegyéhez azon fölhívással, miként Szent 
Mária hat évi kamarai számadásaiból az ajánlott tőke és kamatok kiszámításához 
szükséges adatokat megszerezze, és hogy két puszta colonisátioja iránt a várossal 
érintkezésben legyen.

Itt a városban ült össze a vegyes bizottság 1778. évi május hó 11-én, mely 
előtt a városi hatóság kinyílvánítá: hogy csak nagyobb katonai szállítmányoknál 
kész előfogatokat adni, s hogy a követelt két puszta helyett csak egyet kész 
benépesíteni, azt is csak 50 lélekkel.
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Erre az ügyésszel együtt az egész commisio ellent mondott a kérelemnek; 
követelte az előfogatokat nem csak a katonaság, de a megye számára is; követelte 
Bornak és Csantavér puszták benépesítését.

A város veszélyeztetve látván érdekeit, az ellene irányult vélemény ellensú
lyozására kebeléből Szucsics János tanácsnokot és kapitányt, továbbá Paresetics 
Antalt főjegyzőt küldé Bécsbe.

Ezek a szükséges utasításokkal és érvekkel Pozsonyba, mqjd Bécsbe siettek.
Előbbi helyen a helytartó tanácsnál és a kamaránál terjesztők elő ügyöket 

s innen csakugyan biztató válasszal ellátva, mentek föl a birodalmú fővárosba.
Itt egy bizottság vette ügyöket tárgyalás alá, mely a magyar Cancelláriából 

és az údvari kamarából küldetett ki.
A dézsma jövedelmet itt a földadó betudásával 18 ezer forintra számították, 

s bővebb felvilágosítás végett megint az érdekelt felekhez akarták visszautasítani.
De követeink ezt megakadályozandók, ekkor egyenesen a királynőnél 

kértek kihallgatást, mely alkalommal hadi célokra 100 lovat, később pedig 5 ezer 
aranyat is ajánlottak föl.

Ez qánlatok megtették hatásukat, s csakugyan 1779. évi január 22-én Szent 
Mária mező város Mária Terezia néven szabad királyi városi rangra emeltetett.

Szucsics János sietett személyesen Szabadkára a jó hírt megviendő. Itt 
január 28-án nagy örömmel fogadtaték s februárban mellé adatván Mamusics 
Márton (tribunus plébis); ezzel együtt a föntmaradt Percseticshez sietett Bécsbe, 
hogy a további teendőket végezhessék.

Ápril 28-án a fényesen kiállított diplomát kézhez vevén, miután a megígért
5 ezer aranyat lefizették, a követek május 7-én hazabocsájtottak.

A város követei ez alkalommal a királynő által drága kövekkel díszített 
arany érdemkereszteket kaptak.6 Szucsics Jánosnak ezenfelül a város 60 lánc 
földet adományozott.

Hazafelé iparkodván a követek eléjök ment a városi lakosság egy része, élén 
Ránics István plébános és Bodrog-monostori apáttal; a káplánok, a senátorok és 
néhány lovasból álló csapat. Ezekkel Tompa pusztán találkozának, hol Parcsetics 
Antal főjegyző ékes beszédet intézett a jelenvoltakhoz.

A városba megérkezvén, a következett szombaton a királyi privilégium 
roppant néptömeg, számos nemesség jelenlétében felolvastatott s megmagyaráz- 
tatott.

Másnap vagy is vasárnap a még akkor parochiális egyházul használt Szent 
Rokűs kápolnában rendkívüli dísszel Isteni tisztelet tartatott. Innan a nép a Szent 
Ferencrendiek templomába tódult, hol dalmata és magyar nyelven szónoklatok 
tartattak.

E nevezetes napon Ránics apátnál nagy díszebéd volt, s a nép számára 10 
akó bort adott a tanács.

Az öröm közös volt a város lakosai minden rétegeiben. Vége-hossza nem 
volt az ünnepélynek.

6 Szucsics János érdemkeresztje a múlt évben került a nemzeti múzeum kincstári 
osztályába. Az érem 15 darab arany súlyú, fölötte gyémántos korona van. Unokája, Szucsics 
Károly hagyta ezt végrendeletileg a múzeumnak.
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Az ünnepélyes beigtatásra Wlasics András magy. kir. kamarai tanácsos lett 
kiküldve, ki Szegeden keresztül szeptember 1-én ért Szabadkára. A város határán 
a Szucsics János tanácsnok vezérlete alatt állott 200 főnyi lovas csapat s nagy
számú népség által fogadtatott.

A beigtatási szertartás több napot vett igénybe, mely alkalommal a város 
mindent elvett, hogy a loyalitását a királynő és annak képviselője, a kir. biztos 
irányában külsőleg is megmutassa.

Igen, a dicsőben uralkodó Mária Teréziának jutott osztályrészül, hogy 
Szabadkát nagyszerű áldozataiért megjutalmazza; s midőn ezt 1779-ben, január 
22-én eszközlé s nevéről a várost Mária Theresiopolis-nak engede neveztetni: a 
hálás lakosság ennek emlékezetére a mostani Jankovics-féle ház helyén egy 
magasabb halmot emeltetett, melyen egy emlék oszlopon a következő felirat volt 
olvasható;

..Felséges és kegyelmes Mária Thereziának, a magyarok igazság szerető 
uralkodójának a Szabadkai polgárok városuk szabad királyi várossá tétele s a fel
séges uralkodó nevéről lett elncveztetéseérti hálájuk s hódolatuk örök emlékeül 
ezen halmot emelték 1779-ben."

De e felirat és halomnak ma már nyoma sincs; a későbbi kor e nevezetes 
ereklyét onnan eltávolítá s oda egy házat emelt, melynek üres telkén egykor 
őseink városuk dicső installatióját ünnepelték meg.

Az ünnepélyek és szertartások hosszadalmas leírását mellőzvén át kell 
térnünk a kir. privilégiúm tartalmának ismertetésére.

Ennek bevezetésében mind azon áldozatok és hazafias tények felsoroltat
nak, melyeket a szabadkai erősség, valamint a későbbi Szent Mária szab. mezővá
ros az uralkodóház, a haza és a közjó érdekében meghozott.

A 20 pontból álló okmány tartalmából a következőket említjük meg.
1. Szent Mária mezőváros Maria Theresiopolis néven szabad királyi vá

rossá emeltetik s ez jövendőre országgyűlésileg is törvénybe igtatattatik.
2. A város polgárai és a tanács más városok példájára eddigi jogaikat 

megtartják.
Az elöljáróság által a városi pecséttel kiadott levelek bárhol is hitelesekül 

elismertetnek.
4. A volt kamarai község lakosai által birtokolt tizenkét puszta továbbra 

is a sz. kir. város birtokában hagyatik. Ezek adományozásáért 266.066 fi kr 
fizettetik.

5. Bajmok és Csantavér puszták benépesítéssenek.
6. Az elöljáróság választási módja szabályoztatik.
7. A városnak pallos jog adatik.
8. Az egyházi patronatusi jog a város javára fenntartatik.

10. Köteles a hatóság veszélyes bonyodalmak és háború esetén a hadi 
célokra szükségelt közvetítő eszközöket kiszolgálni

11. A közbátorság érdeke hozza magával, hogy ugyan ezen helyhatóság a 
kívántató közrendőri közegekről gondoskodjék.

13. Az 1743-ban kiadott kir. szabadalom levél az eddigi gör. kel. vallású 
lakosok irányában teljes érvényben fentartatik, de ez után csak rom. kát. lakosok 
bocsájthatók a városba.
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14. Minden héten hétfői napon hetivásár és ezenkívül három országos 
vásár tarthatik u. m. 1.) Május 16-án Neg. Szent János napján, 2.) Kisasszony nap 
után való napon, és 3.) minden Szentek után való napon.

16. A város igazságszolgáltatási jogának gyakorlásában sem a katonai, sem 
a kamaralis hatóság ne akadékoskodjék.

17. Adósságokért, melyek másokat terhelnek, nem szabad zaklatni a pol
gárokat; ugyan ezek fölmentetnek mindennémű adóktól, vámoktól és harmin- 
cadoktól erőszakos és a tanács engedélye nélküli szállásadástól.

18. Ezen jogok engedélyek és szabadalmak az 1741. évi 29. t. c. értelmében 
csak is az római kát. vallású polgárok részére és javára alkalmazhatók.

19. A vörös viasszal használandó pecsét bővebben meghatároztatik.
20. Tartozik a város magát más szabad kir. városokhoz alkalmazni, külön

ben a szabadalom meg nem tartói és a hűtlenek példásan fognak megbüntettetni.
Mária Terézia királynő a Szabadka városának adományozott birtokokra 

nézve 1779. évi dec. 17-én kelt kibocsájtmányával megbízta a kalocsai káptalant, 
hogy a várost azoknak birtokába ősi szokás szerint iktassa be.

A káptalan Gaslevics Antal kanonokot küldé ki, mint megbízottját, királyi 
emberül (homo regius) Piukovics Antal Bácsmegyei helyettes alispán szerepel
vén.

A beiktatási eljárás nagyszámú nemesség, a szomszéd hatóságok, községi 
elöljárók közbenjöttével 1780. évi január hónapban tartatott meg. Ez alkalommal 
többrendbeli ellentmondások jelentettek be. Ezek közül:

1.) Január 10-én Kárász Miklósé igtattatott jegyző könyvbe, mely szerint 
ő a kőröséri soká vitatott terület iránt tesz óvást.

2.) Beliczay János Csongrádmegyei ügyész óvást tesz a városnak és az 
annak adományozott 12 pusztának Bács megyébe lett bekebelezése ellen, azért, 
mert az előidőkben mind ezek Csongrád megye területéhez tartoztak.

A beiktatás 2-ik, 3-ik és 4-ik napján ellentmondások nem jelentettek be, de 
az 5-ik napon 3.) Fejér Mátyás mint báró Orczy Lőrinc megbízottja óvását jelenti 
be a báró tulajdonát képező Mada és Kis szállás, valamint a Szabadka város 
tulajdonához tartozó Tompa puszták között megállapított határ vonalak helyte
lensége iránt.

A hatodik — vagy is utolsó napon semmiféle ellentmondás nem történt.
A kalocsai káptalan ezen beigtatásról szóló jegyzőkönyvet 1780. év febr. 1. 

napján teijeszté föl a királynőnek.
A József császár uralkodása alatti időben tíz éven át nem tartatván ország

gyűlés, csak az 1791-iki gyűlésen érte el Szabadka azon célját, miként az 1779-ik 
évben kelt privilégiuma az országos törvények közé beiktatassék. Érvényesítte
tett ez az azon évi 30-ik törvénycikkely által. Ezen országgyűlésen Szabadka 
képviselője Szucsics János volt.

Nem sok idő múlt ez után, mikor a haza polgárai nehéz megpróbáltatások
nak lettek kitéve. Jött előbb a török és azután a francia háború.

Már 1788-ban Szabadka város részéről egy csoport katona csatlakozott ezen 
sereghez, mely a török ellen indult. Ez a csapat úgy látszik Gróf Pálffy János ezre
débe osztatott, mert a zászlótartó Szucsics Pál új Palánka ostrománál vitézül 
elesvén, az erről szóló bizonyítványt a nevezett tábornok állítá ki 1790. évi dec. 
11-én Pozsonyban.
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A város fiai őseik példáit követve nem késtek hazájok iránti kötelmeiknek 
minden időben eleget tenni.

♦

1779 óta, mikor Szabadka város Magyarország szabad királyi városaihoz 
soroltatott, nem lettek érdemei csekélyebbek.

A városi tanács és a lakosság, ősei nemes példáját követve, folytonosan 
annyi áldozatot rakott a haza oltárára, miként ezek számát egész lajstromban 
kell felmutatnunk.

Ugyanis: 1791-ben, mikor II. Lipót Magyarország királyává koronáztatott, 
a nemzethez illő hódolat bebizonyítására az ország rendei ősi szokás szerint 
50.000 darab aranyat ajánlottak fel, ezen összegnek a reá cső részét lefizette.

1793-ban a francia háború kitörvén, az ellenség visszariasztására anyagi 
segély szükségeltetett; a város iparkodott ő Felségének segélyül 50 paripát 
(:értéke 13.357 ft) ajándékozni.

1795. évben, a midőn Szerémben a döghalálepemirigy pusztított, a Duna 
melletti őrvonalon Begecs községben egy tisztviselőt és 100 embert mindennel 
ellátva, kilenc hónapig tartott; ezeknek föladatuk volt ügyelni arra, hogy a pestis 
vidékünkre be ne hatoljon.

1797-ik évben 32 lovat állított ki a város azon intézkedés értelmében, 
melyet a magyar országgyűlés 1796-ban megállapított.

Ugyanezen évben a franciák ellen általános fölkelés rendeltetett; ehez 13 
lovas katonát állított ki. A város fiai közül Szucsics Boldizsár ez évben ment a 
harctérre, hol tiszti rangot nyert.

1799-ben az Uralkodónak következő önkéntes segedelmet adott;
147 pozsonyi árpát, 1550 pozsonyi mérő zabot; aztán 2578 pozsonyi mérő 

zab helyett, mérejét 32 krjávak számítva 1374 ftot és 56 krt; ismét 9207 forintot 
1725 pozsonyi mérő zab ára fejében; nemkülönben 1799. évben a háború költsé
geinek fedezésére segélyképen 2280 forintot és az aránylagos kivetés után 45 db 
ökröt.

1800-ban a hadi költségek fedezésére országos határozat következtében a 
most említett ökrök helyett 1000 ftot fizetett.

Azután önkényt adott: 1500 pozsonyi mérő zabot, 2294 forintot fizetve 
érette. Ezen és az 1805-ik években a többi insurgensekkel szintén fegyvert fogott 
az ellenség ellen.

Szucsics Miksa ugyanis az 1800-iki nemesi nagy fölkelésnél a Szabadka 
város részéről kiállított gyalogos század kapitánya volt, s ő vezette ezt az ellenség 
elé.

1809-ben az álladalom részére minden felszereléssel 100 lovat szolgáltatott; 
ugyanezen évben Szucsics István helybeli fölkelő nemes tiszt, mint lovassági 
kapitány Kis-Czellnél 50 franciát elfogott, részben pedig levágott.

Ugyanez évben 1000 pozsonyi búza és 1000 pozsonyi mérő zab tétetett a 
haza oltárára.

Adott továbbá Szabadka város az állam javára:
1812. évben: 5000 pozsonyi mérő búzát, 7500 pozsonyi zabot.
35 vexilátort; 619 akó bort.
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1813. évben: 42 vexilátort, 17 lovat; továbbá 12 teherhordó s 6 szállító lovat, 
végre 75 igavonó marhát.

Ismét 589 pozsonyi tiszta búzát; 3534 pozsonyi kétszerest; 5900 p. m. zabot. 
Ezeket természetben szállította Szegedre.

Ugyan 1813. évben a hadjárat szükségleteinél fogva, a fegyveren kívül 
teljesen felszerelve 35 könnyű lovas katonát és 108 vexilátort áldozott a közjó 
segedelmére.

1814-ben ismét 180 vexilátort, továbbá 1070 pozsonyi tiszta búzát, 5787 
mérő kétszerest, 6206 m. zabot,

1815-ben 862 p. m. tiszta búzát,
4663 p. m. kétszerest 
5000 p. m. zabot adott.

Ezen adományokon kívül 32 betanított lovat, 27 teherhordó és 12 hátas 
lovat, 90 vexilátort, továbbá Bajmok és Csantavér részéről 3 lovast kiállított. . .

Folytassuk még a lajstromot?
Nem szükséges. — Évről évre hasonló nagylelkű hazafias adományokat 

jegyezhetünk föl Szabadka város történetéből a mai napig.

(Folytatjuk)

Búcsú az emlékektől (1989)
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SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ

SZABADKA ZENEI VÁROSSÁ VÁLÁSA

Múltunk kutatói a királyi privilégiumokban keresik a bizonyítékokat Szabadka 
várossá válására; bármelyik helytörténeti munkába lapozunk is bele, rábukka
nunk az 1743. május 7-én kelt királyi privilégiumra, ..melynek erejénél fogva 
Szabadka, most már Szent-Mária néven szabad kamarai mezővárossá lett", még 
gyakrabban idézik az 1779. január 22-én kelt privilégiumot, amely városunkat 
Maria Theresiopolis néven szabad királyi várossá tette. Kevesebbet foglalkoznak 
múltunk kutatói 1781. szeptember 30-val, amikor Szabadka tárnoki város lesz, 
vagy az 1824. október 22-i privilégiummal, amely szerint a város a pallosjogot a 
hozzá tartozó falvakban is gyakorolhatja. . .  Mindezek azonban egy helység 
várossá válásának csak jogi kulisszái; mint ahogy (Berzsenyi szerint) ..nem 
sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat", úgy a várost sem a 
pátensek és privilégiumok teszik, hanem polgárainak gazdagsága — gazdagság 
alatt nem csupán és nem elsősorban az anyagi, hanem a szellemi javakra gondol
va.

Az a városkép, amelyet Kenyeres Kovács Márta fest, a korabeli források 
alapos tanulmányozása alapján a XVIII. század végi Szabadkáról, nem nyújt 
valami derűs látványt: a város nagy kiterjedésű falura emlékeztet, annál is inkább, 
mert lakosságának legnagyobb része még mindig csaknem kizárólag mezőgazda
ságból él. A monoton falusias élet hétköznapjaiba csak a lakodalmak, táncmulat
ságok visznek színt és változatosságot. Hogy mennyire nem túlzás ez a 
megállapítás, azt hadd támasszuk alá egy száz évvel későbbi panasszal. Iványi — 
már a XIX. század végén — így kesereg: ..A szellemi kultúra tekintetében még igen 
hátra vagyunk; nincsen társadalmunkban csak egy olyan testület is, amely ily 
nagy s gazdag városhoz méltó szellemi életet felébreszteni és fejleszteni igyekez
nék. Közmívelődési intézményeink leginkább csak külső keretűkben állanak 
fenn és passzív szerepet viselnek; belső kulturális tevékeny életűk igen kevés, a 
maguk elé tűzűtt eszményi céljokat nem igen valósítják meg. (...)

A kulturális stagnálásnak már fűntemlített okain kívül ti. a részben anyagi 
jólét okozta közönyön kívül és a kezdeményezéshez szükséges bátorságon és a 
kivitelre szükséges erkűlcsi és anyagi kitartáson kívül, mint utóbbinak magyarázó 
okát még azon kűrülményt is kell számítanunk, hogy társadalmi életünk nagyon 
is a helyi politikai viszonyok által ( ...)  és a helyi pártviszonyok által van befolyá
solva és föltételezve. (Van új a nap alatt? — Sz. V. L. megjegyzése.)

Régebben, amidőn a város értelmisége még igen csekély számú volt, és a 
lakosság majdnem kizárólag alacsony míveltségű parasztnépből állott; a maga
sabb igényű társadalmi életnek hiánya kevésbé volt érezhető." — Eddig Iványi 
véleménye az általános kulturális állapotokról. És ami az általános műveltség 
szempontjából áll, ugyanaz áll a zenekultúra szempontjából is.

A XVIII—XIX. század fordulóján Szabadkának két zenei együttese van: a 
Teréz-templom kis létszámú férfikara és a katonai zenekar. Hihetetlenül sok 
utánjárással sikerült a századfordulón Szabadkára került Arnold Gyűrgynek 
elérnie, hogy a városi tanács engedélyezze a kórus mellé űt zenész szerződtetését. 
Az már Arnold ügybuzgalmát dicséri, hogy nem nyugodott bele ebbe a siralmas 
helyzetbe — mert mit is lehet kezdeni egy ilyen kis létszámú zenekarral? —,
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hanem összeszed tucatnyi tehetséges gyereket, akiket hangszeres muzsikussá 
nevel. Zeneiskola-alapítási javaslatát a városi tanács elvben elfogadja, de megva
lósítására csak jó fél évszázaddal később kerül sor. Arnoldnak a kudarc nem szegi 
kedvét: tovább dolgozik tanítványaival és 1809-ben koncertpódiumra viszi őket; 
ez az első, mai értelemben vett nyilvános hangverseny Szabadka történetében, 
zenei várossá válásunk első állomása. További hangversenyek — például 1810-ben 
a budai tűzkárosultak javára — eredményeként 1814-től kezdve anyagi támoga
tást kap a várostól ez a minden iskolarendszeren kívüli zeneoktatási forma. A 
zenei élet pezsdülésének jeleként kell felfogni azt az (Iványi által idézett) adatot, 
hogy »az 1910-as években Schulcz György kávéház-tulajdonos kávéházában, az 
1830-as években pedig a sörházi új teremben a farsangban hetenként szokott 
bálát rendezni katonazenével, de leginkább a templomi zenészekkel, akik néha 
maguk is hangversenyt tartottakA hangversenyek gyakoribbá válásáról külön
féle forrásokból tudunk, többek között arról is, hogy a hivatásos muzsikusok 
mellett ezeken »művészetpártoló hölgyek és urak" is felléptek; Iványi révén 
tudjuk, hogy például 1835. április 19-én szintén Schulcz házában Arnold György 
templomi karmester vezetése alatt a városi és a vasas németek zenekara tartott 
nagy koncertet, amelyen az ezredes két leánya is énekelt.

Ez a gyakorlat a szabadságharc után is, amint a helyzet megengedte, 
folytatódott. 1868-ban azonban a katonazenekart feloszlatták, így a színház is, a 
város is, valamint az akkoriban nagy reményekre jogosító Palics fürdő is megfe
lelő zenekar nélkül maradt (a katonazenekar szolgáltatta nyáron Palicson a 
térzenét). A városi tanács megbízta a közoktatási bizottmányt, dolgozzon ki 
javaslatot, ..hogyan lehetne a kis létszámú templomi zenekart úgy átszervezni, 
hogy alkalmassá váljon a katonazenekar helyettesítésére és mindenütt megfelelő 
igénnyel léphessen fel".

A bizottság — illetve korabeli szóhasználattal: bizottmány — javaslatát két 
változatban terjesztette a tanács 1868. augusztus 27-i közgyűlése elé:

..Az egyik mód szerint — szól a javaslat — a zenekart legalábbis tíz elsőrendű 
fizetéssel ellátott egyénnel kellene szaporítani, ezt azonban a bizottmány annál 
kevésbé ajánlhatja, minthogy az itt divatos fizetésekért oly egyéneket, kik a 
zenekarra nyeremények lennének, szerződtetni nem lehetne, magasabb díjazá
sok megállapítására pedig a bizottmány jelenlegi viszonyaink között nem gondol
hatott.

A másik — és a bizottmány nézete szerint egyetlen — mód, mellyel zeneka
runkon jövőre, mégpedig gyökeresen segítve lenne: egy zenede — conservatorium
— alapítása a pesti, aradi, debreceni stb. hasonló intézetek mintájára.

Számtalan előnyei közül egy ilyen intézetnek csak néhányat emelünk ki:
Nemesbítené és fokozná a zene iránti érzéket, fejlesztené a szép iránti 

fogékonyságot, miáltal nagy befolyással lenne a város közművelődésére is; alkal
mat nyújtana a szegényebb szülőknek is gyermekeiket a zene több ágában 
alaposan kiképeztetni; öntudatra és kedvre ébresztené a sok szunnyadó és 
bizonyára kiválóbb tehetségeket és végül ami a legfőbb tekintetbe jó, ezáltal 
elérhető az, hogy a városi zenekar létszámát nem mint eddig folyton emelni, 
hanem 3—4 év múlva jelentékenyen lejjebb szállítani lehetne: helyeiket a zene
déből kikerült derék műkedvelőkkel töltvén be."

A közgyűlés a bizottság javaslatának második változatát fogadta el, kimond
ta a zeneiskola megalakítását, kinevezte tanárait — Állaga Gézát a gordonka és 
a nagybőgő, Souschek Vincét a hegedű, Barbaro Leonhardot az ének, Horn 
Józsefet, a felosztatott katonazenekar muzsikusát pedig a fúvós hangszerek
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oktatására — évi 300 forint fizetéssel. Egyúttal megvásárolta a katonazenekar 
hangszereit is: 27 hangszert, összesen 500 forintért, ami abban az időben rendkí
vül jutányos árnak számított. Jellemző azonban, hogy a zenede igazgatójává nem 
zenészt, hanem Franki Istvánt, a gimnázium igazgatóját nevezték ki.

A zenede első akadémiai végzettségű tanára Gaál Ferenc volt, akit 1882. 
október 1-én neveztek ki igazgatóvá és a Teréz-templom karnagyává. Gaál első 
dolga, hogy javaslatott nyújt be a városi tanácsnak a zeneiskolai oktatás megre
formálásáról. Ennek legfontosabb elemei: zongoratanszak megnyitása, a tanul
mányi idő felemelése hat évre (az addigi három helyett) és a zeneelméleti oktatás 
javítása. Szabadkán azonban nem könnyű dolog reformakat véghezvinni, főleg 
nem máról holnapra; Gaál javaslatát elvetik, anélkül, hogy alaposabban megtár
gyalnák. Csak a zongoratanszak megnyitására kap elvi engedélyt, de az is csak 
hat év múlva valósulhat meg, amikor összejön a pénz egy zongorára; mert addig 
a zenedének még zongorája sem volt! Gaál azonban nem tágít: folytatja a sokszor 
szélmalomharcnak látszó küzdelmet a városatyákkal, akik végül is kénytelenek 
engedni — 1888-ban kénytelenek jóváhagyni Gaál zeneiskolai szabályzatát, mivel 
sikerült kieszközölnie, hogy azt a belügyminiszter előzőleg jóváhagyja.

Közben az amatőrzene területén is történik egy és más: gyors egymásután
ban három delegylet is alakul a városban. Kúlfőként ismét Iványit idézzük:

..Városunk mulatni szerető lakossága a zenét és az éneket mindenkor 
szerette és pártolta; víg kedélyének énekkel adott kifejezést, ezzel fokozta baráti 
körben jó kedvét. Ámde magasabb szívnemesítő eszköznek nem bírta magát az 
ének felküzdeni, nemesebb időtöltés céljából rendszeres ápolásban az iskolán 
kívül nem részesült. A jó kedv csapongása a rendszabályok nyűgét nem szerette."

Voltak azonban kezdeményezők és támogatók, így alakulhatott meg 1865. 
július 12-én a szerb dalárda (Srpsko pevačko društvo), Manojlovics György 
kezdeményezésére. Anyagi alapját a többszólamú egyházzene művelésére tett 
Ostojié-féle alapítvány képezte, amelyből a dalárda évi 200 forintot kapott a 
karmester díjazására, ennek fejében vállalta, hogy jelentősebb ünnepnapokon a 
templomban is énekeljen.

A Szabadkai Dalegyesület Brenner József kezdeményezésére alakult ..a 
magasabb énekmüvészetnek magyar nemzeti irányban való ápolása céljából". 
Ennek a dalárdának kizárólag értelmiségiek voltak a tagjai. Azonos társadalmi 
réteghez tartozókat gyűjtött tagságába az 1898-ban alakult Iparosdalárda is. 
Mindkettőnek Gaál Ferenc volt a karnagya, 1906-ban bekövetkezett haláláig. A 
megüresedett igazgatói és karnagyi állásba a városi tanács az akkor már országos 
hírű zeneszerzőt, karmestert és zenepedagógust, Lányi Ernőt nevezi ki.

Amit elődei megkezdtek, arra Lányi tette fel a koronát: új alapokra helyezi 
a zeneoktatást, azzal a céllal, hogy az addigi, ..saját szórakozást szolgáló muzsi
kálás tanítása helyett a zeneiskola célja egy magas szintű zeneoktatás és zenei 
káder nevelése legyen", a foghíjas templomi zenekart átmenetileg műkedvelőkkel 
(a zeneiskola legtehetségesebb növendékeivel, baráti körének és családjának 
tagjaival) egészíti ki — 1908-ban az első filharmonikus hangversenyről számolnak 
be a lapok —, és sikerül elérnie, hogy a templomi zenekar helyett Szabadkának 
intézményes (hivatásos) városi zenekara legyen. A városi zenekar szervezéséről 
szóló szabályzatot a városi tanács 1909. szeptember 30-án fogadja cl. Ez a dátum, 
ez a határozat Szabadka zenei várossá válásának legalább olyan fontos beteljesü
lése, mint annak idején a királyi privilégium volt; ezzel vált Szabadka zenei 
értelemben (is) várossá.
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SILLING ISTVÁN

A HITÉLET SZENTELMÉNYEI ÉS FÖLDRAJZI NEVEI 
KUPUSZINÁN

Kupuszinát (Bácskertest) szakrális emlékművekben igen gazdag településként 
tartják számon a Bácskában, sőt vajdasági viszonylatban is. Ez a mintegy 2500 
lelket számláló magyar lakosságú falu a népi hagyományok kincsesbányája, s 
nemcsak ősi nyelvjárását vagy pompás népviseletét tudta megőrizni a telepíté
sétől (1751) eltelt mintegy harmadfél évszázad alatt, de ősi hitében, római 
katolikus vallásában máig megingathatatlan, s valószínűleg ennek köszönhető, 
hogy sok régi népszokás ma már csak ebben a faluban él széles e vidéken. A vallási 
fogalmakhoz kötődő jelképek, emlékművek a faluban még húsz évvel ezelőtt is 
létesültek. Ezek általában tájékozódó pontul szolgálnak a lakosság körében, s így 
a földrajzi név szinte mindegyiküket megilleti.

Legtöbb természetesen a kereszt, a kereszténység legáltalánosabb és legel
terjedtebb szimbóluma. Leginkább utcák kereszteződésénél állították fel őket, s 
java részük máig épen, gondozottan áll; a legnagyobb katolikus ünnepeken 
látogatott is, főleg természetesen nagypénteken, Jézus keresztre feszítésének 
napján, meg az azt követő húsvéton. Ilyenkor rendbe teszik az állíttatók, illetve 
leszármazottaik, vagy azok híján a kereszt közvetlen szomszédságában lakó 
asszonyok a környékét, friss virágot helyeznek a talapzatra s gyertyát gyújtanak 
nagyszombat éjszakáján a feltámadás emlékét tisztelve, ünnepelve. De hasonló a 
helyzet mindenszentek napján is.

A legtöbb idegen, vidéki ember Kupuszinára Zombor felől érkezik, ezért mi 
is a falut abból, tehát északkeleti irányból járjuk be, mintegy a keresztjáró napok 
zarándokaként, hogy bemutassuk az emlékműveket, illetve földrajzi neveket; 
először a falu belterületét vizsgálva, majd a határban is széttekintve.

A Zombori úton haladva a falu központja felé, a bal oldali első ház előtt áll 
az első kereszt:

Isten dicsőségére emeltette Péter Gáspár és neje Guzsvány Mária — 1944.
A kereszt a PÉTRINYÁ KÉRÉSZT. Mögötte volt az állíttató Péter család 

gabonafelvásárló telepe, s az ő ragadványnevük vált a földrajzi név részévé.
Néhány száz méterrel beljebb, de mégis a Kiltelek falurészben, a vasút és a 

közút kereszteződésénél áll a VASÚTI KÉRÉSZT:
Isten dicsőségére emeltették Kerhut János és neje szül. Hodovány Rozália —

1907.
A külső falurészt elhagyva hamarosan a faluba jutunk, ahol is az első 

útelágazásnál szintén kereszt áll, melynek neve csak KÉRÉSZT, és külön név 
nem jutott neki; a falubeliek szerint ..azé, mer késén csin&t&k". Ezt a keresztet

Isten dicsőségére állítatta Pécsics szül. Antalovics Katalin — 1942.
Közvetlenül vele szemben, a régi kupuszinai templom és temető helyén áll 

a KAPOLNÁ Á PÁP SÁRKÁBÁ és a KÉRÉSZT Á PÁP SÁRKÁBÁ. Az elsőben 
Szűz Mária szobra a kisded Jézussal:

Isten dicsőségére emeltette Molnár Lórincz és neje Marásek Teréz — 1924.,

552



míg a kereszt felirata:
Isten dicsőségére emeltetett 1924.
Ha innen északnak fordulunk, az Ady Endre utcába, a Budzsákbá jutunk, 

ahol is az első sarkon keresztet találunk az újabb időkben telepített kis liget 
közepén. Ez a GRÉDÁJI KÉRÉSZT:

Isten dicsőségére emeltetett 1914.
Nevét az Ady és a Duna utca találkozását jelölő földrajzi népnév, a Grédá 

után kapta, hiszen ott áll, s amely felé minden lakodalmi menet elmegy, mert ..á 
Grédá köri kel ménni, áz úgy szokás".

Az Ady Endre utca végéig nincs több útkereszteződés. A végén, a határba 
indulók még felpillanthatnak egy keresztre, melynek neve KÉRÉSZT Á BUD- 
ZSÁK VÉGIN:

Isten tiszteletére emeltette Krivda János és neje Koleszár Verka —1927; 
valamint a mellette álló Szent János emlékműre, melyet így neveznek: 

SZOBOR Á BUDZSÁK VÉGIN, s a következő feliratú:
Emeltették Krivda János és neje Koleszár Verona —1929.
És a ki szent anyádnak mondád:
,ASSZONY ÍME A TE FIAD 7 
Azután a tanítványnak:
,IME A TE ANYÁD 7 szereteted 
szent anyádhoz kapcsoljon.
Öreg kupuszinaiak emlékezése szerint e család tragikusan elveszítette 

legényfiát, s nagy bánatukban reá emlékeztek Jézus szavaival.
Innen már vissza kell fordulnunk a faluba és a Budzsák másik ágán a 

Nágyuccá, vagyis a Tito marsall utca felé indulunk. A Tito marsall utca és a 
Zombori út sarkán áll Szent Anna katolikus temploma, amely 1913-ban épült fel. 
Előtte és udvarában több emlékmű áll, azonban most csak a főbejárat előtti 
keresztet, a TEMPLOM ELÉTTI KÉRÉSZT-et említjük:

Alapította Obrotka András és neje Molnár Éva 
s a többi emlékműre még visszatérünk.

A templomtól a harmadik ház előtt áll a DUBÁC KÉRÉSZT:
Isten dicsőségére emeltette Dubacz István és neje Fridrik Mária — 1902.
A fő utcán tovább haladva az első jelentősebb útkereszteződésnél állt a 

FRIDRIK KÉRÉSZT, amelyet a benzinkút építése miatt pár házzal távolabb 
helyeztek, az alapító leszármazottának háza elé:

Isten dicsőségére állítatta Fridrik Vince —1932.
A következő útkereszteződés a Nágyuccá és a Szárázsor (Rövid utca) talál

kozása. Természetesen itt is áll kereszt, a DOMORÁDÉKÉ KÉRÉSZT a követ
kező felirattal:

Alapította Szlamecska József
Köböl újra építtette Domorád Imre és neje Pópé Rózália — 1911. Isten 

dicsőségére.
A Tito utcában tovább már nem találunk emlékművet, pedig van még egy 

jelentős útkereszteződés, a szelencsei. A Szelencse az a falurész, melyben egyet
len emlékmű sem található.

A Nágyuccá végén találjuk a Kálváriát. A mesterséges dombocskára vezet
nek a STÁCIJÓK:
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Isten dicsőségére alapította ezen stácziókat Fridrik Marinka — 1901.
A dombtetőn pedig a KÁLVÁRIJÁJI KÉRÉSZTÉK MÉG Á ÁNGYÁL s a 

két kereszten a két lator, a középsőn pedig Jézus:
Isten dicsőségére a bácskertesi hivek közadakozásából emeltetett — 1941.
A fő utcával párhuzamosan fekszik a Kossuth Lqjos utca, népi nevén a 

Kisuccá, bár ugyanolyan hosszú, mint a Nágyuccának nevezett. Ezen utca köze
pén, a Malom uccával (Kis Ferenc utca) szemben áll a JÁNOVICS KÉRÉSZT: 

Isten dicsőségére álitatta Janouits András és neje Janovits Julis —1929.
A következő kereszteződés pedig a Rövid utca másik végén, ahol az ÁBÓ 

KÉRÉSZT áll:
Isten dicsőségére emeltette Obrotka András és neje Molnár Éva —1907.
A falu központjától nyugati irányban indul a Duna utca, illetve a Sáruccá, 

melynek csupán a vége felé találunk keresztet, ez a GYTJKÓ KÉRÉSZT:
Az Isten dicsőségére alapította Szikora Mihál és neje szül Domoráth Erzsé- 

beth. - 1892.
A többi utca már szűkebb, rövidebb, nemigen alkalmas emlékművek eme

lésére. Valószínűleg lakói is szegényebbek voltak, s így vagyonukból nemigen 
futotta ilyenfajta kiadásra.

Bár az eddigi keresztek felsorolása sem szűkes, mégis legalább ennyi 
szakrális emlékmű van Kupuszinán, melyek egyes szentek megbecsülését hirde
tik, s azok hathatós segítségnyújtásért emeltettek.

A Zombori út 22. házának udvarában áll Nepomuki Szent János szobra, a 
SZENT JÁNOS, 1833-ból, egy a falut övező kis csatorna partján. Valamikor 
beépítetlen terület volt, bár a szobor első helye mégsem ez, hanem az egykori 
gyárépület helyén állt.

Ugyanebben az utcában van egy kis kápolna, a BETLEHEM, a születés 
jellegzetes ábrázolása apró szobrokkal:

Isten dicsőségére emeltette Mikó Pál és neje Sóta Mária —1928., 
annak emlékére, hogy a Szentföldön járt gazda szerencsésen hazaérkezett.

A már említett régi templom helyén épített kis kápolnában a Szűzanya 
szobra látható a kisded Jézussal, s a kápolna felső bemélyedésében kis térdeplő 
angyal.

A plébánia előtt Mária-szobor áll, a MARJA:
Mária segíts!
Emeltette szűz Mária tiszteletére Buják Péter —1877.
Az Ady Endre utca végén álló Szent János-szobrot már említettük. A Duna 

utca elején találunk az egyik kerítésben egy kis kápolnát. Neve csak KÁPOLNÁ: 
Isten dicsőségére állítatta Buják Péterné—1943., s benne szűz Mária szobra. 
A templom körüli szobrok közül a templom bejárata, homlokzata előtt áll 

a JÉZUS SZÍVE szobor:
Isten dicsőségére emeltették Guzsvány Anna és férje Koleszár Pál — 1906., 

valamint a MÁRJÁ SZÍVE szobor:
Isten dicsőségére emeltették Kerhut János és neje Guzsvány Anna —1908. 
Velük szemben, az egész vidéken ismeretes s a förtelmes kolerígárvány 

megszűnésének emlékére állíttatott Szentháromság-szobor, a SZENTHÁROM
SÁG tűnik a falu központjába érkező szemébe, melynek oszlopán ez olvasható: 

Isten dicsőségére készítetett a kupuszinai egyesült ezéh által 1864 évben.
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A templom udvarában szent Vendelnek, az állattartók és a háziállatok 
védőszentjének szobra található, a VENDEL, e röpke fohásszal:

Szent Vendel!
Szent szemed rólunk ne vedd el!
Könyörgésünket fogadd el
Kérd az Istent, hogy tartsa meg karjainkat,
Bár esztelen, de bűntélen barmainkat. 1930.
A Vendel mellett emelték fel a lourdes-i Szűz Mária kápolnáját, a LUR- 

DESI-t az előtte térdeplő Bernadett-szoborral. Ez a BÉRNÁDÉT.
A fő utcán van még a FLÓRJÁN, Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszent

jének és a tűzkártól óvó szentnek az emlékműve:
Isten dicsőségére emeltette Janovics Verona — 1911.
A benzintöltő állomás helyén nemcsak a már említett kereszt, hanem a 

Hétfájdalmú Szűz Mária szobra is állt; a HÉTFAJDÁLMÚ ma öt házzal lejjebb, 
a Balogh család háza elé került az útkereszteződésről:

Isten tiszteletére emeltette Balogh József és neje Guzsvány Erzsébet —1905. 
A fő utca 61. számú házának kerítésében találjuk Kupuszina legfiatalabb 

egyházi jellegű emlékművét, egy kis Jézus szíve kápolnát. Ez a FIDRIKÉKÉ 
KÁPOLNÁ:

Isten dicsőségére emeltette Fridrik Imre és neje Balogh Erzsébet —1965.
A Duna utca 47. számú házának kerítésében szintén kis kápolna van a 

lourdes-i Szűzanya képével. Ez a SÓTÁ-KÁPOLNÁ, felirat nélkül. A Sóta veze
téknevű család készíttette újabb otthonának kerítésébe, ugyanis a régi otthon 
helyére építették a gyárat, s így a kápolnát is áthozták.

S az utolsó belterületi kápolna az Arany János utca 2. számú házának 
kerítésében, melyben szent Antal szobra a kis Jézussal és a Piéta szobor szorong 
egymás mellett. Ez a KRISTÓF-KÁPOLNÁ, a ház mai tulajdonosának ragad
ványnevéről, felirata:

Isten dicsőségére emeltette Kazimity János és neje Veszelity Maris — 1927. 
Ha mindezt összegeznénk, bár még korai, máris megállapíthatnánk, hogy 

Kupuszina lakói megkülönböztetett figyelmet fordítottak s fordítanaka a szentek 
tiszteletére. Mindezek az emlékművek a falu lakóinak vallásosságáról tesznek 
tanúbizonyságot. Egyházi szertartásokat nem tartanak mellettük, csupán a kál
váriái keresztet és a stációkat keresik fel az asszonyok, lányok nagypéntek 
estéjén és ott imádkoznak, énekelnek. E keresztek és kápolnák Kupuszinán is 
szentelményként szerepelnek felszentelésük után. A keresztszentelésre körme
net indult a templomból hordozható feszülettel, lobogókkal, s egyházi szertartás 
közepette a pap szentelte fel az újonnan állított keresztet. Azóta az asszonyok 
máig keresztvetéssel tisztelik meg a szentelményt, tehát vallási megnyilvánulás 
színhelyévé váltak a keresztek vagy más szákrális jellegű emlékművek. Keresztve- 
tés közben köszönnek az asszonyok: ..Dicsértessék a Jézus Krisztus!" A férfiak 
pedig jobb kezükkel megemelik kalapjukat, újabban csak megbökik a kalap 
szélét. Öreg falubeliek a boszorkányok tevékenységi helyeként is emlegetnek 
néhány keresztet, vagyis a rossz megnyilvánulásai is itt történtek.

A Kupuszina belterületén lévő emlékművek mellett a falu határában is több 
ilyen szimbólum áll.
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A faluhatárt jelölő ősi határdomb vagy határkő fogalma ismeretlen Kupu- 
szinán. Azonban a szakrális emlékművek, főleg keresztek elhelyezése a határban 
némileg ilyesfajta nyomokra enged következtetni. S hogy ilyenek léteztek a falu 
határában, azt legjobban egy, a budapesti Magyar Országos Levéltár Monial Vest 
Budae (Óbudai apácák) fontjában a fasc. 31. Nr. 1. számú okmány bizonyítja, 
melynek szövegéről Iványi István másolatát őrzi a zombori Történelmi Levéltár 
a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat fondjának anyaga is (47-2307):

»I. Károly király rendeletére a pécsi káptalan aug. 4. 1338. bejáratta posses- 
siones magistri Cyko et Johannis: Poppy et Hetus in cothm. de Budrugh contra- 
diktio nélkül (már azelőtt is övék volt). A méták: kezdve a clausura piscinae 
Dunahegy-nél amely megmarad Stephano flflio Demetrii, ezután Ewrenfoka et 
Zygethfoka között egy nyárfáig, erre keletre ad Beseneufeu s később délre fordul, 
ismét keletre. . .  a nagy ut mely Budrugh bői Beche-be vezet, most délre egy régi 
határdombig, amely Rouazlyuk körül van qeae est abbatis de S. Petro tovább 
délre sokáig két határdombig jukta Gumurfok, jukta quod itur ad piscinam 
Aldunahegh vocatam és ezen keresztül még délre usqe ad commetaneitam villáé 
Chenche, inde per candem piscinam ad alias duos piscinas Lasuv et Kereg- 
kuz. . .  inde de Kerekhegh cadit in fluvium Danubi in quo Danubis vad per 
medum versus merid usqe ad piscinam Churnahorda."

A fentiekhez kapcsolva meg kell jegyeznünk, hogy a Poppy, később Papi és 
Hetus, illetve Hetes nevű települések a mai Kupuszina területén léteztek a török 
hódoltságig. A középkori Szent Péter apátság pedig, melyről szintén szó van az 
okmányban, a mai Monostorszeg, illetve a régi Bodrog vagy Bodrogmonostor 
területén állt, mely felé az egykori Rouazlyuk méta (határjel) mutatott. Talán ez 
az egyetlen, a Duna folyót kivéve, amely máig élő földrajzi neve a kupuszinai 
határnak, csak éppen a nyelvfejlődés következtében ma Rókadombnak hívják, s 
valóban Monostorszeg felé irányít. A lakottság és a magyar nyelvű lakosság 
folytonosságának jelét is felfedezhetjük ebben. A sok halászhely, halastó (pisci
nam), meg a szintén jó néhány -fok utótagú név a Duna ágainak közelségét 
mutatja s utal az akkori lakosság foglalkozására is.

Ma Kupuszina három községgel és egy folyóval határos: Zomborral, Mo
nostorszeggel (Bački Monoštor) és Apatinnal, valamint a Dunával. Az északnyu
gati irányban fekvő Monostorszeg felé az út valamikor a Duna gátján vezetett, s 
a mai Duna utca végétől induló Sáruccáji országút első útkereszteződésénél áll a 
SÁRUCCAJI KÉRÉSZT:

Isten dicsőségére a kupuszini hivek közadakozásából fölállittatott 1924.
A keleti irányban lévő lévő Zomborral a falut korszerű műút köti össze. 

Ennek régi neve Országút, melynek elején, a Kisháti dűlőút sarkán állt egykoron 
a FÁKÉRÉSZT. Ez volt az egyetlen emlékmű Kupuszinán, mely a háborút követő 
változó világ áldozatául esett.

A Fák£r£szt után az Országúton haladva még három dűlőt találjuk a 
KÍKÉRÉSZT-et (Kőkereszt), mely az előbbitől anyagában különbözött. Az egy
azon úton lévő kereszteket tehát így is meg tudták különböztetni. E kereszt 
felirata:

Isten dicsőségére emeltette Guzsvány János és neje Vlah Anna —1924.
Ez a mai műút már több mint egy százada használatos. Azonban az őt 

megelőző Zomborba vezető út a gyártelek alatt, északkeletről indult a város felé.
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Ebben az irányban állt egykoron a BÉNUS KÉRÉSZT, amely fakereszt volt pléh 
korpusszal a Kukuricáfédek, a Szívás, a Szigótyká és a Szálasok dűlők keresz
teződésénél. Az időjárás viszontagságai tették tönkre. Felirata nem volt. Nevét 
az állíttató család ragadványnevéről kapta.

Apatin déli irányban fekszik Kupuszinához viszonyítva. Az oda vezető út 
volt a Székesi ut, amelyen, igaz, nem útkereszteződésnél állt a SZÉKESI KÉ
RÉSZT, az idő vasfogának martalékául esett határt jelző emlékmű.

Ezen az úton áll ma a HÉTSZÍVÍKÉ KÉRÉSZT:
Isten dicsőségére emeltette Molnár György és neje Pécsics Verona —1946., 

valamint a HÉTSZÍVÍKÉ KÁPOLNÁ:
Emlékül Isten dicsőségére —1941 

egymás mellett, csak az utóbbi kifosztva. Nevüket az állíttató férfi, a ma is élő 
Molnár György ragadványnevéről kapták.

A Duna mentén is el tudtak s tudnak jutni a kupuszinaiak Apatinba, s oda 
a Szlátyináji országúton indulnak, melyen kápolna is, kereszt is — nem egymás 
mellett — jelzi az utat. Az előbbit, amely szintén üres

Isten dicsőségére emeltették Pécsi András és neje Guzsvány Katalin —1928 
PÉCSI KÁPOLNÁ néven ismeri a falu lakossága. Az utóbbi az ORSZÁGÚTI 
KÉRÉSZT:

Isten dicsőségére álitatta Vígh Imre és neje szül Balogh Katalin —1924.
S a határban található még egy kápolna a Brösztovác határrészben a 

BRÉSZTOVÁCON Á KÁPOLNÁ:
Isten dicsőségére emeltette Koleszár István és neje Sota Veronika —1925.
Ez a kápolna sem kerülte el a vandálok figyelmét, s most már megállapít

ható, hogy a kupuszinai határban minden kápolna üres, kifosztott, büntetlenül 
megszentségtelenített. Senkinek sem volt érdeke védeni a múlt, de Kupuszina 
esetében a jelen eme fontos jeleit. A falu lakói pedig csöndben hallgattak az 
ateista idő súlya alatt. De e kápolnák még így is, üresen is végzik a maguk 
funkcióját vallásgyakorlásban és a földrajzi nevek világában is kitörölhetetlenül.

A még nem említett, de talán a leggyakrabban használt egyházi jellegű 
földrajzi név a NÁGYKÉRÉSZT:

Isten dicsőségére állítatta Dubac István és neje Fridrich Mária és Polák 
Anna —1910.

Ez a kereszt a temető közepén áll, s minden koporsót, mielőtt a sírba 
engednének, elébe letesznek, ahol is rövid szertartás következik, s csak azután 
indulnak a sírgödör felé. A NÁGYKÉRÉSZT a legtöbbet emlegetett s a falu lakos
ságának hitéletével kapcsolatos földrajzi név Kupuszinán. Jelenünk fájdalma 
mondatja ki velünk ily sokszor a nevét, hiszen évente kétszer annyi temetés van 
a faluban, mint keresztelő.

A falu határában álló szentelmények funkciója a mindenkori áhítatra 
biztatás mellett a búcsújáró zarándoklatoknál is megnyilvánult. A környező 
községekbe, de távolabbi kegyhelyekre is — a leglátogatottabb Máriagyűd volt —, 
gyalok mentek a kupuszinaiak. A menet elején feszületet vittek, majd két piros 
lobogót a templomból, s útközben imádkoztak, énekeltek. Ha Apatin irányában 
haladtak, akkor a SZÉKESI KÉRÉSZT-nél álltak meg külön is imádkozni, meg 
a Szent Rókus-szobornál, de az már az apatini határ területén volt. Monostorszeg 
felé már a Duna utca végén álló GYTJKÓ KÉRÉSZT-nél mutattak be ájtatosságot.
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A szentelmények előtt tiszteletadásként háromszor hajtották meg a lobogókat. 
Pénzt is gyűjtöttek a kereszt elé terített kendőbe, s az összegyűlt pénzért misét 
rendeltek bűneik bocsánatáért a templomban, ahová igyekeztek.

A Szent Márk-napi búzaszentelésnél is fontos szerepük volt a határbéli 
szentelményeknek. Általában a FAKÉRÉSZT-hez vagy a BÉNUS KÉRÉSZT-hez 
vonultak ki a hívők szintúgy lobogókkal, sőt a Mária-lányok még a hordozható 
Mária-szobrot is kivitték a templomból a vállukon. Ezt a szokást a II. világháborút 
követő változások miatt később nem gyakorolták.

Összegezésként elmondhatjuk, hogy Kupuszina belterületén és határában 
21 kereszt és 22 más szakrális jellegű szentelmény: szobor, kápolna áll, ame
lyeknek felét 1918 előtt, másik felét pedig a két világháború közötti években 
emelték a kupuszinai hívek, míg a II. világháború alatt ötöt, az után pedig csak 
kettőt állíttattak. Mindegyik felirata az Isten dicsőségére . . .  kezdetű felajánlást 
tartalmazza. Ezt sztereotip szövegnek is felfoghatjuk, de ugyanakkor jelezheti a 
kupuszinaiak mély vallásosságát, Istenbe vetett erős bizodalmát is.
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HERCEG JÁNOS

KITEKINTŐ
NAPLÓJEGYZETEK 105.

A franciák mintha még mindig nem tudtak volna magukhoz térni a révületből, 
amelynek központjában a harmincas évek közepétől Sartre állt. Most fiatalkori 
írásait és naplóját adta ki az egyébként igényes Gallimard. Első novellájával, 
melyet tizenhét évesen írt, Jézus hatását elmondva saját magára, nem csekély 
elragadtatással, amin a mai kritika nem győz csodálkozni. Aztán a filozófusokhoz 
való viszonyát taglalta, Nietzschével az első helyen, aki a század első negyedében 
Európa-szerte lenyűgözően hatott a fiatalokra, erős világnézeti hatásával is. Ahol 
ez a világnézet a megkülönböztetéssel járt, ott elkerülhetetlenül a fasizmusban 
jutott kifejezésre, mint ma a művelődéstörténészek megállapítják, ujjal mutatva 
a németekre és olaszokra.

A fiatal Sartre a másik oldalra sodródott, ahol kozmopolita szelek fújdogál- 
tak, erős baloldali befolyással, úgyhogy Sartre barátja, Paul Nizan meg sem állt 
a kommunista ideológiáig, s abban reménykedett, hogy az orosz októberi forra
dalom óhatatlanul győzedelmeskedik egész Európa gondolatvilágában. Kommu
nista lett, miután a kor filozófusait a megkövesedett politikai rendszerek bősz 
..házőrző kutyáinak" nevezte, s megírta regényfolyamnak tervezett művének első 
részét, amelynek La Conspiration volt a címe, minthogy a harmincas évek elején 
már élesen kirajzolódtak a fasizmus összeesküvésének a jelei.

Aztán ahogy jött, úgy el is múlt fölötte a baloldali világnézet minden mást 
elnémító hatása, kiábrándult a szocializmusból, úgyhogy 1938-ban ki is zárták a 
Francia Kommunista Pártból. Két évvel később pedig, amikor Hitler csapatai 
megrohanták a hazáját, az első harcokban elesett.

Vetélytársa, Sartre, mint mondani szerette, nem adta oda olcsón magát a 
kínálkozó rendszereknek. Szkeptikus természete megóvta attól, hogy verseny
társával, Nizannal lekösse magát velemelyik merev ideológia szegeletkövéhez. 
..Természet dolga volt" — mondják most a bölcsek a kötet legizgalmasabb ré
szeiről, az ifjúság küzdelmes keresésének állapotáról szóló naplószerű feljegyzé
seiről szólva, érzelmi érdeklődésével Simoné de Beauvoire iránt, s szégyenkezve 
vallotta be, hogy önmagával szemben jóval nagyobb volt az érdeklődése, mint a 
világ dolgai iránt. És ez az elfogulatlan önbírálata már a későbbi Sartre-t állítja 
az olvaső elé, aki szkepticizmusával nemcsak a világ dolgairól fogalmazta meg a 
véleményét, de önmagát is képes volt kellő kritikával nézni anélkül, hogy ked
vezőtlen véleményét elhallgatta volna.

Csak egy dologban maradt rendíthetetlenül következetes: író akart lenni 
mindenáron. Szavakba foglalni, olykor áttételesen is véleményét az életről, amely 
mégiscsak mindennél fontosabb.

Állítólag, mint most olvasom, kertelés nélkül bevallja: ..Elsősorban író 
szerettem volna mindig is lenni. Meg akartam kóstolni a dicsőség ízét és meg
kóstoltam. Később valami mást is akartam, de sehogy sem tudtam eldönteni, 
hogy mit. Ezzel adtam a legtöbb gondot kritikusaimnak."
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Az olvasó mintha ezt a rejtélyt is megfejthette volna Sartre műveiben. Egy 
nyugtalan szellem szinte hősies vívódásait önmagával és a világgal, amely nem 
mindig volt a kedvére való.

S ezzel írta be aztán nevét tartósan az európai irodalom történetébe, a maga 
korának elfogulatlan képét is megrajzolva. Azzal a bizonysággal, hogy az élet és 
irodalom viszonyában mégiscsak az előbbinek jutott a nagyob és igazabb szerepe. 
Az ifjúkori csapnivalóan rossz versekkel is bizonyítva az esendőségek próbatéte
lét.

♦

Az orosz irodalom jelenléte a művelt magyar köztudatban érthetően izgal
mas folyamat volt. így visszanézve rá a múlt század közepéig, amikor Bérczy 
Károly Puskin-fordítása nyitott kaput az oros irodalom előtt, talán a legizgalma
sabb, s legszívesebben azt mondanám döntő fejezete volt szellemi életünknek. Az 
Anyegin tartós hatása, ..az ábrázolt valóságnak szinte tündéri gazdagságával", 
ahogy Babits írta elragadtatással róla, egy merőben eredeti világba engedett 
betekintést. Utána Tolsztoj, Turgenyev, Dosztojevszkij hatása mintha évtizedek
re elhomályosította volna az európai regény fényét Magyarországon.

Ezt bizonygatja Az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott doku
mentumai című hatalmas recepció, amelynek most jelent meg harmadik, 700 
oldalas kötete. Ez a huszonnégy évet átfogó fejezet a két háború közötti időről ad 
áttekintést, amikor egy jobboldali, erősen öncélú hivatalos politika határozott 
irányt igyekezett szabni az irodalmi közízlésnek. S talán éppen ezért lett annyira 
vonzó, ami az irodalomban orosz volt.

Mert akkorára már kialakultak a kapcsolatok, s már állandó közvetítői 
révén minden figyelemmel kísérhető volt, ami az orosz literatúrában történt.

Számunkra külön érdekességgel bír, hogy az egyik legismertebb orosz 
fordító, Ambrozovics Dezső annak az Iván Ambrozoviénak volt az unokája, aki 
a likai bevándoroltak történetét és küzdelmeit írta meg a maga ..illír" nyelvén 
máig egyedülálló dokumentumként. A kilencven évet megélt Iván Ambrozovic 
jelentős személyiség volt Bács-Bodrog vármegye közéletében, s hogy aztán uno
kája, a Képzőművészeti Társulat tikára, s a Műcsarnok című folyóirat szerkesztője 
Puskin, Turgenyev, Gogol, Tolsztoj, Csehov és Gorkij fordítója lett, könnyen 
megengedi a feltevést, hogy hazulról hozta magával szláv rokonszenvét és nyelv
tudását.

A hatalmas összefoglaló munka persze nem vette figyelembe ezt a mi kis 
helyi kitérőnket, annál kitartóbban sorolhatta fel, mi minden történt az orosz 
irodalomhoz való viszonyunkban abban az időben, amikor a tizennégyes háborút 
követő időben a hadifoglyok hatalmas tömege került személyes kapcsolatba az 
orosz néppel. S így csak erősíthette a kacsolatot, melyet a magyar tolsztojánusok 
építettek ki, úgyhogy a legelőkelőbb folyóirat, a Nyugat a húszas évek végén 
Gorky közvetlen segítségét kérte a legújabb orosz irodalom közelebbi megismer
tetéséhez.

Gorkij Szergejev Censzkij regényére hívta fel a figyelmet, jóllehet már 
Katajev is jelentős helyet folgált el, s Gladkov, a harminc új orosz elbeszélő 
antológiája pedig szinte forradalmasítani látszott az egész világirodaimat, s így
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Szenteleky ugyancsak követendő példaként hívta fel rá a jugoszláviai magyar 
irodalom kezdeti szakaszában a fiatalok figyelmét.

Az orosz irodalom közvetlen hatását a második világháború után már 
csaknem kötelező lett elfogadni. Nem hiszem azonban, hogy ezt a hivatalos 
készséget a Tankönyvkiadó által megjelentetett hatalmas munka a legcsekélyebb 
módon elítélte volna. Mert hiába változott meg a rendszer gyökeresen Magyaror
szágon, a nemzedékek, amelyek négy évtizeden át az orosz irodalom kötekező 
hatása alatt nőttek fel, nem lehettek képesek ezt a szellemi kígyóbőrt egyszerűen 
levedleni.

Ettől eltekintve azonban figyelmet, sőt elismerést érdemel ez az egész 
grandiózus vállalkozás, amely más irodalomtörténeti érdeklődést megközelítő 
arányokban sem tudott dokumentálni. Ez volt, ez uralt mindent. Ezt kellett 
tudomásul venni máig.

♦

Cioran, a román származású francia filozófus érdekes tanulmányt írt az 
utópiáról. Persze jóval átlépve az irodalmi műfaj határát, s általános társadalmi 
vonatkozásokban keresve sikerének titkát, mint az ábránd és remény állandóan 
résen levő fenoménját, ugyanakkor határozottan elutasítva esztétikai igazságát. 
Szerinte minden utópia csalás és megtévesztés, olyannyira, hogy valósággal bántó 
minden rossznak a hiánya benne, ami nélkül pedig nincsen élet. Nem a megva
lósulás rózsaszínű ígéretével, hanem mint bölcseleti fikció, amely irodalmi for
mába öntve óhatatlanul giccs lesz, s naiv unalom.

Ugyanakkor, mintha az emberi társadalomnak mégis szüksége lenne rá, 
ezért van ott közösségi összetartó erőként, még csak nem is mindig kifejezve azt, 
de a dolgok alján, mintha nélküle hiányos lenne az élet. Nemcsak a vallás tételes 
törvényeiben hirdetve egy elképzelt világ bátorító vagy vigasztaló erejét, de a 
mindennapi valóságba is kiirthatatlan gyökerekkel kapaszkodva.

Nincs tökéletes társadalom. S ennek az igazságnak a felismerése ösztönözte 
Morus Tamást is, hogy kitaláljon egyet, s így írta meg csakugyan korszakalkotó 
művét, az Utópiát egy nem létező országban, ahol majd mindenki boldog lesz. 
Ugyanakkor kíméletlenül elítélte a létező világ megannyi tévedését és hibáját, 
saját hazáját, Nagy-Britanniát is beleértve, amelynek pedig kancellárja volt. 
Mikor aztán a király, VIII. Henrik szakított Rómával, Morus Tamás lemondott 
állásáról, mert nem volt hajlandó a király egyházi hatalmát elismerni, úgyhogy 
ezért a bűnéért az életével kellett fizetnie, lefejezték.

Európa művelődéstörténete innen számítja a reneszánsz megjelenését. 
Mert Erasmus is itt volt már, A balgaság dicséretével, s a valóságban is kibonta
kozóban volt az új világ Michelangelóval és Leonardóval, s nemsokára megjelenik 
Shakespeare is. Mert ez még mindig Morus Tamás kora volt, ha jómaga nem is 
élt már, hatása annál nagyobb lett.

Cioran viszont ennek a tündöklő kornak a nyomorúságában látja az Utópia 
megírásának indítékát, mintha az ember csak ábrádokkal lenne képes megsza
badulni a saját jelenétől. És ezzel a felismeréssel követi az utópia útját Fourier 
eszményi társadalmába, amelyre majd a szocialista eszmék épülnek javított 
kiadásban. De Cioran már nem nevet Fourier naivitásán. Utóbbi különben is
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megháborodott, öregkorára spiritiszta lett, mert a szellemekkel könnyebb volt 
bánni, mint az élő emberekkel.

Cioran viszont továbbmegy, egy utolső mosollyal elbúcsúzva Campanella 
Napállamától is, ahol ..nem ismerték a reumát, a köszvényt, a hurutot, az isiászt", 
de ahol már nem volt magánvagyon, családi élet sem, s így jut el korunk 
intézményesen elfogadtatott utópisztikus társadalmi rendjéhez. A szegény ma
gyar bölcselőt, Schmitt Jenőt meg sem említve, mert nem tudott róla, s így csak 
mi áldozunk a genius loci szellemében az emlékének. Mert az ő ideális társadalma 
is csődöt mondott, amikor az Alföldön megalakította a szegény parasztok kom
munista közösségét, amely rövid idő múlva országos botránnyá fajulva feloszlott, 
mert a közösség tagjai egymás feleségét is közös tulajdonnak tekintették. Pedig 
akkor már időben egészen közel volt az októberi foradalom.

Cioran 1960-ben írt tanulmánya századunkban a lázadás két formáját látja, 
a kommunistákét és a kommunistaellenest, s így jut el ahhoz a megállapításához, 
mely szerint: ..A kommunizmus pályafutása attól függ, milyen gyorsan pazarolja 
el utópiatartalékait.M

Ezzel azonban már elevenbe vág, ez a mi korunk, ha egyelőre még nem is 
rajzolódtak ki a jövő körvonalai. Az utópia viszont, Cioran tanúsága szerint, nem 
hal el, csak más formát keres magának.

♦

Tavaly, nem sokkal a halála után, már elparentáltam szegény Sebestyén 
Györgyöt. Azóta bécsi és pesti folyóiratok írnak még mindig róla és szép közvetítő 
szerepéről Közép-Európa újjászervezését illetőleg. Amíg élt, hiába látogatta az 
egykori Osztrák—Magyar Monarcia utódállamainak kimagasló szelemeit 
Krležától kezdve Németh Lászlóig és Frantisek Langerig, minden maradt a 
régiben. Mert időszerűtlennek tűnt még beszélni is róla, s főleg nem a régi 
határok között, amelyben Bécs játszotta volna a vezető szerepet, s így nem is 
annyira Közép-, mint inkább Kelet-Európa alakult volna át.

így hát már ebből is látható, hogy tulajdonképpen álomlovag volt ez az 
ötvenhatos pesti emigráns, akinek fáradhatatlan ügyködését azonban Bécs 
hajlandónak mutatkozott reális elképzelésnek tekinteni. Ezért támogatta min
denben Sebestyén ügyködését, úgyhogy álmát a legjobb körök tették magukévá. 
Folyóirata, a Pannónia meg ugyancsak ilyen szellemű írásokat közölt, mintha 
horvát-szlovén és magyar szerzői mind ennek az álomnak a szolgálatában állottak 
volna. Ausztria passzív vidéke, Burgenland is feléledni látszott, mintha Sebestyén 
közvetítő készsége innen kapta volna a bátorítást, úgyhogy meg lehetett élni 
belőle. És eközben senkinek sem jutott eszébe távolabb meghúzni ennek az 
álombéli Közép-Európának a határait.

Nem tudni, Krleža mit mondott erre az elképzelésre, hiszen nálánál talán 
csak Musil talált több kifogásolnivalót az egykori birodalomban, Kakanienben, 
meg Kari Kraus, aki vitriolos cikkekben támadta fáradhatatlanul, úgy ahogy volt 
az egész Monarchiát. Persze Sebestyén sem beszélt államformáról, csak olyan 
szellemi és gazdasági egységet képzelt, amelyben az időközben kicsire zsugoro
dott Ausztria játszotta volna a prímhegedűt. Ahogy száz év előtt volt központi 
szerepe a sokféle nép fölött uralkodva.
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Azóta csehek és horvátok, szlovének és magyarok hagyományos Bécs-el- 
lensége lelohadt, sok minden meg is szépült s nosztalgiával visszanézve az eltűnt 
időre rokonszenvessé válhatott az egykori konglomerátum. S ha aztán még 
hozzátesszük a mai Európa újjászerveződési készségét, Sebestyén György álma 
mintha nem is lenne már olyan messze valami hasonló kísérlettől. Bécs mai 
külpolitikai megnyilatkozásai és Európa általános integrálódási készsége ugyan
csak ilyesmire enged következtetni.

Hogy aztán ebben a készségben meddig ér majd Bécs kisugárzása, a jövő 
fogja megmutatni.

Addig azonban Sebestyén György tevékenysége egyre jelentősebbnek lát
szik. Pedig ő minden külpolitikai részletezés nélkül, csaknem kizárólag ilyen 
szellemű irodalmi téren ügyködött, hajómaga nem is hagyott hátra jelentősebb 
életművet. Szerepe fontosabb volt, mint irodalmi érvényesülése. Békére szólítot
ta a világnak ezen a részén élő népeket, a maga életével is példát mutatva, amikor 
húsz-egynéhány évesen elhagyta hazáját, Magyarországot, hogy Bécsben megte
lepedve tegyen eleget egy ábrándnak, amely boldogabb jövőt ígért. A halála után 
megjelent esszékötete, aNotizen eines Mitteleuropaers tevékenységének legszebb 
bizonyítéka. Függetlenül attól, hogy álma valóra válik-e, s mekkora lesz msgd ez 
a Köz ép-Európa Bécstől keletre.

♦

A hányatott sorsú bukovinai székelyek kálváriajárásáról emlékeztek meg 
nemrég Érden. A töbször is hazát cserélni kényszerült csángónak nevezett 
népcsoport egy része ott telepedett le, miután bácskai hazahozataluk négy évét 
követőn újra hazátlanok lettek. Ide hozzánk a második világháború kitörésé után 
hozták őket, a Sárvárra internált szerb dobrovoljacok otthonaiba, hogy ebben az 
embertelen megoldásban legyenek majd itt boldogok. A háború végén, amikor a 
megszálló hatóságok kiürítették Bácskát, nekik is menekülniük kellett, itt hagyni 
mindent, s nekivágni az ismeretlen magyar világnak, hadak vonulása közben, 
ideiglenes szálláshelyeken meghúzódva. De nem mindenkinek jutott tető a feje 
fölé, s aki nem menekült idejekorán, az életével fizetett, így aztán hónapokig, 
évekig tartott a szétszórodottságuk, amíg nagyobb számban végre Érden végleg 
megtelepedhettek. Most a Romániából való kiszakadás ötvenedik évét ünnepel
ték. A három és fél és alatt, amíg itt voltak, nem sok nyomot hagytak maguk 
után. Ami mégis megmaradt, szellemi és tárgyi emlékek formájában, érdekes volt. 
Ilyen a nagyfényi vasútállomás, amelyet ők építettek székely stílusban, s ilyenek 
az írott emlékek a róluk szóló népszokásokkal, viseletűk és életvitelük sajátossá
gaival. Németh Kálmán nevű papjuk hozta ide őket, de hogy az ő sorsa mi lett a 
menekülésben, nem tudható. Bodroghy Szabolcs néven az ugyancsak pap Tóth 
Albert írt róluk hangulatos ismertetést a Kalangyában, főleg sajátságos nyelvjá
rásukat elemezve, kicsit a színes viseletükön elcsodálkozva, s hoszszú történelmi 
múltjukat részletezve, meg most hallom, hogy Penavin Olga jegyezgette népszo
kásaikat, amíg itt voltak, de amelyeket érthető okokból azóta sem publikáltak. 
Most kerülnek nugd talán napvilágra az érdi találkozó után. Hogy közben volt-e 
kapcsolatuk a száz év előtt Bánát déli részébe telepített székely tastvéreikkel, 
Székelykeve, Hertelend és Sándoregyháza népével, nem tudom. S ha volt, előbb
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lehetett, mert a háború alatti ittlétük alatt Bácskát szigorúan őrzött határ 
választotta el Bánáttól. Magánügy, most mégsem hallgathatom el: sajnálom, hogy 
nem próbáltam megismerkedni velük, amíg itt voltak. Mintha csak ők hiányoztak 
volna még ebben a tarka bácskai népi egyvelegben. Egy magyar előadóművésznő, 
bizonyos Kóka Rozália, aki még Bajmokon született a háború alatt bukovinai 
szülők gyermekeként, próbálja most utódaikban összetartani őket, mint olva
som. S egy film örökítette meg hazát keresésük izgalmas időszakát, de betiltották. 
Keresztit volt a találó címe, s így gyaníthatóan a szomszédos országok politikai 
érzékenységét sérthette. Különben a csángók történetének hatalmas irodalma 
egészen a hanfoglalás koráig tekint vissza. A romániai Moldovában rekedt 
népnek most már csak egy töredéke őrzi magyar nyelvét. Inkább viseletben, 
szokásokban, egész különös életformájában tartották meg a maga csángó mivol
tukat. Főleg a katolikus vallásban élők maradtak meg a román—szovjet határ
övezetben. írni-olvasni többségükben nem tudnak, de magyarul imádkoznak és 
hallgatják papjaik prédikációit. Viszont ..abban az esetben, ha iskolát szerveznek, 
a magyar lakosok nem küldik iskolába gyermekeiket, s így az megszűnik", 
olvasom egyik szórványuk történetében erről a fölöttébb ismerős nemzetiségi 
magatartásról. A többit aztán már megteszi a beolvasztás politikája. Persze, az 
Érd környékén megtelepedett családok se maradnak sokáig székelyek, utódaik
ban már elmagyarosodnak, századokon átlépve térnek vissza nemzetükhöz.
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KALAPIS ZOLTÁN

JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI ÉLETRAJZI KALAUZ

PAULER GYULA

Szinte minden lexikonunk három Paulert jegyez: a nagyapát, az apát és az 
unokát. Ritka példa ez, amikor egy ..történelminek" egyáltalán nem nevezhető 
polgári család három nemzedéken át kiválóságokat ad a közösségnek, lekötelezi 
az utókort. A nagyapa jogtudós, egyetemi tanár, igazságügy-miniszter volt, az apa 
kiváló történetíró, az unoka pedig nagy hatású gondolkodó, az egyik legnagyobb 
rendszeralkotó magyar filozófus. Mindhárman tagjai voltak a Magyar Tudomá
nyos Akadémiának, úgyhogy egy tiszteletre méltó tudóscsaládként tarthatjuk 
őket számon.

Alkalmi emlékezésünk a középsőről, Pauler Gyuláról, a történetíróról, a 
főlevéltárosról szól, aki százötven évvel ezelőtt született (Zágráb, 1841. július 5.
— Badacsonytomeg, 1903. július 6.). Apja, Pauler Ákos, az első értelmiségi a 
családban, 1838—1848 között a zágrábi jogakadémia tanára volt. Elődjei pozsonyi 
nyereggyártók, kovácsok voltak, ő viszont már 22 éves korában jogbölcseletet, 
magyar közjogot adott elő a horvát fővárosban. Higgadt modoráért tiszteletben 
tartották, de gyökeret verni sem ő, sem családja nem tudott, egy kicsit mindig 
afféle elszigetelt ..gyarmati" főtisztviselői státusban volt. A horvát nemzeti cél
kitűzések előtt idegenül állt, így aztán ..az illyr mozgalmak miatt állása küzdel
messé vált, azért saját kérelmére 1847 végén a győri kir. jogakadémiára he
lyeztetett át".

Fia, Pauler Gyula is elszigeteltségben élt a zágrábi Duga ulica-i (Hosszú 
utca) lakás kényelmében, ahová apja magyarul tudó cselédeket hozatott Zalából. 
Iskolába se járt, az elemit otthon fejezte be apja felügyelete alatt. Kilencéves 
korában lépte át a győri gimnázium küszöbét, s ettől kezdve tanulmányai már 
rendes kerékvágásba kerültek. Oroszlánkörmét először tizennyolc éves korában 
mutatta meg a Vasárnapi Újságban megjelent Zrínyi-tanulmányával. A történe
lemtudománnyal azonban mégis csak egy vargabetű után — 1863—1874 között 
ügyvédi gyakorlatot folytatott — jegyezte el magát. 1874-ben nevezték ki országos 
főlevéltárnokká, s ettől kezdve egyrészt sokat tett az Országos Levéltár korszerű 
szervezeti megalapozása érdekében, másrészt pedig egymás után jelentette meg 
adatgazdag történelmi tanulmányait. Ezen a téren ugyan audidakta volt, de ez 
semmit sem von le munkásságának értékéből, a szakmabeliek is fejet hajtottak 
előtte, ideális tudósként emlegették. Kortársai egyébként ..apró termetű, kurtára 
nyírt, kerek fejű, peckes magatartású" emberként írták le, aki életében csak a 
munkát ismerte.

Már túl volt az élet derekán, amikor 1877-től nekifogott a régebbi magyar 
középkor kutatásához, s ettől kezdve 15 éven át jelentette meg búvárkodásának 
eredményeit az Árpád-ház korából. A korona 1893-ban került munkásságára, 
amikor két vaskos kötetben, A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok 
alatt címmel megjelent az azóta nélkülözhetetlen forrásmunkává vált alapműve. 
..A nemzet életrajzát volt szándékomban megírni a királyság három első századá
ban" — mondta egy helyütt művéről.
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Pauler Gyula az eredeti kútforrásokra támaszkodva, azok kritikai értelme
zésével és a kor pozitivista szellemében írta meg könyvét, s ez a módszer kiállta 
az idők próbáját. Természetesen az újabb kutatások sok mindent más megvilágí
tásba helyeztek, de az általa feltárt adatok száz év után is állják a sarat, sőt meg
állapításainak, következtetéseinek, magyarázatainak, állásfoglalásainak nagy ré
sze is helytállónak bizonyult. A legújabb történeti munkákban is egy ilyen 
fordulattal szoktak hivatkozni rá: ..Már Pauler Gyula rámutatott..

Nemrégen az egyik reprint sorozatban újra megjelent Pauler Gyula említett 
korszakos műve, mintegy jelezve, hogy változatlanul ott van a helye a legjobbak 
között, Marczali Henrik, Hóman Bálint, Györffy György mellett.

WLISLOCKI HENRIK

Wlislocki Henrik tanár, bölcsészdoktor, ciganológus (Brassó, 1856. július
9. — Bethlenszentmiklós, 1907. február 19.) a kolozsvári egyetemen tanult, 
Rozsnyón volt tanár, de a századvégen, harmincéves korában, állását feladva, 
csatlakozott a cigánkaravánokhoz, s azokkal együtt élve, kóborolva gyűjtötte a 
cigány népköltészet gyöngyszemeit, megfigyelte és leírta szokásaikat, hiedelmei
ket, életmódjukat. Terepjárásban mindvégig veretlen maradt tudóstársai között, 
talán csak Györffy István és Kálmány Lajos közelítette meg, ők kerültek ugyanis 
még teljes emberközelbe a népi kultúra hordozóihoz, a parasztsághoz.

A romológia, illetve a ciganisztika egyik legjobb korabeli művelője 1885 és 
1897 között keresztül-kasul bejárta Erdélyt és Bukovinát, de elkerült vidékünkre, 
Bácskába, s bizonyos jelek szerint, egy nyáron, Szerbiába és Boszniába is. Közben 
szorgalmasan publikált a fővárosi és a vidéki lapokban, tanulmányait az Ethno- 
graphiában közölte, szép számban megjelenő könyveit pedig, főleg német nyel
ven, Lipcsében, Berlinben, Humburgban és Bécsben adta ki. Munkásságának 
elismeréséül az angol néprajzi társaság tagjául választotta. Gyűjtésének hiteles
sége, a korabeli lejegyzési módszer pontatlansága miatt, ma már helyenként 
kétséges, de mégis neki és társainak köszönhető a cigány népköltészet első ismert 
darabjainak fennmaradása, a cigány folklór történeti vonatkozásait az általuk 
közreadott szövegek nélkül nem lehetne sem megközelíteni, sem tárgyalni.

A rendszertelen, olykor a züllöttséggel határos életmód megviselte szerve
zetét, s 1897-ben, egyik vándorútja során elborult elméje. Vén cigányasszonyok 
próbálták kiűzni belőle a ..rossz szellemet", de a ráolvasás, a bűbájosság nem 
segített, mire a sátoros cigányok — a csak nálunk ismert tájszóval: a csergások — 
hazavitték Erdélybe. Ettől kezdve egészen haláláig nagy szegénységben és elha
gy atottságban élt feleségével, aki tanítónő volt Bethlenszentmiklóson, s félje 
barangolásait vegyes érzelmekkel, de bizonyos fokú megértéssel is nézte, mivel
hogy maga is néprajzos volt, az Ethnographia közölte írásait. Olykor-olykor a 
cigánykaravánok szánalomból útba ejtették otthonát, de gyorsan és sírva tovább- 
álltak.

Wlislocki Henrik száz évvel ezelőtt, 1890-ben és 1891-ben tartózkodott 
Nyugat-Bácskában. Tanulmányainak, cikkeinek hivatkozásai szerint járt Bez- 
dánban, Apatinban, Béregen (Bački Breg), Monostorszegen (Bački Monostor) és 
Szent-Ivánon (Privrevica). ..Cigánytanulmányai közben", ahogy egy helyütt meg
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nevezi alaptevékenységét, itteni barátainak tanácsára, érdeklődéssel fordult egy 
»érdekes népsziget", a horvát etnikai csoport, a sokácok népélete felé. Tanulmá
nyának eredményét az Ethnographiában tette közzé (1896.4. sz.) A sokácz néphit 
köréből címmel.

A zombori Bácskában 1890-ben (december 12-én és 23-án), de főleg 1891- 
ben (január 21-én, 27-én, február 17-én, április 21-én, augusztus 4-én, szeptember 
11-én) publikált. Főleg cigány népdalokat tett közzé, eredetiből fordítva, meg egy 
Bács megyei német népdalt is. Egy-egy irodalmi tanulmány, vitacikk és egy 
németből fordított elbeszélés (feleségének munkája) egészíti ki Wlislocki itteni 
közléseit.

Wlislocki bácskai tartózkodása egy országos botrányt kiváltó eseménnyel 
kezdődött. 1890 nyarán az apatini csendőrséghez feljelentés érkezett, mely 
szerint a község határában tartózkodó vándorcigányok között »egy szakállas, 
szemüveges úrféle" is látható, aki reggelente elhagyja a sátortábort, s felkeresi a 
közeli falvak idős férfiait és nőit, »értelmetlen dolgokat kérdezget" tőlük, még 
éneklésre is felkéri őket. Az őrsparancsnok két szuronyos emberét küldte a 
helyszínre, akik aztán a gyanús férfiút megvasalva bekísérték, több napig fogva 
tartották. A tragikomukus eset részleteiről, Tudós csendőrségen címmel, Herceg 
János emlékezett meg a Dunatájban (1973. I. 10.). A szakkörökben jól ismert 
néprajzos bácskai viszontagságait annak idején megírták a pesti lapok is. A 
megszégyenített megyei vezetők gyorsan intézkedtek, de azt már nem tudták 
megakadályozni, hogy a fél ország ne nevessen heteken át a megyei rendőrség 
otrombaságán.

JAKOBEY KÁROLY

Jakobey Károly festő (Kula, 1826. augusztus 17. — Budapest, 1891. július
14.) édesapjának Közép-Bácskában volt jól menő orvosi praxisa, így aztán ő az 
elemit szülővárosában, Kulán, az első grammatikai osztályt pedig Verbászon 
fejezte be. Tanulmányait Baján, apjának új állomáshelyén folytatta, de tizenhá
rom évesen már Pesten találjuk Marastoni Jakab festőiskolájában, ahol együtt 
tanul Zichy Mihállyal, tizennégy éves korában pedig a bécsi Képzőművészeti 
Akadémia növendéke. Itt a nála öt évvel fiatalabb Lotz Károllyal barátkozik. 
Életük ettől kezdve szinte egybefonódik, eleinte meghitt, később fojtogató szá
lakkal.

A két tehetséges, jól induló művész fiatalabb korukban együtt versenyzett 
a csodaszép Ónódy Annának, a Nemzeti Színház balettkara üdvöskéjének kegyé
ért. A húszéves balerina ekkor a jobban befutott, portréi miatt nagyra becsült 36 
éves Jakobey Károlyt választotta, mire a 31 éves Lotz Károly kiábrándultán 
Bécsbe távozott.

Ónódy Anna, amilyen szép, olyan könnyelmű is, a pénz szétfolyik a kezé
ben. Jakobey mindent megtesz, hogy igényeit kielégítse. A munkákban nem 
válogat, csendéleteket, állatképeket fest, portrékat másol, azzal, hogy az igényes
séget egy ideig még nem adta fel, néhány fennmaradt potréja, tájképe ma is 
dicséri tehetségét, buzgóságát. Pénzhtyhászás közben azonban egyre csökkent a 
színvonal, elszaporodtak a kétes értékű egyházi rendelések. Mindent elvállal: régi 
mesterek előképei alapján nagyban állítja elő az oltárképeket, festi és restaurálja
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a templomokat. A művészi becsvágy fokozatosan kiszikkadt belőle, felülkereke
dett benne a mesterember, a vállalkozó. Egészen kiteijedt, üzemszerű templom
festési tevékenységet folytat. Nagyra törő, örökké elégedetlen feleségét azonban 
még ilyen áron sem tudta megtartani.

Lotz Károly 1865-ben véglegesen visszatért Budapestre, s megkezdte fényes 
pályáját. Egymás után kapta a jelentősebbnél jelentősebb megrendeléseket, s 
Ónódy Anna tágra nyílt szemmel felismerte, hogy amit férjétől várt, az Lotzban 
ölt testet: ő lett az ünnepelt művész, a sokat kereső festő. Újra közelednek 
egymáshoz, eleinte félénken, de amikor a jóhiszemű Jakobey elkövette azt a 
ballépést is, hogy az agglegénynek induló Lotznak felkínálta az anyja halálával 
megüresedett lakásrészt, minden kötöttség szakadni kezdett: létrejött a családi 
háromszög, amelynek szereplője a háromgyermekes, de még mindig vonzó kül
sejű családanya, az öregedő templomfestő és a felkapott, sikerekben fürdő 
művész.

Jakobey Károly életének utolsó éveiben főleg a peremvidéki falusi templo
mokban kapott munkát, így sokat dolgozott szülőföldjén, a Bácskában is. A 
Hódság közelében fekvő Filipova (Bački Gračac), továbbá Szivác, Ókér, Bsymok 
és Őrszállás (Stanišić) templomában festett, illetve restaurált. Oltárképei Zom- 
borban, Palánkán és Horgoson lelhetők. Ő készítette a topolyai golgota stáció
képeit is, amelyeknek nemrégen nyoma veszett. Számos munkáját — oltárképét, 
portréit — a szabadkai Városi Múzeumban őrzik, így Széchenyi és Deák Ferenc 
képmását is. Az előbbit Fridrich von Amerling bécsi festő eredetije, az utóbbit 
pedig Simonyi Antal fényképe alapján festette.

Amilyen elhibázott volt Jakobey egész élete, úgy múltak el utolsó napjai is. 
1890-től, az őrszállási templom megújítása után többé már nem jöhetett szülőföld
jére. Az év végén és 1891 elején sokat betegeskedett, zilált családi ügyeit intézte, 
beleegyezett a válásba is.

Az ötvenévés Ónódy Anna és az ötvennyolc éves Lotz Károly 1891 májusá
ban, több mint tizenöt évi titkos együttlét után, hivatalosan is egybekelt. Lotz az 
év végén örökbe fogadta Jakobey három gyermekét. Ország-világ előtt tehát 
mindent elrendeztek, a gubancot kifésülték. Minden a helyére került, az ügynek 
csak egy vesztese van: a szerencsétlen Jakobey Károly.

Gyermekeinek adoptálására már csak halála után került sor. A család 
végleges széthullását nem sokáig élte túl: száz évvel ezelőtt, 1891 nyarán távozott 
az élők világából.

VUKOVICS SEBŐ

Vukovitcs Sebőnek, illetve Sava Vukoviénak (Rijeka, 1811. július 20. — 
London, 1872. november 17.), a negyvennyolcas nemzedék egyik legkiemel
kedőbb tagjának, a Szemere-kormány igazságügy-miniszterének életkerete az 
adriai kikötőváros és a Temze-parti metropolis közé záródott, de emberi tevé
kenységének legtermékenyebb szakasza a pannóniai síkságon bontakozott ki, 
annak is a déli részén, ahol Temes megye alispánjaként, a kisbecskereki kerület 
országgyűlési képviselőjeként a reformkor közéletének polgári-liberális szárnyá
hoz tartozott. A szabadságharc idején, Kossuth közvetlen munkatársaként, köz- 
társaságpárti nézeteket vallott, temesközi királyi biztosként, később pedig 
Délvidék főkormánybiztosaként a forradalom megfontolt, de feltétlen híve volt, 
a bácskai és a bánáti védelmi harcok legfőbb polgári szervezője.
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Fejét a zavaros időkben, a fellángoló nemzetiségi harcok során sem veszí
tette el, kortársai a kényes ügyekben is határozottnak és elfogulatlannak tartot
ták, ..bozontos üstökű, sasorrú", keménykötésű embernek írták le, aki azonban 
Deák Ferenccel együtt vallotta: ..Temes, Torontál, Bács megyékben több szükség 
lenne most ágyúra és katonaságra, mint akasztófára." A szabadságharc ügye 
mellett tehát mindig határozottan kiállt, de nem volt híve az oktalan visszacsa- 
pásoknak, a vak bosszúnak. A megbékélést hirdette, a nemzetiségek kiengeszte
léséért szállt síkra. Nem volt könnyű dolga, mert maga is szerb származású volt
— a középiskolában tanult meg magyarul —, meg aztán szemtanúja is volt a 
vérlázító kegyetlenkedéseknek, a mérhetetlen pusztításoknak. Észak-Bánátból 
Péterváradra tartva így írta le híres visszaemlékezéseiben a közbeeső települé
seket: ..... Zsombolyától Becskerekig a magyar helységek elégetett, kipusztított 
állapota borzasztó látvány volt. Magyarcernya, Torda, Szentmihály nemrég 
virágzó magyar helységek, most csak omladékok, s kormos falak színhelyei 
valának . . .  A Tiszán átkelve még borzasztóbb jeleit láttuk a szörnyű pusztítás
nak. Magyarbecse, mely népes, nagy és gazdag mezőváros vala, egészen elégve, 
lerombolva mint temetőhely terült el előttünk, midőn keresztülvontatánk üres 
utcáin. Keresztülmentünk a híres Szenttamáson is. Ez legfeldúltabb volt, még a 
házak előtti akácfák is elpörzsölve setétlettek a fekete házfalak előtt.. ."

És mégis, a józanságot, az emberséget képviselte egy olyan korban, amikor 
elszabadult a pokol, az együttes élet lehetőségeit, a megbékélés módozatait 
kereste.

Minisztersége idején is megfontoltságával, józan ítélőképességével tűnt ki. 
Elsőnek értette meg a parasztkérdés rendezésének fontosságát, a még fennálló 
feudális kötelmek felszámolásának halaszthatatlanságát. A tárgyra vonatkozó 
törvények előkészítése során mindenekelőtt kollégáira, a jogászok szakvélemé
nyére támaszkodott s nem a részérdekeket képviselő politikusok véleményére.

Számos kortársával ellentétben reálisan szembe tudott nézni a bukás tény
leges okaival, anélkül, hogy igaztalan vádakkal illette volna a forradalom néme
lyik katonai vagy politikai vezetőjét. A szabadságharc letörése után egy ideig 
Bereg megyében bujdosott — itt, vendéglátóinak jóvoltából, viszonylagos bizton
ságban megírhatta visszaemlékezéseit —, majd 1850-ben ..egy nevezetesebb össze
gért vásárolt ál-útlevéllel" Angliába ment, s a ..Kossuth-cmigráció egyik legmeg
becsültebb tagja lett".

A kiegyezés után ő is hazajött, 1869-ben, ellenzéki programmal a bácsi 
választókerület küldte az Országházba. ..... Gyakran fel is szólal még mindig 
szépen zengő hangján — íija Katona Tamás történész a Vukovics-féle visszaem
lékezés új kiadásának (1982) utószavában —, higgadtan, tárgyilagosan, elveit soha 
meg nem tagadva. De neki is osztoznia kell a negyvennyolcas nemzedék oly 
sokakat érintő sorsában: bármilyen kiváló jogász volt is, bármilyen nagyszerű 
szervező, meggondolt törvényelőkészítő, világos értelmező, nem adódik rá le
hetőség, hogy ezeket a képességeit 1867 után gyümölcsöztethesse. És alig néhány 
éve van hátra. 1872-ben, angol barátainak meglátogatásakor, Londonban éri a 
halál."

GUBITZA KÁLMÁN

Gubitza Kálmán tanító, muzeológus, régész (Bezdán, 1870. március 15. — 
Zombor, 1916. július 21.) az iskolapadból, 19 éves fejjel került a csaknem 6000
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főnyi bácskai nagyközség, Monostorszeg (Bački Monostor) iskolájába, s egy életet 
töltött ott. A falusi környezet azonban nem ejtette foglyul a törekvő ifjút, nem 
szegte szárnyát, talált magában annyi erőt, akaratot, hogy a tespedtségen úrrá 
legyen, önmaga, de a település, a szélesebb értelemben vett művelődés javára is.

Érdeklődéssel fordult a soknemzetiségű falu népélete felé, szorgalmazta a 
monostorszegi sokácok néprajzi tárgyainak begyűjtését, később pedig múzeumi 
elhelyezését is. Kitűnően rsgzolt, nagy érzéke volt ahhoz, hogy mit is kell megra
gadnia, ezért a zombori múzeumban található néprajzi vázlatai ma is értékesek.

Figyelmét felkeltette a közeli Duna-szigeten hajdanvolt Bodrogmonostora 
(Bodrog-szigete, Bodrogszéked), amelyet a XIII. században, a tatárjárás után 
alapított az egyetlen magyarországi eredetű katolikus szerzetesrend, a Boldog 
özséb esztergomi kanonok által létrehozott pálos rend. Gyűjtötte a rá vonatkozó 
történeti adatokat, számba vette a remetekolostor faragványtöredékeit, ismere
teit pedig A bodrogszigeti pálos kolostor építészeti emlékei című tanulmányában 
összegezte.

Kellő előtanulmányok után, szakadatlanul továbbképezve magát régészeti 
ásatásokat is végzett előbb Monostorszegen, nwgd másutt is, így Kishegyesen, 
ahol egy népvándorlás kori temető sírjait bontogatta, köztük egy lovassírt is, 
amely akkoriban még ritkaságszámba ment. Monostorszegen eleinte az eke 
nyomából kifordult, a téglagödrük aljából kikerült tárgyakat gyíytötte, értelmez
te, mtgd rendszeres ásatásokba fogott és egy neolit kori telepet tárt fel, az ott 
talált mufloncsontok szakkörökben akkoriban nagy feltűnést keltettek.

A múlt század végén és a XX. század elején folyó ásatásokat a Bács-Bodrog 
megyei Történelmi Társulat fogta össze és anyagilag támogatta is. Gubitza 
Kálmán együtt dolgozott Dudás Gyulával, Roediger Lajossal, Cziráky Gyulával, 
Thim Józseffel, Érdújhelyi Menyhérttel, Kuzmiák Sándorral. Ez utóbbi avatta be 
az ásatások műhelytitkaiba, ő azonban túltett mesterén, rendszeresen részt vett 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett nyári 
régészeti tanfolyamokon, amelyeket Posta Béla, a kolozsvári egyetem régészpro
fesszora vezetett. A részvételi költséget olykor saját zsebéből fedezte, később 
pedig már csurran-csöppent a közösségi segélyből is. Akkoriban ezen a tájon a 
régészet csak ••mellékfoglalkozás" lehetett, a hivatásos régészek mqjd csak a 
második világháború után jelennek meg. Gubitza is mindvégig megmaradt tan
férfiúnak, pedagógiai feladatait iskolaigazgatóként látta el, mint ahogyan a fenn 
közölt névsorban is tanárokat, orvosokat, történészeket, papokat találunk. Gu
bitza és társai azonban nem voltak mai értelemben vett műkedvelők, a régészetet 
általában a kor szintjén művelték.

Gubutza ezen a téren is jól hasznosította rajztehetségét, amit szintén 
a nyári tanfolyamokon tökéletesített. A zombori múzeumban található rajzai, 
rekonstrukciói az ásatási tárgyakról, illetve töredékeiről ma is kiváltják a szak
mabeliek elismerését. Munkái egyébként az Archeológiái Közlönyben, a megyei 
Történelmi Társulat évkönyveiben jelentek meg, ő írta a Borovszky-féle megyei 
monográfia régészeti fejezetét is.

Gubitza Kálmánra, a törekvő tanügyi munkásra, a sokoldalú értelmiségire, 
halálának 75. évfordulója alkalmából, azonban mégis elsősorban mint muzeoló
gusra emlékezünk, a ..láthatatlan" munkáját dicsérjük. Az ásátásoknak, a múzeu- 
mi gyűjtőmunkának ugyanis csak akkor van értelme, ha a tárgyakat tudományos
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módszerekkel nyilvántartásba veszik, értelmezik, pontosan megjelölik forrását, 
lelőhelyét, s általában minél több lényeges adattal látják el, hogy a későbbi 
..vallatások" során ..beszédesek" legyenek.

A megyei Történelmi Társulat megalakulásakor, 1883-ban külön gyujte- 
ményőrt is választott, majd szertárost, de később a múzeumi gyűjtemény gondja 
a mindenkori titkárra hárult. A XX. század elején a múzeum már olyan gazdag 
volt, hogy kezelése egész embert kívánt meg. 1901 és 1906 között három mú
zeumőr váltotta egymást, majd 1906-tól 1916-ig, azaz haláláig Gubitza Kálmán 
töltötte be ezt a posztot. Ő volt az első mai értelemben vett múzeumi custos, az 
alapozó munkát végezte el, lehetővé tette a gyűjtemények használatát, az érin
tetlen raktári dobozok számát csökkentette, azaz a ..régiségtárból" múzeumot 
teremtett. Ő adta ki az első múzeumi katalógust is 1908-ban Régiséggyűjtemé
nyek képes kalauza címmel.

EGRESSY GÁBOR

..A színész végzetéről" elmélkedve Petőfi az Egressy Gáborhoz című versé
ben arról ír, hogy a teátrista csak a jelenben él, a pillanat művésze, s ..Ha a 
jelennek biztos fövenyébe /  Le nem bocsátá híre horgonyát..." , akkor egyáltalán 
nem számíthat a jövőre, az elkövetkező nemzedékek emlékezetére, elismerésére.

Egressy Gáborra (Sajólászlófalva, 1808. november 1. — Pest, 1866. július 
30.), a reformkor egyik legnagyobb színészegyéniségére éppen az volt a jellemző, 
hogy minden idegszálával beépült a kor színművészetébe, de ezen túl még a 
művelődési életbe is, a közéletbe nemkülönben, így aztán a jövőhöz mindeddig 
hozzátartozott, s bizonyára ezentúl is még sok köze lesz hozzá.

Vándorszínésznek szokásos módon, a szülői ház elhagyásával csapott fel. 
Az apa, a református tiszteletes kétszer is hazakényszerítette a 18 éves ifjút, de ő 
harmadszorra is megszökött, s Rozsnyón lépett fel először a világot jelentő 
deszkákon. Kassán színpadi szövegmásoló, operasúgó, de színész is, 1833-ban, a 
Bánk bán ősbemutatóján az egyik epizodista. Tehetsége gyorsan kibontakozott, 
1837-ben már a Nemzeti Színházban találjuk, Megyerivel, a Lendvay-házaspárral, 
Laborfalvi Rózával együtt annak alapító tagja. Végigjátssza szinte a teljes klasszi
kus repertoárt, Shakespeare műveinek egyik legéletesebb tolmácsolója lett. Fo
gadtatása nem mindig egyöntetű, némelyik kritikus III. Richardját ..ízléstelen 
veresnadrágos bohócának, ..sántikáló, hetvenkedő betyárénak látta, de alakítá
sával senkit sem hagyott hidegen, a Shakespeare-kultusz meghonosítójaként 
tisztelték. Sokat szerepelt még a magyar történelmi drámákban és a francia 
romantikus színművekben.

Egressy ízig-vérig színházi ember: Shakespeare-színműveket fordít, rendez, 
elméletileg foglalkozik a színészettel — 1838-ban írta a Javaslat a színészet 
ügyében, 1841-ben a Színészed stúdiumok című tanulmányát, ..ne hadonásszon 
kezeivel a színész szüntelen...", írja ebben az utóbbiban —, elindítja az első 
színházi folyóiratot Magyar Színházi Lap címmel, 1865-től az akkor megnyílt 
színitanoda előadója. Emberi képének egy-egy jellegzetes vonása még az is, hogy 
Vörösmarty asztaltársaságához tartozott, Petőfi barátja volt, a fiatal Laza Kostié 
verset írt hozzá aBrankovics György bemutatója után, Kossuth mellett részt vett 
a népfelkelés szervezésében, előbb nemzetőrként, majd Szeged kormánybiztosa
ként szolgálta a szabadságharc ügyét.
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Színpadon érte a szívhalál is, a Brankovics György címszerepében, százhu
szonöt évvel ezelőtt, nem sokkal azután, hogy szerepbeli fia — akit s ĵát magzata, 
Árpád személyesített meg — ezzel a mondattal fordult hozzá: ..Atyám, sohasem 
látom többé fejedelmi arcodat..

Egressy kisugárzása érezhető volt minden nagyobb magyar színházi köz
pontban, így Szabadkán is, ahol a teátrum, a Honművész egyik 1833-as közlése 
szerint, már akkor a társadalmi érintkezés természetes helye, ..a valódi közös 
barátság temploma". Amikor sor került a nagy művész vendégjátékára, már állt 
az új színházi épület is. ..Szabadkának rendes színháza van — írja emlékiratai
ban —, mely három év előtt készült el, csendesen, de díszesen.. ."  Valamivel 
lejjebb még hozzáteszi: ..Ily jó hallásúnak csupán a müncheni színházat találtam."

Leveleinek tanúsága szerint a Rudics, a Vojnits, az Antunovics családoknál 
kapott szállást, jól érezte magát közöttük, de legjobban talán mégis a színpadon. 
..Tegnap léptem fel először a Lear-ben — írja feleségének 1857. január 13-án — 
tömött ház előtt és jó sikerrel. Sohasem játszottam még Lear-t ilyen kedvemre. 
Hanem itt könnyű is jól játszani, mert a színház igen jól van építve, a legparányibb 
hangmozzanat sem vész el."

Gerold László a Száz év színház című Híd-díjas könyvében így összegezte 
eredményeit: ..Szabadkai vendégszerepléseire Egressy úgynevezett Brankovics- 
korszakában, az ötvenes évek közepétől, művészetének tetőzése idején került sor. 
Műsora a korban ritka igényességet mutatott. 1857-ben a Lear királlyal, kezdte 
és a Coriolanusszal zárta vendégjátékát, amelynek során fellépett az Othellóban, 
a Hamletben. Shakespeare-szerepei mellett eljátszotta Garrickot, Keant, Clavi- 
gót, Brankovics Györgyöt. . .  Egy évvel később, ugyancsak Havi Mihály társula
tával újra játszotta a Hamlet, a Brankovics György címszerepét. . .

Egressy két vendégjátéka egyrészt olyan művek játékrendbe iktatását tette 
lehetővé, amelyeket különben valószínűleg nem ismerhetett volna meg a szabad
kai közönség, másrészt viszont magas színészi teljesítményben lehetett része."

A KOHÁRY TESTVÉREK

Emlékező soraink az azonos életpályát befutó és azonos sorú Koháry 
testverekről szólnak — Györgyről és Jánosról —, egy régi felvidéki főnemesi 
család leszármazottairól. Iskoláikat a morvaországi Olmützben végezték, katonai 
pályára lépve kapitányi rangot értek el, s mindketten a déli részeken, 28 éves 
korunkban estek el a törökellenes háborúkban: György a péterváradi csatában, 
275 évvel ezelőtt, János pedig egy évvel később, 1717-ben, Belgrádnál. S egymás 
mellett alusszák örök álmukat is a péterváradi Szent György-templomban, Vaj
daság egyik legszebb barokk építményében.

Koháry György (Csábrág, 1688. április 13. — Pétervárad, 1716. augusztus
5.) Spanyolország harcmezeiről érkezett, s Savoyai Jenő herceg Szerémségben 
állomásozó seregébe lépett. A több mint 120 000-es tömeget mozgató, véres 
péterváradi csatában esett el, s még aznap, nyolc nemesi származású tiszttársával 
együtt eltemették a két évvel korábban, 1714-ben felszentelt templom alagsorá
ban. A korabeli feljegyzések szerint a törökök a felismerhetetlenségig összeka
szabolták: tizenhat sebből vérzett, mindkét kezét levágták.

Koháry János tüzérkapitány (Csábrág, 1669. szeptember 20. — Belgrád, 
1717?) már Belgiumban is Savoyai Jenő vezénylete és a Habsburgok zászlíga alatt
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küzdött, s ezt tette Belgrád falai alatt is, ahol a ..kereszt diadaláért" áldozta fiatal 
életét, ahogy azt Schams Ferenc, Pétervárad krónikása fogalmazta meg egyik 
munkájában. De más források, így a péterváradi templom falán található ékes 
latinsággal megírt sírfelirat is a hősi halál tényét jegyzi, egyedül csak a péterváradi 
templom História Domusa közli, hogy a belgrádi csatát ..sebek nélkül" élte túl, s 
csak utána halt meg valamilyen járványos betegségben.

Az imént említett epitáflumot a Koháiy család egyetlen életben maradt férfi 
tagja, Koháry András lovassági tábornok, Hont megye főispánja, egy hétgyerme
kes család feje emelte testvérei emlékére. A Koháiy testvérek is egy népes 
családból származtak — nyolcán voltak testvérek: négy fiú és négy leány —, apjuk, 
Koháiy Farkas pedig édes testvére volt a magyar történelemből és az irodalom- 
történetből ismert Koháry Istvánnak, a költőnek és országbírónak, az ..intakt 
jellemű öreg Koháiynak", ahogy a korabeli feljegyzések emlegetik.

A Koháiy család minden tagja Habsburg-hűségéről volt ismert, azaz laban
cok voltak. Az egyedüli kivétel a Koháry testvérek egyik nővére, Koháry Judit 
volt, aki szíwel-lélekkel a kurucok mellé állt, s II. Rákóczi Ferencnek rendíthe
tetlen híve. Alakjáról érzékletes sorokat írt Takáts Sándor a Régi magyar nagy
asszonyok című kötetében.

A péterváradi csatának, amelynek eredményeként a török végképp a Duna 
túlsó partjára szorult, számos emléke van vidékünkön. A péterváradi Vezirac 
magaslaton található a hét méter magas Eugén-emlékoszlop, az Újvidék és 
Karlóca közti műúton pedig a tekyai Havas Boldogasszonyról elnevezett fogadal
mi templom áll, az ismert búcsúhely, ahol a hagyomány szerint a csata napján, 
egy forró augusztusi éjjel után, hó esett és módfelett megzavarta a törököket. A 
törökellenes harcok szép — talán éppen a legszebb — emléke közé tartozik a 
katonaszentről elnevezett, védelem alatt álló péterváradi barokk templom falán 
elhelyezett sírfelirat is. A Koháiy család kettős farkú, kardot villogtató oroszlános 
címerével ellátott, domborművekkel díszített, vörös márványba faragott epitá- 
fium a hősi halált halt Koháry testvéreknek állít méltó emléket.

KALLIVODA ANDOR

Kallivoda Andor erdőmérnök (Újszász, 1866. augusztus 11. — Kecskemét, 
1936. január 11.) ősei több nemzedéken át erdészek voltak, így aztán a szakma 
iránti elhivatottságot szinte az anyatejjel, a szülői ház levegőjével szívta magába. 
A megszokott úton jutott el a legmagasabb képesítésig: gimnáziumi tanulmányai 
után beiratkozott az 1808-ban alapított Selmecbányái erdészeti akadémiára. 
Akkoriban a tanulmányi időszak három évet ölelt fel, de Kallivoda azok közé a 
kevesek közé tartozott, akik a negyedik évi mérnöki tanfolyamot is lehallgatták, 
s 1890-ben, mérnöki oklevéllel a kezében kezdte meg erdészeti pályáját, mégpedig
— ez a legjobbaknak kyáró kiváltság volt — az ország legrégibb, 1751-ben felállí
tott besztercebányai erdőhivatalában, mint dijnok.

Egy felvidéki és egy somogyi erdőgazdaságban viselt hivatala után, 1896- 
ban, a fiatal, harmincéves szakembert Szabadkára helyezték, ahol erdőmesteri 
(erdőgondnoki) minőségben átvette a városi erdő gondozását, amely kiteijedésé- 
re nézve, a maga 13 247 holdjával, a vármegye második erdőbirtoka. Még abban 
az évben állami kezelésbe ment át, hogy a homok további fásítását meggyorsítsák.
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Nos, ezt az állást töltötte be 16 éven át Kallivoda Andor, neve csakhamar össze
forrt Szabadkával, az akáctelepítéssel, a homokfásítás ügyével.

Egyik első dolga volt, hogy Szabadka határában egy tizenöt holdnyi cseme
tekertet létesítsen, amelyről aztán fedezni tudta a szaporítóanyag-szükségletet. 
A meglevő, mintegy 1800 hold akácos mellé évente 300—400 holdat telepített. Az 
1909-ben megjelenő, Borovszky-féle megyei monográfiában már közölhette, 
hogy.... .1896 óta mostanáig 4154 kát. hold új erdőt telepített mesterséges úton, 
csemeteültetéssel, úgyhogy a város ez idő szerint 5950 kát. hold akácerdővcl 
rendelkezik".

A megyei monográfiában közölt cikkében az országra szóló vállalkozás 
részleteiről is szólt. Elmondta, hogy ..a magasabb fekvésű homokot akác, az 
alacsonyabbat nyár-, nyír- és fűzfélékkel, a humuszos barnás laposokat kocsá
nyos tögy-, szil- és amerikai kőriscsemetékkel, míg a sovány kifúvásokat fekete- 
fenyő-csemetékkel erdősítik. Nagy átlagban az elegyarány: 80 százalék akác, 10 
nyár, fűz és nyír, 4 tölgy, szil stb., 6 százalék pedig feketefenyő."

Jóllehet a szabadkai homokfásításnak nagy visszhangja támadt — különö
sen azt dicsérték, hogy önköltséggel ..jövedelmezővé tették a parlagon heverő 
kopár homokbuckákat" —, mégis el kell mondanunk, hogy nem volt minden 
előzmény nélküli ezen a tájon. Síkvidéki fásítást már a XVIII. század elején is 
sikeresen végzett a temesi bánság (katonai) erdőhivatala a Bega mentén. A 
legnagyobb vállalkozás a delibláti homokpuszta betelepítése és megkötése volt. 
A Duna—Tisza közén is jelentős munkák folytak a homokfásítás terén, így 
Kecskeméten, de főleg Szeged környékén, ahol mindig jeles erdészek működtek 
Vedres Istvántól Kiss Ferencig. Nos, Kallivoda munkássága is ezek sorába tarto
zik.

Szabadkai gyakorlatával az akáctenyésztés egyik legnagyobb szaktekinté
lye lett. Cikkeiben különösen azt a tévhitet igyekezett elosztani, miszerint az akác 
mindenütt tenyészthető. ..A homoknál változatosabb talaj nincs" — állapította 
meg egy helyütt, s kimutatta, hogy a homoknak csak hatvan százaléka alkalmas 
az akácnevelésre.

Az ember tájalakító tevékenysége az elkövetkező évtizedekben is intenzív 
volt, ma már Kallivoda nem ismerne rá a szőlőskertekkel, gyümölcsösökkel, zárt 
erdőtársulásokkal tarkított kultúrtájra, de a szabadkai—horgosi homokvidék mai 
természeti képének kialakításában ő is részt vett, ennek a nagy munkának egyik 
méltánytalanul elfelejtett úttörője volt.

Kallivoda még az első világháború előtt elkerült Szabadkáról, Erdélyben 
működött, majd az összeomlás után Kecskeméten fejezte be pályáját, mint az 
alföldi erdőtelepítés egyik legnagyobb szakértője. Fia, a szabadkai születésű dr. 
Koltay György, aki a középiskolát is részben szülővárosában fejezte be, a családi 
hagyományt folytatva a nyárfatenyésztés európai hírű tudósa lett, s az erdészek 
közül elsőnek kapott Kossuth-díjat 1954-ben.

LEBSTÜCK MÁRIA

Az operettzene kedvelői bizonyára jól emlékeznek Huszka Jenő egyik nagy 
sikerű művére, & Mária főhadnagyra. Nos, e romantikus nagyoperett ihletőjére, 
valóságos hősére emlékezünk, Lebstück Máriára. 1830. augusztus 15-én született
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Zágrábban egy jómódú kereskedőcsalád saljaként. Anyja Simunich lány volt, 
nagybátyja pedig egy ugyancsak horvát származású osztrák altábornagy, aki részt 
vett a magyar szabadságharc letörésében és ezért bárói rangot kapott. Ehhez a 
nagybácsihoz került süldő lány korában Mária, s innen sodródott 1848-ban, most 
már 18 évesen, a bécsi forradalom barikádjaira, mégpedig egészen véletlenül, 
emlékiratai szerint kalapvásárlás közben érte a forradalom. Az utcai harcokban 
megsebesült, a forradalom bukása után pedig suszterlegénynek öltözve menekült 
az osztrák fővárosból. Ettől kezdve le sem vetette a férfiöltözetet.

Magyarországon belépett a német légióba, majd a tiroli vadászok egyenru
háját viselte. A kápolnai csatában újra megsebesült, vitéz magatartásáért had
naggyá léptették elő. Később főhadnagyi rangban a huszárokhoz került, a 
legenda szerint Debrecenben magától Kossuthtól kérte átminősítését.

Még a szabadságharc idején férjhez ment Jónák József tüzérhadnagyhoz, 
aki az 5. császári tüzérezredhez tartozó ütegével átállt a honvédséghez. A bukás 
után 16 évi vasban eltöltendő várfogságra ítélték az ekkor már őrnagyi rangot 
viselő Jónák Józsefet. Amikor felesége, Mária, egy aradi magánlakásban fiúgyer
meket szült, az apát bilincsekbe verve kísérték hozzá a várbörtönből, hogy 
egyszer és utoljára láthassa gyermekét. Három hónappal a szülés után Máriát 
Pesten bíróság elé állították és Horvátországba internálták. ..Ezt a kedvező ítéletet
— íija emlékiratában — földijeimnek köszönhettem, akik a főtörvény széknél 
állásban voltak. Ők még büszkék is voltak arra, hogy egy horvát nő milyen 
hősiesen küzdött."

Lebstück Mária 1851 áprilisában érkezett szülővárosába, Zágrábba. ..Édes
anyám és testvéreim nagy örömmel fogadtak. . .  — olvassuk emlékiratában. — 
Csak egy fivérem, aki az olasz hadjáratból jött, amelyet a Don Miguel században 
harcolt végig, szemrehányásokkal és szidalmakkal fogadott, és gyermekemmel 
együtt az első emeleti ablakból ki akart dobni, amiért a magyaroknál szolgáltam. 
Édesanyám közbenjárására a fivérem mégis kibékült velem. A lakosságtól is igen 
sokat kellett szenvednem. Az utcán kövekkel és sárral hajigáltak meg, és vízzel 
öntöttek le, úgyhogy már az utcára sem mehettem ..."

A sorozatos kellemetlenségek után az anya, Simunich lány elvitte Máriát 
Jelačić bánhoz, akivel szegről-végről rokonságban volt és védelmet kért. A bán 
barátságosan fogadta őket és a fogadás végén így nyugtatta meg az anyát: ..Fanni, 
büszke lehetsz a lányodra..."  Másnap többnyelvű falragaszok tiltották meg a 
felkelők sértegetését. Ettől függetlenül Mária még ugyanabban az évben vissza
tért Magyarországra, ahol néhány év után újra férjhez ment. Újpesten halt meg 
1892. május 30-án.

ZRÍNYI ÁDÁM

Gróf Zrínyi Ádám (?, 1662. december 24. — Zalánkemén, 1691. augusztus
19.) a költő, Zrínyi Miklós és Löbl Mária Zsófia grófnő egyetlen gyermeke volt, 
akitől a híres apa, mint minden szülő, azt remélte, hogy msgd egykoron ..zengőbb 
trombitával énekli a magyar vitézségét és erős karját." Az utódok azonban nem 
mindig szárnyalják túl az elődöket, olykor árnyékukban maradtak. Zrínyi Ádá- 
mot is híres apjáról emlegeti az utókor, meg utolsó Zrínyiként, jóllehet ez az állítás 
csak részben igaz. Az osztrákok számára volt ő utolsó a rebellis Zrínyiek közül,
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számukra még csak ő jelentett lappangó veszélyt, akárcsak korábban Zrínyi Ilona, 
Rákóczi Ferenc özvegye, később Thököly Imre felesége, vagy a két évtizeddel 
korábban a bécsújhelyi vesztőhelyen lefejezett Zrínyi Péter. Egyébként a család 
utolsó sarja Zrínyi János volt, a kivégzett Zrínyi Péter fia, akit a bécsi udvar 
holtnak nyilvánított, miután nem bizonyított vádakkal börtönbe vetette, s csak
nem húszévi raboskodás után, elborult elmével ott is halt meg, tizenkét évvel 
Zrínyi Ádám eleste után.

Zrínyi Ádám másfél éves volt, amikor apját egy Csáktornyái vadászat alkal
mából a vadkan halálosan megsebezte. Neveltetéséről az anyja, később a bécsi 
udvar gondoskodott. Lipót császár parancsára gondnokság alá helyezték, Prágá
ban tanult, s iskoláztatása olyan módon folyt, mint II. Rákóczi Ferencé. Ennek 
alapján keltek szárnyra és éltek is elég sokáig azok a vádak, hogy Zrínyi Ádám 
elnémetesedett, nem tanult meg magyarul, császári tiszt lett, s ebben nagy 
szerepe volt anyjának, az osztrák grófnőnek. Ezeket a tévhiteket életrajzírója, 
Takáts Sándor oszlatta cl, azzal, hogy magyarul írt leveleire hivatkozva — csak 
az udvarral érintkezett latinul vagy németül — bebizonyította, hogy anyja Zrínyi
nek nevelte, s nem Löblnek, ahogy alaptalanul vádolták, s a török elleni küzdel
mekben is magyar zászlósúrként vett részt, s nem császári tisztként.

Zrínyi Ádám valójában egy középszerű ember és katona lehetett, s ennek 
nem mond ellent az sem, hogy I. Lipót kinevezte főlovászmesternek, kamarásnak 
és tanácsosnak, rábízta Zala megye főispáni tisztét, s megtette légrádi főkapitány- 
nyá. Ezeket a tisztségeket ugyanis mindig a Zrínyiek viselték, ezek már születé
sénél fogva Zrínyi Ádámot illették meg. Egy időben a császár azt is latolgatta, 
hogy kinevezi az osztrák zászló alatt harcoló magyar egységek főparancsnokává, 
de ettől feltehetően politikai okok miatt elállt. Túl veszélyesnek tűnt ezt a posztot 
egy Zrínyire bízni, akinek éppen apja egy nagy hatású politikai röpiratában (A 
török áfium ellen való orvosság) az állandó és önálló magyar hadsereg felállítását 
sürgette.

Zrínyi Ádám egy saját kiállítású bandériummal vett részt a törökellenes 
háborúkban. Bizonyos források szerint 1686-ban Budavár ostromában vett részt, 
két évre rá pedig ott volt a Belgrád felszabadításáért vívott csatában. Egy korabeli 
keltezésű levele szerint 1689-ben Niš környékén portyázott. Háromszáz évvel 
ezelőtt, 1691. augusztus 19-én részt vett a győzelmes szalánkeméni (Slankamen) 
csatában, s ott halt hősi halált 29 éves korában. Halála után, végrendeletével 
ellentétben, a már korábban erősen megtépázott vagyona a kincstárra szállt, s 
ezzel az Adriától a Muraközig teijedő hatalmas Zrínyi-uradalom is megszűnt 
létezni.

DAMASZKIN ISTVÁN

Damaszkin István régi cincár család saija, ősei a XVIII. század elején a 
hajdan híres, gazdasági erejéről, de iskoláiról, szellemi életéről is nevezetes 
Moszkopoliszból, a mai Albánia területéről költöztek, a török elnyomatás elöl 
menekülve, az Osztrák Császárságba. A család gazdagságát mutatja, hogy Da
maszkin István azonos nevű nagyapja 1782-ben, a torontáli kincstári puszták 
elárverezésekor nagyobb birtoktestet vett a dél-bánáti Hajdusicán, amelyet róla 
Istvánfalvának, Istvánvölgyének neveztek el. Ezt csakhamar megtoldta még egy
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uradalommal a Temes-megyei Beregszónémetinél (Románia), ahonnan az 1799- 
ben nyert nemesi oklevélben feltüntetett németi előnevet kapta.

Damaszkin Istvánnál (Világos, Arad megye, 1812,? — Temesvár, 1866. 
augusztus 21.) a család harmadik nemzedékénél a kifejlett alkalmazkodást, az új 
rendhez való hajlékonyságot már beolvadásnak is nevezhetjük, ő már Pesten és 
Bécsben tanult jogot, s közigazgatási pályára lépett, császári-királyi hivatalnok 
lett. A családi birtok igazgatását átengedte öccsének. Damaszkin Györgynek, aki 
majd a negyvennyolcas szabadságharcban ezredesként a besztercei hadosztály 
parancsnoka lesz. Damaszkin István 1848-ban verseci főszolgabíró, s alighanem 
ilyen minőségben, rövid időre, az 1200 főt számláló verseci nemzetőrség parancs
noka is lett. Ő szervezte meg a város védelmét, a július 1 l-én lezajlott verseci csata 
egyik kiemelkedő részvevője. Az idő tájt azonban Versec szerb lakossága már 
tömegesen csatlakozott Kničanin népes hadseregéhez, úgyhogy Damaszkin is 
csak Damjanich tábornok segítségével tudott egérutat nyerni a városból nem
zetőreinek egy kisebb részével. Később, decembertől, Arad várának kapituláció
jáig (1849. VIII. 17.) őrnagyként Damjanich segédtisztje volt. A bukás után az 
osztrák sorozóbizottság elé került, azzal a szándékkal, hogy tiszti rangjától 
megfosztva, közlegényként besorozták valamelyik távoli garnizonba, de egészsé
gi állapotára való tekintettel ettől elálltak.

Damaszkin István, száz- és százezrekkel egyetemben, nem tudott belenyu
godni a vereségbe. A megtorlás és az elnyomatás láttán az ellenszegülés módoza
tait latolgatta, akárcsak sokan mások. A polgárok zöme a Deák-féle passzív 
ellenállás mellett foglalt állást, az emigráció viszont, Kossuth vezetésével, a 
Monarchia-ellenes polgári és katonai szervezkedés mellett hangolt. A legnagyobb 
arányú titkos mozgalom Székelyföldön volt, ennek vezetőit -- Török Jánost, Gálfi 
Mihályt, Horváth Károlyt — 1854 márciusában fölakasztották. Némelyek a nyílt 
katonai ellenállás hívei voltak, így Noszlopy Gáspár szabadcsapatokat szervezett 
a Bakonyban. Mások viszont az egyéni terror útjára léptek: a 21 éves Libényi 
János szabósegéd merényletet követett el, s meg is sebesítette a nálánál alig két 
évvel idősebb Ferenc József császárt.

Kempen csendőrségi főfelügyelőnek, a későbbi rendőrminiszternek renge
teg dolga volt, s hogy elejét vegye a rebellis nemzet sorában jelentkező mozgal
maknak, a hivatásos ügynökök, a fizetett besúgók seregét mozgósította. Egy ilyen 
beépített spicli áldozatai lettek az úgynevezett ..délvidéki függetlenségi szervez
kedés" tagjai is. A lebukottak között volt a két vezető ember: Damaszkin István 
őrnagy és a szegedi származású Bene Lajos nemzetőr ezredes. Bécsben ítélkezett 
felettük a hadbíróság, Damaszkint tíz-, Bcnét kétévi várfogságra ítélte.

A többévi josefstadti sáncfogság után Damaszkin Istvánt elborult elmével 
hazaengedték. A család a temesvári kórházban kezeltette, s ott is halt meg 1866 
augusztusában, százhuszonöt évvel ezelőtt.

SZÁVAY GYULA

..Számos verseskönyvet és színdarabot jelentetett meg, de nem tudott 
maradandót alkotni" — ezt a sommás ítéletet közli egyik irodalmi lexikonunk 
Szávay Gyuláról, a költőről és íróról (Zenta, 1861. augusztus 30. — Budapest, 1935. 
május 1.), aki még újságíróként, közgazdasági íróként, kamarai főtisztviselőként 
is működött.
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Szávay a maga korában ismert poćta volt, ..koszorús" költő. A modernekkel, 
az urbánusokkal, a nyugatosokkal ugyan örökösen hadban állt, de mérges nyi
laikkal, neve kezdőbetűinek találó cseréjével (Gyávay Szula) nem tudták kizök
kenteni megállapodottságából, hagyománytiszteletéből, költői hitvallásából. 
Talán azért is, mert szembenállása nem volt frontális, egy Ady például elnéző 
jóindulattal kezelte poézisét, mondván, hogy költeményei ..kedves, szamár versek
— még csak nem is elég rosszak". Önbizalmát az is növelhette, hogy a hivatalos 
irodalompolitika dédelgette, elhalmozta kitüntető címekkel. így tiszteletbeli 
tagja lett a soproni irodalmi és művészeti körnek, rendes tagja a szegedi Dugonics 
Társaságnak, a debreceni Csokonai Körben vezető szerepet játszott, beválasztot
ták a Kisfaludy Társaságba, sőt a Petőfi Társaság nagy hatalmú főtitkári székébe 
is beültették. Legközelebb alighanem kortársához, Szabolcska Mihályhoz tarto
zott, aki végül is a problémamentesség, az igénytelenséggel határos egyszerűség 
szinonimája lett az irodalmi köztudatban, Szávayt viszont ma már a rosszról sem 
emlegeti senki.

Életpályája, szerencsés körülményként, több mederben folydogált, az egyik 
az újságírásba torkollt. Több lapot alapított és szerkesztett, így a Győri Hírlapot, 
a Debreceni Nagyújságot. 1883—87 között Gárdonyi Gézával együtt jelentette 
meg a Grabonciás című élclapot, amelyben rendszeresen közölte csipkelődő 
bökverseit, humoros tárcáit. A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének évti
zedeken át alelnöke volt.

Az újságírásban is, akárcsak az irodalomban, tulajdonképpen csak ..vendé
geskedett", főállásban egy életen át hivatalnokoskodott, ami nyilván nyomot 
hagyott mind a zsurnalisztikai, mind a literátori működésében. Jogot fejezett be, 
s már jurátus korában közigazgatási gyakornok Győrben, majd rendőrfogalmazó, 
alkapitány, községbíró, aljegyző, tiszteletbeli főjegyző, 1890-től pedig kamarai 
főtisztviselő: a győri, a debreceni, majd a pesti kereskedelmi és ipari kamara 
főtitkára, az országos ipartanács tagja. Ilyen minőségben több közgazdasági 
tárgyú munkát írt (A győri kamarai kerület ipari és kereskedelmi monográfiája; 
A győri első takarékpénztár 50 éves t örténete; A magyar kamarai intézmény és a 
Budapesti Kamara társulata, 1850—1925).

Szávay tehát mind az irodalomban, újságírásban, mind a gazdasági életben 
a Ferenc József-kori Magyarország oszlopos tagja volt, a monarchia sok ezer 
tartópilléreinek egyike. A példátlanul gyors ipari fejlődés korszaka ez, a sokarcú 
kulturális fejlődés ideje, a polgári rend, az állami lét új formáinak, a dualista 
rendszernek az érája. Ugyanakkor a kastélyok árnyékában megdöbbentő volt a 
szegénység, milliók vándoroltak ki, s egyre nyilvánvalóbb lett az is, hogy a két 
nemzet uralma a Monarchiában élő tizenegy felett nem lehet örökös. A költő 
Szávay ebben az ellentmondásos világban hol a humor oldaláról vizsgálta önmaga 
helyzetét (S írok most hexa-, majd meg centmétert, Egyszer stilisz-, máskor 
statisztikát), hol keserű ingerültséggel (Dicső eszméin sáncolt táborából, Ki 
vagyok dobva sehonnaiként).

Költőnket, közgazdasági írónkat nem sok kapocs fűzi szülővárosához, még 
olyan utólagos szálak sem fonódtak nevéhez, mint monyuk Than Károly kap
csán Becséhez, vagy Szarvas Gábor kapcsán Adához. ..Szávaytól, a Győrbe, 
Debrecenbe korán elszármazott költőtől ne várjunk zentai színeket. Legfeljebb 
vidéki származástudatával kapcsolódik Zentához, anélkül azonban, hogy ennek 
kitapintható jeleit látnánk..."  — írja Szeli István is a Szempont és adalék a 
regionális irodalom vizsgálatának kérdéséhez című tanulmányában.
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ALKOTÓMŰHELY

BOTKA FERENC

A „HÍD-SZEREP" ÉS VÁLTOZÁSAI (2.)

1927/28-1932

Itt volnánk hát ismét 1927/28 fordulóján, ama bizonyos ..kapunál", egy 
tragikusan eltorzuló magatartásforma bejáratánál.

Mint minden, ez is fokozatosan, majdhogynem észrevétlenül alakult ki. Az 
1928 elején indult Vesztnyik Inosztrannoj Lityeraturi első számában még talá
lunk némi híradást a hazai irodalomról — feltehetően Lippay Zoltán tollából, aki 
az 1927-ben lefolyt ..frakcióharc" lecsillapodása után átvette Barta Sándortól a 
RAPP magyar szekciójának titkári teendőit. (Minden valószínűség szerint Kun 
Béla kezdeményezésére, hiszen Lippay ez idő tájt közvetlen munkatársa, szemé
lyi titkára volt Kunnak.) Ez az első híradás még tárgyilagos hangvételű; indulatok 
nélkül tudósít az Ady szellemi öröksége körül fellángolt hazai vitákról, Karinthy 
Frigyes meginduló életmű-kiadásáról, Hatvany Lajos emigrációból való hazaté
réséről.55

Ezt követően azonban eltűnik ez a hangnem, sőt tematika is. Az orosz 
olvasóközönség számára az élő magyar irodalom kizárólagos képviselőivé foko
zatosan az emigráció tagjai válnak. Matheika János immár nem a forradalmi 
költészet antológiájához hasonló bemutatkozáson munkálkodik, hanem az 
emigrációt közvetlenül megelőző hagyományok feltárásán. S már a fordítások 
ügyében sem kell szorgoskodnia, megteszik azt helyette maguk az érdekeltek: a 
húszas évek második felében sorra váltják egymást Illés Béla, Hidas Antal, Zalka 
Máté önálló orosz kötetei, évente nemegyszer több is.

Voltaképpen ez a fentebb tapasztalható emigráció-központú látásmód jel
lemzi ettől fogva Lippay Zoltán írásait is, bár hadd tegyük hozzá: félig-meddig 
hivatalból. Első hosszabb összefoglalója a Forradalmi írók Nemzetközi Irodájá
nak 1927 novemberében tartott tanácskozása és megalakulása alkalmából ké
szült,56 a másik pedig a RAPP 1928 októberében összeülő második országos 
plénumát tájékoztatta a magyar csoport munkájáról.57 Érthető módon mindkét 
írás bővelkedik elfogultságokban: nemcsak a tájékoztatást, hanem az önpropa
gandát is szolgálták, bár hangvételük nem agresszív és kellemetlenkedő. Mint 
ahogy egyfajta visszafogottság jellemzi Az aktivizmus felbomlása a magyar iro
dalomban című írását is,58 amelyet, úgy tetszik, valamiféle tisztázási szándék, 
mindenekelőtt az avantgárdból jöttek, Barta Sándor és Mácza János ..védelme" 
motivált; a ..megelőzésnek" egyfajta szándéka, hiszen nemrég jelent meg Mácza 
Irodalom és munkásosztály Nyugaton című monográfiája, amelynek Matheika 
ország-világ előtt — s épp a Forradalmi írók Nemzetközi Irodája lapjában — csú
nyán nekitámadt.59 A dologból nem lett új ..frakcióharc", Mácza megvédetett, 
ugyanott, ugyanannak a folyóiratnak a lapjain, ám az aktivizmusnak és Kassák
nak ebből bizony semmi haszna sem származott. Udvariasan, de elmondták róla,
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hogy a Tanácsköztársaság ideje alatt eljutott ..a proletár rendszer tagadásáig", 
majd az emigrációban ..az ellenforradalmi ideológiáig..

1929-től c mhagyományteremtő" szemlék írásában Matheika János veszi át 
a kezdeményezést, Lippaynál jóval nagyobb ambícióval és ..lendülettel". Az alkal
mat a tanácsköztársaság tízéves évfordulója adja, s Matheika szorgos anyag- 
gyűjtéssel felkészülten írja meg terjedelmes, de nem túl érdekes szemléit a 
világháború hatásáról, az ő szavaival: ..tükrözéséről" a magyar irodalomban60 és 
a magyar tanácsköztársaság kormányának a ..kultúra területén" kifejtett tevé
kenységéről.61 Igazságtalan lenne mai — József Farkas kutatásai nyomán szinte 
teljesnek mondható — irodalomtörténeti ismereteinket számon kérni ezektől a 
dolgozatoktól.62 Nem tehetjük meg azonban, hogy úttörő jellegük és adatgazdag
ságuk elismerése mellett ne mutassunk rá erős elfogultságukra. Matheika — 
Moszkvába érkezésétől — kemény ..kunista" volt, s bizonyára Kun Bélának 
személyesen is köze volt ahhoz, hogy védencének hivatali pályája meredeken 
felfelé ívelt: 1925-től a Komintern könyvtárának az igazgatója, a húszas évek 
végétől pedig a CIK (Centralnij Iszpolnyityelnij Komityet), a kormány-, illetve a 
..parlementi" könyvtár igazgatóhelyettese.63 Elkötelezettsége így érthető, ám — 
különösen az 1919-es kulturális politika felidézésében — éppen ezért — erősen 
torzít. Elsősorban azzal, hogy nem méri fel a forradalom békés megvalósulásából 
eredő társadalmi összefogás értékét és következményeit, s hogy elhallgatja Lu
kács György érdemeit és szerepét az erre a széles társadalmi bázisra épülő, s 
ennek következtében nyitott kulturális politika kialakításában. Ez az elfogultság 
odáig terjed, hogy a Tanácsköztársaság művészetpolitikájának középpontjába 
Kun Bélának a Mával kapcsolatos hírhedt megnyilatkozását állítja, amely, mint 
ismeretes, a magyar avantgárd tevékenységét sommásan a ..burzsoá dekadencia 
terméke"-ként jellemezte. 4 A legszomorúbb azonban az a módszer, amellyel a 
tanulmány ezt a kijelentést ..felvezeti". Matheika szerint ugyanis erre az elhatá
rolásra azért volt szükség, mert ..a Ma a kommunizmus egyedüli és kifejezett 
képviselőjének akarta magát kiadni".. .65 Holott köztudomású, hogy a konflik
tust a leírtaknak éppen az ellenkezője okozta: Kassák — az alkotói függetlenségre 
hivatkozva — visszautasította a művészeti életben felajánlott politikai szerepet.66

Olyan szellem surran, gomolyog itt ki a palackból, amelynek már semmi 
köze sincs a ..bemutatkozáshoz", a hídépítéshez, de még az egyszerű önigazoláshoz 
sem. Tudatos önfelértékeléssel állunk szemben, a nemzetközi forradalmi iroda
lom ..élcsapatának" a státusáért folyó manőverezéssel (amely státust egyébként a 
német proletárírók viharsebesen növekvő nemzetközi tekintélye is egyre inkább 
veszélyeztette); ám olyan eszközökkel és indulatokkal, amelyek már nem riadnak 
vissza a kisebb csúsztatásoktól, sőt a tények meghamisításától sem. Hatvany 
Lajos hazatérésében ezek a torzító indulatok — Lippay említett közleménye után 
néhány hónappal — csak egy vagyonát és bőrét mentő báró köpenyegforgatását 
láttatják, aki a Bécsben lefogott Kun Béla ..bátor" (ausztriai) bírósági kiállásával 
szemben — ..megvert kutyaként" állt a budapesti bírák elé.67 Molnár Ferenc 
jubileuma is csak arra szolgál ürügyül, hogy pályaképének felvázolása után az 
ünnepeltet a ..méltatás" írója megajándékozza a ..világ-lelkiismeret elaltatója", a 
..tőzsdei erkölcs hirdetője" és a ..lakájok példaképe" díszítőjelzőkkel.68 De még a 
magyar forradalmi irodalom fejlődését végigkísérő testes értekezés is végső soron 
csak arra jó, hogy ..táboron belüli" — s nemegyszer övön aluli — ütéseket osztva 
a moszkvai csoport mindenekfölöttiségét hirdesse.69
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Elszabadultak az indulatok, s ha e torzulásokban, Kassák útszéli szidalma
zásában például sógorának, Barta Sándornak egyéni indítékait keresnénk, aki, 
úgymond, így ..fizet" vissza a bécsi emigrációban támadt egykori ellentétekért,70 
csak fél vagy éppenséggel negyed igazságot mondanánk ki. S ugyanígy járnánk, 
ha a Móriczot ért igaztalan támadások mögött csak a Móricz tehetségére félté
keny Gergely Sándor indulatait keresnénk.71 S voltaképpen hasonló a helyzet az 
emigráció által elkövetett legismertebb rágalom, József Attila lefasisztázásának 
az esetében is. Nem csupán és nem elsősorban Hidas Antal a feltételezett bűnbak.

Nem csupán és nem is mindig egyéni, illetve személyeskedő vonzásokkal 
és torzításokkal állunk szemben, hanem olyan jelenségekkel, amelyek magyará
zata társadalomlélektani megközelítést igényel.

S itt nem elég csupán az emigráció bizonytalan, pontosabban: szervetlen 
társadalmi kötődéseire, státusára utalnunk, a zárványszerűség, a kettős kötődés, 
a beilleszkedés igyekezetéhez kapcsolódó túlkompenzálásra.

Azt sem szabad elfelednünk, hogy erre az amúgy is nehezen elviselhető 
társadalmi státusra még további megterhelések egész sora nehezedett. Minde
nekelőtt az, hogy egy napról napra keményedő monolitikus térben kellett magát 
szüntelenül újjátermelnie, sőt újjáalakítania — a mind határozottabbá váló poli
tikai elvárások és követelmények szerint. Mely utóbbiak érvényesítéséről egyre 
erősebben ..gondoskodott" az egymást követő párttisztításokkal megtámogatott 
pártfegyelem. (Zalka még egy elbeszélést is írt egy ilyen ..csisztka" alkalmából.)72 
Az egységes és egyöntetűséget elváró politikai fellépés követelményét fokozato
san kiegészítette az azonos módon való gondolkodás igénye, méghozzá két 
oldalról is. Egyrészről az SZKP(b), másrészről a KMP irányából. Egyszerre 
követelve meg a bolsevizálás, az osztályharc élesedése, az ötéves terv, a kollekti
vizálás helyeslését, de a politikai és ideológiai ..frontok" változásaihoz, Trockij, 
Zinovjev, Buharin megtagadásához való igazodást is; megtetézve a magyar párton 
belüli frakcióharc — rendszerint egzisztenciális következményeket is maguk után 
vonó — ..eseményeivel", menet közben kényszerülve felzárkózni a Komintern, a
II. pártkongresszus, majd alsóbb szinten: az emigránsklubok különböző határo
zataihoz — a forradalmi mozgalom céljairól, szövetségi politikájáról, a hazai 
mozgalom támogatásáról, a Szovjetunió építőmunkájának propagálásáról, a Ta
nácsköztársaság 10., 15., a kicserélések 10. évfordulójának a megünnepléséről — 
a sor még hosszan lenne folytatható.73

S az írók esetében mindehhez tessék hozzátenni egy csendesen csordogáló 
értelmiségellenességet is, amely már Trockijnak A tizenkettő elé írt előszavából 
is megcsapja az olvasót. Ő ugyan elsősorban a ..régi" értelmiséget ostorozza, s azt 
is a forradalom előtti és alatti ..passzivitásáért", de e körmondatokhoz a húszas 
évek közepén, amikor az SZKP(b) viharsebesen veszíti el vezető gárdájának 
hajdan erősen értelmiségi arculatát, már új tartalmak tapadtak.74 Az építés 
hétköznapjaiban már egyre kevesebb szükség volt a korábbi messianisztikus 
hevületre, az értelmiség helyét fokozatosan az új uralkodó osztály foglalta el; 
kialakítva azt az új értékrendszert, amelyben mind erősebb hangsúlyt kapott a 
származás kérdése, s amelyhez helyenként már-már mitikus tulajdonságokként 
társult az ..igazi", a ..proletár" öntudat és magatartás.

Csak természetes, hogy ilyen környezetben kínossá és takargatni valóvá 
vált az értelmiségi, a ..kispolgári" lét és eredet; hogy e szorongás kisebbségi
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érzéseket szült, s hogy végül mindezek kompenzálására egyesek egyszerűen 
megtagadták múltjukat és korábbi nézeteiket. Matheika János például — Maja
kovszkijhoz hasonlóan — ..dalainak nyakára hág". Elhagyja a versírást, amely 
úgyis csak lényének — a proletár ideológiától idegen — ..kispolgári" elemeit vetné 
felszínre. S hasonló indítékok alapján hallgat el Gábor Andor is mint költő; hogy 
utóbb egyikük kritikusi-ideológusi, másikuk pedig kritikusi-riporteri szerepet 
vállaljon; mivel, szerintük, azokban állítólag nem juthat szóhoz énjük meghala
dott ..csökevénye". S ezek a rekompenzációs indítékok működnek közre a múlt, 
a ..kispolgáriság" deklaratív megtagadásában. Ez a szorongás, ez az önigazolási 
szándék íratja sokakkal, így például Barta Sándorral, azokat az idétlen vádakat 
és rágalommal fölérő kijelentéseket, amelyekkel nemcsak elhatárolni igyekeznek 
magukat egykori énjüktől és kapcsolataiktól — Barta esetében Kassák Lajostól 
—, hanem e tagadáson keresztül új énjük, új, kommunista meggyőződésük ..tiszta
ságát" és őszinteségét is bizonyítani kívánják.75

E neofita túlbuzgósággal hozható összefüggésbe a múlt tagadásának olyan 
szélsőséges megnyilvánulása, mint Lukács György szerencsétlen hangvételű, 
A régi irodalomhoz való viszonyunk címmel közzétett elmefuttatása,76 amely 
Petőfin kívül irodalmunk minden múlt századi hagyományát kategorikusan 
megtagadja. S végső soron idesorolható Lengyel József — ellenkező előjelű — 
lelkendező méltatása az emigráció egyetlen munkásírójáról, Kiss Lajosról és 
Vörös város című regényéről. Lengyel ebben ugyanis nem kevesebbet állít, mint 
hogy az első munkás írta alkotás megjelenése (amelyet, mellékesen szólva, 
értelmiségi kezek dajkáltak kiadható állapotba) már eleve egy minőségileg ma
gasabb, kitüntetettebb fokra emelte az egész magyar proletárirodalom színvona
lát.77

.Jó bent a tömeg legközepében" — így fogalmazza meg Lányi Sarolta a 
Meddő évek lánca című versében a mozgalmi, s ha úgy tettszik, ..proletár" együvé 
tartozásnak azt a szándékát, hogy részt vegyen a ..nagy marsban", hogy engedjen 
a Vonzásnak, a Mágnesnek, hogy életét a közösség s egy céltudatos központi 
akaratnak rendelje alá. Vizsgálódásainkhoz a monolitikusán szerveződő társa
dalmi létezésnek ezek a vonatkozásai, az önként vállalt ..beolvadás", a nagy 
egészben való ..feloldódás" motívumai is hozzátartoznak. Azzal a további kiegé
szítéssel, hogy ennek a magatartásformának a kibontása is többféle módon 
folytatható. Bizonyos szellemi igénytelenséggel párosultan e zárttá kerekített 
világ kényelmet és biztonságot ígér. Sőt, a maga biztosnak tudott hivatkozási 
pontjaival — csak ki kell mondani a ..helyes" és éppen aktuális fogalmakat, illetve 
jelszavakat — igénytelen, ám rendkívül egyszerű eligazítást s alkalmasint könnyű 
és biztos hivatali előrejutást is ígér.

Hát amikor még a hatalom is belesegít e folyamat kibontakoztatásába! 
Amikor — mint a moszkvai írócsoport esetében — olyan magas pártfogó akad, 
mint Kun Béla, aki nemcsak a magyar párt élén áll, de benne van a nemzetközi 
munkásmozgalom vezérkarában is. S ez a Kun Béla nem restell az irodalommal 
is foglalkozni. Saját kezű előszavai vezetik be Illés Béla, Lengyel József, Karikás 
Frigyes, Kahána Mózes, Kiss Lajos köteteit, s nemcsak a magyarul megjelenőket, 
hanem orosz fordításaikat is.78 Hogyne váltana ki büszkeséget egy ilyen megje
lenés, egy ilyen közösséghez való tartozás! S hogyne alakítana ki valamiféle rejtett 
kiváltságtudatot, ha ezen túlmenően még a forradalmi írók nemzetközi mozgal
mában körbetekintve, a vezetőségben ott is saját nemzetének képviselőit látja;
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ha e szervezet országos ünneplésű konferenciáján, 1930 novemberében, Harkov
ban magyar honfitársa tartja a főtitkári beszámolót,79 aki a többi ..magyarnak" 
is sorra biztosítja a szót.80 S egyben azt is tapasztalhatja, hogy e világszervezet 
magáénak vallja a magyar kezdeményezéseket, s a Sarló és Kalapács szerény 
rovatának, a Proletárirodalomnák a szerkesztőbizottságába — ha jelképesen is, 
de — magát Lunacsarszkijt jelöli.81

A közösséghez s egyben az élcsapathoz való tartozás tudatát ilyenformán 
átszínezik a kivételezettség motívumai; s csoda-e hát, ha ennek következménye
ként a tíz évvel korábbi messianisztikus elhivatottságot egyre inkább elhalványít
ja a kiválasztottság érzése s az a naiv elképzelés, hogy az élcsapat politikája és 
ideológiája egyértelmű és megfellebbezhetetlen válaszokat képes adni az élet — s 
így az irodalom — minden kérdésére. Ne lepődjünk meg tehát íróink többségének 
önfölértékelésén, fölényt sugárzó hamis tudatán, cikkeik kioktató hangján és 
ítélkezésein — minden fölött, ami nem Moszkvában s nem a proletárírók magyar 
csoportjában keletkezett;82 különösképpen ha az polgári vagy ..kispolgári" ere
detű,83 nem is szólva az esetlegesen szociáldemokrata szellemi termékről.84

A ..kései utód" több mint fél évszázados távlatból feszengve íija e sorokat. 
Legszívesebben megkerülné e kínos jelenségeket. De nem teheti, hiszen a húszas 
és harmincas évek fordulóján oly mértékig elhatalmasodtak, hogy íróik előtt az 
..eszme" és a ..cél" érdekében nemegyszer már a tények meghamisítása is termé
szetes eszköznek tetszett.

Hogy az elmondottakon kívül mindezt még mi minden motiválta? Egyfajta 
..harci tudat", amely Kun Béla híres kijelentésével: ..a válságon barikádok nőnek" 
függne össze,85 s amelyet az 1930. szeptember elsejei tüntetés Budapesten csak 
fokozott, s már-már forradalmi helyzetként láttatott, amelyben a győzelem 
érdekében minden megengedett? Vagy mindez mégis egyéni túllihegés, amely 
mögött pusztán kicsinyes bosszú vagy karriervágy húzódik meg? Nehezen kide
ríthető. Akárhogy is volt, nem tehetjük meg, hogy ne vessük fel velük kapcsolat
ban a felelősség kérdését, márcsak azért sem, mert néhány esetben elkövetőik 
máig hatóan kompromittálták — nemsak magukat és a RAPP magyar szekcióját, 
hanem a zászlóra tűzött eszme hitelét és tisztességét is.

A legtöbbet emlegetett ütközési pontok egyike az úgynevezett Kassák-kér- 
dés volt. Ezúttal szükségtelen az események részletes történelmi visszapörgetése. 
Csupán annyit kell előre bocsátani, hogy a kommunisták és a magyar avantgárd 
között a Tanácsköztársaság alatt megromlott viszony az emigrációban tovább 
mérgesedett. Lukács György, aki 1919-ben — az általa képviselt művelődéspoli
tika nevében — még megvédte a Mát a volt szociáldemokrata párt felől jövő 
támadások ellen, a húszas években — feltehetően engedve Kun Béla követelései
nek — az Új Március 1926-os évfolyamában megtagadja Kassákot:86 a forradalom 
..Mitlauferének", a kommunista mozgalom ..koloncának" nevezi őt, aki — a 
történelem változásaitól függően — szakadatlanul ingadozik a kommunisták és 
a polgári irodalom, a Nyugat között. Az emigrációból való hazatérését, a hazai 
szellemi életbe való bekapcsolódását — s ezzel együtt egész költői munkásságát 
is — a leghatározottabban elítéli.

Ezt követően a KMP Budapesten megjelenő folyóirata, a 100% módszere
sen támadja Kassák minden megnyilatkozását, kezdve önéletrajzának, az Egy 
ember életének első két kötetével, s folytatva a Marika, énekelj!, a Napok, a mi 
napjaink című regényeivel, s végezve az 1928-ban megindított és az ifjúmunká
sokhoz szóló ..konkurens" folyóiratával, a Munkával.87 (Hogy e fokozatosan

583



élesedő és egyre személyeskedőbbé váló offenzívába mennyi része volt az elvi 
konfrontációnak és mennyi az indulatnak, amely mögött Simon Jolán, Kassák 
élettársa állt, azt legfeljebb a mélylélektan kutatói tudnák eldönteni.)

Egy bizonyos: 1929—1930 fordulóján egy olyan ..akció" indul el a 100% és 
a német proletárírók berlini lapjának, a Linkskurvénak a közreműködésével, 
amelyben a moszkvai emigrációra is tevékeny szerep hárult. A történet az egyik 
fél előadása szerint a következőképpen indult: Kassák, úgymond, 1929. december 
22-i keltezéssel német nyelvű levelet intézett — a Linkskurve szerkesztőségén 
keresztül — a Forradalmi írók Nemzetközi Irodájához, s ebben orosz és ukrán 
nyelvű kiadásra ajánlja fel műveit; azzal, hogy — ha netán itthon emiatt kellemet
lenségei támadnának — jelentsék ki az érdekeltek: a könyveket a szerző tudta és 
beleegyezése nélkül jelentették meg.

Az Iroda azonban ..éber" és tapasztalt, felismeri a ..provokációt." Nyílt 
levélben válaszol Kassáknak, amelyet gyakorlatilag egyszerre tesz közzé a 
Linskskurve, a Vesztnvik Inosztrannoj Lityeraturi, a Sarló és Kalapács — és 
természetesen a 100%. 8 A válasz megállapítja, hogy a levélíró ..a magyar szociál- 
fasizmust és ellenforradalmat szolgálja", ..réges-régen áruló", a magyarországi 
forradalmi írók denunciánsa, s ezért nem számíthat könyveinek szovjet kiadásá
ra. Márcsak azért sem, mert felajánlkozását feltehetően a magyar politikai 
rendőrség sugallta, hogy ily módon jusson ..bizonyítékokhoz" a forradalmi iroda
lomnak Moszkvából való pénzelésére vonatkozóan . . .

És a másik fél? Kassák egyszerűen tagadja, hogy valaha is írt volna ilyen 
levelet. Szerinte az hamisítvány, amely kizárólag arra volt ürügy, hogy a válasz
ban hihetőbben legyenek elmondhatók a róla szóló rágalmak.

Hajiunk arra: neki volt igaza. Hiszen lélektani képtelenség, hogy valaki 
Lukács elutasító cikke és a 100% támadásai után — éppen Moszkvába forduljon 
támogatásért. Nem is szólva a tárgyi bizonyítékokról, mindenekelőtt egy cin- 
kográflai szakvéleményről, amely az állítólagos Kassák-levél cégjeles betűiről, 
amelyek a Munka hivatalos levélpapírjának a fejlécét mintázzák, kimutatja, hogy 
azok hamisítványok, nem egyeznek az eredeti felirat betűformáival.90 De még ha 
ez a bizonyíték sem állna a rendelkezésünkre, akkor is el kellene gondolkodnunk, 
elsősorban a ..válaszközlés" következményei miatt. A Kassáknak címzett levél 
közzététele ugyanis gyakorlatilag ürügyül szolgált arra, hogy Moszkvában, Ber
linben és Budapésten egyaránt durva szidalmakkal illethessék a korábban csak 
..bírált" ellenfelet. (A Sarló és Kalapács kezdetben csak a ..barikád túlsó oldalán" 
lévőnek nevezte a Munka Moszkvába eljutott számait.91 Utóbb azonban már 
..joggal" lehetett szerkesztőjét a magyar politikai rendőrség ..provokátorának", 
..ügynökének", ..rendőrkémnek" nevezni, sőt még azzal is meggyanúsítani, hogy 
az ő segítségével kerítették utóbb rendőrkézre Tamás Aladárt, a 100% szer
kesztőjét .. .)92

És az utolsó ecsetvonás: amikor ezelőtt húsz évvel a már súlyosan beteg 
Illés Bélát vallattuk erről a ..levél-ügyről", tehetetlenül elsírta magát, és a követ
kezőket mondta: ..Hagyd el, hagyjuk, sajnos hazudtunk..."  (De már több, mint 
egy évtizeddel korábban, 1953-ban is Kassák nyilvános megkövetésére kénysze
rült Illés, miután az írószövetség Sallai és Fürst emlékülésén szerencsétlen 
módon felelevenítette az ellene felhozott egykori vádakat.)93

(Folytatjuk)
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55 Vengrija. Vesztnyik Inosztrannoj Lityeraturi (továbbiakban: VIL), 1928. jan., 1. 
sz. 179.

56 Lippay [Zoltán]: Vengrija. Na Lityeraturnom Posztu (továbbiakban: NLP), 1927. 
nov./dec., 22/23. sz. 10-11.

57 Lippay Zoltán: Vengerszkaja revolyucionnaja lityeratura. NLP, 1928. okt/nov., 
20/21. sz. 71-75.

58 Lippay Zoltán: Raszpad aktyivizma v vengerszkoj lityerature. VIL, 1928. nov., 11. 
sz. 126-127.

59 Matheika János: Lityeratura i proletariat. VIL, 1928. ápr., 4. sz. 139-146.
60 Matheika János: Otrazsenyije mirovoj vojni v vengerszkoj lityerature. VIL, 1929. 

júl./aug., 4. sz. 213-218.
61 Matheika János: Gyejatyelnoszty vengerszkovo szovjetszkovo pravityelsztva v 

oblaszty kulturi. VIL, 1929. márc./ápr., 2. sz. 208-225.
62 József Farkas a megfelelő bibliográfiai alapozó munkálatok után összeállította 

Mindenki újakra készül. . . "  (1959-1967) címmel a két magyar forradalom publicisztiká
jának és irodalmának négykötetes válogatását, majd ezt követően Értelmiség és forradalom 
<1981) címmel foglalta monografikusán össze a Tanácsköztársaság kultúrájára, sajtójára 
és irodalmára vonatkozó ismereteket. E monográfia előzménye: ^Rohanunk a forradalom
ba". A magyar irodalom eszmélése, 1914-1919. Bp. 1969.

63 1. 54. jegyz.
64 Az egyesült kommunista és szociáldemokrata párt kongresszusán elhangzott 

kijelentés teljes szövegkörnyezetétid. Szocialista realizmus. Szerk. Köpeczi Béla. Bp. 1970. 
1. köt. 307-308.

65 Matheika J á nos: Irodalom és művészet a magyar proletárdiktatúrában. UM, 1929. 
Márciusi különsz. 66. A 61. jegyzetben leírt orosz nyelvű tanulmány rövidített változata. 
1. még: UE, 1929. jún. 2. 6062 sz. VM, 3-4.

66 A kérdés tényszerű összefoglalója: József Farkas: Proletárforradalom, avant- 
gardeés tömegkultúra. In. ,Vár egy új világ. ” Szerk. Illés László és József Farkas. Bp. 1975. 
10-29., és J. F.: Értelmiség és forradalom. Bp. 1984. 223-249., továbbá: Pomogáts Béla: 
Kassák Lajos a forradalomban. ItK, 1986. 523-534.

67 Illés Béla: Gyelo Hatvany. VIL, 1928. júl., 7. sz. 152-154. Csupán megemlítjük: 
hasonló módon reagált Hatvany hazatérésére a franciaországi emigrációban Ney László 
is: Pemzli: Levél Hatványhoz. Párisi Munkás, 1928. febr. 19. 7. sz. 2.

68 Matheika János: Jubilej legkomiszlennovo dramaturga. VIL, 1928. nov., 11. sz. 
151-152.

69 Matheika János: Razvityije vengerszkoj revolyucionnoj lityeraturi. VIL, 1930. 
nov./dec., 6. sz. 99-137.

70 Mit mondunk mi? c. glosszájában például (SK, 1932, febr., 2. sz. 71.) Kassák Egy 
ember élete c. önéletrajzi regénye elé -  afféle szerzői ..előzetesként" -  írt ajánló sorokon 
ékelődik, s közben ő is produlál egy képzelt és kvázi Kassák nevében fogalmazott önjellem
zést, amelyben elmondja, hogy egyszerre mindig két lovat ült meg egy üleppel: ..egy vöröset 
és egy szociálfehéret", hogy ..árulója lett a proletariátus ügyének," hogy milyen jól él a 
forradalmi írók denunciálásából stb. stb. Végül Barta könnyed fordulattal «forradalmi 
frázisokkal szédelgő lumpenproletárnak és jelenleg aktív szociálfasisztának" nevezi a 
kedves rokont, s abban reménykedik, hogy nönleleplező" életrajzával megismerkedve -  
elfordulnak tőle munkás olvasói. . .

71 Ilyen gyűlölködő-kötözködő írás például a Bagoly mondja verébnek..  című. (SK, 
1932. márc., 3. sz. 80.) Ugyanolyan glossza, mint Bartáé: ad hoc támadás, amelyhez 
Móricznak Arany Jánosról írt tanulmányát (Arany János írói bátorsága. Nyugat, 1931. dec. 
15.24. sz. 613-621.) csak ürügyül használja. A felvetett kérdések: Arany írásművészeténck 
árnyaltabb, emberközelibb megközelítése, bizonyos hangsúlyáttételek felvetése az 
életművön belül, a pályakezdő Elveszett alkotmány értékének »megemelése" -  egy érdesebb, 
a későbbi művektől eltérő, határozottabb ésj*ealisztikusabb társadalomkritika jegyében 
stb. láthatóan nem érdekelték a glosszaírót. Őt egyetlen cél vezette: az, hogy a tanulmány 
egy mondata kapcsán, ..Szegény Arany a legbátrabb ember tudott volna lenni, de nem mert"
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-  ugyanezt mondja el Móriczról is. Persze nem ilyen .»Finomkodva" -  megtetézve a gyávaság 
vádját: köpönyegforgatással, érdekhajhászással, a haladás elárulásával -  és egy «bátor" 
oldalvágással: ön, úgymond, Na fasiszta (sic!) Magyarország öntudatos fasiszta (sic!) lapját 
szerkeszti." Már tudniillik -  a Nyugatot. . .  S hogy a pengeforgatásnak méltó legyen a 
befejezése, hogy a szúrás jó mélyre hatodon s lehetőleg nemes részeket is érjen, íme a 
léggömbként pukkanó utolsó riposzt: ..Olyan jezsuita, mint ön, csak a papba oltott 
civisgazda lehet."

A Móricz cikke körül kibontakozott vita részletes összefoglalását -  Kosztolányi 
Dezső szárnyalóan szép (író és bátorság. Nyugat, 1932. febr. 1.3. sz. 121-131.) és Voinovich 
Géza kevésbé költői (Arany János írói bátorsága. Budapesti Szemle, 1932. 224. köt 
304-308.) hozzászólásával 1. Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond és az irodalom. Bp. 1962. 
184-192. (Irodalomtörténeti Könyvtár 8.)

72 1. Zalka Máté: Purgatorium. Prozsektor, 1929. 47. sz. 9-11. Ugyanott V. Koz- 
linszkij karikatúrája: Uzse nye v avtomobile. Feltűnően elegáns hölgy a villamosban -  már 
nem ..telik neki" az állami autóra.

73 A Kommunista Internacionálé VB elnöksége: Nyílt levél a KMP tagjaihoz. SK, 
1929. dec., 1/2. sz. 30-35., [Bergmann József] Barna: A Kommunisták Magyarországi 
Pártjának második kongresszusa és az emigráció feladatai. SK, 1930. jún., 6. sz. 20-22., [A 
politikai emigránsok moszkvai nemzetközi klubja magyar szekciója]: Határozat a KMP II. 
kongresszusáról. SK, 1930. okt./nov., 10/11. sz. 46., A Kommunista Internacionálé VB: 
Határozat. SK, 1931. dec., 12. sz. 20-22. [Sas és Barna elvtársak = a Kun-ellenzék: Szerényi 
Sándor és Bergmann József megrovásával és a KMP KB-ból való kizárásával], Harc az 
emigráció fordulatáért. SKm 1932. jan., 1. sz. 59-60. [A -frakcióharc" ellen.], Müller Ernő: 
Készüljetek az emigráció hármas jubileumára. SK, 1932. aug./szept., 8/9. sz. 99-100.

4 E folyamajt gyors előrehaladását kommentár nélkül is érzékelteti a Krasznaja 
Njivában (1927. 47. sz. 17.) közölt alábbi statisztika az SzKP(b) taglétszámáról és össze
tételéről (s talán más szempontokból sem érdektelen elgondolkodni e számokon):

Párttagok száma Munkás % Paraszt % Értelmiségi%

1905 8 000 61,7 4,7 33,6
1917 23 000 60,2 7,6 32,2
1918 115 000
1921 585 000 41 28,2 30,8
1923 485 000
1925 772 000
1927 1200 000 58,1 24,6 17,3

76 A szajha. SK, 1930. ápr., 4. sz. 54-55. Az aláírás nélküli cikket, amely egyben a 
Forradalmi Irodalom Nemzetközi Irodája egy Kassák Lajoshoz intézett levelének a beve
zetője és kommentárja, Hidas Antal közlése alapján tulajdonítjuk Bartának. A levél 
tartalmára a későbbiekben még visszatérünk.

76 Lukács György: A régi irodalomhoz való viszonyunk. SK, 1931. szept., 9. sz.
55-57.

77 Lengyel József: Kiss Lajos: Vörös város. SK, 1931. jan., 1. sz. 78-79., kiegészítő 
helyreigazítása: 2. sz. 47.

™ E cikkek összegyűjtött kiadása: Kun Béla: Irodalmi tanulmányok. Összeáll. 
Garamvölgyi József, bev. Illés Béla. Bp. 1960. 1741. Értékelésük: Illés László: Kun Béla és 
a magyar proletárirodalom. Kortárs 1986. 5. sz. 87-92., és Uő: Kun Béla és az irodalom. 
Párttörténeti Közlemények 1986. 2. sz. 5-6.; kutatásainak összefoglalása: Kun Béla az 
irodalomról. In: Kun Béláról. Tanulmányok. Bp. 1988. 527-554., és I. L.: A megőrzött 
utópia. Bp. 1988. 104-137.

79 Illés Béla beszámolójának szövegét 1. a Lityeratura Mirovoj Revolyuciji 1931. 
évfolyamának oroszul, németül és franciául megjelent különszámában.

80 A konferencián a következő magyar írók kaptak lehetőséget a megszólalásra: 
Hidas Antal, Koncát Aladár, Madarász Emil, Zalka Máté -  s mint képzőművész: Uitz Béla. 
Szövegeiket 1. a Lityeratura Mirovoj Revolyuciji 1931. évfolyamának különszámában.

81 Jegyzőkönyvi kivonat a Forradalmi Irodalom Nemzetközi Irodája titkársági 
üléséről (1930. febr. 18.; SK, 1930. ápr., 4. sz. 47.
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82 L1 szignóval -  feltehetően Lengyel József -  például Lecke c. kötete kapcsán 
didaktikus elmeéllel oktatja ki Nagy Lajost: miért tekintik őt csak proletár- és nem 
forradalmi-proletár írónak. (SK, 1930. aug., 8. sz. 63.) -  Matheika János ..türelemmel" 
magyarázza el Barta Lajosnak, hogy Új Szó címmel megjelent pozsonyi folyóirata milyen 
messze áll a programjában meghirdetett szociális és művészi céloktól. (SK, 1929. dec., 1/2. 
sz. 92.) S bizony akad ..tanulság" még a kommunista Fábiy Zoltán számára is. Az Út című, 
ugyancsak Pozsonyban megjelent folyóiratának programjában Matheika ilyen ..hibás" 
mondatot talál: ..Fenntartás nélkül állunk a harcos proletár oldala mellé. . . "  (kiemelés M. 
J.-tól). Holott a bíráló szerint: «a proletárbíró nem a proletariátus mellé áll, hanem 
feloldódik (sic! -  B. F.) a proletariátus soraiban . . . "  (SK, 1931. júl., 7. sz. 57.)

83 1. Balogh János: Fedák Sári: Útközben. SK, 1931. febr., 2. sz. 59., [Madarász Emil] 
M. E.: Szitnyai Zoltán: Élni akarok. SK, 1930. okt./nov., 10/11. sz. 95., illetve Zalka Máté: 
Háy Gyula: Színhely Budapest. SK, 1930. aug., 7. sz. 63. A legtanulságosabb Gergely Sándor 
szemléje, amelyben Szép Ernőt például azért nevezi ..sajtókalóznak", mert az Új Előre 
közölni merészelte ..nyálas burzsoászórakoztató nyavalygásait". Hasonló minősítést kap 
Karinthy Frigyes is, *a legcinikusabb és egyik legtöbbet szereplő ideológusa (? -  B. F.) 
a magyar ellenforradalmi irodalomnak", mert a párizsi Monde meghívta fomunkatár- 
sául. . .  1. Gergely Sándor: Magyar sajtókalózok mint nemzetközi proletárírók. SK, 1932. 
febr., 2. sz. 70-71.

84 Az emigráció az össztüzet a szociáldemokrata párt napilapjára, a Népszavára 
irányította, amelyet sommásan a szociáMasizmus szócsövének nevezett. (1. Gergely Sán
dort: Kenyér és fegyver az olcsó ,Népszava". SK, 1932. máj., 5. sz. 24-25. és [Lengyel József] 
lj: ,Az olcsó Népszava"és ,a forradalmi veszély". SK, 1932. júl., 7. sz. 48-49.) A lapban közölt 
szépirodalmat, Farkas Antal, Várnai Zseni verseit, pedig szintén szociálfasisztának (For
radalmi proletár-irodalom? SK, 1931. márc./ápr., 3/4. sz. 103.), illetve ..menseviknek" 
(Veréb Tamás: Horthy-ország kistükre. SK, 1932. júl., 7. sz. 18-19.) ítélte.

85 1. Kun Béla: A válságon barrikádok nőnek. SK, 1930. 2. sz. 1-2.
86 Kassák Lajos. UM, 1926. okt., 10. sz. 675-678. -  A cikket Lackó Miklós kutatásai 

alapján tulajdonítjuk Lukácsnak. 1. Lackó Miklós: Adalékok Lukács György publicisztikai 
működéséhez az 1920-as évek második felében. Századok, 1978.1. sz. 43-96., és L. M.: Szerep 
és mü. Bp. 1981. 42-122. -  Kassák és Lukács kapcsolatának lassan már tisztes irodalma 
van: Novák Zoltán: Adalékok Lukács és Kassák viszonyához. Magyar Filozófiai Szemle, 
1983. 1. sz. 70-83., Angyalosi Gergely: Kassák Lajos és Lukács György viszonya. ItK, 
1987/1988. 4. sz. 462-471.

87 Ld. Vajda Sándor: Kassák Lajos önéletrajza. 100%, 1928. ápr., 7. sz. 231-234. -  
[Haraszti Sándor]: Napok a mi napjaink. 100%, 1928. aug., 10. sz. 362-363. -  Vajda Sándor: 
•Konstruktív szocializmus" -  avagy: Kassák szembeszáll a destrukcióval. 100%, 1928. dec., 
3. sz. 134-138. -  Németh Lajos: Az •örök" igazság, az intelligencia és az osztály harc. 100%, 
1929. jan., 4. sz. 149-153. -  Tamás Aladár: .Egységben az erő." 100%, 1929. jan., 4. sz. 
175-178. - Kassák. o .szakember". 100%, 1929. júl./aug., 9/10. sz. 458-460. -Tam ás 
Aladár: Az álbaloldal ellen. 100%, 1929. okt., 1. sz. 1-5. -  Vajda Sándor: Tojástánc. Kassák 
»harca" a háború ellen. 100%, 1929. dec., 3. sz. 135-137. -  Haraszti Sándor: Kassák és a 
falu. 100%, 1930. márc., 5. sz. 225-227. [A Marika, énekelj! c. regényről.]

88 PiszmoMBRL: GoszpogyinuLudviguKassáku. VIL, 1930. márc./ápr., 2. sz. 195. 
- A  szajha. SK, 1930. ápr., 4. sz. 54-55. -  Zárszó egy vitához. 100%, 1930. ápr. 6. sz. 274.- 
Ein Gesinnungslump. An Herrn Kassák. Die Linkskurve, 1930. márc., 3. sz. 30.

89 100% levélhamisítása. Munka, 1930. jún., 14. sz. 431., továbbá Kassák Lajos: 
Nyilatkozat. Népszava, 1930. máj. 17.

90 A levélhamisítók és denunciánsok ellen! címmel megjelent önálló röplap, amelyet 
Kassák Lajoson kívül Falus Ervin, Gró Lajos, Justus Pál, Nádas Endre és Nádass József 
is aláírt. -  A ..vita" továbbhullámzása: Árulkodás vagy leleplezés? 100%, 1930. máj., 7. sz. 
325-327., továbbá: Nyílt levél. 100%, 1930. jún., 8. sz. 380-381.

91 [Illés Béla ?] S. I.: Munka címen . . .  SK, 1930. febr., 2. sz. 63.
92 Tamás Aladárt 1930. július elején tartóztatták le (1. Tamás Aladár: A 100%, a 

KMP legális folyóirata. Bp. 1964. 121-127.), amihez természetesen semmi köze nem volt 
Kassáknak.

A SK inkriminált aláíratlan cikke: Kassák védi Panait Istratit (1930. okt./nov., 
10/11. sz. 95-96.), amelyet Hidas Antal közlése alapján tulajdonítunk Illés Bélának, egyik
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jellegzetes »mintája" a rappos csúsztatásoknak. A glossza írója a Budapesten megjelenő 
Kortárs című lapra, illetve Kassák ott megjelent cikkére hivatkozik, amelyben állítólag ez 
áll: Jstrati, te is Upton Sinclair, Majakovszkij és Kassák közé kerültél." Mtyd azután ehhez 
a kijelentéshez kapcsolódva rugaszkodik neki ellenfelének.

A Kortárs valóban létező lap, a baloldali fiatalok, köztük Radnóti Miklós fóruma. A 
többé-kevésbé pontos idézetet is megtaláljuk az 1930. aug. 25-i 7. szám 47. oldalán közölt 
A Fábry-fiú esete Panait Istratival c. cikkben. Csakhogy ez utóbbi írója nem Kassák Lcyos, 
hanem F. Péter Pál, aki Fábry Zoltán Korunk-beli cikkével vitázik (A Panait Istrati eset. 
Korunk 1930. jún., 6. sz. 469-470.), s annak kapcsán veszi védelmébe Istratinak a 
Szovjetunióról írt és heves vitákat kiváltó beszámolóját (Vers Vautre Flamme. La Russie 
nue. Paris, 1930), az öngyilkosságot választó Majakovszkijt és a levélcsalással vádolt 
Kassák Lajost.

Hogy a cikk Kassákot illetően nem egyéni elfogultságot, hanem általános politikai 
oflenzívát tükröz, azt jól szemlélteti a SK egy későbbi közleménye is, amely egyenesen 
fasiszta jellegűnek állítja be a Munka-kör tevékenységét: »A fasiszták és szociálfasiszták 
terrorját kiegészíti a Kassák, Harstein-féle banda ultralink jelszavak mögé rejtett fasiszta 
dezorganizáló munkája." 1. Gáspár László: A kulturfasizmus növekedése. SK, 1931. máj., 5. 
sz. 68—60.

93 Illés sajnos az írószövetség 1952-ben tartott Sallai-Fürst emlékünnepélyén is 
felelevenítette az 1930-as viták Kassák elleni vádjait, s utóbb kénytelen volt az érdekeltet 
nyilvánosan megkövetni. 1. Botka Ferenc: Hogyan zárták ki Kassákot. Ami még a Széna
boglyához tartozik. Új Tükör, 1989. aug. 6. 32. sz. 16-17.

Emlék (1990)
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JUHÁSZ ERZSÉBET

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA VÁLSÁG- 
HANGULATA KRÚDY GYULA ÉS MIROSLAV KRLEŽA 
MŰVEÍBEN (2.)

A Borz utcai ház, amelyben a fejezet lejátszódik, Alvinczi tulajdonát képezi, 
érzésünk szerint nem kapásból, hanem az Alvinczi alakjához az eddigi művekben 
társult jellegzetes titokzatosság aurájának sugalmazása miatt. Rezeda Kázmér 
álmodozni jár ide: ..Rezeda úr szerelmes korszakában szeretett a Borz utcai ház 
csendességében elüldögélni." Alvinczi révén a házat mindenestől a Habsburg-mí- 
tosz levegője lengi be, beszédesen érzékeltetve, hogyan simul egybe a szerelmi 
regényesség, s a letűnt Habsburg-világ atmoszférája: ..Alvinczi, mint hű király
párti, a mayerlingi katasztrófa óta nem fogadott vendéget ebben a házban. 
Aludtak a szobák. Alvinczi gyászolta Rudolfot. A szalon egyik asztalán ugyanis 
Rudolf saját kezűleg aláírt arcképe állott, amelyet Alvinczi egy vadászaton emlé
kül kapott a trónörököstől. Az ezredesi egyenruhába öltözött szőke férfiú most 
már örökké kihunyt szemmel nézett az elhomályosított szobába. A régi királyság 
utolsó nagy regényessége, a szerelmében tragikus halált lelt koronaherceg: úgy 
ment el a Monarchiából, mint az utolsó habsburgi lovag, a második József 
császárok, Miksa császárok, Orth Jánosok utóda."10 — olvashatjuk az egyik 
bekezdésben, és felfigyelhetünk arra is, hogy a Rudolf-legendában a tragikus 
szerelem mozzanata lesz a hangsúlyos, nem pedig a politikai illuzionizmus, amely 
Alvinczi Rudolf eszményét jellemezte az Őszi utazás a vörös postakocsin című 
regényben. Rezeda Kázmér szerelme Antónia iránt összerímelést sejtet a mayer
lingi katasztrófával, s nem véletlenül: Antónia az egyetlen nő, aki iránt Rezeda 
tragikus szerelmet tud érezni. S a Nagy kópé az egyetlen olyan Rezeda-regény, 
amelyben a szerelemben rejlő tragikum nyer megfogalmazást. Rezeda Krónprinc 
Irma iránti szerelmében van — átmenetileg megélt — fájdalom, de a tragikum 
teljesen hiányzik belőle, hogy egyéb szerelmeit meg se említsük ebben a vonat
kozásban.

A Borz utcai ház, akárha a tizenkilencedik század panoptikuma volna, 
mindazokkal a kellékekkel, amelyek a regényesség képzetét képesek ébreszteni 
Rezedában: ..A három egymásba nyíló szobában néha hosszú délutánokat töltött 
el Rezeda úr. Elábrándozgatott múlt idők emberein és hölgyein. Képzeletében 
felnyílott az ajtó, és rövid álarc alatt jelentek meg titokzatos dominók a küszöbön, 
mint ha farsang volna Pesten: a nagyvirágos foteleken fátyolos kalapú, titokzatos 
illatú úrnők ültek keresztbe rakott lábakkal, ruha nélkül, csupán papucsban és 
kalapban futkostak kurtizánok; a harmónium szent dalokat játszott, az őszbe 
csavarodott erdélyi birtokos énekesnőjét látta. . .  A falakon régi metszetek, Léda 
hattyújával az ágy felett.. ."n  Ez az ambiens részben arra szolgál, hogy semmissé 
tegye a jelen idő érvényességét, amelyben Rezeda szerelemre lobbant Antónia 
iránt, másrészt megteremti az autentikus közeget ehhez a szerelemhez: a tizen
kilencedik századba beleálmodott-képzelt regényesség miliőjét. A Borz utcai 
házban képzelt alakok kelnek életre Rezeda álmodozásaiban, s a Lédát ábrázoló 
metszet is megelevenedik: ..A cigarettafüstbe nézett, és addig leste a mezítelen 
Lédát, amíg az Antóniához lett hasonló. Addig tartotta behunyva a szemét, amíg
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a mellette álló fotelbe fátyolos kis kalapjával, izgult-kesztyűs kezével, kutyácska- 
nyugtalanságával elnézegető cipőjével, az ijedelemtől és várakozástól fojtott 
hangjával letelepedett: Antónia. »Senkit sem szerettem soha, csak téged«, 
mondja a túlvilági hang.. ."12 A Léda hattyú alakjába beleképzelt Antónia tehát 
immár függetlenedik a régi metszettől, hogy aztán újból megjelenésmódot vál
toztasson, s valamely meghatározhatatlan múlt időből bukkanjon elő a betelje
sült szerelem oldott képzeteit sugallva: ..Majd bujtogató kacaj, megelégedett 
nevetés hangzik az ágyasházból, és hosszú ingben ül az íróasztalnál Antónia ..

A lány valamennyi alakváltozása mélyíti a rá vonatkozó képzetek gazdag 
tartományát. Ezt követően Rezeda képzeletének játéka egy más dimenzióba vált 
át, csöngetést hall, s amikor ajtót nyit, Antóniával találja szembe magát. A fejezet 
végérvényesen tisztázatlanul hagyja a kérdést, vajon Antónia valóban megje- 
lent-e a Borz utcában, vagy pedig Rezeda képzeletének játéka fokozódik látomá- 
sos hallucinációvá. A fejezet csúcsát ez az eldönthetetlenség teremti meg. A 
szerelemittas képzeletnek ez a ..teremtő kitalálása" a szerelemélmény legauten
tikusabb vonása, s nem csak Rezeda Kázmérra vonatkozóan, de minden nagy 
szerelmet illetően is. Az iméntiekben már idézett nagy vallomás után, amelyről, 
mint mondtuk, nem tudni, valóságosan is elhangzik-e vagy csak képzeletben, a 
fejezet a következőképp zárul:

..Rezeda úr felzokogott elragadtatásában. Kinyitotta két kezét, a szék, 
amelyben Antónia ült, üres volt. A falon a muzsikáló óra régi valcert pengetett, 
mintha valaki elmenőben megvonta volna a szerkezet zsinórját."13

A hűtlenség valamilyen formában mindig az értékek felbomlásának legti
pikusabb bomlástünete, az érvénytelenítés gesztusa és aktusa. Mind a négy, 
elemzésre kiválasztott Rezeda-regényben döntő fontosságú szerepet játszik a 
hűtlenség, s szinte kizárólag a szerelmi hűtlenségre korlátozódik, noha Alvinczi 
alakjához társulnak társadalmi-történelmi vonatkozások, hiszen makacs anakro
nizmusa valamilyen formában a hitehagyott, eszményeit vesztett korhoz intézett 
mementó is, mint ahogy Rezeda makacs regényesség-hajszolásának is van ilyen 
vonatkozása. Mindenekelőtt azonban a szerelmi hűtlenség az, ami hangsúlyos. 
Ha végigtekintünk az eddig elemzett regények során, észrevehetjük, hogy Rezeda 
változásában a hűtlenség átélésében végbemenő változások a legfeltűnőbbek. 
(Nem mintha szigorúan véve egészen koherens személyiségként nyert volna 
ábrázolást alakja e négy regényben, s azt határozott előnyének is kell tekinte
nünk, egybehangzóan azzal, amit Kemény Gábor ír Krúdy hasonmás voltának 
mibenlétéről.) A vörös postakocsiban Rezedának jóformán csak bosszúságot 
okoz Horv áth Klára Alvinczi-imádata, s múlékony szorongást a színésznő Stein- 
né szalonjában tett látogatása. Az Őszi utazás a vörös postakocsin című regény
ben azonban egyszeriben igen fontos szerephez jut a hűtlenség kérdése. Rezedát 
minduntalan gyötri a kétely Irma hűségét illetően, s olykor úgy tűnik, szinte 
kívánja a hűtlenségről való megbizonyosodást, mert ez, tu ĵa jól, előbb-utóbb 
véget vet gyötrő szenvedélyének. A Rezeda Kázmér szép élete című regényben 
viszont a szerelmi hűtlenségek egész hálózatrendszere épül fel, s mindenekelőtt 
Rezeda Kázmér, a ..szerelmes lovag" az, aki e hűtlenségek sorozatát elköveti. A 
legményebben és legsokrétűbben azonban a Nagy kópé ragadja meg a hűtlenség 
problematikáját. Négy fő vonulatát tapinthatjuk ki, s mindegyik más-más szögből 
világítja meg. Kezdjük Kisilonka Jácinttal. Találmánya épp a szerelmi hűtlenség
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nyomainak eltüntetésére szolgál. A hűtlenséghez való viszonyulása teljes egészé
ben ezt fejezi ki, nem maró iróniával, hanem bölcs, de keserű higgadtsággal, 
ahogy egy szemfényvesztőhöz illik. A doktor nem akaija lebeszélni a nősülésről 
a szerelmi lázban égő Rezedát, de figyelmezteti: ..Az igazi, borzalmas, fagyasztó 
egyedüllét nem az agglegényeké, hanem a házas embereké, akik esténkint 
asszonyukkal bezárkóznak a hálószobába." Ugyancsak ő beszéli rá Rezedát, hogy 
bizonyosodon meg végre saját szemével Antónia hűségéről vagy hűtlenségéről.

A második réteget (nem fontossági sorrendben) az Árnyékkal folytatott 
beszélgetés foglalja magában. Árnyék Rezeda Kázmér alteregója, és semmilyen 
más funkciója nincs a regényben, mint hogy még részletezhetőbbé tegye Rezeda 
hűtlenségre vonatkozó tépelődéseit. Az eszét vesztett Rezedával szemben Árnyék 
a megtestesült ..józan ész": ..Lásd, mindig azokat a nőket szerették, akik csalfák 
voltak! Kinek jutott eszébe valaha: törődni a tisztességes nőkkel? — mondja 
Rezedának. Majd azt tanácsolja, hogy ..El kell választani a szerelmi állatot és az 
emberi lelkes részt."14 ..Le kell tenni arról a régi szokásról, hogy a hűtlen vagy 
kacér nőket megöldössük, Rezeda úr. Úgy kell venni a nőket, mint szolgálóinkat, 
akik ingünket vasalják, ebédünket főzik, megrendelésre állnak szerelmi kívánsá
gainkban, elmulattatnak unalmas óráinkban, megvigasztalnak gondjainkban, 
ámde, ha szemünk letéved róluk: nyomban álmozdozni, ábrándozni kezdenek, 
más férfiakra gondolnak, mint mi más nőkre, alkotásunknál fogva több és vadabb 
vágy bizsereg ereikben, mint a férfiakéban. Mit jelent az, hogy testükkel mást is 
szeretnek? Semmit se jelent, ha a lelkűk a mienk."15

Rezedában úgy nyilatkozik meg a szerelem ellentmondásossága, hogy a 
szeretett nő hűségére vágyik a leghőbben, mint legfőbb értékre és bizonyítékra, 
ám a kétkedés ördöge sem hagyja soha nyugton: mindenáron le akaija leplezni 
szerelmesét, megbizonyosodni afelől, hogy az megcsalja, tehát gyanakvása nem 
merő kényszerképzet, hanem a pőre valóság. így szerelemélményében mindig a 
bizalom és a bizalmatlanság, hit és hitetlenség közötti sűrű ide-oda váltás vibrál. 
Krónprinc Irma sem hagyta Rezeda Kázmért nyugton, okkal gyanakodott a lány 
csalfaságára. Irma démonikussága azonban egészen kisszerű Antóniájéhoz viszo
nyítva. Irma megcsalja ugyan Rezeda Kázmért Alvinczival, de végül szeretné 
sunyin visszakönyörögni magát. Antónia a férfi szeme láttára csalja meg Rezedát, 
és képes a szemébe mondani: ..Ne sírj, nem történt semmi, hisz csak téged 
szeretlek az egész világon."

Antónia valóban démonikus. S méltán tud az lenni, hiszen lénye vala
mennyi, Rezeda által reményteljesen vagy reménytelenül szeretett nő együttes 
megtestesüléseként formálódik meg a regényben. Rezeda Kázmér e regényben a 
szerelemben testet öltő, megélhető regényességgel néz farkasszemet, vele vet 
számot. A mű tragikuma abból adódik, hogy lénye belső törvényszerűségei arra 
kényszerítik, hogy szeme láttára történő megcsalatása ellenére se tudjon lemon
dani a szerelemről. A Krúdy-hősökre oly ritkán jellemző mély belső őszinteséggel, 
immár minden pózt és szerepjátszást levetkőzve mondja Rezeda a következőket:

.Jól látom, hogy utolsó szerelmem oly tragikus, mint a cirkuszi bohócok 
hülye játéka, amelynél búsabb emberi tragédiákat nem találtak ki a színpadon. 
Én nem tudok többé fölényes, megvető, bölcs lenni az eseményekkel szemben, 
amelyek körülvesznek. Többé nem néző vagyok, mint negyvenesztendős koro
mig voltam, hanem ott ugrálok mágam is a porondon és seprő van a kezemben, 
amellyel magamat és másokat ütlegelek. Elgyengültem, pajtás. Nem tudok többé
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a hamisjátékosok és bölcsek nyugalmával bólogatni a kutyaugatásos szenvedé
lyeknek, amelyek megrohannak. Nem tudok többé legyűrt kalap alól, közömbös 
kedvvel nézegetni, amikor a legnagyobb tétem van elveszendőben, nem értek 
már a kártyavetéshez, okos emberek gondolkodásához, úgy lengek érzelmeiben, 
mint akasztott költő a szegen."16

A fenti idézet Kisilonka Jácintnak szól, de csak formálisan. Valójában arról 
lehet inkább szó, hogy Krúdy visszaretten a belső monológok használatától, noha 
Rezedának a doktorral folytatott beszélgetései túlnyomórészt ezt a célt szolgál
ják, Árnyékról, a hasonmásról pedig már elmondtuk, hogy kizárólag ilyen fun
kciót tölt be a regényben. Ez a hangos beszédnek álcázott belső monológ egészül 
ki aztán a Rezedára vonatkozó írói közlésekkel, amelyekre, hála a Krúdy-effek- 
tusoknak, az elbeszélő azonosíthatatlansága jellemző, s igen gyakran siklik át 
függő beszédbe. Erről, a Bori Imre találó kifejezésével Krúdy-eífektusnak neve
zett sajátos írói eljárásmódról kell bővebben szót ejtenünk. Az eddigiek során szó 
esett már arról, hogy a Krúdy-regé nyék eseményekben nem bővelkednek. A 
Nagy kópéban pedig még a mellékcselekmények száma is elenyésző, mindössze 
néhány történetcsonkból áll. (Damasztiné elbeszélése ..lányairól”, Kisilonka Já
cint rövid élettörténete és a koronázási szertartás leírása.) A többi Rezeda és 
Antónia szerelmi kapcsolatát foglalja magában. Ebből tevődik össze a regény fő 
cselekménye. Mindez azonban rendkívül kevés, hisz alig történik valami. Mind
össze annyi, hogy Rezeda találkozik egy mulatságon Antóniával, de a lánynak 
minduntalan nyoma veszik. Majd újra találkoznak, hogy ténylegesen-e vagy csak 
Rezeda képzeletében, nem mindig derül ki. Aztán Rezeda átadja a Borz utcai ház 
kulcsát a lánynak, hogy az találkozhasson régi szerelmével és véget vessen 
kapcsolatuknak. Rezeda belopakodik a Borz utcai házba és tetten éri a szerelme
seket. A regény teremtett világa azonban mérhetetlenül több ennél, s ez Rezeda 
belső monológjainak köszönhető, amelyek megfogalmazódhatnak ál-élőbeszéd 
formájában és függő beszéd formájában is, de belőlük épül fel a mű teremtett 
világa. Széli Zsuzsa írja egy helyütt Rilke, Musil, Kafka és Broch prózájára 
vonatkozóan a következőket: ..A cselekmény többé nem az egész mű tengelye, 
hanem sokkal inkább a meggondolások, megfontolások, latolgatások és követ
keztetések lehetősége. Amint Grenzman írja: ..A jelenkori elbeszélő művészet 
számos jelenségére az epikai szüzsé (Stoff) csökkenő jelentősége és a meditáció 
gyarapodása a jellemző. (...) Alapvető szervezőelemmé az válik, ami a meditációk 
súlypontja: a ráció küzdelme az életben tapasztalt irracionális jelenségekkel, az 
értelem erőfeszítése, hogy értelmezze mindazt, minek értelmében és értelmessé- 
gében kételkedik. Ez a gondolati tisztázódási folyamat egyben újabb karakte- 
risztikumot ad a nagyepikának: mintegy a képszerűség rovására az esszéforma 
irányába tolja."17 Krúdynál azonban általában a meditációt és a reflexiót szokás 
hiányolni. Nem általánosítunk, mindössze erre a művére korlátozva állapítjuk 
meg, hogy a meditáció és reflexió jelenlétét nem kizárólag az esszéisztikusság felé 
való eltolódás biztosítja, hanem azok az eljárások is, amelyeket a Krúdy-effektu- 
sok gyűjtőfogalmával összegezhetünk, mint erre kitűnő példát nyújt a Nagy kópé, 
amely tele van meditációkkal és reflexiókkal, csakhogy ezek nem esszéformában 
fogalmazódnak meg, itt nem a képszerűség rovására következik be az eltolódás, 
hanem épp a képszerűség szokatlan gazdagsága felé.

Dolgozatunkban nincs módunk részletesen kitérni e jelenségre, noha Krú
dy írásmódjának leglényegesebb vonásának tekintjük, annyit azonban el kell
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mondanunk, hogy általában véve is, de különösen az Őszi utazás a vörös posta- 
kocsinra és a Nagy kópéra vonatkozóan tévesnek Ítéljük azt az értelmezésmódot, 
amelynek (többek között) Fülöp László ad hangot Krúdy Monarchia-élményének 
vonatkozásában (is), hogy..... a témakör sokféle közelítéséből igazában mégis
csak hiányzik az analitikus gondolatiság; legfeljebb részleges és töredékes sze
rephez jut a gondolati elemzés és értelmezés. Krúdy egész művészetének 
természetéből és epikus magatartásának, valamint alkotói világképének törvé
nyeiből következik, hogy végeredményben a Monarchia-élményanyagot sem 
tudta — talán nem is nagyon akarta — fölemelni gondolati-élményi, élet- és 
társadalombölcseleti szintre. Az intellektuális szemléleti formák és elemzési 
elvek kevéssé vesznek részt a tükrözési rendszer kialakításában s működtetésé
ben. Az összefoglaló igényű és körképszerű nagyepikai elbeszélőforma hiánya 
mellett bizonyára ebben a negatívumban kereshető az itt érintett epikusa téma
világ művészi kidolgozásának leginkább feltűnő gyengesége, némileg felemás 
jellege, az így is jelentékeny értékek teljes kibontakozásának bizonyos korláto
zottsága."18

Lehet, hogy meghaladott álláspontnak tűnik, de hadd tegyük szóvá, hogy 
mint a Nagy kópéról (és az Utazások a vörös postakocsinról) szóló elemzéseinkből 
is kitűnik, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy egy modern prózai mű csak az 
analitikus gondolatiság útján képes összefoglaló érvénnyel szólni a mű ábrázolt 
világáról. Érzésünk szerint más út is lehetséges. Mint például a két említett 
regényben megtett út, ahol a meditatív és reflexív tartalmak nem az analitikus 
esszé, hanem a képszerűség irányaban eltolódva fogalmazódnak meg. Alighanem 
a jellegzetes Krúdy-effektusoknak tekinthető közbeékelt, már-már önállósodott 
kisprózáknak köszönhető c regények rendkívüli érzékletessége, de meditációk
ban és reflexiókban való gazdagsága is. Az író életérzése, világlátása és világképe 
tehát nem közvetlenül (esszéisztikusan), hanem közvetetten fogalmazódik meg: 
az önmagukon túlmutató, másodlagos jelentések szintjén.

Megítélésünk szerint a Nagy kópéból áradó tragikum a szerelem legmélyebb 
lényegével való következetes szembenézésből ered, abból, hogy Krúdynak sike
rült az itt ábrázolt szerelemélményben annak minden irracionalizmusát megje
leníteni. Az előzőekben azt is elmondtuk már, hogy a régi királyság elmúlása 
fölött érzett szomorúság lépten-nyomon rávetül a szerelemélményre, s így a 
Rezeda élményéből áradó tragikum időről időre a régi királyság letűnte fölötti 
bánattal vegyül — szerves összetartozásukat sugallva akaratlanul is. Mielőtt ezt 
részletezhetnénk, vissza kell kanyarodnunk ahhoz az előzetes megállapításunk
hoz, miszerint e Rezeda-regények főalakja nem minősíthető teljesen koherens 
személyiségnek. Egyenes vonalú személyiségfejlődés-alakulás nem mutatható ki 
alakján a regények keletkezési sorrendje alapján. Pontosabban: a két vörös 
postakocsi-regényen belül igen, a másik kettőn inkább a visszaalakulás folyamata 
mérhető le. A Rezeda Kázmér szép élete című regény Rezedája sokkal közelebb 
áll, nemcsak a regénytérben és -időben az Őszi utazás-beli alakmásához, mint a 
Nagy kópébán megformált alakjához. Elsősorban az életérzés és világlátás szem
pontjából tekinthető e négy Rezeda-regény lazán összefüggő egységnek. Azért 
ajánlatos külön-külön elemezni alakját, minthogy Kemény Gábor megállapításá
ra utalva: az író egy-egy lehetőséget visz ad absurdum e regényekben a Rezeda 
Kázmér-alteregóban.
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A Nagy kópé az egyetlen olyan Rezeda-regény, ahol ez a lehetőség a 
tragikum felé tolódik el. Mindebből az is következik, hogy a Nagy kópébán sem 
egyértelműen a tragikum munkál. Ha közelebbről akarnánk a benne meglevő 
tragikumot meghatározni, azt mondhatnánk, hogy arról a válláról van szó, 
amely ..végső soron biológiai és/vagy lélektani lényegű, tehát szubjektív és nem 
autonóm tragikum"19, hiszen mégiscsak a szerelem az, amely felismerteti Reze
dával a sorsa mélyén munkáló tragikumot. Ugyanakkor mégis többről van szó, 
mint biológiai és lélektani lényegű tragikumról, mert már a szerelem egyedülivé 
növekvő fontossága sem magyarázható pusztán a fenti okokkal. S ez Rezeda 
időélményén mérhető le a legközvetlenebbül. Tipikus példáját nyújtja Rezeda 
azoknak a modern regényalakoknak, akiknek a tudatát a különböző idősíkok 
egyidejű jelenléte jellemzi, s amelynek domináns eleme a történelmileg megha
tározhatatlan múlt idő utáni olthatatlan nosztalgia. De éppen Rezeda letűnt 
időhöz való viszonyulása teszi a lelki érvényűnél sokrétűbbé és bonyolultabbá a 
regényből áradó tragikumot. Tiszta formáról persze semmiképp sem beszélhe
tünk, egybehangzóan azzal, hogy ..századunkban a tragikum más esztétikai 
minőségekkel keveredett",20 tehát többek között az iróniával és a groteszkkel is, 
mint azt a Nagy kópéban is tapasztalhatjuk.

Érdemes azonban közelebbről megvizsgálnunk, hogy miben és mennyiben 
tragikus hős Rezeda Kázmér Nagy kópéban megformált alakmósa. ..A tragikus 
minőség aligha jelenik meg, ha az első lépés nem a tragikus hősé."21 Megítélésünk 
szerint Rezeda Kázmér elköveti ezt az első lépést, nem azért, mert negyven éven 
túl újfent szerelmi kalandba bocsátkozik, hanem azért, mert ez a lelke legmélyét 
kitöltő regényesség utáni vágy következménye. S ez annál is inkább indokolt 
belsőleg, minthogy az önmegvalósításra semmi más esélye nem adatik mcg...Az 
a már Nietzsche által feltárt tény, hogy a legfőbb — mármint az addig legfőbbnek 
tekintetett — értékek elértéktelenednek, szükségszerűen maga után vonja — 
legalábbis ideiglenesen — az ember belső biztonságérzetének a megingását, sőt 
meghasadását. A hit biztonságától megfosztott ember vagy felpanaszolja az 
értelmet bizonytalansága okáért, vagy pedig egy-egy részterületen belül az érte
lem kizárólagosságára esküdve jut zsákutcába."22 Kétségkívül Rezeda Kázmér az 
előbbi kategóriába sorolható, akinek útja ..a mámor kereséséhez vezet". És sorsa 
jól példázza azt is, hogy az értékválsággal küzdő korszakokban ..Minden esetben 
a mámor az a közeg, amelyben még szót érthet az ember embertársával, amelyben 
az emberi közösséghez való tartozás érzetében legalábbis ideiglenesen feloldhatja 
magányát, és támaszra lelhet."23 S az is kétségtelennek látszik, hogy Rezeda 
Kázmér szerelemhajszolása is ebben az alapélményben gyökerezik, messze 
meghaladja tehát lényének biológiai-lelki meghatározottságát. Ezért tartalmaz 
Rezeda Antónia iránti szerelme tragikus vonásokat már a kezdet kezdetén is.

..A tragikum még egy értékváltozást igényel: a hős a kimenetellel szemben 
érzett félelmét saját menedékévé teszi, szenvedése fájdalmas megvilágosodás lesz. 
A helyrehozhatatlan tudata a végtelen érzetét kelti benne. Ez a mélyrelátás 
kivételessé teszi a tragikus hőst. A tragikum tehát egyszerre tételez fel érték
veszteséget és értéktermelődést, s ez utóbbi az előbbi eredménye."24 Ha ebből a 
szempontból vesszük szemügyre a Nagy kópét, felfigyelhetünk arra is, hogy a 
tragikus érzés teljes egyértelműséggel Rezeda Antónia iránti szerelmét érinti, a 
..régi királyság" idejével kapcsolatos nosztalgiába számtalan ironikus, sőt gro
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teszk elem is beleszövődik. Rezeda azonban valódi megvilágosodásként éli át, 
hogy szerelmével szemben teljesen tehetetlen. S ez mélyre látóvá teszi a szerelem 
vonatkozásában. Eljuttatja saját bohóclétének legmélyebb felismeréséig és át
éléséig. Az értéktermelődés legtisztább példáját aĉ ja a regény zárórésze (záradé
ka), amikor Rezeda, túl a tettenérés keservén, képes lesz szerelmét a maga 
végtelenségében átélni:

»Aztán elnémult, és Antónia bámulatába fogott. Mintha ez az egyetlen női 
lény egyesítette volna magában mindazokat a nőket, akik Rezeda urat szerették 
és megcsalták, mindazokat a nőket, akiket Rezeda úr szeretett, és soha el nem 
felejtett, az érzelmes barnákat, a könnyed szőkéket, kék szemű vörösöket. 
Kerekre nyitott szemmel nézte a leányt, mint a női szentképeket nézegetik 
elhagyott kolostorokban világtól elvonult szerzetesek. Rámeredt, minha e naptól 
kezdve élete végéig többé nem láthatna szemeivel más nőt, mindig csak ez 
egyetlent, e gyönyörűt, e tragikusát, napsütésben és éj setétjében, a sárga fák alatt 
és hulldogáló hópelyhekben, az utazás elsuhanó tájain, valamint az elmebetegek 
csendes házában.”25

(Vége)
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THOMKA BEÁTA

PRÓZAFORMÁK VÁLTOZÁSAI
A SZERB, A HORVÁT ÉS A MAGYAR RÖVIDPRÓZA EGYBEVETŐ 
VIZSGÁLATA (2.)

A MOTÍVUMPÁRHUZAM ÉS A MŰFAJFORMA ÁTALAKULÁSA

..Ha azt mondom, hogy a formatudat a közép-európai származású írók egyik 
közös tulajdonsága, a forma az élet és a metafizikai ambiguitások megragadása 
iránti törekvés, a forma mint a választás lehetősége, a formatudat egy szilárd 
archimedesi pont keresésének kísérlete a bennünket körülvevő káoszban, a 
forma, melyet szembehelyez a barbárság bomlásával és az ösztönök irracionális 
önkényességével, félek azonban, hogy ezzel talán csak saját intellektuális és 
irodalmi megszállottságaimat általánosítottam." Danilo KiŠnek ez a reflexiója — 
sok egyébhez hasonlóan — rendkívüli ösztönzést szolgáltathat a térségben élő 
irodalmak vizsgálatához. Egyetlen viszonylag jelentéktelen kísérlet, melyben 
három elbeszélő egy-egy más-más időszakban keletkezett művét állítjuk egymás 
mellé, nemcsak az egyéni beállítottságok, stílus- és formaeszmény, látás- és 
szemléletmód eltéréseire, hanem a műfajtípusok belső transzformációira is rá
mutathat. Annak ellenére, hogy a tematikus jegyeket a stílusirányokat jelölő 
fogalmakhoz hasonlóan nem tartjuk kielégítőnek a poétikai jegyek történeti 
változásainak leírásában, szándékosan olyan szövegeket választottunk ki, melyek 
részben tematikailag, ám még inkább központi motívumukat illetően érintkez
nek. Ivó Andrié Ćorkan és a sváb lány és Karinthy Frigyes A cirkusz című 
novellája a húszas-harmincas években, Danilo Kiš Korai bánat című kötetének 
A rét, ősszel című rövidtörténete hetvenben jelent meg. Két alapvető szempontból 
lehet indokolt az egybevetése: reprezentálhatja a formatudat változásait, melyek
nek következtében egyazon életművön belül is módosul a klasszikus novellafor
ma (Andrié az ötvenes években már rövidtörténeteket ír, melyeket a Lica című 
kötetbe gyíyt össze 1960-ban, Kosztolányi pedig A fílrdés című antologikus 
novellatípussal párhuzamosan művelte a rövidtörténetet, melynek legmaradan
dóbb ciklusai az Alakok és az Esti Kornél kalandjai); továbbá felmutathatja, mint 
vált a létélmény kifejezésére megfelelőbbé egy adott időszaktól kezdve a moder
nebb, majd a posztmodern prózaírás egy-egy nem konvencionális változata.

A cirkusz álomelbeszélés, melyet a keretszituáció vezet be: a gyerek-elbe
szélő kettős vágyakozása motiválja az álomtevékenységet s ezzel a történet 
elindulását. A cirkuszba vágyik a gyerek, illetve egy hegedű után. Álmában a 
megszerzett hegedűvel próbálkozik a cirkusz bejáratánál: szeretné ott előadni 
saját szerzeményét, s erre a történet végén sor is kerül. Ami a kezdő szituáció és 
a záró mozzanat között lejátszódik, az a cirkuszbeli felkészülés kalandjainak 
mozzanataiból áll össze. E különös látványok, tapasztalatok a gyermek látószö
géből következnek, a hangszerek túlméretezettsége, a torzítások, túlzások a 
groteszk felé tágítják a novella határait. Álomként, látomásként nemcsak egy 
gyermeki vágykép, tehát egy kifejezetten lelki történés megformálása A cirkusz 
célja, hanem a művészet, a szépség elérhetetlenségének, földöntúli tisztaságának 
metaforikus megragadása. Mindennek illúziószerűségét nemhogy nem kívánja
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lerombolni a novella, hanem fokozza, azzal, hogy csak az álom révén látja 
megvalósíthatónak, elérhetőnek.

A Ćorkan és a sváb lányban sem független a cirkusz-motívum a fenti 
jelentésvonatkozásoktól, noha a novella hangsúlyai, dominánsai, egész rendszere 
mégis más tengelyeken nyugszik. Látszólag semmi eltérést nem észlelünk bár
mely másik hagyományos Andrié-történet és a között, valójában azonban a 
tárgyias külső burokkal ellentétben és megrázó lelkifolyamat tanúi, részesei 
vagyunk. A boszniai vidék tempós rjgza, a városka alakjainak, típusainak, men
talitásának képe önmagában nem is új és nem szokatlan ebben a prózában. 
Ćorkant, a falu bolondját is beleértve úgy érezzük, ismerős világban járunk. 
Abban, ahogyan a helységbe érkező komédiások, a cirkusz váratlan megérkezése 
egyszeriben átmenetileg megváltoztatja a mindennapok menetét, ismét csak a 
novellaforma hagyományos modelljére ismerünk. A békés, monoton folyamatba, 
a hétköznapokba fordulatot és feszültséget visz a cirkusz megjelenése. Predrag 
Palavestra igen érzékeny megfigyelései szerint Andrié elbeszéléseinek epikai 
felülete alatt egy olyan határsáv húzódik, mely mögött a mélylélektani tartalmak 
rétege húzódik. Az epika és a líra mezsgyéje ez, s az utóbbit viszonylag nehéz 
azonosítani, hisz ellentmondás van közlési, megjelenítési móduszai, nyelve, alak
zatai és a tárgyias, Andriéra oly jellemző epikus ábrázolási konvenció között.

Hogy milyen feszültség származik ebből a kettősségből, arra a Ćorkan és a 
sváb lány kiváltó példát szolgáltat. A kötéltáncosnő jelensége hasonló funkciót 
tölt be Ćorkan életében, mint a cirkusz a helységében. Rendkívüli alkalom, csoda, 
földöntúli csábítás az, aminek jelentéseivel öntudatlanul s a maga elesett módján 
fölruházza. Egy pontba sűrűsödnek itt össze azok a vonások, melyek Andrié 
elbeszélő művészetét meghatározzák: a lírai, a metafizikai és a meditatív magvak. 
A falu mindenki által kifigurázott ..bohóca" egyszeriben átszellemül, megalázó 
helyzetéből és a földönfutó pozíciójából rövid időre kiemelkedik, hogy a káprázat 
megszűnésével még mélyebbre zuhanjon abba a szakadékba, melyből számára 
nincs kiút. Roppant energiák feszülnek itt, ám jellemző módon nem is a cselek
ményszint az, amelyen megmutatkoznak. Ćorkannal ugyanis nem történik 
egyéb, mint hogy kifigurázzák, megalázzák gyermeki, naiv, bevallott rajongása, 
szerelme miatt. Nem kerül egzisztenciális veszélybe, a történet végén éppoly 
gondtalanul táncolja végig a csársit, mint a cirkusz megjelenése előtt. A dráma 
és a katarzis nem a felszínen, hanem a lélekben játszódott le. Ha a Karinthy-no- 
vellában a gyermeki vágyálom és a művészet, a szépség elérhetetlensége, illúzió
szerűsége volt az, aminek a realitással meg kellett ütköznie, itt a cirkuszbeli 
táncosnő alakja egyesíti mindazokat a többletjentéseket, melyeket az elbeszélő a 
valós egzisztenciális adottságokkal szembeállít. A táncosnő iránti vágyakozás 
tökéletes ellenpontja mindannak a meghatározottságnak, melybe társadalmi 
helyzete, értelmi képességei belekényszerítik. ..Ćorkan nagyokat nyög, s mind 
mélyebbre zuhan abba a fájó, ingerült őszinteségbe, amelyben a részeg emberek 
oly gyarkan sírják el bánatukat. Mert a részeg ember előtt feltárul a paradicsom 
egy része, amelybe ő sohasem juthat be."

Palavestra idézett megfigyelésének megfelelően javaslatot tesz három elbe
széléstípus megkülönböztetésére Andrić prózájában. Mindhármat alternatív for
mának nevezi: zárt, átmeneti és nyílt alternatív formáról beszél, ahol a jelzők a 
klasszikus novella külső történésre, tárgyias ábrázolásra összpontosító változatá-
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tói való eltávolodás szakaszait minősítik. Attól függően, hogy lirizálódik-e az 
elbeszélés vagy fantasztikus elemekkel telítődik-e, megindul átfordulása azokba 
az alakzatokba, melyek mindhárom most vizsgált irodalomban a hatvanas 
évektől errefelé nyertek polgárjogot. Ćorkan történetében tévedés lenne olyan 
lélektani mozzanatoknak az eluralkodását keresni, melyek önálló novellatípust 
hoztak létre még a századelő rövidprózájában. A központi jelentőségű esemény
sor mégis itt játszódik le, akkor is, ha az elbeszélő nem bocsátkozik részletezésbe, 
elemzésbe. Utalásos, inkább sejtetett, mint kifejtett ez a tragédia, egy olyan 
létszituáció megrendítő kifejezése, melynek szögéből egyetemessé válik az emberi 
elesettség, kiszolgáltatottság problémája. Ezért jelezhettük az imént, hogy Andrié 
művészi-gondolkodói alkatának mindhárom alapeleme együtt van itt. Hogy sem 
a líraiság, sem a metafizikai elem, sem a meditatív alkati vonás nem nő a többi 
fölé és nem semmisíti meg az epikus jelleget, azt e próza legjellemzőbb tulajdon
ságaként értelmezhetjük.

Andrié minden jel szerint történeti jelentőségű lépést tett a korszerű 
elbeszélésformák felé. Hogy Danilo Kis hangja oly eredetien csendülhetett fel a 
szerb prózában a hatvanas évek második felében, az közvetetten annak a talajnak 
volt köszönhető, melyet többek között Andrié készített elő. A Korai bánat kis 
rajza, rövidtörténete a motivikus párhuzam mellett kiváló alkalmat szolgáltat az 
új szenzibilitás és az általa kiérlelt új prózaformák megközelítéséhez. Ismét arra 
utalhatnánk, hogy a cirkusz felbukkanása a városban és a gyermeki reakció erre 
a rendkívüli alkalomra hasonló szerepet tölt be, mint az előbbi két történetben. 
Ha mégis úgy érezzük, hogy itt valami gyökeresen megváltozott azokhoz viszo
nyítva, akkor ezzel nemcsak egy nyilvánvaló prózapoétikai tényt konstatáltunk, 
hanem azt is, hogy a feszültségtetőzéssel járó eseménysor és novella helyett Kis 
egy atmoszférát, élményt, lelki reakciót rögzít csupán s az elvonult cirkusz utáni 
szétdobált tárgyak, a hulladék képsorát. A novella körvonalaiból éppúgy nem 
maradt semmi, mint a cirkuszból, mely lényegében a rövidtörténet kezdőpilla
natától nincs is már jelen. ..Elmentek a cirkuszosok, az »atléták« és a medvetán- 
coltatók, nemsokára vége az ősznek. A Kisréten vagy a Grófi oldalon, ahogy 
másképp hívják, csak a ledöngölt föld, a tiprott fű jelzi, hogy itt voltak." ..A cirkusz 
elment, éppoly hirtelen, mint ahogy jött." Ez az alapszituáció, mely semmilyen 
irányba nem mozdul ki: nincs változás, alakulás, előrehaladás, hisz ezen a tényen 
kívül esemény sincs. Történet nem bontakozhat ki, mert A rét, ősszel pillanatokra 
egyszerűsítette, vonta össze az időt. Mindössze annyi az időbeli kiterjedése, amíg 
a gyermek elbeszélő számba veszi mindazt, ami a cirkusz ..hűlt helyén" maradt, 
a hulladékot, sz^tdobált papirosokat, sörösüvegkupakokat, szemetet. Az illúziót, 
varázslatot, vagy mint Karinthynál a művészetet, Andriénál egy emberséges világ 
reményképét jelképező cirkusz látványa, élménye helyett a tekintet az üresség, 
kiürültség, hiány, pusztaság, szenny képeivel szembesül. Míg az előbbi történe
tekben emberi drámák játszódtak le, itt már erre sincs lehetőség.

Az elbeszélő alakját, lényét, az emlékező gyermek figuráját a tágabb szöveg- 
összefüggés alapján rekonstruálhatjuk, a Korai bánat egészéből, hisz ebben a 
rövidtörténetben, rajzban tökéletesen személytelenek a közlések, és azt, hogy ki 
beszél, néz, bámészkodik az őszi réten, azt a szöveg második részében felbukkanó 
alak, az ..apám" megjelenése deríti fel. Itt vált kissé ironikusabbra a hangnem, 
mely addig sem nem személyes, sem nem tárgyias, hanem tökéletesen szenvtelen.
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Nézőpont és modor igen különös válfaja ez, hisz annak ellenére, hogy a beszélő 
szinte tökéletesen kivonja magát a képből, közlésből és hogy mindazzal, amit 
leltárba vesz, leír, megjelenít, csupán csak a megjelenítés, leírás a célja és semmi 
más, a képsor, a rajz egésze telítődik többlejtelentéssel. Nem parabola ez, elemei 
nem szimbólumok és metaforák, a szövegegyüttes egésze mégis ennek mintájára 
működik. A jelenkori próza több lényegi vonása van itt együtt, kezdve a formá
lástól, nyelvtől, látásmódtól az érzékelésig, a világélményig, szenzibilitásig. A 
posztmodern próza küszöbe ez, ahonnan szerteágaznak az utak, az a stádium, 
melyben többek között evidenssé vált a felismerés, hogy a teljességet reprezen
táló nagy tükrök helyett, mint amilyen a klasszikus novellaszerkezet volt, nincs 
feltétel arra, hogy a dolgok, események, történetek szerves kifejlődésükben 
legyenek ábrázolhatók. A rét, ősszel egyetlen kis tükörcserép, mely egy nagyobb 
folyamat egyetlen metszetét tükrözheti csupán. Töredék, mely egy megfoghatat
lan ponton túlmutat önmagán és a létérzékelés, a közérzet, a lélekállapot egy
mástól elválaszthatatlan teljességét érzékelteti. A prózának ebben az alakulási 
szakaszában mintha lejátszódott volna a sugár fénytörése és elemeire esett volna 
szét a spektrumot magába foglaló fénycsóva. A szorosra fogott kéve különváló 
szálai áttekinthetetlenül sokfélék, egyik csupán egy arcot, a másik egyetlen 
tekintetet, mások egy látványtöredéket, eseményfragmentumot, történet-sűrít- 
ményt, beszédfoszlányokat stb. tartalmaznak. Hozzájuk viszonyítva a nagy em
beri tragédiákat megidéző novella, a drámával, balladával rokonított epika egy 
múltbeli hőskor világát idézi. A következő szakasz a széthullott kéve és spektrum 
alakzataiba tömöríti világélményét és korhangulatát.

A NYITOTT FORMÁK ÁRAMLÁSA: AZ ALTERNATÍV ELBESZÉLŐ SZER
KEZETEK

Danilo Kis jelentősége a szerb prózaírás minőségi és alkati átalakításában 
az Andriééhoz mérhető. Ha művészete egyik oldalon azokból a forrásokból 
táplálkozik, melyeket, mint a fent idézett rövidtörténet, a gyermekkor személyes 
tapasztalatai, a családtörténet hagyományozott rá, a másokon egy borgesi gesztus 
következtében határozott lépést tett a fiction és a faction, a képzelt és a tényszerű, 
a kitalált és a dokumentáris mozzanatok átszövése, egymásba fonása felé. A 
elmúlt két évtized egyik meghatározó jelentőségű poétikai jelenségsora indul meg 
ezzel nemcsak a szerb, a horvát és a magyar prózában, hanem világszerte. Borges 
hatása rendkívül erős és különös módon követői nemhogy nem tagadják példa
képüket, hanem tudatosan vállalják, ..továbbíiják", alakítják, megsokszorozzák. 
Danilo Kis nyilatkozatai, a horvát elbeszélő nemzedék elteijedt neve (borhesovci, 
Borges-követők), azok a megoldások, melyek a fantasztikum és a valós elemek 
kombinálásából származnak stb., közvetlen vagy közvetett módon jelzik Borges 
meghatározó befolyását.

A posztmodern percepció, mint Janez Strehovec írja, a teret ..téridővé" 
változtatja. Ezzel egy időben sajátos módon értékelődik át a szövegkoherencia. A 
montázseljárásoknak sajátos szerep jut, amely bizonyos értelemben az avantgárd 
vállalkozásokban betöltött szerepét idézi. A funkció módosult azonban, rendel
tetésük a szervesség és folyamatosság megkérdőjelezése vagy megszüntetése. A 
fikciós—nem fikciós, nyelvi—nem nyelvi szövegelemek együttesei elbeszélésfor
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mai változatosságot alakítottak ki. Poétikailag néhol indokolt és funkciójában 
azonosítható egy-egy ilyen megoldás, máskor bizonytalan az elbeszélői szándék. 
Lévi-Strauss, majd a francia strukturalisták után Dávid Carroll fikcióelméletében 
fordul elő a bricolage (a francia barkácsolás szóból) fogalom, melynek jelentését 
némiképpen módosítva szeretném most felhasználni. Azon narratív megoldáso
kat jelölném vele, melyek mind elterjedtebbek az újabb prózában. Ezek a külön
féle idézésformák, a kompiláció, a kvázi plágium, a betétszerű szerkezetek, a 
szövegbe illesztett ..kivágások", beékelések, utalások, hivatkozások, nem szöveg
szerű vignetták stb. Egyetemes jelenségként beszélhetünk a folyamatossággal 
szembehelyezett diszkontinuitásról, amely olyan észrevétlen áttűnésekben 
reflektálódik, melyekben nemcsak idők, terek, emlékek és érzetek hirtelen 
váltásai dominálnak, hanem formaszintre emelődik a folyamatosság lehetetlen
ségének eszméje.

A műfajteremtő elvek alakulását és változásait illetően aligha merülhetnek 
fel kételyek. Kérdésként azonban fel kellene vetnünk, vajon azonosítható-e 
valamiféle domináns elem a művekben, vagy az elbeszélések meghatározott 
vonulatában. Brian McHalle próteuszi sokféleségről beszél a poszmodern prózá
ban s a jakobsoni fogalomra támaszkodva igyekszik kiválasztani azt, ami a 
domináns elem transzformációja alapján meghatározza a jelenkori folyamatokat. 
A modern elbeszélés dominánsát episztemológiainak nevezi. Tapasztalataink 
értelmében a magyar próza a közelmúltban nem kifejezetten a tudás, ám ettől 
lényegében el nem választható kérdés, az ismeret, a megismerés, a megismer
hetőség s ennek folytán a világ, a dolgok, a történet elbeszélhetőségének problé
májával foglalkozott kitartóan. Ugyanez észlelhető a szerb, a horvát és több más 
európai irodalomban is. Talán az amerikai képez kivételt, ahol a rövidtörténet e 
századi hagyománya a reflektálatlan elbeszélés és a sztori-központú narráció felé 
orientálta a mai prózát. A minimálizmus teljes egészében a történetszerűség 
jegyében bontakozott ki. A közép-európai irodalmakban sokkal jelentősebb a 
gnoszeológiai vonás jelentősége. Az újabb alkotásokban mintha az elbeszél- 
hetőség helyett a megértés, az értelmezés gondolata került volna előtérbe. E 
hermeneutikai kód és magatartás egészen sajátosan nyilvánul meg. A próza 
értelmezési és önértelmezési javaslatokat sugall, a műbe beleszövi ssgát poétiká
ját, interpretációját, mely ettől fogva műimmanens elemmé lép elő. A kiinduló
pontot a próza önreflexiója képezte, ez váltott át annak az olvasói-befogadói 
helyzetnek a reflektálásába, melynek következtében egy új recepciós kapcsolat 
bontakozott ki nem a mű s a rajta kívül álló befogadó, hanem a műbe integrált 
befogadó — és a mű között.

E mostani ..ixodalomközi" vizsgálódásban rendkívül érdekes tapasztalatok 
kristályosodnak ki, melyek egyelőre talán nem is alkalmasak a szogorúan vett 
rendszerezésre. Inkább igen általános vonatkozásokat összegezhetünk, melyek 
további árnyalásra, részletezésre szorulnak. Egyik kézenfekvő következtetésként 
állapítható meg, hogy a huszadik századi rövidpróza mindhárom irodalomban 
formai, poétikai, narratológiai változások során ment keresztül, melynek követ
keztében a klasszikus műfajokat, az elbeszélést és a novellát vagy ezek módosult 
szerkezetei, vagy alternatív változatai váltották föl. A folyamatok mindenképpen 
differenciálódtak, az összkép sokszínűbbé vált és a hagyományos formákat meg
számlálhatatlanul sok új fragmentáris alakzat helyettesíti. Az epikai alapté
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nyezők mindegyike alkalmas az átrendeződés jelenségeinek elemzésére, hisz sem 
a történet, sem a szereplők, sem a nézőpont, sem a tér, sem az idő, sem a nyelv 
nem maradt változatlan. Ha az elbeszélő szövegek minden alkotóeleme alkal
masnak mutatkozott arra, hogy a világlátásban, létélményben, szemléletben és 
érzékelésmódban jelentkező transzformációkat rögzítse, magától értetődően 
nemcsak az elemek, mint olyanok alakultak át, hanem a belőlük képződő egész, 
tehát a műfajforma, a stílus mint globális kategória és az elbeszélő szerkezet is.

A jelenkori nyitott formák, alternatív elbeszélő szerkezetek áttekintése — 
különös módon, éppen azért már-már lehetetlen, mert szövegről szövegre meg
újulnak, olyan sokszínűséget mutatnak, amelyre a felrázott poétikai fogalom- 
rendszernek sincs mindig megfelelő kategóriája. Egy időben van próbára téve a 
jelenkori elbeszélő szemléleti, nyelvi fogékonysága és a kritikai rendszerezés 
felkészültsége. Annak konstatálása, hogy rendkívül hosszú út vezetett a 19. 
században körvonalazott klasszikus elbeszélő formák meghaladásáig, egyben 
annak a megkésettségnek a jelzése is, amely e poétikailag pontosan meghatáro
zott szerkezetek elfogadását jellemezte mindhárom érintett irodalomban. A 
megkésettség történeti perspektívából sosem hozható be, ám egyben a legvárat
lanabb formában meghaladható, amint erre a magyar, a szerb és a horvát 
prózában is példák adódnak. Talán az sem túlzás, ha éppen az elbeszélők között 
ismerjük fel jelenkorunk leghitelesebb krónikásait, akik a legváltozatosabb 
eszközök igénybevételével teremtették meg azokat a prózai közlésformákat, 
amelyek a balladától az esszéig, a lírától a drámáig mindenre inkább hasonlíta
nak, mint a krónikára.

(Vége)

Emlékezés az álmokra (1990)
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BENCE ERIKA

BOLDOGTALANSÁGIRODALOM

A MOTTÓTÓL A NYELVIG

n .. .a boldogtalan életűek, a sérültek arkánuma ez, a 
tört sztvüeké, akik ily módon, vagyis képzeletük útján 
szeretnék újrateremteni, kijavítani elrontott életüket. . . "

(Füst Milán)

A MOTTÓ MAGYARÁZKODÁS. Kibúvó annak felelőssége alól, hogy már 
megint nem tudtunk sem újat, sem megböbbentőt, sem feloldozó ésszerűt felrak
ni csődveszélyes gondolataink dús asztalára. Hogy már megint felfedeztük a 
spanyolviaszt — ahogy Lengyel Balázs összegezi ..makacs bosszankodásainak", 
hiábavaló ..nekiveselkedéseinek" tanulságát Mire jó  az alma? cimű esszéjében. A 
mottó szánalmas bocsánatkérés sűrített fecsegésünkért, kívánatlan sétáinkért, 
miként Pilinszky rokonftja az alkotó művész és a cél nélküli küldönc feladatát. 
..Az alkotó magányos sétálóhoz hasonló, kinek nincs ugyan semmi föladata, de 
épp ezért minden eszébe juthat, épp ezért gondolatait szabadon rendelkezésére 
bocsáthatja a mindenségnek."1

A mottó fedezék. Nyugtalankodó lelkiismeretünk elégtelen fedezéke. Út
mutató az olvasónak ahhoz, hogy hol keresse foszlányokra szedett énünk hány
kolódó darabjait, ha nem találja őket ott, ahol lenniük kellene: a sorok mögött. 
A mottó ezért végtelen és buta Ariadné-fonal, amely Camus-hoz vagy Sartre-hoz, 
Barthes-hez vagy Csingiz Ajtmatovhoz, onnan egyre mélyebbre és messzebbre 
vezet: mindenkihez, mindenhova, akárhova.

Irodalmi mottó-fedezékek, átlátszó mentegetődzések felsorolhatatlan sok 
példáját és formáját emelhetnénk ki ilyen értelemben duzzadó tarsoly-tudatunk
ból. Camus Dániel Defoe-t idézi a Pestis előtt, Hemingway John Donnet, de az 
idézet annyira hozzánőtt az Akiért a harang szd/hoz, hogy most már inkább ehhez 
a műhöz, mintsem John Donnéhoz érezzük szervesen tartozónak. Stendhal 
Danton szavaival kezdi a Vörös és feketét, hogy aztán annak minden része és azon 
túl is minden fejezete előtt más-más írótól vett idézettel leplezze második vagy ki 
tudja hanyadikságát. Radnóti Vergiliusra hivatkozik az eklogát előtt, s jelzi vele 
kirívó témabeli és formai kölcsönzését, de magyarázza jelenvalóságának lényegét 
is a vergiliusi alapélményben. Ady Endre, a magamutogató rejtélybeszélő egy
szerűen beleénekli magát a világirodalom egyik első és legérzékibb költőjének, 
Sapphónak szenvedélyes soraiba: ..Hideg verejték veri testem, /  Remegően, félve, 
halóan, /  Az őszi fűszálnál fakóbban /  Állok és már érzem a vesztem, /  Meghalok 
érted." De az eddigieknél sokkal korábbi példa is van. Aiszkhülosz egy pillanatig 
sem tagadja, hogy művei ..csak morzsák Homérosz dús asztaláról’'. Sőt, Homé
rosznak is van egy dús asztala: az akkor még elevenen élő, sokdimenziójú és 
ellentmondásos görög mitológia. A görög mítosz lényege ugyanis nem más, mint 
olyan szép hazugság, melyben a valóság színes kockái is kifejezésre jutnak.

ÍRÁS ÉS TARKA HAZUGSÁG. Hésziodosz óta tudjuk, hogy egyre megy. 
..Szánkon tarka hazugság, mely a valóra hasonlít, /  Ám ha akarjuk, színigazat
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hirdethet az ajkunk" — éneklik a múzsák, ahogy mi azt Hésziodosz Theogonia 
című költeményéből megtudjuk. Ezzel a színigazzal azonban, ami a valóságot fedi, 
baj van. A valóság ugyanis az irodalom definiálhatatlan kategóriája. Pilinszky azt 
mondja, hogy a valóság legfeljebb csak van. A színigaz tehát változatlan, örökegy 
lényég, Hésziodosz korában istenek számára fenntartott titok: dogma. Színigazat 
hirdetni dogmatizmus. Hésziodosz ezzel szemben megelégszik azzal, ha azt a szép 
hazugságot közvetítheti az emberek számára, amit a mitológiából ellesett. Szé
pen, mert ha szép, ..kevesebbet vét a beszéd", s talán az örökegy titokhoz is 
közelebb van.2 A mítoszok pedig nem másról szólnak, mint a folyton változó lét 
durva kiszögelléseiről a múlt és a jövő pólusai között, vagyis teremtő fájdal
munkról, harcunkról, csendünkről, magányunkról, konfliktusainkról, komple
xusainkról, boldogtalan szerelmünkről. . .  Boldogtalan szerelmünk ébresztő-fe- 
szítő erejéről, szemben a teljességgel, ami nem lesz. A teljességgel, ami 
önmagában nincs és nem is volt soha, mert ha valaha is lett volna, soha egyetlen 
értékes vonás, verssor sem maradt volna ránk. Nem lenne boldogtalanságiroda
lom, csak szófecsérlés. Megannyi üres, ízetlen szózuhatag, mint ma olyan költők 
versei, akik az ..enyhet adó, édes halait" hívják minden sorukban, de eszük ágában 
sincs meghalni.

A teljesség azonban mégsem ábrázolhatatlan. De ..az a pozitívum, amelyet 
örömnek vagy pláne amit boldogságnak nevezünk, csakis akkor teljes bennünk, 
ha egész lényünk együtt rezdül vele, mint a hangoktól a hegedű szekrénye, tehát 
ha ama bizonyos alapvető princípium, amelyet tragikumnak neveztünk, ha az is 
vele szólal meg" (Füst Milán).3 Jó és rossz, öröm és bánat, szép és rút, boldogság 
és boldogtalanság ennélfogva nem ellentétpárok, mint ahogy azt hinni vagyunk 
hajlamosak, hanem szükségszerű kiegészítői egymásnak, egymás velejárói, de 
úgy, hogy egyik csak a másik által válhat érthetővé, szemléletessé. A boldogság, 
amit a feszültségek utáni kielégülés állapotának tekintünk, a művészet számára 
stagnáló állapot (..Vágyakozni félek /  A teljesülés /  Jön és meggyaláz, /  Nyugalom 
sem kell, hisz vágtat utána /  Egy vad mén: a Láz. /  Jaj, rettegek élni" — írja Ady 
Endre). Művészi szinten csak veszélyeztetettségének legmagasabb fokán, meg
semmisülése előtti pillanatában ábrázolható, mint ahogy a boldogtalanság is csak 
egy ígérkező elérhetetlen boldogság távlatában. Amit épp az tesz ábrázolható 
életteljessé, hogy elérhetetlen. Hogy végtelen küszködés az egész, hogy mindany- 
nyian elvészítjuk, anélkül, hogy valaha is elértük volna. Vilió Ildikó: ..... s ha 
valaha is megnyernénk, avval örökre elveszítenénk".4 Ez végső soron a ..nincs" 
termékeny pillanata. AZ IRODALOM A ..NINCS" IRODALMA. A nincsé, ami 
nem a semmi. A semmit — Pilinszky5 szerint — képzeletünk még úgy-ahogy képes 
tárgyiasítanl A valóság van. A létezés létezik. Ezzel szemben: a nincs hiány. A 
semmi véges. A nincs elképzelhetetlen és végtelen. A nincs az, ami volt, lennie 
kellene vagy tudunk róla, de helyében az ellenkezője áll. Például: a megtaláltban 
elveszettünk.

Ha az autonóm művészeteket az különbözteti meg az alkalmazott művé
szetektől, hogy képesek a definiálhatatlan valóságot a maga teljességében ábrá
zolni, méghozzá úgy, hogy ennek a valóságnak egy olyan részletét ragadják meg, 
melyben az egész is tükröződik minden vetületében, akkor ez a részletként 
megnyilvánuló szemszög az irodalom esetében a nincs pillanata. S ha beszélünk 
totalitásirodalomról, akkor az mindenképpen nincs-totalitás. A nincs alapélmé
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nye olyan tátongó űr, amelynek falait legfeljebb csak énünk furcsa festékeivel 
újíthatjuk fel, festhetjük át szüntelen.

AZ ..ÉN" A NINCSBEN központi kategória. Pilinszky6 példaként Van Gogh 
fáját hozza fel, amelybe bele van festve a világ összes fája. De az ő fája is csak 
annyiban különbözik a világ minden olyan lefestett fájától, hogy úgy-ahogy bele 
van festve minden létező fa a világon, hogy a művész egész valója is benne rejlik, 
hogy Van Gogh-é.

De kicsoda az az ..én, aki önmagát megírná? — teszi fel a kérdést Roland 
Barthes.7 Önmagát, egy célba érés nélküli kíméletlen küszködésben, a volt 
nincsében vagy a holnapi elérhetetlen szép igézetében. Első pillanatban könnyű 
feladatnak látszik. Az egyszerre költői és kommunikációs, cél- és méta-, belső és 
külső nyelv azonban váratlan utópiává lesz. A kifejezhetőség utópiájává. Barthes: 
..Vagy semmit se mondok, vagy túl sokat: lehetetlen pontosan fogalmazni. 
Kifejezési vágyam a hatalmas szituációt összegező, de homályos »haiku« és egy 
szekérderéknyi közhely között ingadozik. Egyszerre vagyok túl nagy és túl 
gyönge az íráshoz; kívül rekedek az íráson, amely mindig tömör, erőszakos és 
közönyös azzal a gyermeteg énnel szemben, amely sóvárog utána. A szerelem 
hiába fonódok össze a beszédemmel (hiszen ez tartja fenn), mégse bújhat meg az 
írásban."8

Eredeti szándékunk tehát, hogy azt a próteuszi valóságot, mely énünkkel 
azonos, megírjuk, már a kezdetén kudarcba fullad, és nem is marad más belőle, 
mint egy halom, egésszé soha össze nem álló mondatfoszlány, szótörmelék. Jó, 
ha papírra tudjuk vetni legalább a hasonmását annak, amit akartunk. De ehhez 
is legalább egy súlyos kompromisszumot kell kötnünk. Vagy mindvégig kitartunk 
őszinteségünk mellett, s akkor vállaljuk a homályos haikut vagy valamicskét 
feláldozunk képzeletünkből és akkor — Barthes szerint — utat biztosítunk a 
nyelven keresztül egy szemernyi valóság megdicsőülésének. Mert énük és az írás 
között csak ez az egyetlen szakadék, a nyelv áthidalhatatlan szakadéka áll. 
Barthes9 erre Mallarmé példáját hozza fel, aki fia halálakor vers helyett csak a 
szülői szerepek zűrzavaros mondatfoszlányokkal történő felosztásáig jutott: 
..Anyja sír, /  Én gondolkodom." Amely gondolkodás az írás szintjén valójában a 
gondolkodásképtelenség élményét sugallja, a gondolatcsódét, amelyről egyéb
ként már Wittgensteinék is beszéltek, Ionesco, Beckett is, meg Dürrenmatt. Ha 
rájuk hallgatnánk, már ebben a percben el kellene hallgatnunk. De ők sem 
hallgattak el . . .

A MINDENSÉG FÁJDALMA

,Azok a véletlen jegyek, mik elvétketetlen jelentést adnak 
egy tárgynak vagy egy élőlénynek. Van Gogh cipője; 
ellapult bőrönd az auschwitzi múzeumban. Ez az, ami 
a világban megrendít vagy még inkább: ami belőle ottho
nosan ismeretlen. ”10

(Pilinszky János)

AZ A KÖLTŐ, akinek semmiképp sem lehet egy céltudatos küldönc a 
szimbóluma, akinek minden eszébe juthat, s aki gondolatait a mindenségbe 
bocsáthatja, maga is a mindenségé, az ..univerzum küldönce”. Dosztojevszky
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műveiről íija Pilinszky, hogy ..egyrészt a szerencsétlenség szemérmét érzem 
benne, másrészt a művészet érintkezését a parttalan valósággal, az univerzum 
jelenlétét, mely minden földi direktséget (elkötelezettséget, a fecsegés ügyetlen 
nyelvén, foghíjas Jákob-létráján az egyetemes igazságok egébe kalauzol.11 A 
művészet tehát a mindenség híradása. Önnön érdekében tör az egyetemesség 
birtoka felé, csak így élheti túl alapélmény-önmagát. A nagy művek csakis a 
..sötéten világító" és óriási lehetőségként fennálló egészből merítik éltető erejüket. 
Ennek a folyamatnak, a részből egésszé alakulásnak az árát szemlélteti Pi
linszky,12 amikor a művészi önkifejezés kapcsán Simoné Weil kategóriáit (sze
mélyes személytelen, kollektiv zóna) emlegeti. Ezek a kategóriák csak felcserél
hetetlen sorrendben következhetnek egymás után. Csak a személyesből lehet 
eljutni a személytelenbe. A boldogtalanság, a mindent betöltő nincstelenség-él- 
mény csak az egyéni boldogtalanság, az egyéni nincstclenség élményéből nőhet 
átfogóvá, művészi alapélménnyé. Ez pedig nem jelent mást, mint azt, hogy a 
művesznek s ĵát énjét kell darabokra szednie és megfelelő formát kell találnia 
ahhoz, hogy szubjektum-kockáiban mi is magunkra leljünk. Direkt felszólítás 
útján (..Döntsd a tőkét, ne siránkozz!") csak szerény hatás érhető el. A befogadó 
igazi, katartikus önfelismerése elmarad. írni tehát legerőteljesebben az elhallga
tás látszatát keltve lehet.

A mindenség tévelygő, saját eszköze által becsapott küldöncének lenni, a 
mindenséget élni át egy pillanat távlatából szép, intim és súlyos feladat. Nemhiá
ba hirdeti Tóth Árpád: ..Beültem már a Cháron csolnakába .. ,"13 Mert ez is, az 
is lélekvesztó: ..Pokolútra a vasszinű vizen .. .”14 A mindenség élményének 
legerőte^esebb komponense a ..költői tudat gyötrelme". Épp a költői mélyebb 
látás síkján kapcsolódik hozzá nagy-nagy elmúlás-élményünk, a kiúttalanság 
érzése és a létparadoxonok miatti döbbenet.

A ..KÖLTŐISÉG" TUDATÁRÓL szólva megint Pilinszky fedezéke mögé 
kell bújnunk. Annak a Pilinszkynek a szavai mögé, aki az igazi költőben valóságos 
kötéltáncost lát. Olyan kötéltáncost, aki a kárhozat széles útja felett az üdvösség 
keskeny útján evickál mindig előre a széles ismeretlenben. Mert sohasem tudni, 
mikor hull alá, s mérhetetlen nincs-élménye megértésre talál-e vagy hortobágyi 
poétaként fullad bele ..szent dalnoki" kifejezésvágyába.

A ..magyar Ugar" élményén keresztül érkeztünk most el a költői meg nem 
értettség problémaköréhez, amit a magyar irodalomban nem véletlenül kapcso
lunk elsősorban, de nem csak Ady költészetéhez. Góg és Magóg Kárpátok alatt 
dörömbölő fia ugyanis nem az első és nem is az utolsó magyar költő, aki a költői 
hivatástudat élménykörében tévelyegve héphaisztoszi számkivetettségben talál
ja magát. Csokonai, aki a ..kósza farsang víg kulaccsát itta",15 de ..gráciák kezébe 
tette le sorsát",16 a ..hímes pillangót" üdvözli, ..hamar követjét a tavasznak",17 az 
semmiben sem különbözik Ady későbbi szavaitól. ..Itt meddő a nagy gerjedés /  S 
százszor boldogok a vetéltek",18 azaz ..a Tisza-parton mit keresek".19 Nemcsak a 
költői ..másság" és meg nem értettség élményét szedi versbe József Attila a Magad 
emésztőben, hanem a ..világ nyomasztó súlya", a tehetetlen magányosság, a 
KIÚTTALANSÁG ÉRZÉSE is ránehezedik a sorokra. Páratlan darabja is a 
magyar irodalomnak a Magad emésztő. Hogy valójában mi is a kiúttalanság 
érzése, azt Cs. Szabó László Pilinszkyvel folytatott beszélgetésében Piranesinek, 
a XVIII. századi rézmetszőnek a művével szemlélteti. Egy börtönsorozatról van
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szó: ..Azokon nem látsz cellákat, apró lyukakat, a börtön akkora, mint egy antik 
fürdőcsarnok. Rohangálsz fel-alá a megszakadásig a függó lépcsőkön, lengő 
csigák, cseles kötelek, vészjósló kerekek és prések között nincs kiút."20

S hogy hogyan éljük át létünk paradoxonait? Egyáltalán melyek ezek a 
PARADOXONOK? Vegyük példáként Barthes mandarinját. ..Egy mandarin be
leszeret egy kurtizánba. »Csak akkor leszek a magáé — mondta a hölgy, —, ha 
már száz éjszakán át várt rám egy zsámolyon ülve a kertemben az ablakom alatt.« 
De a kilencvenkilencedik éjszakán a mandarin felállt, fogta a zsámolyt, és 
elment."21 Ha ott maradt volna, lett volna akármilyen gyötrelmes is az a száz 
éjszaka, nem tartotta volna meg tettét az emlékezet. Nem is írt volna róla senki.

MÚLANDÓSÁG, ELMÚLÁS, HALÁL, NEMLÉT -  nyelvünk is gazdag 
eszköztárat biztosít mindannyiunk tragikus létélménye kifejezéséhez. Méltó 
kihívás a költő számára, mert ..a trágedia természete mindig az, hogy ha szembe
nézünk vele, akkor a sötét nap világít, ha pedig hátat fordítunk neki, elpusztít 
bennünket" (Pilinszky). Költeményében megalkudott a halállal; utolsó verse 
melldöngető kézfogás a halállal; verse a halálos kór anatómiai leírása stb. — 
olvashatjuk nem egy íróról, költőről. Pedig a halál dogma, örökegy lényeg, titok. 
Részleteit nem ismeri az ember. Ezért a halállal nem is lehet megalkudni. Halálra 
ítélt önmagunkkal igen, de a halállal soha. Ez még a világirodalom legnagyobb 
individualistájának, Mersault-nak sem sikerült. Ha a halállal meg lehetne alkud
ni, biztos szegényebbek lennünk jó néhány remekművel, utolérhetetlen költe
ménnyel, eposszal, regénnyel. S az a jó, hogy nem lehet. Az irodalom nemcsak 
nem megalkuvás a halállal, de ..a művészet a múlandóság elleni tiltakozásunk 
legnemesebb jeleként is tekinthető" (Füst Milán).22 Az elmúlás eredentő tragiku
munk, ezért a műveszetek (az irodalom) szükségképpen tragikus fogantatásúak. 
A mű élet és halál között közvetítő, de mindig az élet érdekében. Még akkor is, 
ha az élet a halál.

Az irodalmi ellenpéldát ezekre a szenvelgő, halált idéző epekedésekre már 
gyermekkorunkban megismertük. Ez pedig nem más, mint az Ezeregyéjszaka 
meséi. Seherezáde vajon nem az életért, a kiúttalan, ám a nemléttől mégis 
boldogabb életért ontja-e meséit ezeregy éjszakán át, szómágiás hittel? (Mert a 
szómágiának két egymásnak ellentmondó átélése van. Az egyik félelem: ..ha 
kimondom, bekövetkezik a rossz", a másik remény: ..ha beszélek róla, ha ízeire 
szedem, akkor megismerem, s akkor fölülkerekedek a rosszon.") Dehogynem. A 
mese hatalmába vetett hittel az élet érdekében. Amiről jó fenntartani azt a 
fikciót, hogy szép . . .
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VAJDA GÁBOR

NEVELŐ CÉLZATOK
NÉMETH ISTVÁN VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEIRŐL (2.)

A hatvanas évek elejének Hűtlen este címen kiadott termése (legalábbis azok a 
darabok, amelyek ebbe a válogatásba bekerültek) kiegyensúlyozottabb színvona
lat mutat. A közösségi élettől látszólag elszigetelt esetek nyomasztóan sejtetik 
hátterüket s ennek köszönhető, hogy az alkotói összefüggés-teremtő erő foko
zottabban adhat hírt magáról. Még az olyan érdektelennek tűnő gyermektörté
netben is, mint amilyen a Déli verő fény. Jellemző, hogy a kisfiú és a kislány a 
felnőttek által tiltott területen s nem is vásottak módjára találnak játékaikra. 
Eközben már úgy viselkednek, mint a nagyok, csakhogy természetesebbek, 
egyszerűbbek. Németh István nyilván az indulataik romlatlanságában gyönyör
ködve örökítette meg részben a szüleik tiltásai ellenében nyiladozó életüket: 
önzésüket, kölcsönös szolidaritásukat, szemérmetlenségüket és szégyenlőségü- 
ket, hamisítatlan bájukat. Ehhez hasonlóan Az ötödik mondat c. novella is a 
gyermeknek az ártatlanságát, sőt veszélyeztetettségét szegezi szembe a szülőnek 
s a társadalomnak a nemtörődömségével. A házi feladatát az anyja távollétében 
egy kocsmárosné felügyelete alatt író kislány maga a megtestesült lelkiismeretes
ség. Őt nem a valóságos anyja, hanem az anyának az ideája élteti. A gyermek 
kínos őszinteségével áll szemben szülője kuncsaftjainak a romlott világa. Azok, 
akik »egyik este teszik neki a szépet, máskor meg azon konferenciáznak, hogy 
tuszkolhatnak ki a falumból". Ám a morális felháborodottságát háttérbe szorító 
író nemcsak az ifjú élettel, az élő kötelességérzettel szemben nem bizalmatlan. 
Különben nem mondaná azt a jóindulatú idegennel, hogy a befejezetlenül ma
radt, édesanyával kapcsolatos házi feladatot biztosan meg fogja bocsátani a tanító 
néni.

A felnőttekhez legközelebb álló nemzedék életéből is merített témát Né
meth István. A szóban forgó Szabadulás c. novella az, amelyiken legegyér
telműbben mérhető le: miben alkalmazkodott az író követelményeihez s miben 
maradt hű önmagához. Tanult, alkalmazkodott; ugyanis megfigyelte s bele
törődött, hogy az új emberi viszonyok egy olyan ifjúságot is kialakítottak, 
amelynek sem a falu, sem pedig a bürokrácia világához nincs köze. Ami azonban 
nem jelenti azt, mintha ezek a társadalom peremére szorultak eleve rosszak, 
társadalomellenesek lennének. Ezt persze nemcsak a nálunk fokozatosan teret 
hódító nyugati irodalomból tudta Németh István, hanem saját megérzéséből is, 
amely — miként láthattuk — mindig is bizalmat táplált a még romlatlan, zsenge 
életek iránt. Magatartásának állandóságára tulajdonképpen az embernek a job
bik énjébe vetett bizalma utal. Az a megértő szeretet, amellyel a társadalom 
számkivetettjeit, a munkanélküliség és a bűnözés határán élőket veszi körül. A 
börtönből éppen kiszabaduló lányt, aki egyetlen szót sem ejt szüleiről s nem is 
gondol rájuk, és nagyapját is gyűlöli gyávasága miatt. Hősnőjét a maga módján 
eszményíti is. Annak ellenére, hogy a lány valószínűleg nem teljesen ártatlanul 
került börtönbe, s emellett szabados viselkedésű, szabad szájú. De talán éppen ez 
tetszik az írónak, ez az, amiben hozzátágította erkölcsét a kor igényeihez. A lány 
mindenesetre az örök nőinek az ismérveit őrzi. Kész leróni háláját jótevőjének, 
de ugyanakkor szerelmes és hűséges is tud lenni. Nőnemű emberi élőlény;
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mesterkéletlen indulatokkal, az újabb álerkölcs által meg nem rontottan. Mintha 
az fró kissé szerelmes lenne beléje.

Ezzel azonban még nem győzheti le a közelmúlt visszajáró kísérleteit. A 
megvesszőzött ló, a Lent a gödörben és az Anizsmagos cukorka egyaránt a múlt 
és a jelen békétlen egymásban élésének az eredménye. Az első kettő a bolsevista 
erőszak lelki következményeiről, tragikomikus bumeráng-jellegéről ad számot 
művészi eszközökkel, míg az utóbbi szűkebb értelemben vett lelkiismereti drá
mának a foglalata. A megvesszőzött ló és a Lent a gödörben a társadalmi lét 
mélyén bekövetkező visszarendeződés, illetve a lényegbeli változatlanság ta
pasztalatából nőtt ki. A mezőgazdaság gépesítésének megszállottja mától hol
napra lovat vesz s mint botcsinálta paraszt kegyetlenül kínozza az állatot, hogy 
a Kulák név helyett már a Csillagra hallgasson. A beszolgáltatások egyik volt 
megbízottja, a változatlanul szegény ember az annak idején általa leleplezett 
gazdának az udvarába kénytelen menni tuskószedés végett. És semmi lényeges 
nem történik, nem számítva a szégyenérzetet. Lelkiismeret-furdalást csak az 
Anizsmagos cukorka öregasszonya érezhet, pusztán azért, mert hajdanában nem 
volt tekintettel a nála dolgozó zsellérasszony testi érzékenységére. Bűntudata 
annak van, aki már semmit sem tehet jóvá, aki már félig-meddig elveszítette a 
józan eszét.

A tökéletesen bűnös társadalom nem engedi meg s nem is érdemli meg a 
vele való teljes szembenézést. A szépíró az újságíróra hárítja azoknak a bemuta
tását, akik valamiképpen emberek tudtak maradni az embertelenségben. A 
szépíró a jövőre apellál, hiszen neki is van gyermeke s pedagógiai ösztönét a lehető 
legteljesebben igyekszik hasznosítani. Ha a felnőttek világában végezné ..mélyfú
rásait", csupa riasztó példákat kellene sorakoztatnia, holott ő csak stílusa tömör
ségében, intellektuális elmélyültségében hajlandó modernizálódni. Ám csakis 
úgy, hogy a mélyet és a bonyolultat az áttetsző felszín tükrözze. Nevelni, a 
dolgokba nem belebonyolódni, örülni s örömet szerezni, de az aggályokat is 
nyomatékosan éreztetni — elsősorban a gyermekirodalom világában lehet. Más 
szóval: írónk önként választotta ezt az alkatának megfelelő alkotói rezervátumát, 
ahol a lehetőségekhez képest legteljesebben élhette ki szabadságát. Gyermekno
velláit írva nem érezhette, hogy rsgta kívül eső okoknál fogva el kell hallgatnia 
valami fontosat, hiszen a legfiatalabbakhoz szólva csakis a szintetikus beszéd
módot alkalmazhatta, amely nála sokatmondóvá válhatott.

A Ki látta azt a kisfiút c. kötet már a címe által is felhívja a figyelmet a 
leggyöngébbek, a legkiszolgáltatottabbak iránti közönyre. A maga tapintatos 
módján Németh a csődöt mondott humanizmus példáit sorakoztatja. Az említett 
kötetből három ilyen novella került a Mogyoró favirágba. Az első (Mi van a kerítés 
mögött?) az átlag feletti családi hátterű gyermekek világának különbözőségét 
szemlélteti. A sivár realitás és a vonzó csoda mögött egyfelől az anyagi szűkösség, 
másfelől a közösségtől különvált bőség ellentéte feszül. Ezt azonban csak a felnőtt 
olvasó veszi tudomásul, ha van füle ehhez az iróniához. Maga a módszer, a 
redukált eszközökkel való megjelenítés, a gyermeki rácsodálkozás nem új. Né
meth attitűdjében, az ő erkölcsi lényével s a gyermekek iránti szeretetével 
összefüggésben eredetiként hat. íme az udvarnak és az utcának a szembeállítása 
az újgazdagok villanegyedében: ..Az árnyas fák a házakra borulnak. Alattuk sok 
szép virág. Rózsa, szegfű, liliom, viola. Kint az utcán a kerítésen kívül kamilla." 
A ..kerítésen kívül" véletlenül sem bőbeszédűség, hanem a nyomatékosításnak a 
novellacímmel összefüggő eszköze. Ha itt inkább csak ironikus kritika lappan
gott, akkor a Mi van a pincében ? közvetlenebb nevelési szándékot rejt magában.
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Nemcsak hogy rácsodálkozik a guberálóra, hanem még előadást is tartat vele a 
hulladékok otthoni felhasználásáról. S mindezt humoros hangnemben teszi, 
mintha a guberálónak az életmóc^a valóban könnyű és mulatságos lenne.

írónk szerencsére nem kizárólagos a szegény jók és gazdag rosszak szem- 
beállításában. Ezért fogadhatja úgy az osztály az anyagilag és szellemileg egyaránt 
korlátolt újoncot, mint baromfiudvar a kopasz nyakú csirkét (Mi van az új 
fiúval?). S emiatt kerülhetett ciklusnyitó szerepbe a Lepkelánc novellái közül az 
Inkvizitor, amely az önmagát romlatlan erőszakossággal érvényesítő,’ a szerete- 
tért vetélkedő kisfiú révén válik jelentőssé. Azt már csak mi tudjuk: miféle 
határon túli súlyos politikai krízisnek lett átmenetileg áldozata a kényszerből 
vendégeskedő vetélytárs, a másik kisfiú. A Felhő futott a napra még fiatalabb 
gyermek példáján mutatja meg: a gyűlöletet a mellőzöttség, az újszülött kivétele- 
zettségével szembeni irigység szüli, de a méltányosság, a szeretet eloszlatja. 
Aligha igényelt nagy művészi erőfeszítést az ilyen, inkább csak a tanulság kedvé
ért íródott történet. Az említettnél valamivel hatásosabb az, amelyik a kisfiúnak 
a hagyományos erkölcsi előítéletekbe és szokásokba belemerevedett nagyapjával 
szembeni idegenkedését, sőt félelmét beszéli el (Nagyapa névnapja). Az alkotói 
bátorság itt a kisfiúnak a nagyapja halála fölötti örömének érzékeltetésében jut 
kifejezésre.

Mindazonáltal öncélú agresszivitás is lehet motívuma Németh István gyer
meknovelláinak. A Törökszegfu esetében egyszerűen mulatságos eseményként 
íija le az egyik kis fickó által fakanállal és virággal megajándékozott kislánynak 
a hisztérikus viselkedését. Az Adj egy harapást! címűben viszont (amely már az 
1983-ban megjelent Vörösbegy c. kötetből származik) egyszerűen a kegyetlen 
játékosság, a kéjesen túlfeszülő önzés, tréfás diadalmaskodás óhaja dominál. Itt 
nem a szeretetvágy kielégületlenségéből eredő gyűlöletről, frusztrált helyzetről 
van szó, hanem az amúgy is szerencsétlen diáktárs megalázása fölötti örömről, 
az ösztönnek a csillapíthatatlan étvágyban kifejeződő hatalmáról. Ha az írónak 
a Csalóka télben még volt szellemes pedagógiai ötlete a játéktér oktalan rombo
lóinak okítására, ebben a novellában kifogy az érvekből. S ezért már aligha 
szólhat a gyermekeknek is, hiszen hiába hal meg a kihasznált, agyongúnyolt: 
halálának nincs katartikus hatása.

Aligha lehet tehát véletlen, hogy éppen ezzel a kegyetlen történettel zárul 
Németh István gyermeknovelláinak sora e kötetben. Ezután ugyanis az 1985-ben 
kiadott Hegyvonulás anyaga következik, amely immár azt a végletesen lehangoló 
élményanyagot is szóvá teszi, amely még a legutóbbi felnőttekhez szóló, vagyis a 
két évtizeddel korábbi novelláskötetből is kimaradt, illetve csak következményei
ben lehetett jelen. A tizenkét novellának a fele a háborút követő államerőszak 
éveiből, a beszolgáltatások anyagi és erkölcsi nyomorúságából ihletődik. Doku- 
mentumszerűen, a vallomásos tényirodalom törvényeinek megfelelően. Nem 
véletlenül nyilatkozik meg ugyanis mindegyik vallomástevő egyes szám első 
személyben, olyképpen, mint az újságíró riportjaiban. Formai fejlődésről itt 
aligha beszélhetünk, hiszen a novellák csak a bennük fejlődésről itt aligha 
beszélhetünk, hiszen a novellák csak a bennük feldolgozott, tematikában s a 
problémafelvetés nyíltságában különböznek a Németh István-riportok nagy 
többségétől, s természetesen az emberi sorsok elmélyültebb ábrázolásához elen
gedhetetlen nagyobb teljedelemben. Ezekre a látszólag alig stilizált emlékekre is 
vonatkozik az, amit Jung Károly az utószóban (némi csűrés-csavarással) így 
fogalmazott meg: ..Németh István elbeszéléseit olvasva nem ásítozik az olvasó, 
hisz nem a nyelv és szöveg csűrésével és csavarásával, netalán facsarásával
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találkozik, hanem az életből ellesett, tehát autentikus történetekkel, melyekkel 
az fró a maga írói (máskor hírlapírói) módszerével alakít, formál, adja hozzá azt 
a csak író által megvalósíható egyetemes többletet, amely által az életből hallott 
emberi történetek elnyerik a művészi szöveg, tehát az irodalom dimenzióit."

A Hegyomlás c. kötet szóban forgó hat novellája (és az Újabb elbeszélések 
c. cikuluscím alatt közölt hetedik, a Mogyorófavirág) tematikailag és tartalmilag 
egyaránt sajátságos szövegek. A társadalmi erőszak embernyomorító következ
ményeiről alkotott példabeszédek. Eléggé megkéstek, de ha a többi Németh-írás 
kritikai vonatkozásait is szem előtt tartjuk, akkor a vajdasági magyar emberek 
létélményének viszonylag teljes kifejezését kell tisztelnünk bennük. A ..viszony
lag" korlátozó kifejezésre azért van szükség, mert írónk a kisebbségünkre nehe
zedőállamnacionalista nyomásból alig tett szóvá valamit novellisztikájában. Nála 
csak a rosszabb, erősebb, érzéketlenebb, gazdagabb vagy befolyásosabb magya
rok gyötrik a jobb, felelősebb, szegényebb s csak erkölcsileg erősebb magyarokat. 
Pedig a ..mindenki csak a saját háza előtt söpörjön" elve itt aligha érvényesíthető, 
hiszen a társadalom hierarchikus felépítésű s nyilvánvaló, hogy a kisebbségek 
csak részben okai saját nyomorúságuknak. Valahogy úgy, mint ahogy a Monar
chia egy horvát vagy egy szlovák írója sem csak a saját fajtáját tette felelőssé a 
nagyfokú beolvadás miatt. Nos, Németh érdeklődése az erkölcsi-szociális kérdé
sekre összpontosul, a kulturális-nemzeti szinte fel sem bukkan nála. Ez nem 
csupán bátorság kérdése. írónk ugyanis cikkben és élőszóban nemegyszer élesen 
tette szóvá nemzetiségi jogainkat. Ám ő is csak késve, s hogy valóban késve, azt 
az a körülmény tanúsítja, hogy — bármennyire hihetetlenül is hangzik — váloga
tott novelláinak ihletése — szerintem jórészt öntudatlan öncenzúrával — elkerül
te létünknek e mélységeit. E tényt szem előtt tartva valósággal giccsesnek tűnik 
az a barátság, amelyet a Minden világos c. novella hőse köt Momirral, a féllábú 
kapitánnyal. Nem mintha a délszláv nép a bizalmatlanság vastag kérge mögött 
nem őrizne baráti érzelmeket (különösen!) az idegenek, (főleg) a magyarok iránt. 
Csak hát a ..bratstvo-jcdinstvo" csak az ellentmondások egységében valóságos, 
vagyis a kéregnek a hidegéből is van benne jócskán. Még akkor is, ha ennek 
áttörésében a visszahúzódó, megtollasodásra spekuláló, esetleg a vélt kulturális 
fölényükben gőgösködő magyarok sem tettek meg mindent.

Mivel Németh István novellisztikájának gyökérzete létünk kulturális-nem
zeti rétegéig nem jut el, ezért Jung Károlynak a következő minősítése félreértésre 
adhat okot, annál is inkább, mert írónk szövegei egyszerű falusi embereknek 
kizárólag anyagi és erkölcsi sérelmeivel kapcsolatos visszaemlékezéseivel azono
sak. ..Amikor Németh István a Parasztkirályság elbeszéléseit írta, a nagy társa
dalomformáló indulatok és szólamok mögött, rideg valóságként, ott működtt egy 
könyörtelen erőszakszervezet, amely összeroppantott minden embert, aki, akár 
csak a kérdés szintjén is, vállalni merte a másként gondolkodás kockázatát. Az 
1985-ös Hegyomlás kötet legjobb szövegei ezt a nagy rádöbbenést fogalmazzák 
meg, mintegy évekkel korábban tudatosítva mindazt az irodalom eszközeivel, 
amit éppen napjainkban érzünk rideg és könyörtelen társadalmi valóságként." 
Nos, a Hegy omlás anyagának (s az utána következő szövegnek) a hősei legfeljebb 
magukban gondolkodnak másképpen, kérdezni pedig nem kérdeznek. Nyomo
rúságos helyzetük is csak elvétve ragadtatja indulatra őket. Ilyen belső ellenállás, 
illetve ösztönös lázadás is csak a már említett két novellában jut kifejezésre. 
Csupán a társadalmi helyzetüktől és a sorstól megalázott novellahősök szenvedik 
és tűrik a történelem, vagyis a felkapaszkodott hitvány emberek nyomását, ők
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tehát nem általában az emberi gyarlóságnak, hanem az ennek következtében 
kialakult hatalmi struktúrának az áldozatai.

Közöttük a maga sajátos választásával az bírálja legélesebben a társadalmat, 
aki nem is hajlandó szóba állni vele s évekig bujdosik a határban. A Sziget c. 
novella különcéről van szó, aki szerint ..Az én bűnöm meg csak annyi volt, hogy 
negyvenhétben nem termett a földem annyit, amennyit ők a papirosra írtak. 
Ezért hét évet szabtak ki rám, ötévi bujdosás lett belőle. Ma se bánom." Végül 
hatósági nyomásra sem hajlandó visszatérni a civilizációba. A maga módján a 
Hegyomlás Kalapátija is menekülne. Az asztalosmesterséghez való ragaszkodása, 
a felkínált karrier elutasítása is elég ahhoz, hogy egyszerű emberként, iparosként 
se boldogulhasson. ..Mert végül is azzá kiáltottak ki, osztályellenséggé, és kimar
tak a gyárból, amit én alapítottam, kimartak a pártból, elmartak a városból, ahol 
születtem és felnőttem, és ahol élni és dolgozni szerettem volna meghurcoltatá
som után is" — panaszolja. Hasonlóképpen Jóska (A porszem) sem tekinthető 
lázadónak. Minthogy iskoláskorától kezdve tanúja lehetett az emberi komédia 
divatos formájának, végül alkoholistává és bohóccá is válik, csakhogy ne kerüljön 
az erőszakszervezet irányítói közé. S vajon Selyembandi a Mogyorófavirághan a 
kommunista uralom ellen titlakozna, amikor azt dalolja a mogyorófavirágról, 
hogy sokat ígér és keveset ád? Tudat alatt minden bizonnyal s talán mámoros 
fejjel is, amikor már a mulasztásaival együtt feltehetően a virág szó középső 
mássalhangzóját ..l"-lé változtatta s ezzel magára uszította a hatóságot. A provo
káció azonban csak az én feltevésem, a novella ártatlannak, az UDB által tönkre
tett, jobb sorsra érdemes szerencsétlennek ábrázolja Selyembandit.

Kérdésfelvetőnek, ellenzéki magatartásának kizárólag Nagy Vincét tekint
hetjük. Azonban őt is csak a szociális indulata, családjának fokozódó nyomora 
állítja szembe azokkal, akiknek kezdetben, mint az osztálykizsákmányolás 
megszűnésében bizakodó szegény ember, lelkes csatlósa volt. Azokhoz hasonló, 
ép ésszel alig fölfogható konfliktusokról van itt szó, amelyeket a magyar iroda
lomban korábban már Sánta Ferenc ábrázolt. Németh történelmi anyagában 
azonban néhány hónap is elegendő ahhoz, hogy az újdonsült hívő ráeszméljen: 
istene halott. Kár azonban, hogy a hajdani sérelmeket felelevenítő események 
nem járulhatnak hozzá egy elmélyültebb, modernebb emberképnek a megalko
tásához. Olykor úgy érezzük: az egyszerű és jó embereknek e fiktív vallomástevése 
a könnyebb művészi feladat vállalását jelenti. Ezért Jung Károllyal ellentétben 
..egy nagy nyelvi fejlődési-eszmélési ív"-et aligha figyelhetünk meg Németh István 
írásművészetében. Mert igaz ugyan, hogy a nyelvjárás elemei visszaszorultak 
írónk szókincsében, ám ezáltal — miként egyébként Jung is megállapítja — még 
..nem modern prózaíró". A népiességet ugyanis nem csupán a tematikájában és a 
szemléletében őrizte meg, hanem újabban jelentkező szabadszájúságában is. 
Abban a szabadosságban is tehát, amely — a hagyományos szépirodalmi illemen 
túllépve — a paraszti és a kispolgári mentalitásnak megfelelő vaskos kifejezések
kel jellemzi a beszédet, illetve a gondolkodást.

A már érintett vallomás-elbeszélések mellett elsősorban a Kézcsók a Csa
vargó Kutyában említhető meg az élet alantasabb rétegeit is megformáló szöveg
ként. Ha arra gondolunk, hogy a Paraszkirályság Első nap a birtokon c. 
elbeszélésének Irénje még a vezető beosztású férfiak megbetegedett áldozata, 
akinek megható sorsa határozott erkölcsi állásfoglalásra ösztönzi az olvasót, 
akkor az előbb említett szövegben szereplő Mancika Édes a komikus életrevaló
ság megtestesítője s erkölcsi megbotránkozás helyett hahotára fakaszt bennün-
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két. Végeredményben az utószóban is említett szkepszisnek a következménye az 
az alkotói távolságtartás, amely szinte már nem is választja el a megnevettetést 
a kinevettetéstől. Az író itt annyit lépett előre, mint hátra. Az etikai ítélet 
háttérbe szorítása, a burleszk elemek elburjánoztatása ugyanis nem csupán az 
újabb irodalmat jellemzi, hanem a népi (..rablais-i") humort is, úgyhogy a ..jó ízlés" 
által tiltott-elhallgatott szavakkal való játék szinte szubkulturális jellegűnek 
minősíthető.

Az ötvenes évek Két szolga c. elbeszélését a Hegyomlás Incidensével össze
vetve még ennyi változás sem mutatható ki. Mindkét szöveg, ember ember általi 
elnyomásának, megalázásának közvetlen láttatásával botránkoztat meg. Minda
zonáltal a későbbi szöveg tömörebb, művészibb. Az első kényelmesebben szer
kesztett, magyarázóbb jellegű elbeszélés, a második feszesebb, célra törőbb. Itt 
már az indítás is a végkifejlet felé mutat. Ott a falusiak jellembeli különbségét s 
a hivatalban ennek megfelelő helyét kellett indokolni, itt viszont korosztálybeli 
és lelki ellentétek jelölik ki a hóhért és az áldozatot. Ám írónk korántsem ad 
mindig igazata fiatalnak az öregebbel szemben. Sőt. Leginkább a munkában 
elhasználódott idős embereknek részben a csak önmagukkal törődő fiatalok által 
okozott nyomoráságával indítja meg olvasóját. Ennek megfelelően az Egy ember 
ül az udvaron Idegenek c. elbeszélését követően másodszor is megfesti annak a 
derék öregembernek a portréját (A tenger színe), aki (ezúttal mint tanító) egész 
életét tanítványa és gyermekei jövőjének biztosítására áldozta, úgyhogy még a 
tengerpartra sem juthatott el, mégsem képes megnyugodni abban, hogy utódjai 
szemei által ő is élvezni fogja a csodálatos víztömeg látványát. Igaz, ebben a 
szövegben több a bensőség, talán nem függetlenül ettől a mitikus öntudattól, 
amely az emlékező öregembert az apja szokásának örökösévé s ezzel egy vonulat 
emberi láncszemévé teszi.

A Születésnap Bartha tanító nénijével már nem azonosul ilyen nagy mér
tékben az író, úgyhogy itt el is tekint a monológformától. Azonban ennek ellenére 
is megcsodálja az idős asszonyt s akkor is tiszteli, ha megmosolyogtatja a tanító 
néninek a szenilitása következtében eltorzult erkölcsisége. Ugyanígy viszonyul a 
Sérelem hőséhez, az aggastyánhoz, aki egy ősi kultúra rondáin él a tengerparton 
s tehetetlenül veszi tudomásul a betelepülőknek, az újgazdagoknak az ízléstelen
ségét. Ehhez a típushoz tartozik a Végállomásbéli nagymama is, aki egy hozzá 
hasonló sorsra jutott idős úr iránt gyullad groteszk szerelemre s pörösködni kezd 
a családjával, mert az mindenből kisemmizte.

Egy-egy ráncokkal barázdált rokonszenves arc rajzolódik ki ezekből az 
egyszerű történetekből. Közülük az Újabb elbeszélések között helyet kapott 
Jusztika a leginkább megindító. Annak ellenére is, hogy az írásművészek már 
sokszor megalkották annak az embernek az emlékművét, aki túlságosan jó volt 
ahhoz, hogy saját jogainak érvényesítéséért felvegye a harcot az életrevalóbbak
kal, a kíméletlenül önzőkkel szemben. Ebben a történetben érezzük, hogy a 
Németh István-elbeszélés nem stílusában, hanem a hangulatában lírai Méghozzá 
elégikus módon. Jusztika, a nyomorúságos magányában, teljes önzetlenségében 
már-már a földig görnyedő öreg lány magának a tiszta emberségnek a sorsát 
példázza írónk szemléletében.

V^jon leszűkített, túlzottan moralizáló szempont lenne ez? Korántsem, 
hiszen a már említett Kézcsók a Csavargó Kutyában c. novella mellett, amely 
inkább csak karikatúrája a szabados kispolgári életvitelnek, az Augusztus c. 
elbeszélés is felhívja magára a figyelmet a maga életörömöt hirdető vaskosságai-
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val. Itt a Jusztika-típusú feleség a háttérbe szorul, hogy férje, Fekete Gyuri 
tündökölhessen hódító férfiasságának teljességében. Ez az erkölcs fogalmának 
kitágulását jelzi Németh István alkotói magatartásában, hiszen hősének kaland
jai inkább gusztusosak, mint undort keltőek. Még akkor is, ha Fekete Gyuri 
tudatában van erkölcsi vétségeinek, ám ezek nem nehezednek rá nagy súllyal, 
minthogy tetteinek az érintettek sorsával kapcsolatos következményeire nem 
gondol. Annak idején az ereje teljében levő hím állati spontaneitásával cseleke
dett s kalandjait is ugyanilyen természetességgel adja elő. Nem váltott ki benne 
nagyobb megrázkódtatást, hogy az életét annak idején megmentő feleség később 
megtiltotta neki a temetésén való részvételét. Az író közvetve sem ítélkezik, 
inkább csodálkozik s talán még inkább nevet az életnek az abszurditásán. Azon, 
hogy az ösztönöknek is megvan a maguk igazsága. Legalábbis akkor, ha valaki 
érvényt szerezhet neki. Mert ítélőbíró legfeljebb az ember érzelemvilága, azono
sulóképessége lehet s ez rendszerint a vallomástevőhöz húz.

Mint láttuk: írónknak ritkán van dilemmája azt illetően, hogy v^jon a 
gyöngébb (erkölcsösebb) embertípust állítsa előtérbe, ő , az egészen, ritka kivé
teltől eltekintve, a visszahúzódók, a vereséget szenvedők, a már alig élők érde
keinek hangadója. Nem gyávaságból, hanem belátásból. Nem az életkép
telenséget propagálva, hanem az emberhez méltó játékszabályok tiszteletben 
tartása érdekében. Ezért az író leikéből beszél az öreg tanító, amikor magányában 
így morfondírozik: »Én csendes szóval mindig csak azt próbáltam bizonyítani, 
hogy a régit, csak azért, mert nem mi teremtettük meg, nem szabad mindenestül 
elvetni, megtagadni, szemétre dobni. Barátkozzunk meg a régiek tapasztalatai
val, forrasszuk ehhez a mi legjobb tudásunkat, hogy ne kezdjünk mindent elölről. 
A tantestület mindig meghallgatott, de eszméimről véleményt leginkább csak a 
hátam mögött mondtak. És ilyenkor emlegették velem kapcsolatban a konzer- 
vatívságot, sjgna, olykor a reakciósságot is. El lehet-e képzelni súlyosabb vádat 
egy néptanító ellen? Szerencsére tántoríthatatlanabbak voltak csöndes pártfo
góim, mint sunyi ellenségeim." (A tenger színe)

Az írónak azonban (ha nem akar a modern irodalmi akadémizmus sterilen 
játékos fellegvárába húzódni) különösen a mi tájainkon kell vállalnia a különféle 
ideológiai megbélyegzésekkel való szembenézést. Éppen ezért Németh István 
amellett, hogy a jövőben valószínűleg szintézisbe igyekszik majd hozni az újabban 
egy-két elbeszélésében feltűnő erkölcsi közönyt a korábbi s mindmáig érvényes 
morális elkötelezettségével, talán azon a szemléletén is módosít, hogy a magyar
ságnak a nyomorúságát kizárólag saját bűneivel egyenlíti ki. Eszem ágában sincs 
azt hinni, hogy a nacionalista bűnbakkeresés szemlélettágító értékű lehetne. 
Nem, de a vajdasági magyaroknak a lényegbeli kulturális megoldatlansága az 
egész ország (államnacionalista) történelmének a függvénye. A kelet-közép-eu- 
rópai súlyos szellemi gátlásokkal béklyózott népek rövid lejáratú, meggondo
latlan akarásainak megfelelően.

Talán ma már nem bizonyulna ..reakciósnak" Németh István, ha a lelkében 
minden bizonnyal létező, lelkiismeret-nyugtalanító tágasabb szempont szerint 
formálná ezután születendő kisprózái alkotásait. Legjobb elbeszélőink közötti 
helye erre kötelezi

(Vége)

613



GUELMINO SÁNDOR

A SZÉRIA BIZTOSÍTOTT
MÜLLER PÉTER SZOMORÚ VASÁRNAPJA ÚJVIDÉKEN

Kevés szereplő, zenei betétek, olcsó díszlet, megejtő történetecske, kis emberek 
kis drámája, humor, közhelyszintű gondolatok, könnyed szórakozási lehetőség, 
idősebb generációnak: nosztalgiázás. Mi jellemezzen még egy biztos sikerdara
bot? Talán az, hogy — s ez nem lényegtelen a színház szempontjából — kisterem
ben játszható, korlátolt számú néző előtt, ami által hosszú letű lehet, jó sorozatot 
lehet vele jegyezni; tehát biztosítva a kívánt megfelelő előadásszám is. Müller 
Péter Szomoni vasárnap című zenés játékát, minimusicaljét, avagy operettjét 
(ahogy a szövegben említődik), nincs szándékomban pontosítani műfajilag, afféle 
Jolly Jokerként húzta elő a színházvezetés. Hiába, a szükség diktálja a repertoár 
alakulását. Miközben ezeket a sorokat fogalmazom, már A bolond lány is színre 
került. Hol van már az Újvidéki Színház úgynevezett egykori műsorkoncepciója, 
speciális arculata? Igaz, közönségsikere nemigen volt vele, és az is tagadhatatlan, 
hogy amióta rendelkezésre áll a Kisterem, ott kísérleti és olcsóbb műfajok 
egyaránt jelentkezhetnek. Bár az eddigi tapasztalat azt mutatja, inkább az 
oldottabb játék talált magának otthont a kisszínpadon, illetve — pontosítsuk: 
ebben a térben.

Müller Péter darabja a Seress Rezső-legendát eleveníti fel, a dilettáns zseni 
élettörténetét idézi meg. Azt, hogy volt annak idején a Kulacsban, később a 
Kispipa vendéglőben, valahol a harmincas években egy autodidakta zongorista, 
aki estéről estére ott klimpírozott a füstös falak között, s bár a hangjegyekhez 
nem értett, füttye alapján lekottázták új melódiáit, ontotta őket, tömegével írta 
a slágerek szövegét és hozzáálmodta a zenét, ezeket énekelte a maga rekedtes 
hangján évtizedeken át. Néhány dala, elsősorban a Szomorú vasárnap, világhírű 
lett, ráadásul hírhedt is, hiszen ..gyilkos slágerként" emlegették, mert dallamára 
nők és férfiak egyaránt lettek öngyilkosok. Hihetetlenül hangzik, de bizony e 
tömény giccs hatására cselédek vetették ki magukat a gangon, szíven lőtték 
magukat a tisztviselők, mérget ittak egyesek, szívszélhűdést kaptak mások. 
Százak és százak süppedtek mély depresszióba, a földgolyóbison tömeghisztéria 
teijedt, melyet az újságok ráadásul el is túloztak. Ugyanakkor a németországi 
tömeghisztéria terjedéséről jóval kevesebbet cikkeztek, a nácizmus terjedésének 
ecsetelésével kevésbé lehetett megbűvölni és borzongatni a bulvárlapok olvasóit.

Szóval, mindenki hallani akarta, mindenki fordította, hangszerelte az 
együgyű kis dalocskát (állítólag másfél száz nyelvre ültették át), melynek szö
vegírója egy Jávor László nevű rendőri riporter volt a 8 Órai Újság szerkesztősé
géből. A legismertebb énekesek, előadóművészek repertoárján szerepelt az ön
gyilkosok himnusza. Elég csupán néhány művésznevet említeni bizonyítékként: 
Billie Holliday, Paul Robeson, Josephine Baker, Luis Armstrong, Maurice Che- 
valier, Ray Charles.

íme, a fesorolásból és kitűnik, hogy a dal nem halt meg a harmincas 
években, időről időre újra előbukkant, szláv formát is öltött, például Pjotr 
Leszcsenko vagy Tadeusz Bobrowski előadásában. S ha voltak is annak idején
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olyanok, akik a válsághangulat adekvát kifejezését, esetleg a készülődő világhá
ború előérzetét vélték belehallani a három Bé-s pötyögésbe, a sláger diadalútját, 
továbbélését már képtelenek voltak magyarázni, hiszen már a szöveg katasztro
fális intellektuális meg esztétikai szintje sem predesztinálhatta erre. Pedig csak 
a giccs feltartóztathatatlan, kiszámíthatatlan, határokat nem ismerő menetelé
sének örökös törvényszerűségét kellett volna számba venni, melyhez józan 
mérlegeléssel nem juthatunk közel. A melódia egyszerű, ritmusa három azonos 
hang folytonos ismétlődését hozza C-E-G-A összetételben és szinte ugyanezen a 
lépcsőfokokon vissza. Szövege riasztóan finomkodó közhelyek tömegzuhogása, 
..megható", ..fájdalmas", ..bánatos",a hallgatójának lelke ..sír" tőle. Milyen ..gyö
nyörűen" fogalmazta meg a poéta azt, ami belülről kínoz bennünket — vallották 
annyian, akik a giccs vonzókörébe kerültek. Mosolyogtatóan szánalmas volna, 
ha nem lenne igaz. De ne vádoljanak igazságtalansággal, győződjenek meg 
személyesen a világhódító dalocska esztétikai ..értékeiről":

Szomorú vasárnap száz fehér virággal,
Vártalak, kedvesem, templomi imával,
Ámokat kergető vasárnap délelőtt 
Bánatom hintaja nélküled visszajött,
Azóta szomorú mindig a vasárnap,
Könny csak az italom, kenyerem a bánat,
Szomorú vasárnap.

És így tovább. A második strófában koporsóval, ravatallal, gyászlepellel 
megtoldva, miközben a halott trubadúr szeme nyitva van, hogy még egyszer 
láthassa a kedvest, és megáldhassa. Ennyit a ..halhatatlan giccsről", ahogy Karin
thy Frigyes jellemezte a Szomorú vasárnapot Ugyanő írta le, hogy ..a giccset az 
teszi halhatatlanná s örökéletűbbé a művészi alkotásoknál, hogy függetlenül a 
kor ízlésétől, mindent magába szív, amit elmúlt korok elcsépeltek és levedlettek 
— s alapjában ez elcsépelt és megszűnt és kihasznált valami, ez az uraságtól 
levetett, kopott kabát és megcsömölt étel az, ami az örök emberit konzerválja: 
lévén ez a valami, múlandó tartalmon túl a múlhatatlan és változatlan forma."

Nincs szándékomban itt Karinthyval vitatkozni a giccs örökéletűségén, 
remekbeszabottságán, mindenesetre elgondolkodtató, hogy hatása tömegméte- 
lyező. Csakhogy a korok giccse is változik, elmúlik egyszer, el bizony. Kitartó, 
ellenálló, de örökérvényűségét egyik sem tartotta meg. Emlékeztetnék a XVI. 
századi verses históriákra, a Volksbuchokra, ki ismeri már a ponyva eme őstípu
sait? Pedig még a ..ponyvairodalom" szó is innen eredeztethető, merthogy a 
közönségigény kielégítésére nyomtatott művecskéket abban az időben vásári 
ponyvára kitéve, kupacokban árulták. A giccs örökéletűsége legfeljebb abban 
keresendő, hogy változó formában, de mint alantas irodalom, zene, festészet és 
egyéb művészeti ággal rokon termék, mely a kor életművészetével lépést nem tud 
tartani, s talán nem is akar, vagy nem tud, ahogy a széles nép rétegek sem, a 
megrekedt közízlést szolgálja ki teljes odaadással.

Müller Péter darabja azonban nem giccs, legfeljebb nem felsőbb rendű 
irodalom. Brodwayes tapasztalatait kamatoztatta, amikor napjaink nosztalgiá- 
zási hóbortjában kiemelt a közelmúltból egy gyászmagyar históriát, aminek
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révén a világ érdeklődésének középpontjába kerültünk, s az öngyilkosok himnu
szának zeneszerzőjét a drámai hősök aureájával vette körül. Megértette, miből 
lehet sikert kovácsolni. Itt voltak a félig elfeledett fülbemászó slágerek, intoná
cióiban néha magyar nótára, műdalokra emlékeztető szerzemények, itt volt egy 
smuz-zongorista a Kispipából, aki fölött eljárt az idő, s a poén: aki öngyilkos lett 
végül, mint az ő dalainak hatására életüket eldobó szerencsétlenek.

Müller Péter biztos kézzel nyúlt a témához. Dramaturgiai jártasságát már 
bizonyította, elég, ha csak a Búcsúelőadás című munkájára utalok. A Szomorú 
vasárnap is jól megcsinált darab. Veszi a Seress-dalokat, sanzonokat, s úgy 
válogatja őket össze, hogy azok egy slemil kis muzsikus élettörténetét hűséggel 
és kifejezőn végigkísérhessék. A felépítés alapötlete is ..megrendítő", a halott kis 
Seress, akinek a lelke, árnya most is itt kószál a VII. kerületben, s akinek 
ismerősként köszönnek a kövek, még egyszer megjelenik közöttünk, hogy meg
oldatlan életének cehhét elrendezze. És elkezdi mesélni, megidézni az életét, 
fiatalságát. Hány szakmával, művészettel próbálkozott, mire kikötött a Kispipá- 
ban. S előjönnek, jelentkeznek neki a már ugyancsak másvilágra költözött lelkek, 
Helénke, a felesége, Jani, a főpincér. . .  és így sorban. S mire a hosszú monológból 
játék kezdődne, már zongorázik is nosztalgiázva, énekel valami mennybéli zene
kar kíséretében. Ömlik a sláger, a Fizetek, főúr, a Ne hallgass az emberekre, az 
Egyet-kettőt dobog a szív, a Ki volt az az asszony, az Engem még nem szeretett 
senki.

S még csak a legelején vagyunk ennek a kamaramusicalnek. Az édesbús 
emlékezés közben humorpatronok pukkannak, dramaturgiailag jól időzítve. Egy 
kis melodráma, egy kis bölcselet, egy kis szerelem, egy kis háború, egy kis irónia, 
egy kis csalódottság. A Seress Rezső-i százötvenhat centiméterre kimérten. 
Tipikus helyzetképek, tipizált szereplőkkel. S mindezt belengi, mi több, át- meg 
átjáija egy felszínes bölcselkedés arról, hogy ..szomorú ország ez a miénk", mert 
sehol sem ilyen nagy a szeretethiány; s ezt úgymond a kis Seress, alias Spitzer 
Rudi fedezte föl annó dacumál. Továbbá, már-már azt szuggerálná, hogy a Seress 
sorsa jellegzetesen közép-európai sors, a magyar zsenik sorsa, ami mégiscsak 
költői túlzás.

Nos, az Újvidéki Színház előadásában, s ez elsősorban a rendezőt, Soltis 
Lajost dicséri, Müller Péter darabja nem a könnyedségével, könnyzacskókat 
ingerlő szentimentalizmusával ér el sikert, hanem összefogottságával és vissza
fogottságával. A poénokat természetszerűleg ügyesen kihasználja, de a cukrozott- 
ság-érzetet többé-kevésbé semlegesíti. A szöveghúzások mind-mind a tempót 
gyorsítják, nincs idő merengeni, mélázni; a helyenkénti túlírottságot, mely 
gyakran belemagyarázás, magyarázgatás az író részéről, ügyesen redukálja a 
lényegre. Soltis a játék indításakor ugyan tartja magát a szerzői utasításhoz, a 
színház Kisterme kicsit vendéglői hangulatot áraszt, pincér tüsténkedik az érkező 
nézők körül, lehet rendelni, a hangulat oldottabb, mint a bemutatókat megelőző 
szokásos idegtépő, várakozással teli perceké, ahogy Müller Péter is elvárja, a 
nézők vendégeknek érzik magukat ebben a térben, melynek közepén áll gyertyá
val egy zongora, előtte fehér szék, mögötte zöldes fényben, kalappal a fején a 
majd megelevenedő kis Seress, a háttérben, már fenn a színpad két oldalán egy 
Chaplin-fotó meg egy Törköly Levente-kép (ő játssza Seresst, a tehetséges kisem
bert), középen, a pamlag fölött (nem éppen szerencsés ötlettel) egy fekete
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függönyű ablak (melyen keresztül majd a végén eltűnik az öngyilkosságot vá
lasztó főszereplő), pamlag és öltözködőfal, más semmi. Minimális díszlet. Külön
böző nyelveken szól a hangszórókból a Szomorú vasárnap. Ez nem is az egykori 
Kispipa, de nem is az emlékezetben feltámadó ..égi kávéház", ahogy a szerző 
elvárta volna. Ez színház és vendéglő egy időben. S jól van így.

Soltis irányításával Törköly Levente nem elégedett meg a zenés darabban 
rejlő fragmentáris Seress-kép felidézésével. Valódi emberi drámát játszik, akkor 
is, amikor ennek alig van szövegbeli támasztéka. Nemcsak a külsőségekre vigyáz, 
a zeneszerző rekedtes hangjának imitálására, belső töltettel megrendítőbb sorsot 
játszik, mint amilyen a népszerű, de névtelen zongorista, dalszerző és komponis
táé volt. Elhiszi az írónak, hogy a seressi sors fátumszerű ezen a vidéken. Ezt 
nyomatékosítja. Nem billen tragikumba, mert az tragikomikus volna, marad a 
drámai képletnél. S miközben a Seress-életet revitalizálja, marad Törköly Leven
te, a kicsit keserű, vigaszt a pohárkánál találó, értéke szerint meg nem becsült 
vajdasági színművész. Nem törekszik virtuozitásra, nem lovagolja meg a könnyű 
poénokat, rendkívüli önfegyelemmel játszik, annyi energiát és tehetséget mutat 
fel, ami túlmutat ezen a szövegen. Alap tónusában fanyar, de a komikus szituá
ciókat is felszabadultan, élvezettel tolmácsolja a nézők gyönyörűségére. Bár 
énekhangja kevésbé iskolázott a feleséget, Helénkét játszó Bajza Viktóriáénál, 
őszinte előadásmódjával itt is helyrebillenti az egyensúlyt.

Bajza Viktória elsősorban rutinos. Erre épít. Kicsit a számító szépasszonyt 
is megformálja, aki elég hideg ahhoz, hogy a muzsikusfélj soha ne érezze, felesége 
valóban szívből szereti. Nos, Bajza Viktória szöveg szerint is megkísérli egy estén 
át bizonygatni szerelmét, férjére hárítani a bajokat, de ahogy a darabban Helén- 
kének, neki az előadásban nem sikerül meggyőzni bennünket arról, hogy érzel
mei széles skálán mozognak. Hűvös szépség ő, színészete ..tanult", tehát 
..megcsinálja" a dolgokat, de az átélés őszinteségével, borzongásával nem szándé
koz meg. Ettől függetlenül stabil pontja az előadásnak. Stabilitását profizmusa 
ac\ja meg.

A ziccerszerep László Sándoré, aki él is a lehetőséggel. Pincértől papon, 
katonán át főkönyvelőig (Majzon doktor) egész sor alakot villant fel. Sok le
hetőség, kevés szöveg — igazi fregoliszerep. László Sándor szemmel láthatóan 
élvezi ezt, és a trió így válik kompakttá. Az előadás pedig színészközpontúvá, 
aminek igazán örülünk. Kiderült az is, hogy hókuszpókuszok, fölösleges ..ötlet
gyártás" nélkül is jól s jót tud rendezni, aki rendezte.

Müller Péter: SZOMORÚ VASÁRNAP. Díszlet- és jelmeztervező: Soltis Lajos. 
Mozgástervező: Karsai János. Zenei szakmunkatárs: Herczenberger Sándor. A rendező 
munkatársa: Szilágyi Nándor. Rendező: Soltis Lajos. Szereplők: Törköly Levente (Seress 
Rezső), Bajza Viktória (Helénke), László Sándor (Jani, a pincér). Bemutató: 1991. május 
4-én, szombaton az Újvidéki Színház Kistermében.
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BARTUC GABRIELLA

INTONÁCIÓS PROBLÉMÁK A KUGLIPÁLYÁN
SZIVERI JÁNOS VERSEINEK MONTÁZSA A SZABADKAI SZÍNHÁZBAN

J. S. Život i vreme — Sz. J. élet és idő címen kétnyelvű összeállítást mutatott be 
a Szabadkai Népszínház Sziveri János életművéből. A verseket Ljubiša Ristié 
válogatta és helyezte el a térben, egy, a zsinagógában felállított kuglipályán. A 
kuglipálya, mint az élet metaforája, nem űj gondolat, de hatásos színpadi ötlet. 
A kugligolyók koccanása, a bábok zuhanása, Ana Kosztovszka magányos jajon- 
gásának, sajátos siratóénekének hangjai mellett képes felidézni a halál képzetét 
a nézőben, ami nagyon fontos, hiszen Sziveri verseinek egyik központi témája a 
halál. Ezek a fagolyók, és az említett színésznő madárhangjai a Bábel interpretá
lása alatt, maradtak meg bennem élményképpen az előadásból, amelyben külön
ben nagyon csalódtam.

A darab kompozíciója két akcióra épül. Az első adja a reális, szociografikus 
réteget, amelytől aztán el lehet rugaszkodni a versek intuícióját, titokzatos világát 
követve. A kuglipályát L alakban körülülő nézőket szedett-vedett italozó társaság 
fogadja. Egy pincérnő szolgálja ki a népet, rendre rituálisan leborítja a poharakkal 
és üvegekkel megpakolt tálcát. Ez az ismétlődő szerencsétlenség rántja össze a 
társaságot, ad ritmust a várakozásnak. Közben egy vasutas és egy parasztgazda 
kuglizik megállás nélkül. A tekepálya tulajdonosa ünnepélyesen, némi ceremó
niával jegyzi az eredményt egy tábálára.

Túl hosszúra nyúlt a bemutatón ez a bevezetés Sziveri János verseinek a 
valóságába, társadalmi alapjába. Egy idő után már semilyen jelentést nem hor
doznak az ideges futkosások az összetört poharak körül. Nem tud új minőségbe 
átcsapni az akció, mint ahogy az ismétlések mondjuk Wilsonnál vagy Fabre-nál, 
bár ez a repetíció is valami hasonló jelleggel bír. A késleltetett fájront, a kuglizó 
vendégek kisöprése után billen fel a valóság, transzponálódik át az előadás 
szociográfiából látomásba. Lenyüik a kuglipálya hátsó fala és besétál rajta a Halál 
Buddha alakjában. Mögötte a kuglibábok valószerűtlenül megnőnek. A sze
replők: pincérnő, takarítónő, a költő, pilóta, Miroslav Cerar (tornász is lett volna 
Jancsi, ahogy sok más is volt?), katona, apáca, oroszlánszelídítő, Lola Montez, 
Szőlősgazda, annak a felesége, mind fognak egy-egy valószerűtlenül nagyra 
duzzadt metafizikus bábot, a kuglipálya melletti padra állítják őket és beülnek 
közéjük. Innen a pádról pattannak fel, ha rájuk kerül a sor az éneklésben.

Merthogy eléneklik Sziveri verseit, méghozzá fülbemászó, édes vagy éppen 
talpalávaló dallamra. Emiatt nem Lengyel Gábor zeneszerzőt hibáztatom, hiszen 
neki közismerten megvan a sajátos, rá jellemző könnyű zenevilága, amit nem tud 
és nyilván nem is akar levetkezni, főleg nem, ha ilyen rímes versekkel van dolga. 
A rendező hagyta figyelmen kívül a zeneszerző megválasztásánál Sziveri rímjei
nek funkcióját és természetét. A költőnél, aki kezdetben szabad verssel indult, 
ezek a hagyományos rímek a legvakmerőbb és legkilátástalanabb ugrások a tudat 
szakadékába, az utolsó fintorok a világtól elszakadóban és semmi esetre sem az 
elandalítást szolgálják. Ezek a rímek repedések a vers testén, nyomukban látni a 
dacot, az iróniát, a semmit — egyébként, de nem ebben az előadásban, amely
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ben annyira komolyan veszik a rímelést, hogy szinte paródiáját adják elő a 
műnek. így lesz legközönségesebb banális sláger az Alig valami című versből, vagy 
az Ingyencirkusz Mák Ferinek címűből. A költő éppen a rímek által komikusán 
mutatja meg a lázadás kudarcát, a tragikus véghelyzetei, a halál előérzetét, így 
válik a vers a tragikus végállapot komédiájává. Mindebből csak a rímekkel 
tarkított melankólia jön át a darabban a hallás és a vizualitás szintjén is. 
Figyeltem a verset éneklő színésznő arcát, mert azt hittem, káprázik a fülem, és 
láttam, hogy a színésznő a vers tolmácsolása közben szép és elégedett. Tehát a 
némajáték, a metakommunikáció sem segíti a versek teljesebb megragadását.

Összegezve a tapasztalatokat, a rím csapdájába estek a színészek és tulaj
donképpen az egész alkotócsoport, a gondolat helyett a ritmust, a vers zeneiségét 
ragadják meg és tolmácsolják, ami nagyon félrevezet és szegényíti a szöveget. 
Példának hozhatom fel szinte valamennyi elhangzott verset, többek között a 
Hadak útján címűt, aPasztorált. Persze, kellene ide a színészek részéről megfelelő 
hangszín és pontosság, elméleti igényesség, lelki gazdagság, hogy az egész ne 
terelődjön téves irányba. Mindez nincs. Illetve mégis, Tallós Zsuzsának sikerült 
erőteljesen megragadni az Álompolgárok fanyar, ..munkásmozgalmi" iróniáját, 
valamint T. Sziráczky Katalinnak és Kákonyi Tibornak a Társastervezés keserű 
hangulatát. (Ez utóbbinak a zenéje is kiváló, kivétel, amely erősíti a szabályt.) A 
Bábelt, Sziveri legnagyobb versét szétszabdalták, az érthetetlenségig szétzilálták, 
holmiféle művészi pózokkal a bábeli hangzavarra rájátszva, teljesen háttérbe 
szorítva magát a szöveget. Ezért aztán örülni nem tudok ennek az estnek.

Próbálok objektív lenni, tudom, hogy a verset és magát az előadást is 
többféleképpen érzékeljük, ki így, ki úgy, senki sem csalhatatlan, de amikor az 
elviselhetetlenségig torzít az interpretáció, akkor azt nem lehet szó nélkül hagy
ni. Úgy érzem, hogy a szabadkai társulat megszökött a magára vett feladat elől, 
nyilván mert nincs ereje ahhoz, hogy alámerüljön Sziveri keserű, ironikus költe
ményeiben, amelyek többek és maradandóbbak holmi fülbemászó illúziónál. A 
versek fölerősítették egy közösség szellemi életének dinamizmusát, ugyanez már 
nem mondható el színpadi tolmácsolásukról.

Ljubiša Ristié: J. S. ŽIVOTIVREME -  SZ. J. ÉLET ÉS IDŐ. Rendező és díszletter
vező: Ljubiša Ristié. Zeneszerző: Lengyel Gábor. Jelmeztervező: Bjanka Adžić Ursulov. 
Szereplők: Jónás Gabriella (Jamantaka, a halál, Urának gyilkosa), Godányi Zoltán (teke
pálya-tulajdonos), Ana Kosztovszka (pinoémő), T. Sziráczky Katalin (takarítónő), Jámbor 
Koponyák: Svetislav Đorđević (vasutas), Radiša Vučković (szőlősgazda), Tallós Zsuzsanna 
(szőlősgazda felesége), Álompolgárok: Ljupcso Breszliszki (sebész), Ricardo Sanchez (Le 
Petit Prince), Suzana Grunčić (Selma LangerlöíT), Luka Piljagié (Branko Miljkovié), 
Kákonyi Tibor (katona), Kasza B. Éva (apáca), Marta Gudanov (oroszlánszelídítő), Szél 
Olivér (Miroslav Cerar), Ljiljana Jakšić (Lola Montez). Bemutató: 1991. május 21-én, 
kedden a szabadkai zsinagógában.
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OLVASÓNAPLÓ

ARANY JÁNOSTÓL BABITS MIHÁLYIG
SCHÖPFLIN ALADÁR: A magyar irodalom története a XX. században. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.

1937-ben jelent meg először Schöpflin Aladárnak -  a »legnyugatosabb" gondolkodású 
kritikusnak és irodalomtörténésznek -  A magyar irodalom története a XX. században című 
műve. Könyvbéli megszólalása évtizedes perben jelentett komoly és mérvadó állásfoglalást, 
hiszen könyve azon művek sorába illeszkedik, amelyek nem kevesebbre, mint a nemzeti 
sorskérdésekre keresték a választ: hogyan roppanhatott meg a magyarsag önbecsülése, 
hogyan veszítette el önmaga tehetségébe és képességeibe vetett hitét, s a trianoni ország- 
és nemzetvesztő katasztrófa után milyen lehetőségei maradtak nemzeti azonosságtudata 
megőrzésére? A vitát, s a vele járó, olykor kegyetlen nemzeti önvizsgálatot Szekfű Gyula 
kezdte Három nemzedék című, határozottan liberalizmusellenes történelmi tanulmányá
val, ezt követően azonban Babits Mihálytól Halász Gáborig, Farkas Gyulától Németh 
Lászlóig, Féja Gézától Eckhardt Sándorig tanulmányok s kötetnyivé nőtt vélemények 
formájában mindenki hozzászólt. A »nemzeti önvizsgálat" ügyét szolgálta a Magyar Társa
ság 1936-1939 közötti vállalkozása is, amelynek nyomán 1939-ben Szekfu Gyula szer
kesztésében megjelenhetett a Mi a magyar ? című tanulmánykötet. Ezzel szinte egy időben 
a Szép Szó köre is választ keresett a kérdésre, s először a folyóirat 1937 júniusi különszá- 
mában, majd még ugyanabban az esztendőben kötetben is megfogalmazta véleményét a Mi 
a magyar most? kérdése kapcsán. Az évtizednél is hosszabbra nyúlt vitában jelentett egyéni 
hangot Schöpflin Aladár megszólalása.

A Nyugat kritikusa tudta milyen kényes feladatra vállalkozott; olyan perben jelent
kezett tanúvallomásra, amelyben előtte már komoly és súlyos vádak hangzottak el, s a 
megnyilatkozások olykor bizony nemzeti, felekezeti s pártos elfogultságról is tanúbizony
ságot tettek. Abban szinte valamennyien megegyeztek, hogy a magyarság nemzeti tragé
diájának okait a félig és rosszul sikerült polgárosodási folyamatokban kell keresni, s hogy 
a magyar társadalom sajátos produktuma, a dzsentri egy leépülési folyamat során jött létre. 
Polgárság híján a középnemességnek kellett volna vállalnia a kapitalista gazdálkodással 
együtt járó iparosítást és modernizációt, ám ehhez sem képessége, sem tudása, s ahogyan 
később kiderült, sem gazdasági ereje nem volt. E középnemesség intelligenciája számára 
kényelmesebb megoldást kínált a hivatal -  főleg, hogy Tisza Kálmán politikája is a kezére 
játszott - ,  s fokozotosan kivonult a gazdasági életből, helyére más etnikumú vállalkozók 
léptek. »így tehát rés támadt a társadalomban -  írta Schöpflin Aladár - ,  s a társadalmi 
horror vacui törvényénél fogva ezen a résen idegenek özönlöttek be, szlávok, németek és 
legnagyobb számban zsidók. A magyarság eleinte furcsálkodó csodálkozással nézte őket, de 
önként átengedte nekik az ipari és kereskedelmi foglalkozásokat, amelyeket a rendi 
világból fennmaradt előítélete lenézett." A hagyományos társadalmi szerkezet hamarosan 
megbomlott, s a gazdasági hatalom jelentős része az »asszimiláltak" kezébe ment át. 
Mindehhez szorosan hozzátartozott az egyre kiélezettebb formában jelentkező kisebbségi 
kérdés, amelynek szintén nemcsak politikai, de kulturális és gazdasági vonatkozásai is 
voltak. Schöpflin Aladár kellő tapintattal fogalmazta meg: »Egy nemzet, melynek közép- 
osztálya jelentős részében idegen származású, egy emberöltőnél alig több idő alatt magába 
szívta az idegenek aránylag óriási számát, úgyhogy ezek önként csatlakoztak a befogadó
hoz, nemcsak nyelvben, hanem a nemzeti összetartozás dolgában is. Igen nagy fontosságú 
esemény ez, amelyet nem méltatott kellő figyelemre sem a történetírás, sem a szociológia."

Minden későbbi, többé-kevésbé indulatos vita forrása az volt: vajon az asszimiláltak 
erősítették, vagy gyengítették a magyarság vitalitását? Schöpflin Aladár úgy látta -  s ebben
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nem egy nyilatkozatában Babits Mihály is egyetértett vele a beolvadók nemcsak 
nyelvben, de lélekben is igyekeztek csatlakozni a magyarsághoz. Szekfű Gyula ezt kellő 
óvatossággal kétségbe vonta, Németh László Kisebbségben című, nagy vihart kavart 
könyvében pedig egyenesen cáfolta. Viszont Szekfűhöz közel került Schöpflin Aladár a 
liberalizmus megítélésében. Úgy vélte, «az a széles, méltányos és emberséges liberalizmus, 
amely Deák és Arany világnézetének középpontjában állott, keskenyebb szemhatárú lett, 
az új politikai célkitűzéseknek megfelelően sokat lealkudtak teljességéből." Deák Ferenc, 
Arany János és Kemény Zsigmond liberalizmusa mélyén -  amelynek eredőit mindannyian 
Széchenyi István gondolatvilágában lelték meg -  még a nemzeti klaszszicizmus európai 
igényei rejlenek, a századvég évtizedeire azonban ez nem egy esetben a faji konzervativiz
mus babonáival telítődött.

Ennek megfelelően, a társadalmi történések fényében és árnyékában változott meg 
és alakult át az irodalom is. A ..klasszikus magyar világnézet, amelynek megvolt az a 
mindenek felett való értéke, hogy biztos lelki egyensúlyt tudott adni”, fokozatosan elve
szett, s egy zaklatottabb, bizonytalanabb világnézet került a helyébe. A nemzeti klassziciz
mus az élet célját még az «élet tényében" látta, s erkölcsével is ezt szolgálta. Az irodalomban 
ez Arany János »ideál-realizmusá"-ban valósult mega legtökéletesebb formában. Schöpflin 
Aladár szerint is -  ugyancsak Babitscsal egybehangzóan -  Arany János a ^szabadságharc 
és a kiegyezés közötti magyar élet legszebb és leghiánytalanabb jelensége és egyúttal 
ideáljainak legtökéletesebb kifejezője. Az utolsó magyar költő, akiben a magyarság öntu
datra ébredt részének világnézete még töretlenül él és konzerválódik." Ő is világosan látja, 
Arany János alakja egyedül Széchenyi Istvánéhoz fogható.

A századvég irodalma eszméi és értékei süllyedésében követte a megroppant társa
dalmi valóságot. Az irodalomtörténész azt ugyan ..nemzeti szerencsének" tartja, hogy a 
gettóból kiszabadult zsidóság a magyar nemzeti kultúrával és hagyományokkal szinte 
maradéktalanul azonosult, ám azt is észreveszi, hogy ez nagymértékben közrejátszott a 
hagyományos liberalizmus szabadságeszméjének téves, egyre tévesebb értelmezésében, 
amit végső kicsengésében a századvégi ndezilluzionáltság" előidézőjének kell tekinteni. Az 
erkölcsi hanyatlás rövid úton vezetett a ..nemzeti sovinizmusához, amire a magyarországi 
kisebbségek ugyanilyen harcias elfogultsággal válaszoltak, s ez végeredményben Trianon
hoz vezetett. Ennek a kornak már nem volt nagy költője, ..Arany János halálával elnémult 
a nagy költészet", elkövetkezett a Gyulai Pál által is oly elkeseredett indulattal ostorozott 
*epigonizmus" kora. A századforduló irodalmából -  állapítja meg Schöpflin Aladár -  
egyaránt hiányoztak a nagy gondolatok és a nagy szenvedélyek. Az elsekélyesedéshez 
jelentősen hozzájárult az is, hogy a sajtó megjelenésével az irodalom a tömeg igényének 
lett alárendelve, s ez egyben lehetőségeit és korlátait is meghatározta. A millenniumi 
harangzúgásos ünneplésről pedig Schöpflin Aladár megállapította: ..Mialatt a közvélemény 
abban a rózsaszínű hitben élt, hogy Széchenyi nagy álma megvalósult, és a nemzet 
biztonságban érezte magát, valahol a mélyben már forrtak az erők, amelyek az új században 
megérlelték a nagy nemzeti katasztrófát."

A Nyugat 1908-ban történt megindulásakor úgy látszott, hogy az ellentétek kibékü
lésének nagy pillanatát éli meg a magyar társadalom. ..Különböző származású, nevelésű, 
vallású, életberendezésű ifjú emberek gyűltek a Nyugat köré, fővárosiak és vidékiek, 
újságírók, tanárok, egyetemi hallgatók, orvosok, keresztények és zsidók, polgári gondolko
dásúak és szocialisták -  magatartás, világnézet, témaválasztás és stílus dolgában igen nagy 
különbségek választották el őket egymástól" -  tekint vissza immár a saját ifjúkorára is 
Schöpflin Aladár. Egy valami azonban mindnyájukban közös volt: a szellemi igényesség 
vágya és igyekezete. S azzal, hogy a magyar irodalom ügyét ezzel az igényességgel szándá- 
koztak szolgálni, indulásuk egy új reformkor ígéretét jelentette. Irodalomtörténeti szám
vetésének nagy részét a lehetőségek és a megvalósulások számbavételének szenteli a 
szerző. A századvég irodalmának művelői és a Nyugat fiataljai között az igazi eltérést ez 
utóbbiak igényessége és őszintesége jelentette. Adyék ^becsületes és bátor írók" akartak 
lenni, akik saját világnézetükről adnak számot, s ezért vállalják a felelősséget is. Ez az új, 
ez a megújult irodalom ..adott Arany János óta újra nemzeti irodalmat a magyarságnak" -  
állapítja meg Schöpflin Aladár.
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A szerző leplezetlen szeretettel szól Adyról, úgy látja, lírájában minden együtt van, 
ami az életben fontos lehet. «A költő a válogatottaké, akik kevesen vannak és nem 
lármáznak." Ezt követően a pályatársakról, az élő arcokról ejt szót a méltatás. Babits 
Mihályban egyszerre ünnepli a wsoha meg nem elégedést" és a szellem szakadatlan tiltako
zását. nBabits Mihály magában álló jelenség újabb irodalmunkban. Egyszerre jelen ti a költői 
szellem legnagyobb magaslatát és a legmélyebb kultúrát, egyedüli méltó képviselője a 
legmagasabbrendű humanitásnak. Példaadó és irányító szellem, útbaigazító és vigasztaló 
a mai élet minden zűrzavarában” -  írta Schöpílin Aladár egy kicsit Arany Jánosra is 
visszapillantva. Móricz Zsigmondban pedig az élet, a jelen valóság rajongóját tiszteli. 
Könyvének utolsó fejezetében a »háború utáni” kisebbségi irodalmaknak is jut néhány 
tétova, elismerő szó.

Schöpílin Aladár A magyar irodalom története a XX. században című monográfiájá
ban a társadalom- és politikatörténettel szigorú egységben tárgyalja az irodalom mintegy 
nyolc évtizedének eseményeit. Az elfogult kora által felkínált részrehajlási lehetőségeket 
erkölcséből merített biztonsággal kerülte el. Hanyatlása és tévedései, megroppanása és 
bűnei ellenére is egységesnek tekinti a magyarságot, történelmében pedig vétkeinek és 
mulasztásainak szigorú következményeit látja. Senkit sem vádol, senkire sem nyomja rá 
az áruló bélyegét. Bűnös mindenki, aki feladta az erkölcsi és szellemi tökéletesség igényét, 
s ezzel előidézte a nemzeti hanyatlást és a katasztrófát. Faji és felekezeti hovatartozás 
nélkül személyében bűnös mindenki, aki elárulta az élet legszebb törvényét: az emberi 
méltósághoz való, megingathatatlan ragaszkodást.

MÁKFERENC

KERESZTÚTON
KONTRA FERENC: Nagy a sátán birodalma.
Fórum, Újvidék, 1991.

Kontra Ferenc szinte észrevétlenül a gyakran publikáló alkotóink csoportjában fog helyet 
foglalni, hiszen mostani kötete immár a negyedik, méghozzá nyolc év leforgása alatt. Ha 
szem előtt tartjuk a tényt, hogy első két kötete verseket tartalmazott, a harmadik regény 
volt, ez a legutóbbi pedig novellákat nyújt át az olvasóknak, akkor arra a megállapításra 
juthatunk, hogy szerzőjük kísérletező alkat, aki különböző szépirodalmi műfajokban 
kísérletezik, mintegy keresi azt, amiben leghitelesebben szólna, aminek belső formája és 
nyelvezete csakis az övé lenne.

Fiatal alkotóról lévén szó, ez a részben játékos és ugyanakkor komolyan tudatos 
formakeresés természetesnek tűnik. Marad a kérdés, hogy vajon ez a novelláskötet mit 
jelent eddigi szerény életművében, vajon valamilyen egyenes fejlődési vonal további meghú
zása vagy valamilyenfajta kitérő, amely valami teljesen újnak a kezdetét jelenti. Hogy erre 
a korántsem egyszerű kérdésre elfogadható választ adhassunk, meg kell kísérelni a 
tényeket felsorolni és összegezni és csak azután véleményt mondani.

Ténymegállapítások alkalmával szinte elkerülhetetlen az összehasonlítás, méghoz
zá a szerző előző prózai művével, a Drávaszögi keresztek kel. Az formailag regénynek 
minősíthető novellafiizér, tartalmilag pedig egy zárt emberi közösség sorsáért való aggo
dalom prózai megjelenítése. Tagadhatatlan, hogy a Drávaszögi keresztek megjelenésekor, 
három évvel ezelőtt újdonságot jelentett tájainkon, mert hírt adott a baranyai magyarságról 
és a mű hangvétele meghatározott eredetiséget hordozott magában. Olyan műről van szó, 
amelyet szinte minden író megír: a gyeremekkori élményként abszorbeált mitikus múlt 
regénybeli kivetítése. Amikor egy-egy alkotó «megszabadul" ettől az ősélményanyagtól, 
kiderül, vajon csak erre volt-e képes (mert ugyanazon élményanyag többszöri megjelení
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tése ugyanazon technikát alkalmazva helyben topogást, bántó önismétlést jelent), vagy 
pedig fogékony az iránt a világ iránt is, amely őt, mint érett embert veszi körül.

Merőben tartalmi szempontból vizsgálva Kontra Ferenc novelláskötetét, arra a 
megállapításra juthatunk, hogy az átmenetet képez a fentiekben említett két élményanyag 
között. Méghozzá olyan értelemben, hogy vannak benne elsődleges vagy másodlagos 
élmények a gyermekkorból, de helyet kapnak a már felnőtt fejjel szerzett benyomások is. 
A novellák ilyenfajta osztályozása talán némileg önkényesnek és erőltetettnek tűnhet, de 
végeredményben elfogadható. A Nagy a sátán birodalma huszonegy különböző terjedelmű 
írást tartalmaz, ezeket öt csoportba oszthatjuk tartalmukat illetően: falusi történetek a 
távolabbi múltból, falusi történetek a közelebbi múltból, városi gyerektörténetek, történe
tek a vendégmunkások életéből és három történet, amely nem tartozik egyetlen felsorolt 
csoportba sem.

A falusi történetek túlsúlyban vannak, belőlük van számszerűleg a legtöbb. Mond
hatni az első tizennégy novella cselekménye, közülük kivételt képez az elsőé, ott játszódik 
le, ahol & Drávaszögi kereszteké. Gyakran az az érzésünk, hogyannak folytatásai vagy pedig 
egyszerűen kimaradtak abból. Talán azért, mert valamennyire közelebb állnak jelenünk
höz. Nos, a lényeg az, hogy belső formájuk is erősen kötődik a Drávaszögi keresztekéhez. 
Hiszen a Drávaszögi keresztek is tulajdonképpen novellafüzér. Kontra Ferenc most már 
nem is igyekezett novelláit egységes műbe, azaz regénybe sűríteni, hanem meghagyta őket 
ilyen formában. A novellákban van néhány közös hős, célzás egy-egy többször előforduló 
eseményre, úgyhogy egyesek tartalmazzák a kialakuló vagy felbomló regény csíráit. Az 
ősökre való ösztönös emlékezés érezhető a Szöget a falba című novellában, amely a próza 
és a líra között ingázik, sorai szabad versként hömpölyögnek. A címadó novella nyitó 
soraiban szintén jelen van a szerző lírai alkata, de újszerű a több szemszögből való láttatás. 
A kerek történet aprólékosan kidolgozott belső beszédek ötvözete. A Süllyednek a hóban 
a templomok emlékezés a nagyapára. Újra az érzések által kiváltott képek sorjáznak, a 
stílus a végsőkig való tömörítés elvein nyugszik, de gyakran ezoterikus, az olvasó a 
célzásokat épp ezért nem képes a végsőkig követni. A tartalmi sűrítés szöges ellentétben 
áll a végtelen hosszúságú mondatokkal. A maga módján izgalmas a Gombok konzervdoboz
ban című, háborús témájú, gyermekszemmel láttatott novella. A fokozatos, visszafojtott 
kitárulkozás, a hiteles lélekrajz, a töredékes ötvözése -  mindez megragadó olvasmánnyá 
teszi ezt a novellát A lovak elmentek hőse már napjaink toronyházában él, de a patkók 
csattogása a múltba röpíti: nagyapja sorsát bontakoztatja ki tágas és realista modorban. A 
Hazát zadudni tragikus hangvételű írás, amely egy menekülés története. Tárgyilagos 
helyzetjelentés, akárcsak az őt követő Örökölt vér, amelyben egy idős német ember 
meglátogatja egykori családi házát, amelyet szerb telepesek laknak és birtokolnak. Kivált 
az utóbbiban nagyon is érezhető a toleráns hangvétel és ezt itt-ott a szerző közvetlenül le 
is íija: nA gyerekeinknek is a lelkűkre kötöttük, hogy ne bolygassák azt, ami elmúlt. Ami 
nekünk fájt, azon úgysem lehetett segíteni, nem akartunk visszaperelni semmit." Ebben a 
novellában fejeződik ki Kontra Ferenc magatartása a múlttal kapcsolatban: nem szabad 
felejteni és perelni. A Németh Júlia visszatérő álma jelenetek sora a paraszti életből, 
nagyon pontos és néprajzi hitelességű írás, míg a Felsírnak álmukban dokumentumszerű 
beszámoló egy parasztasszony mélyen emberszerető alakjáról. A kút töredékes történet a 
falusi életből, A tökvár némileg megmosolyogtató történet a nemiség ébredéséről.

A jelenkorhoz közelebb álló falusi történetek (kettő van ilyen: a Vadkanra várva és 
a Háromkirályok) mintha elsődleges élményanyagból származnának. Bennük vidéki fiata
lok keresik helyüket, ingadoznak a lelki vonzalom és a testi szerelem között. Közösek a 
hősök is, így például az első történetben csak említésre kerülő Pétert a másodikban súlyos 
csapás éri: meghal a kislánya. A három barát Amálka sírjánál toporog, utólag a szerző a 
három királynak véli őket, ezzel mintegy bizonyítva: tud szentimentális is lenni. Ezekben 
a novellákban, akárcsak az őket követő városi gyerektörténetekben, a hagyományos elbe
szélési mód dominál, kevés bennük az eredetiség. Az utolsó év egy bérház lakóinak életével 
foglalkozik. Kollázsszerű belső formát választ a szerző, pillanatképek váltakoznak, akár
csak valamilyen dokumentumfilmben. Szürkeség, levertség és boldogtalanság árad ezek
nek a hősöknek a sorsából. Ezt érzi talán a második bérházi történet gyerekhőse is, aki

623



különös vonzalmat érez a galambok iránt. Itt egyedül az ő szemén keresztül látunk és 
érezzük a csalódást: a galamboknak nincs közük a kincsekhez, annál inkább a halálhoz. Az 
Aki az árnyékát kereste feltételesen sorolható ebbe a csoportba, mivel nem gyerektörténet, 
hanem egy fegyverviselést megtagadó sorkatona monológja. Ebben a novellában erősebben 
kibontakozik a szerző moralizáló hajlama, de az gyakran közhelyekben csapódik le. Két 
terjedelmes írás, amely már nem novella, hiszen hiányzik belőlük annak feszessége, 
vendégmunkások sorsával foglalkozik. Ez teljesen új téma irodalmunkban. Kontra Ferenc 
úttörő ebből a szempontból nézve. A helyszín Németország, közelebb: egy munkásszálló. 
A belső forma olyan, mint Az utolsó évé: pillanatképek egy-egy hős életéből, gondolattöre
dékeik felvonultatása. Enyhén dokumentáris írás, inkább egy regény szinopszisé, mintsem 
igazi novella vagy elbeszélés. A Hova visz a vonat? című novellában egy vendégmunkás 
vasúti baleset szenvedője: családja meghal, ő életben marad. Mintha elsődleges élmény
anyag lenne, annyira hatásos, a lezárás újra szentimentális. Van a kötetben három írás, 
amely egyik csoportba sem sorolható, de belső formájuk, töménységük, intenzitásuk és 
szuggesztív jellegük miatt ígéretesek. A Csáth a boncolóasztalon kiválóan sűrített vallomás 
az elhunyt íróról. Benne a valós élet konkrétumai ügyesen keverednek az elvont elmélke
déssel, nyelvezete itt-ott esszeizáló, erőteljes, képei Iátomásszerűek. A Refus című novella 
rendkívül keskeny valóságszeletet tartalmaz, pillanatkép egy lelkiállapotról, de túl tömö
rített, enyhén ezoterikus. Az Egy távoli fényes pont mintegy összefoglalóként zárja le a 
kötetet. A tömény és elvont elmélkedést benne a költői hangvétel teszi nehezen megköze
líthetővé.

Ha fenti észrevételeinket összegezni próbálnánk, talán azt mondhatnánk, hogy a 
Nagy a sátán birodalma kísérletező kötet. Nemcsak az egyes írások hangvételében, 
tartalmi üzenetében, valóságmegközelítésében, technikájában, nyelvében és témájában, 
hanem művészi értékében is lényeges különbségek léteznek. Az írások arról tanúskodnak, 
hogy szerzőjük megtette az első lépéseket az «új valóság” feltérképezése irányában és 
érdekében. Érthetően ez nem minden esetben történt egyforma sikerrel. Egyet azonban 
nem lehet tagadni: a szerző fogékonyságát és reprodukáló, alkotó kedvét. Ez a kötet 
elkerülhetetlen volt alkotói útján, az útkeresés egyik fontos állomása. Kontra Ferenc 
számára marad természetesen a nehéz feladat, hogy a felkínálkozó utak közül meglelje azt, 
amely alkotói egyéniségéhez a legközelebb áll. Ismerve eddigi teljesítményét és említett 
fogékonyságát, biztosak lehetünk abban, hogy ez sikerülni fog neki.

VARGA ISTVÁN

REZIGNÁLT TILTAKOZÁS
BATA JÁNOS: Korom.
Fórum, Újvidék, 1990.

Példátlannak mondható Bata János kísérlete nálunk. Ahelyett ugyanis, hogy a fiatal költők 
gyakori világmegváltó (vagy -utáló) pszichózisában a saját verseivel tömte volna tele első 
verseskönyvét, a saját versei még a felét sem teszik ki a gyűjteménynek. A szövegek 
többsége az újabb kor német költőinek műveiből készült fordítás. Ez a minőségtől füg
getlenül is nagy eredmény a jugoszláviai magyar kultúrában. Alig tíz évvel ezelőtt ugyanis 
még eretneknek számított az, aki a K özépiskolások Vetélkedőjének zsűrijében angol vagy 
német nyelvű alkotások átültetésének díjazását ajánlotta.

Bata János, jóllehet évekig tanulmányozta a német kultúrát, nem hivatásos műfor
dító. Vállalkozásának jelentősége tehát nem elsősorban a német irodalom elismert érté
keiből készült csokornak a rutinos átmentésében van (hiszen a térben hozzánk közelebb 
álló népek is bővelkednek hasonló értékekben), hanem inkább szenzibilitásának felmuta
tásában, a felkészültségéről s az olvasmányélményeiről való tanúságtevésben. Főleg azt 
mutatja meg ily módon, hogy az ő lírai hangneme azzal a kultúrával is rezonál, amely a 
hagyományok s a nyelvterület nagysága miatt eleve közelebb áll a világirodalomhoz.
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Önbátorítás, önindoklás, jó értelemben vett magánügy tehát Bata János kísérlete. 
Ugyanakkor példamutatás is, ti. a versírás mesterségbeli vonatkozásait is kidomborítja 
ezáltal, mivel a konfekciós avantgárd szóáradata ellenében a mívességet, a megfelelő 
kifejezésért megvívott harcot demonstrálja.

A kötet végén található jegyzet szerint Bata nem korlátozza érdeklődését egy 
korosztályra. Találhatunk öreget és fiatalt, halottat és élőt, ismertet és ismeretlent azok 
között, akiktől a fiatal költő egy vagy több munkát lefordított. A legidősebb 1906-ban, a 
legfiatalabb pedig 1961-ben született. A nevek között számomra Peter Handkéé mond 
sokat. Érdekes, hogy a tőle szereplő három vers közül a legterjedelmesebb ahhoz hasonló 
közérzetrajz, amelyet az osztrák író egyik regényében produkál. Míg azonban a versben 
saját élményeiről beszél, ott (Az igazi felfedezés órája) egy jobboldali pszichopata kóborlását 
és vergődését írja le. A különbség „csak" annyi, amennyi a kivívott, boldogító személytelen
ség, belső megtisztulás és az önmaga vermében egyre mélyebbre süllyedő indulatosság, 
álmegoldásként föltörő agresszivitás között van. A többi vers közül Erich Friedéi ragadnak 
meg leginkább sokat sejtető szimbolikájukkal. Miként az ilyenkor szokott lenni: egészen 
átlagos versek is fordításra kerültek, lévén a válogatáskor az ízlés perdöntő. Pusztán a 
címek fordításai alapján ítélve, Bata János mindenekelőtt a szavak jelentésének visszaadá
sára ügyel. Úgy érzi, egyelőre még bizonyítania kell: jól ismeri Goethéék nyelvét.

De hadd fussuk át azt is, amit mindezzel alátámaszt, előkészít a fiatal költő. Mert 
hogy egészen eredeti, vagyis költő akar lenni, már az is jelzi, hogy a műfordítások a versek 
után következnek. Nos, a szóban forgó költőiség némileg konzervatív. A fiatal költőtől az 
impresszionizmus sem idegen s a logikusan tagolt beszéd az eszköze. Gyakran közvetlenül 
vallomásos formában nyilatkozik meg, de egy-egy metafora-bokor formájáig a vízió le
hetőségeivel is él. Nála azonban a képek sora inkább epikai haladás formájában bontakozik 
ki. Szinte mindenütt nyugtalanságról beszél, ám mondandóját kiegyensúlyozottan, szaba
tosan adja elő. Szinte kínosan vigyáz: nehogy túlkomplikált vagy érthetetlen legyen.

Iszony, undor, lehorgadás, reménytelenség -  ez az egyhúrú dallam csendül fel újra 
és újra, ha e huszonöt versbe belemélyedünk. A melankóliát itt az időjárás, az esős, fagyos 
idő is többször tükrözi. A szerelmi bensőség is inkább keserű, mint édes. A fenyegettség- 
érzés a legkifejezettebb: «Már tudom: /  tőletek segítséget, /  tőlük kegyelmet /  nem kapok" 
(Megítélten). Nincs szó a versekben arról, vajon kik lehetnek az «ők". Nyilván a világra, a 
lényegében mindig romboló cselekedetű nagy többségre, az agresszív elbutítottakra utal 
Bata János. Arra, hogy a minőség ebek harmincadján volt, van és lesz. Ezért érzi magát 
kiszolgáltatva a koromnak és a féstnek. S a valóságélménynek ezen az ólomsúlyán a 
kereszténység kínálta értékek sem könnyítenek.

VAJDA GÁBOR

TÖRTÉNELEM: TÖRTÉNETEM
.1 . .  Ezért mind küzdeni kell". Életút a szlovéniai magyarság szolgálatában.
Székely András Bertalan beszélgetése Varga Sándorral.
Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szombathely, 1990.

Az utóbbi néhány esztendőben szinte sorjáznak körülöttünk azok a könyvek, amelyek 
interjúkat, beszélgetéseket tartalmaznak. Nem oly rég került kezünkbe Vékás János 
könyve, a Szeli István akadémikussal készült interjú, amely nagyon is hasonló jelen 
könyvünkhöz. Szeli István is, és ebben Varga Sándor is tulajdonképpen nem tesz egyebet, 
mint emlékezik, elbeszéli a saját életét. S ez az életút, a megvalósulások, sikerek és 
kudarcok nem pusztán egyetlen ember létét foglalják magukba, de a környezetét is, a 
szülőhelyét, a közeli és a tágabbi régióét is.
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Varga Sándor, a nemzetiségpolitikus, a lapszerkesztő és lapterjesztő, a helytörté
nész, az utolsó fél évszázad szlovéniai magyar közéletének kiemelkedő személyisége beszéli 
el életútját Székely András Bertalannak. A kötetben két beszélgetést találunk. Az első, a 
terjedelmesebb, 1987. november 24-25-én történt Budapesten, az Országos Széchényi 
Könyvtár s a Magyarságkutató Csoport közös Történelmi Interjúk Tárában. Ez a beszél
getés videofelvétel, tartama mintegy hét óra, és a Történelmi Interjúk Tárának dokumen
tuma. A második beszélgetés Lendván készült 1990. március 10-én. Ez magnetofon
interjú, időtartama kb. két óra.

A kötet készítőjének célja az volt, hogy képet fessen a mura vidéki magyarság elmúlt 
hat évtizedéről. Dicséri őt, hogy sikerült rátalálnia arra a forrásra, amelyből viszonylag 
hiteles képet meríthetett a két világháború közötti és az új Jugoszlávia Muravidékének 
gazdasági, demográfiai és létviszonyairól, az ott élő magyarok jogi és érdekképviseleti 
lehetőségeinek változásairól, az anyanyelvű oktatás, közművelődés, tájékoztatás, kiadói 
tevékenység és a közélet kérdéseiről.

A sommázás a gyermek eszmélésével indul, ez az idő pedig körülbelül egybeesik a 
kisebbségi lét kialakulásának idejével is. Természetes, hogy a legmélyebb nyomot az iskola 
hagyta, az a nemzetiségi iskola, amely ..formálisan csak papíron létezett." így eshetett meg, 
hogy Varga Sándornak, korosztályának, az utána következőknek »nem volt alkalmuk soha 
részt venni magyar nyelvű oktatásban".

A kérdező érdeme, hogy rávilágítanak erre a tudathomályosító problémára, s külö
nösen nagy teret kap a beszélgetésben a későbbi kor lehetősége: a nemzetiség anyanyelvi 
oktatásának megszervezése. Varga Sándor részletesen beszél a kétnyelvű oktatásról, 
amelyet ma fontos vívmánynak tekintetnek. A könyv legértékesebb része éppen ez a 
hatvanas-hetvenes évekről szóló oktatásügyi és közigazgatásügyi összegezés a két
nyelvűség bevezetéséről, a módszerek megteremtéséről.

A beszélők korántsem akarják elhitetni az olvasóval, hogy olyan módszerről van szó, 
amely tökéletes, inkább a további problémákról szólnak, jelezve, a dolgokat tovább kell 
gondolni, állandóan elemezni, jobbítani, funkcionálisabbá tenni. Erre inkább a második 
beszélgetés utal, amely már nem az életút felidézése, hanem töprengés a tennivalók fölött, 
hisz a körülmények átalakulóban vannak, úgy tűnik, korszakváltásról is beszélhetünk.

Varga Sándor élete, története egyben a szlovéniai magyarság története is. A volt 
ifjúsági vezető, politikai, párt- és közigazgatási funkcionárius, képviselő elbeszélésének 
zárószavait, a megharcolt életre való visszatekintést érdemes felidézni: »Ha nekem újra 
kellene kezdeni az életet, több mint valószínű, hogy nézeteim nem változnának. ( . . . )  A 
több évtizedes tapasztalat után azonban több mint valószínű, hogy bizonyos dolgokat 
másképp csinálnék. A tapasztalat mögöttem van, ma már könnyen mondom. Amilyenek 
voltak az adottságok, abba kellett beilleszkedni. Próbáltam keresni a legjobb, a legmegfe
lelőbb, a leghasznosabb megoldásokat."

Ezzel a nézettel, ezekkel a szavakkal vitába lehet szállni. Az adottságokra való 
hivatkozás szinte kibúvónak tetszik. De: »mindenkinek a munkájában lehet hibát találni, 
ám van egy másik mondás is: aki valamit próbál csinálni, az hibát is ejthet, aki pedig nem 
próbál meg semmit tenni, csak elméleti tanácsokat ad, az nem sok hibát követett el. Én 
követtem el hibákat is, de sose tudatosan. Talán ennyi az egész."

Talán ez a történelem.
De az élet bizonyosan.
A kötet készítője, a beszélgetőtárs, Székely András Bertalan munkájáról is érdemes 

szót ejteni. Kérdéseivel hozzásegítette az elbeszélőt, hogy a felidézett életút folyamatos 
legyen, ne keletkezzenek olyan hiányosságok, amelyek zavarnák az olvasót a megértésben.
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Ha az elbeszélő elvesztette volna a történet fonalát, ügyesen és módszeresen vezeti őt 
vissza, s adott ezzel természetességet, közvetlenséget: az olvasó szinte hallja is a beszél
getést. Ám túlzottan is következetes. Szinte átmásolta a beszélgetéseket, nem végzett 
valójában semmiféle nyelvi tisztítást, így, miként az a beszélt nyelvben természetes, 
elmosódnak sokszor a tagmondathatárok, gondolatok maradnak befejezés nélkül, amelyek 
a beszélgetéskor, vagy a videofelvételen nem biztos hogy ugyanilyenek voltak. Hiányzik az 
arckifejezés, a hangsúly, a különböző gesztikulációk, reagálások, megnyilvánulások. A 
beszéd erősségének váltakozása, a hangos levegővétel, a sóhajtás, az elcsukló hang, a 
nevetés. A közvetlen élő beszéd ezernyi fontos, elmaradhatatlan, nagy hatású tartozéka. 
Jelentésformáló tartozéka.

A munkának nincs sem nyelvészeti, sem dialektológiai célja. Ezért nem tudjuk 
maradéktalanul elfogadni Székely András Bertalan eme módszerét. A beszélt nyelvet, úgy 
érezzük, megérte volna nlefordítani" írott nyelvre.

A kötetet néhány fényképdokumentum és Marjanca Mihelič szlovén nyelvű össze
foglalója zárja.

BALOGH ISTVÁN

ISTENEK, SZELLEMEK, BÁLVÁNYOK
VÉRTES EDIT: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

E rendkívül érdekes, ^tudományos detektívmunkát" igénylő, érdekfeszítő, de korlátozott 
terjedelmű, gazdag bizonyító erejű szemléltető anyaggal, szöveggel ellátott könyv fősze
replői a Szibériában, Eurázsiának óriási területén élő legközelebbi rokonaink, a vogulok, 
osztjákok és a legtávolabbi rokonság, a szamojédok. Az obiugorokként emlegetett vogulok, 
saját nyelvükön manysik, az osztjákok, saját nyelvükön chantik Nyugat-Szibériában a 
Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetben élnek. Ez a terület a tajga övezetébe esik. «Az északi 
peremen ritkás erdőkkel takarított ligetes-bokros, úgynevezett erdős-tundra alkot átme
netet a tundravidék felé . . .  Az erdővel borított tájakat sok folyó szeli át, s ezek körül széles 
kiterjedésű mocsarak, lápok terülnek el. Földrajzi fekvésénél fogva klímája nem mondható 
kedvezőnek: hosszú, tartósan hideg tél és rövid, aránylag meleg nyár jellemzi. . .  Telepeik 
a hatalmas erdőket átszelő folyók partjai mentén épülnek. . .  E zord, ám természeti 
szépségekben, halban és vadban gazdag földnek más lakói is vannak" -  olvashatjuk Hajdú 
Péter Finn-ugor népek és nyelvek, 1962-ben megjelent könyvében. A vogulok és osztjákok 
a magyarokkal együtt a finnugorság ugor ágához tartoznak. A magyarok azonban kiváltak, 
a másik csoport viszont továbbra is együtt maradt és más népekkel ötvöződött össze az 
időszámításunk előtti évezredben. Ekkor még az Urál hegység európai oldalán éltek. A XII. 
és XIV. század folyamán azonban Szibériába, az Ob és mellékfolyói vidékére szorultak a 
novgorodi, a moszkvai hódító seregektől és a hittérítőktől kényszerítve. Az uráli alapnyelv 
másik ága a szamojéd nyelv. (Az uráli nyelvbe tartozik a finnugor nyelv egyik ágon, a másik 
ágon pedig a szamojéd nyelv, amely több csoportra bomlik, az északi -  ezen belül: jurák, 
enyec, tavgi -^szamojédok és a déli -  benne a szölkupokkal, szajániakkal -  szamojédok 
csoportjára.) Ok a legtávolabbi rokonok, nyelvrokonok. A szamojédok Észak-Európában, 
a Szovjetunió északi kietlen vidékein és Szibériában élnek most.

Vértes Edit e népek mitológiáját, hitvilágát foglalja össze a XIX. században és a XX. 
század fordulóján felvett szövegek alapján. A leíró jellegű, nem komparatív célú mű azért 
foglalkozik e két, más-más nyelvi csoporthoz tartozó népek mitikus világával, mert az
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obiugorok és a szamojédok háromnegyed évezrede érintkeznek egymással, a házassági 
kapcsolatok is erősek köztük, állandó kölcsönhatás volt közöttük, de idegen (orosz, zűrjén, 
tatár) hatások is egyformán érték őket. A szerző azonban nem kockáztatja meg az 
összehasonlító vizsgálatokat s bizonyos következtetések levonását, s azt, hogy elvégezze 
az egyes csoportoknál a hitvilág rekonstrukcióját. Megvan ennek a komoly oka: mindehhez 
nagyobb számú gyűjtő, de főleg adatszolgáltató adatai lennének szükségesek. Nagyon jól 
tudjuk, hogy a pénzhiány, az embertelen gyűjtési és életkörülmények, a hideg, a piszok, a 
szegénység okozta kellemetlenségek a XIX. században és még később is, a közlekedési 
nehézségek, a betegségek, a malária, a tüdőbaj gátolta a lelkes és önfeláldozó gyűjtők 
tevékenységét. így is csak csodálattal adózhatunk egy Castrénnek, egy Reguly Antalnak!

A szerző a források gondos áttanulmányozása után arra a következtetésre jut, hogy 
a vogulok, osztjákok esetében folyóvidékenként, kulturális körökként észlelhetők az azo
nosságok. A feljegyzésekből viszont nem lehet egy egységes, ellentmondás nélküli mitológát 
bemutatni. Éppen ezért kitér a kisebb területeken észlelhető eltérésekre is a több területre 
jellemző vonások ismertetése mellett, jelölve közben a feljegyzési helyeket.

Egy másik igen fontos és szinte hihetetlennek tűnő megállapítás, hogy a hitük nem 
sámánizmus. A szerző egyetért Karjalainennel, mikor azt mondja: «A hiedelemviláguk 
inkább szellemekben, földöntúli lényekben való hitnek nevezhető, mint sámánizmusnak, 
még a sámán szó is hiányzik az egész közösségből, illetve az osztjákban van egy zűrjén 
jövevényszó, de mindenütt mást jelent: egyes helyeken orvos, felcser, ráolvasó, boszor
kánymester, bűvész a jelentése.” ..Az obiugoroknál nem egyes személyek, a sámánok a szent 
dolgok tudói, hanem az egész nép; hiedelemviláguk általános közkincsük, világnézetük, 
mely mélyen a nép lelkében gyökerezik." Még hozzáfűzi azt is, hogy még a nagy nyomásra 
történő megkeresztelkedés sem változtatott a nép hitén. Az áldozatokat sem a sámán 
mutatja be, hanem a családfő. A sámánra csak a szellemek okozta súlyos betegségek 
gyógyítására van szükségük, mert csak a sámán képes megtudakolni a szellemektől a baj 
okát, gyógymódját. A jurák számojédonoknál viszont a temetésnél szükségeltetik a sámán 
segítsége, mert a sámán *áténeklésétől" függ a halott túlvilági életének milyensége.

A könyv a Bevezetésben olvasható elvi kérdések tisztázása után igen hasznosan 
összefoglalja az eddigi irodalmat, majd sor kerül a nagyszámú istenség, a különféle szerepű 
szellemek, a bálványok, a szent helyek, az óriások és más mitikus lények bemutatására. A 
teremtés, keletkezés c. részben a világ, a föld, az ember teremtéséhez kapcsolódó hiedelmek 
szerepelnek, majd az Ember és viszonya a világ jelenségeihez fejezetben olvashatunk az 
emberi élet fordulóiról, a halálról stb. Az Egyéb élőlényekről c. fejezet az állatokhoz 
kapcsolódó hiedelmekről szól. A sámánokról szóló rész igen izgalmas. Többek között 
megtudjuk, kiből lesz sámán, ki, mi segíti, milyen a felszerelése, öltözéke, mik a feladatai, 
hogyan történik a sámánizálás, mi a bére. Híres sámánok történetei zárják le ezt a fejezetet. 
Az összefoglalás után szövegek, mitikus tartalmú népköltészeti termékekből származó 
szemelvények bizonyítják az állításokat. Ezek a vogul, az osztják és a jurák szamojéd 
népköltészetből származnak. Jó illusztrációk, Függelék, Név- és tárgymutató teszi 
használhatóvá az értékes kötetet, melyet a szakmabelieken kívül a diákság és a nagy- 
közönség is élvezettel és sok tanulsággal olvashat.

PENAVIN OLGA
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MEGJELENT AZ ÉLET JEL KÖNYVEK 46. KÖTETE 
Cvetko Malušev

LELTÁR
(Önéletrajzi jegyzetek)

Cvetko MaluŠevnek, az észak-bácskai munkásmozgalom ismert szabadkai 
személyiségének Leltár című önéletrajza forradalmi múltunk fontos dokumen
tuma. O ugyan szerényen jegyzeteknek nevezi azt, amit több évtizedes, gazdag 
életútjából szükségesnek látott megörökíteni, de már az első fejezetek elolvasása 
után nyilvánvalóvá válik, hogy csaknem 140 oldalas könyve -  adatainak gaz
dagságával és őszinteségével -  megkerülhetetlen forrásmű lesz mindazok 
számára, akik fejlődésünknek a két világháború közti időszakát behatóbban 
szándékozzák tanulmányozni.

A gördülékenyen pergő szöveg olvasása közben feltárul az olvasó előtt egy 
küzdelmes életpálya, amely már valahol a gyermekkor pillanatképszerű felvil
lanásai mögül kisejlik. Megelevenedik előttünk a tízes-húszas-harmincas évek 
Szabadkája, a szerző gyermek- és ifjúkora, amikor is a létfenntartásért kifejtett 
szüntelen, mindennapi aktivitás eredményeként kialakult benne egyrészt a 
racionális életvitel, másrészt a társadalom osztályrétegeződésének a felismerése 
is.

Az érlelődés fokozatos, de folyamatos volt, mígnem a kizsákmányoltakra 
háruló teher szerzőnkből szellemi fölényt termel ki: politikai állásfoglalása, ak
tivitása a legsúlyosabb percekben is egyértelműen az osztályérdekek szolgá
latába állította. A magán- és a mozgalmi élet egysége természetszerű volt a 
számára, olyannyira, hogy a magánélet tapasztalatai, élményei a mozgalom
ban kifejtett munkáját is serkentették, ugyanakkor mozgalmi tevékenysége 
emocionálisan gazdagította magánéletét. Amit tett s ahogyan cselekedett a moz
galmi életben, azt teljesen természetesnek tartotta, holott igen jelentős illegális 
munkát végzett. Mindig azt cselekedte, amit -  meggyőződése szerint -  a 
munkások érdekei megköveteltek: pártanyagot fordított, szakszervezeti kul
turális tevékenységet irányított, a Híd-mozgalmat szervezte. Kölcsönösen 
gyümölcsöző volt ez a kapcsolat, hiszen -  mint írja -  a munkásmozgalomban 
végzett közös munka, gond, öröm és bánat kigyomlálta leikéből kamaszkora 
gátlásait és sérelmeit, mert olyan emberekre lelt, amilyenekre már nagyon 
régen vágyott, olyan életérzést érlelt ki benne, amelynek nyomán mindenben 
megváltozott előbbi felfogása és a magatartása éppen akkor, amikor már elve
szett embernek érezte magát.

A Leltár több párttörténeti jelentőségű munkánál, mert művelődéstörténe
ti vonatkozásai is kimagasló értékűek, hiszen a munkásmozgalmi harcosok -  
Đuro Mitrović, Krsto Popivoda, Lazar Nešić, Matko Vukovié, Cseh Károly, 
Kizur István, Cséby József, Cséby Lajos, Szabó Géza, dr. Steinfeld Sándor, 
Simokovich Rókus, Atlasz János, Wohl Lola és mások -  mellett olyan ismert 
írók, újságírók és színművészek is megelevenednek lapjain, mint amilyen 
Ambrus Balázs, Bródy Mihály, Csillag Károly, Fenyves Ferenc, Havas Emil, 
Hubert János, Mijo Mandid, Milkó Izidor, Tamás István, Toncs Gusztáv, Her
ceg János, Debreczeni József, Szegedi Emil és Garay Béla. A könyv tehát -  amel
lett, hogy fontos dokumentum -  élvezetes olvasmány is.

A negyven kisebb egységre tagolt kötetet tizenhat egykorú felvétel il
lusztrálja.

Ára 200 dinár. Kapható a Fórum újvidéki és szabadkai, valamint a szabad
kai Napredak könyvesboltjában, vagy pedig 150 dináros áron megrendelhető a 
Szabadkai Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana 15).



Galériánk

Dr. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD orvos

Noha nem írt, mégis már harmincéves korában bevonult az irodalomtörténetbe, 
mert fivére, Kosztolányi Dezső egy egész kötetet (Öcsém. Tevan, Békéscsaba, 
1915) szentelt neki abból az alkalomból, hogy mint segédorvos .1914. novem
ber hó 17-én délután 2 órakor Przeginic alatt megsebesült". .Ami golyó kiszáll, 
száz angyal fogja össze, /  mint röpködő lepkét, kacagjon fel az élet, /  s te Isten, 
akiben gyermekkoromban hittem, /  hajolj le csöndesen és védd meg az öcsémet" 
-  írta a könyv bevezetőjében. Testvére, aki 1886. december 27-én Szabadkán 
született, s egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, fejsérülését szerencsére 
kiheverte, mielőtt azonban leszerelt volna, a felső-magyarországi Nagy- 
szentmihályon 1915-ben a fenti képet készíttette magáról. Hazajövetele után 
Szabadkán, Palicson és Ludaspusztán folytatott orvosi gyakorlatot. 1945 őszétől 
1963 októberéig Kanizsán élt. Városunk művelődési életének is ismert 
személyisége volt. Itt is halt meg 1966. január 15-én.


