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HERCEG JÁNOS 

HÓVIRÁG 

A vendég késő  este érkezett, pedig egész nap várták. 
A doktor éppen csak bekukkantott a rendel őbe, megnézni egy öreg-

asszonyt, aki a szomszéd faluból jött és szédülésre panaszkodott, majd 
ólomvizes borogatást rendelt Beszédes Boldizsárnak, a szövetkezeti köny-
velőnek, akinek térdig dagadt és vörös volt a lába. Aztán átengedte a 
parancsnokságot Etinek, aki f őnővér volt, és nyugodtan rá lehetett bízni a 
betegeket. 

„Pénteken érkezem, Jen ő" — csak ennyi volt a sürgönyben. Azt sem 
Calcuttában adta fel, hanem a szomszédos országban, a dátum szerint még 
kedden, de csak csütörtökön kézbesítették. Valahol a határon ráültek, s csak 
azután továbbították, miután hitelt érdeml őn megállapítást nyert, hogy a 
doktorral szemben gyanakvásnak semmi helye nincs. 

— Vendégem lesz holnap — mondta az iskolában Zsuzsi —, kérlek, szólj 
valakinek, hogy helyettesítsen! Azt sem tudom, hol áll a fejem! 

Már megint? — húzta fel a szemöldökét Miloš Barjaktarevi ć, az igazgató 
undokul, mire Zsuzsiban felszökött a cukor, alig tudott uralkodni magán, de 
azért mézédesen tette hozzá: 

Kamarássy Jenő  jön, a híres botanikus, Bandi iskolatársa. Meghívnálak 
titeket is, de gondolom, Jucinak kínos lenne minden szót neked lefordítani! 
Pedig enélkül megunnád a dolgot! 

S megint felmerült benne a kérdés, hogy tudott Juci ehhez a marhához 
férjhez menni, amikor pedig Kiss Jancsi halálosan szerelmes volt belé, és 
valóságos isten csodája, hogy nem l ő tte magát fejbe, amikor Juci ennek lett 
a felesége, s négy gyereket szült neki egymás után. 

Kati már reggel megterített a verandán, pedig még elég h űvös volt. De 
Bandi ragaszkodott hozzá: hátha korán jön a vendég. A citromsárga lenda-
maszt abroszt adta oda neki, amely még Zsófi néni stafírungjából maradt, s 
olyan volt, mint az új, mert csak kivételes alkalmakkor használták. Bandi 
meg még előző  nap beszaladt a városba halért, mert ebben a rohadt faluban 
hal sem volt. Hiába mondta Zsuzsi, hogy az ebéddel ne legyen gondja, 
hajthatatlan maradt. Mert egyrészt imádott halászlét f őzni, másrészt valóban 
szerette volna, ha a világhír ű  tudós, akivel nyolc évig ültek egy padban, 
igazán otthon érezné magát náluk. 

Az angolok szalonnás rántottát reggeliznek, azt is kés őn — próbálta 
Zsuzsi lebeszélni, mert egy kicsit mindig féltékeny volt az ura kulináris 
művészetére, amely pedig nem terjedt túl a halászlén. — Ez a löncs, a villás-
reggeli tizenegy körül! Nem halászlé! 

Először nem vagyunk Angliában! Calcutta, mint tudjuk, nem gyarmat 
többé! Másodszor: el tudom képzelni, hogy csurog a nyála Jen őnek, ha 
fölteszem az asztalra azt a bográcsot! Majd meglátod, hiszen ő  is a Tisztán 
nő tt fel! 

A vendég azonban nem jött se reggel, se délel őtt, pedig a halászlé rég 
készen volt, de még délután sem. Oda kellett adni Capfnak, a kávébarna 
vizslának. Az aztán úgy felzabálta, hogy csak a szálkák maradtak ezüstös 
fényükkel a táljában. A harcsa meg a kecsege maradványai. 
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Mindezt érthetően nem lehetett szó nélkül hagyni. 
— Mondtam szépen, hagyd azt a halat! Halszagú lett az egész ház! Nem 

győzöm a szellőzést! Beette magát a bútorokba! De nem, veled nem lehet 
okosan beszélni! Mintha Kamarássy Jen ő  nem tudná, hogy Bácshegyesen 
nincs víz, nincs folyó, s halat csak akkor esznek itt, ha Simi boltjába jön egy 
láda tükörponty! De veled nem lehet ilyenkor beszélni! Most aztán nyitha-
tom az ablakokat sorban! 

— Hát akkor nyissa, fene a dolgát! — ordította a doktor. Mert ha össze-
vesztek, magázta a feleségét, mint valami idegent. — Löncs! Szeretem, ha 
felvág nekem a műveltségével! Mert maga, ugye, tudja, hogy mi a löncs, 
hiszen eredetiben olvasta a Forsyte Sagát! Se reggeli, se ebéd, hanem löncs. 
Ahelyett, hogy bestoppolná Robi harisnyáját! Rongyosan jár az a szegény 
gyerek, amíg maga löncsöl! 

— Rongyosan? Ezt mered mondani nekem? Pedig majd leesek a lábamról, 
mivel erre a trampli Katira semmit se lehet rábízni! Jövök haza fáradtan és 
megalázva abból az undok iskolából, mert amióta ez a hülye Miloš az 
igazgató, az embernek elmegy a kedve az élett ől! De zokszó nélkül dolgozom 
este tízig, sőt néha éjfélig, valahányszor te elmész vadászni, s kés őn kerülsz 
haza, mintha a nyulak korzózni járnának a vadászok el ő tt! De soha egy szót 
nem szólok, végzem a dolgomat, s akkor azt kapom, hogy a gyerekemet 
rongyosan járatom! Ezt vágja a szemembe egy ilyen... egy ilyen... 

— Milyen? — kiáltotta vissza teli torokból a doktor. Homlokán kidagadtak 
az erek, és Robi sápadtan támolygott ki a szobából. Sírni se tudott, mert 
valahányszor a szülei összevesztek, mindig elfogta a rémület, hogy apja 
egyszer leakasztja a vadászpuskát az el őszoba fogasáról és agyonlövi sze-
gény anyát, ő t meg elviszik a börtönbe. — Milyen? Mondja azt, hogy paraszt!. 
Mondja nyugodtan! És tudja meg, hogy büszke vagyok rá, a kutya istenit 
neki! Erti? Maga... maga úrilány! 

Kirohant, bevágta maga mögött az ajtót. Azt kellett hinni, hogy elrohan, 
amilyen őrült, hogy Danisa kocsmájáig meg sem áll. Ott meg éjfélig tart a 
hejehuja, fáradhatatlnul muzsikálnak a monostori tamburások, és Bandin 
meglátszik máris, hogy ivott, mert üveges lesz a tekintete, és kapkodni kezd 
az asztalok között sürgő-forgó kocsmárosné vastag csíp ője után, mint mond-
ják. Az meg mindenki füle hallatára elkiáltja a vendégek feje fölött: „I ja vas 
ljubim, doktore dragi!" 

Másnap aztán tele van a falu az izgalmas hírrel, hogy a doktor úr 
reggelig mulatott, és az álszent Magdus súgva kérdezi óraközi szünetben, 
ölébe ejtve a lila kardigánt, amelyet hónapok óta köt: „Édes Zsuzsikám, igaz, 
hogy váltok? Nekem megmondhatod." 

— Megőrültél, édes szívem— néz rá ilyenkor. És eszébe jut, hogy anyának 
tökéletesen igaza volt, amikor arra kérte, kövessen el mindent, hogy városba 
nevezzék ki, városi iskolába, mert az mégiscsak más. Na és aztán ingázzon? 
Hagyja magára szegény Bandit? De hát az ő  sorsa akkor d őlt el, amikor 
képzőbe iratkozott. Csak akkor anya is úgy látta, a tanítói pálya biztos. Apa 
meg nem jött haza a fogságból, ott maradt Pécsett, mert talán félt, hogy 
valami baja lesz itthon. Pedig igazán nem tehetett róla, hog negyvennégyben 
behívták, mint tartalékos zászlóst, mivel ezt a rangot még az els ő  világháború 
végén kapta, s húszéves sem volt. Itt aztán egy munkásszázadnak lett a 
parancsnoka, de akkor már összeomlóban volt ezen a vidéken a magyar 
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világ. „Édes gyerekeim, kimondhatatlanul vágyódom utánatok" - írta éve-
ken át Pécsről, de aztán amikor ötvenhatban anya átment érte, hogy haza-
hozza, mindennek véget lett. Egy özvegyasszonynál lakott ugyanis, s amikor 
azzal egymásra néztek, minden világos lett. „Olyan volt, mint egy nyitott 
könyv! - mondta anya, s már nemis sírt. - Csak olvasni kellett tudni bel őle!" 

Anyu! - nyitott most rá Robi vidáman, mintha nem ő  Lett volna, aki fél 
órával előbb halálra váltan támolygott ki a szobából. - Átmehetek Rózsa 
Feriékhez egy kicsit? 

Jaj, kisfiam, tudod jól, hogy Jen ő  bácsi minden pillanatban betoppan-
hat, s nem szeretném, ha akkor nem lennél velünk. Apa hol van? 

- Kinn ül a verandán. Azt mondja, ha te elengedsz, elmehetek. 
Jó, nem bánom - enyhült meg erre, mint aki mindent elfelejtett. - De 

ne maradj nekem sokáig. 
És muszáj volt kimennie. Mert hát mit csináljon az ember? Mégsem 

várhatják a vendéget ilyen elkeseredett hangulatban. 
- Bandi - rebegte, mire az ura felállt -, ne ülj itt, kérlek, az Isten áldjon 

meg, mert még megfázol nekem! Hűvösek még az esték! 
Ne haragudj, drágám - mondta erre a doktor, és homlokon csókolta. 

És abban a pillanatban megállt a ház el őtt Kamarássy Jen ő  kocsija. 
Hogy éltek itt? - kérdezte minden átmenet nélkül, amikor összeölel-

keztek és körülnézett. És hát mit mondhat az ember az ilyen üres udvarias-
ságra, hát nem? 

A bérkocsi sofőrje letette a szállodacímkékkel teleragasztott b őröndöt, 
és elköszönt, Kamarássy Jen ő  meg egy kis csokor hóvirágot nyújtott át 
Zsuzsinak, miután kezet csókolt. 

Miért nem sürgönyözted meg pontosan, mikor jössz? - kérdezte 
harsány hangján Bandi. - Hogy elébed mentem volna a határig, vagy azon 
is túl. Mert gyakran járunk át most már különben is Bajára... 

A vendég meg ezután is csak mosolyogva állt khakizöld nadrágjában, 
mint az amerikai katonák, valamilyen hosszú pulóverben, svájci sapkával a 
fején, és a hóvirág felé nyúlt, mintha el akarta volna venni. 

Galantus novalis! - montha mosolyogva s hosszan elrévedezve. - 
Utána kellene nézni, hogy kerül ide a Földközi-tenger mell ől... 

Jó, öregem, majd utánanézel! - nevette el magát Bandi, és még egyszer 
magához ölelte a pápaszemes, vékony emberkét, hogy aztán még sokáig 
mesélj ék nevetve furcsa megjelenését, hogy csokor rózsa vagy szegf ű  helyett 
ilyen olcsó piaci virággal jött a calcuttai vendég. Úgyhogy még Juci is 
összecsapta a kezét, mikor elmesélte neki, s miután az urának is lefordította 
hamar, azt mondta: 

- Ilyen snassz vendégről nem is hallottam még! 
Katit fel kellett rázni, mert a konyhában ülve elbóbiskolt. A csipkés 

párta, amelyet erre az alkalomra tetetett a fejére a doktorn ő, egészen elcsú-
szott rajta, s amikor behozta a hatalmas tálat a pirosra sült angol bélszínnel, 
zsemlegombóccal és gombával gazdagon körítve, úgy járt, mint az alvajáró. 
A doktor meg csak most ért rá felelni nagy hangon Kamarássy Jen ő  kérdé-
sére: 

Szerényen élünk, amint látod, édes barátom! De téged reggel óta 
várunk. És tudd meg, saját kez űleg főztem a tiszteletedre egy bogrács halat. 
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Löncsre! A feleségem azt mondta, Calcuttában bizonyára megmaradtak az 
angol szokások... 

— Nem tudom — mondta a vendég, s levéve vastag pápaszemét, törölget-
ni kezdte. — Csak hát nekem vigyáznom kell magamra, a gyomrom nincsen 
egészen rendben. De látom, ti, hála istennek, egészségesek vagytok. 

Amikor aztán asztalhoz ültek és kínálni kezdték, azt mondta: 
Ha nem haragusztok, egy pohár joghurtot kérek, meg egy kis kekszet. 

Az az én megszokott vacsorám. 
Jézus Mária! — kapott a fejéhez a doktorné a konyhában. — Szaladj át, 

Kati, Szabóékhoz, nyissák ki a boltot, s hozzál egy pohár joghurtot meg egy 
csomag kekszet, mert a professzor úr nem eszi az angol bélszint, a fene egye 
meg... 

Vacsora után sokáig beszélgettek a csendes, halk szavú emberrel, s a 
háziasszony, amikor bocsánatot kért, hogy elvonulhasson, kezében a kris-
tályvázába tett hóvirággal, olyan fáradtnak érezte magát, mint még soha. 

Es csalódottnak is, természetesen. 

A doroszlói kegyhely temploma 
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GULYÁS JÓZSEF 

MÉLYEN BIMBÓKBA PÓLYÁLVA 

mélyen bimbókba pólyálva 
mint a rózsa 
úgy jött a fény s a fénynek kibontása 
bontogatása 
bontogatój a 
a háború — 
legújabb időszámításunk után 
élén a földönfutó 

a fűtő  
a hűtő  

és százféle rokona az igazgató 
a hazug igaz 
az igaz hazug 
s mindenféle igaz hazudozó és társai 
a vágytól 
a láztól 
mindenki égett 
minden kiégett 
ma ez a divat: 
jöjjön szerezzen fehér szakállt 
van recept 
darwinizmus vagy ököljog 
(állatok vagyunk vagy mi?) 
lehet választani 
nagy a választék 
én szeretnék bevonulni az aggok házába 
pácolt tyúkszem 
az elképzelt lassú havazás 
a Hímzett 
hattyúhoz címzett 
állomáson 
abban a rohadt kóterban 
normális szebb 
tán pompás kis elmúlás lehetett volna 
néha azt reméltem 
(vagy attól féltem?) 
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TAVASZ VAN S ŐSZÜLÖK 

kérem írják meg mit tegyek 
a csörgőt kinőttem s nem véletlen 
e tájat a tejet a tévét 
nem örököltem semmit senkitől 
magamat is én csináltam 
és reggel a tej-világnap 
reggelén az ágyban 
(ahol majd meghalok) 
belém hasít a fájó nagy gondolat: 
már nem vagyok 
jégcukrot szopogató kisgyerek 
tavasz van s őszülök 
mondják meg mit tegyek 
ismerem a világ mély pontjait 
tudom vannak intézetlen 
s elintézhetetlen ügyek 
láttam hóesést égzengéssel 
sokat elérni kis ésszel 
ismerem a Gondolkodó pózában 
spekuláló Silányt 
tudok közlekedni 
fogom a kötelez ő  haladásirányt 
itt stop mert kopp 
az egyirányú keskény 
forgalmi úton 
nem cselleng kezemben a kormány 
mindezt jól fogom 
(de elvásta fogam) 
Takács József — leánykori nevén 
bocsánat ó bocsánat 
nyugdíjas bilifoltozó öreg 
vén öleb 
kérem: írják meg mit tegyek 
a forráshoz már messze 
és egyre közelebb a hamutartóhoz 

MI VAN A VIRÁG HAMUJÁBAN? 

mi van a virág hamujában? 
bűn jaj tél alkony és siralmak 
mélyen lecsavart rádiók 
régen elcsitult dáridók 
s arany a kialudt rózsa hamujában 
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elkésett jutalmak 
munka tudás végzések 
be- és kivégzés 
ezer fakult belép ő  
térdig hamuban és koromban 
és a korom feletti fényben 
vacogva égve 
a fény és sötét határán halad 
egy tolongó csapat 
hamu alatt hamu felett: ének 
suttogó árnyak 
fogatlak vének 
(a kenyérhajra gondolni se mernek) 
fogatlan rémek 
itt vagytok-e még? 
s ti ifjabb vének 
kárálás papok 
szidtok vagy dicsértek? 

bárak 
várak 

elnézést bocsánat jaj bocsánat: 
gyárak! 

felettük történelmi felh ők — 
csak mosolyogjon megértőn 
a világot járt kiskorú feln őtt 
a mókás Rezeda 
mi választ el bennünket kapitány? 
egy hajszál 

mint a hajókötél 

TE IDEGEN ÚTITÁRS 
AZ ALKONYI VONATRÓL 

ásóval-kapával maradandót alkotni 
kis Harisnyám! 
mondtam ne végy polzelát 
elmúltak azok az idők 
irtó nagy találmány a gravitáció! 
meghajlott tebenned is 
a szépen faragott tartóoszlop 
kikezdte 
gyöngy lábadat gerincedet 
te idegen útitárs az alkonyi vonatról 
kis barisnyám 
a süteményes doboz ablakában 
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szemed körül a ráncok órája 
kisbajmoki Vénusz 
Kővágó környéki szatír — 
se otthon se család 
sem azúr mintás tükrös enteri őr 
se diploma se rendjelek 
de: könnyek bírók hengerek 
ne itassa az egereket 
most már: menjen az élet 
hadd éljenek 
hagyjuk az a dolguk: hadd éljenek 
de nélkülünk de nélkülem 
(mi elmegyünk én elmegyek) 
önnek csak az marad hátra 
kis barisnyám 
(az almafák rejtélyét hagyja másra) 
irtsa a molyt 
és lapozgasson a Népnaptárban 

JÉZUSTÓL DARWINIG ÉS VISSZA 

Jézustól Darwinig és vissza 
ugyanazon a másik úton 
jobbra-balra és vissza 
tán ilyen idő  van? még lehet 

A monostori szentkút 
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BIACSI DÁVID 

N. N. TÖRTÉNETE 

Omarska extermination camp had women prisoners as well. Daily 
Serb soldiers would take girls and bring 5-6 men per gírl, Serb 
soldiers, prisoners to rape them. Sometímes I was among the men 
forced to rape the girl(s)... They were raped constantly, non-stop 
every day. They raped older women, Croats, 60-65 years of age. 
One named Divis, was raped by 12 men. There zvere many young 
girls, around 16 that were being raped daily... 

[Statement of Facts, a hágai Nemzetközi Bíróságnak be- 
nyújtva 1993. március 20-án, 1993 General List No. 91 jelzés 
alatt. Részlet a 44D szakasz (k) bekezdéséb ől] 

 

19 ... év ... h6 ... -án 

„Én voltam a tizennyolcadik. A n ő  már sokkos állapotban volt, piszkos, 
bűzlött, és tele volt ondóval. Éreztem, amint behatolok a hüvelyébe — soha 
nem hittem volna, hogy képes leszek erre, f őként azt, hogy így vesztem el a 
szüzességemet —, talán a többiek ondója miatt csúszott annyira... 

Utálom magam!" 

 

Másnap 

„Ma hajnalban rohamra vezényeltek bennünket. Te kerültél az els ő  
vonalba, én a másodikba. A szembeni dombot kellett elfoglalnunk. Mind-
nyájunkban égett a harci vágy, hisz igazi rohamot közülünk, a tavasszal 
bevonultatottak közül még senki sem élt át. 

Te rögtön megindultál, amint meghallottad a parancsszót. Veled együtt 
az egész els ő  vonal béklyóitól megszabaduló vadállatként rohant neki a 
reggeli félhomálynak. Akkor a parancsnokunk észrevette a domb alatti 
erdőben leskelődő  orvlövészeket, és megálljt vezényelt. Sajnos, neked ez 
már késő  volt. A könyököd lőtték át, az orsócsont és a singcsont fels ő  részét 
teljesen szétroncsolta a golyó. Noha rengeteg vért veszthettél, te csak mentél 
előre, hála istennek több golyó nem talált el. A következ ő  rohamnál én és A. 
megfogtunk, és hátravittünk a hordágyig. Már nem voltál eszméletednél. 
Szerencsénkre a n ővérek és az orvosok jól és nagy odaadással végezték 
munkájukat — ahogy már írtam, ez lehetett az els ő  komolyabb esetük —, és 
délre már a szálláshelyünkön voltál, a táborban, betakarva. Almodban vala-
mit morogtál, sajnos nem értettem, de azt is feljegyeztem volna. 

Mialatt aludtál, nem történt semmi különös. A dombot elfoglaltuk, 
három halottunk és tizenegy sebesültünk van. Az ellenség állítólag ennél 
jóval nagyobb veszteségeket szenvedett. Az erd őben maradt orvlövészek is 
visszavonultak, mert ugye nem kockáztatják a b őrüket egy egész századdal 
szemben. 
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Most már osztják a vacsorát. Te még mindig nem tértél magadhoz. Az 
egyik nővér, aki a konyhán is segédkezik, amikor meglátott, hangos zoko-
gásban tört ki, és azt mondta, hogy estére f őz majd neked pudingot abból a 
porból, amit a tegnapi támadásunkkor találtunk. 

Ezt azért jegyeztem fel, mert egyszer nekem elárultad, hogy naplót 
vezetsz, és nem szerettem volna, ha a. mai nap nyom nélkül vonul ki az 
életedből. Jobbulást kíván 

barátod, R." 

Két nap múlva 

„Ím.e, sebesülésem után visszatérek oda, ahol abbahagytam. Feletteseim 
hősnek tartanak, és el őterjesztettek tizedesnek. Minden bizonnyal megka-
pom a rangfokozatot, mondják; ett ől azonban még nem kerülök előbb haza. 

Piszkos dolgot csináltam itt — és sajnos nemcsak itt. Nem tudtam aludni 
a sebesülésem el őtti éjszakán, egyre annak az asszonynak a képe járt az 
eszemben... Miért is kellett vele azt csinálnom... miért is...? 

Otthon voltunk, a barátomnál. Sakkoztunk, közben teát f őztünk egy-
másnak, és beszélgettünk az ismer őseinkről. Amikor lej átszottuk a megbe-
szélt számú partit, elhatároztuk, hogy sétálunk egyet. 

Alig értünk le a lépcs őn, amikor szembetalálkoztunk Gy.-vel. Fejét 
mindig lefelé tartotta, de közben szemével nagyon áthatóan nézett föl. 
Egyébként nem messze lakott t őlünk, mondhatni, a szomszédságunkban. 
Amikor találkoztunk, megkérdezte, hogy nem akarunk-e felmenni hozzá. 
Akartunk. 

Felmentünk hozzá, levetettük a kabátot és a. cip ő t, és leültünk a 
szőnyegre. Ő  velünk szembe ült le, és elkezdett vetk őzni. Gyorsan le-
vetkőzött. 

Azelőtt gyakran találkoztam vele éjszaka a városban. Nem tetszett az 
arca, láttam, hogy kis mellei vannak, és sehogy se tudtam volna magam 
elképzelni. vele. Megvallom, egyáltalán nem is foglalkoztatott. 

Akkor láttam először meztelenül a kis melleit. Nem sokáig, mert elkezd-
te őket simogatni. Én csak ültem ott, éreztem, hogy merevedésem lesz, és 
állatként — vadállatként — bámultam bele a testébe. O ekkor már a csiklóját 
ingerelte, illetve nem is a csiklóját, benyúlt, és elváltozott, megszállott arcán 
látszott, hogy nem pózból csinálja, valóban élvezi. 

Nem ugrált, nem is sikongatott; csak a keze mozgott, és rövidesen be is 
fejezte. Én ültem, belemeredtem, és nem. tudom, mit éreztem... Öntudatlan-
ságot, talán azt. Mintha. kurva lennék, becipeltek volna egy el őadásra, amit 
néznem kell, és produkálnom a folytatást... 

Amikor vége lett, nem öltözött fel. Én felálltam, elköszöntem., és kimen-
tem az előszobába. Barátom utánam jött, felhúztuk a cip őt és a kabátot. Nem 
kísérlek ki benneteket, mondta Gy., de legközelebb is bármikor eljöhettek. 

Vörös volt az arcom, mikorra leértem. Nimfomániás, mondta barátom, 
és köpött egyet. Tudtad, kérdeztem. Mesélik, mondta ő . 

Pár nap múlva ismét találkoztam Gy. ,vet. a házunk el őtt; és mondtam 
neki, hogy délután felmegyek hozzá. Eppen haragban voltam a ba-
rátnőmmel., és kínomban nem tudtam mit csinálni. 
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Amikor becsöngettem, Gy. nyitott ajtót. Ruhában. Megkért, hogy 
vetkőzzem le. Én az el őszobában levetettem a kabátot és a cip ő t, és bementem 
a nappaliba. Ott volt Á., akir ől meg azt mesélték, hogy leszbikus. Meztelen 
volt, és akkor még egész tűrhetően nézett ki. (Azóta nagyon meghízott.) Gy. 
levetkőzött, és elkezdte magát simogatni. Á. odament hozzá, és ő  is elkezdte 
Gy.-t simogatni... Végül már egymás nemi szervénél tartottak, Á. becsukta 
szemét, és Gy.-t harapdálta, aki eddig görcsösen engem nézett, de most Á. 
felé fordult, és belevájta körmét a mellébe. 

Ekkor úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Letoltam a nadrágom és 
az alsónadrágom, és elkezdtem önkielégíteni. Rájuk. 

Észre sem vették. Még azt sem, amikor az ondóm rájuk spriccelt, majd 
végigfolyt rajtuk. Az arcukon, a kezükön, a testükön. Egy kicsit a hajukon 
is. Elcsoszogtam a fürd őszobáig, megtöröltem magam a törülköz ővel, és 
felhúztam a nadrágom. Mikor visszamentem a nappaliba, azok ketten még 
mindig el voltak foglalva egymással. Azt sem vették észre, amikor rájuk 
vertem, azt sem, amikor elmentem. Kiégve csuktam be magam után a küls ő  
ajtót. 

Másnap már minden rendben volt a barátn őmmel. Miért kellett mégis 
azt csinálnom? Sohasem tudom magamnak megbocsátani. 

És tegnapelőtt, vagy azel ő tt — nem emlékszem már rá pontosan, mikor 
— ugyanezt éreztem. És megdicsértek érte. H ős vagy, mondták. Fenét vagyok 
hős! Utolsó kéj sóvár állat vagyok!" 

 

Két évvel kés őbb 

„Ma a feleségem azt mondta nekem, hogy h ős voltam a háborúban, mire 
én ösšzeszedtem magam, öt perc múlva bementem a szobába, és elmeséltem 
neki. 

Házasságkötésünk óta gyötr ődtem, hogy fogom neki elmondani. Tud-
tam, hogy el kell neki mondanom, és bárhogy fogadja — ami megtörtént, az 
megtörtént, meg nem történtté tenni már nem lehet... 

Könnyes lett a szeme, mire a végére értem, de átölelt, és azt mondta, 
azzal, hogy elmondtam neki, igenis bebizonyítottam, hogy h ős vagyok. 
Majd szeretkeztünk. 

Utána több napig karikás és kék volta szeme alja. Mégsem bánom, hogy 
elmondtam neki. El kellett mondanom: nem t űrhetem, hogy Gy.-vel és Á.-val 
legyen közös titkom, és ne vele." 

 

A feleségének hátrahagyott leveléb ől 

,,...Szörnyű  dolgok estek meg velem, édesem, melyeknek részese vol-
tam. Az alkalom-e, vagy a kétségbeesés vitt rá — nem tudom; talán mindkett ő . 
Óriási bűnöket követtem el, melyekre, ha tudatában lettem volna, hogy 
nekem egy hű, szerető  feleségem lesz, aki soha meg nem csal, és akit soha 
meg nem csalok, semmi sem vitt volna rá. A vadállat vágya, aki a közösségben 
a falkavezér után nemi viszonyba lép a fogságba ejtett n ősténnyel, akit utána 
széttépnek és megesznek, úrrá lett rajtam, és úgy tettem, mint a vadállat. 
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Elmeséltem. neked mindent, és te elfogadtad a múltam, és nem hasonlítottad 
magad Gy.-hez, Á.-hoz és ahhoz a szerencsétlen asszonyhoz. 

Azt mondtad akkor, hős vagyok. Ilyen ember, mint én, nem lehet h ős. A 
hős soha nem aljasul állattá. A h ős kivárja, amíg azzal szeretkezhet, akit 
szeret, és aki viszontszereti. Egyébként nem más, mint állat... aki semmi 
emberit sem érdemel. 

Emberként ismertél meg — állat voltam, és még annak sem tartottam 
magam. Nem tudtam elhinni, hogy belém szerettél. Mondd (ó, bárcsak 
hallhatnám, elhinném), sikerült emberként halnom meg?" 

VI. 

Epilógus 

• Ez volt N. N. története. Éppen annyi, amennyi szükséges, hogy bel őle 
megláthassuk azt, amit bemutatni szándékoztunk volt. 

N. N. képzelt személy. A történet többi szerepl őjét talán ismertük is, 
ta.l á.n egyiküknek-másikuknak köszönünk is az utcán, .ha találkozunk velük. 
Mindenesetre a történet bennünk él, tudatunk átélte azt, és azt hisszük, 
megértettük. 

Nem. mondjuk el, hogy a történet mikor játszódik. Ám ha szabadna 
választanunk, legszívesebben az 1908-i boszniai annexió, illetve az 1941-45 
közötti vagy az 1992-ben kezd ődött boszniai polgárháború idejére tennénk. 
Ezzel már azt is elárultuk, noha nem állt szándékunkban, hogy a n ő , akit 
megerőszakoltak, majd agyonlő ttek, bosnyák volt. Egyébként ezzel is csak 
a történet id őtállóságát szerettük volna. bizonyítani. 

N. N.-nek igaza. volt, amikor magát jellemezte. Gyenge volt rá, hogy 
kivárja az igazi szerelmet (melyre gyakran egy életnyi várakozás is kevés), 
és először, amikor kétségbeesett, és alkalma nyílt rá, bemerészkedett, noha 
rögtön vissza is lépett, a paráznaság és a mámor vörös illatú ajtaján. A 
háborúban azután — a többiek vitték, szinte sodorták magukkal, és ő  is 
sodródott együtt a többiekkel — megbecstelenített egy szerencsétlen n ő t. 
Nem. ami feladatunk, hogy ítéletet mondjunk róla (ezt meg sem tehetnénk), 
de úgy érezzük, ezáltal mintha szül őanyját becstelenítette volna meg. ' 

Végül. eljutott céljáig: a szeret ő  feleségig, a boldog családig. Rajta. mú-
lott, hogy miként fog majd élni: felesége távollétében mással hál-e majd, 
vagy hű  lesz hozzá, ellenáll-e a kísértéseknek, és kitart mellette jóban-rossz-
ban. Nemcsak rajta múlott viszont az, hogy — talán az emlékei hatására — a 
jóságot választotta. Az alkalmakon is, melyek — utólag kifürkésztük — meg-
adattak számára, s m.elyeket erélyesen mindig visszautasított. Elmondta 
feleségének ifjúkorának szörny ű  botlásait, és ezáltal minden titkát megosz-
totta vele. Végül ez lett azzá a tettévé, ami h őssé — hősünkké — avatta őt, és 
örökre elkötelezte a jóság útján. 

Láttuk N. N. történetét. Nem volt benne semmi rendkívüli — ilyen 
környezetünkben. több is megesik. Ami mégis csodálatos volt benne, az N. 
N. otthonra találása — mert aki annál, akit szeret, nem leli fel otthonát, 
bolyong, keresi azt, egyet-egyet ötven percre annak vél, kipróbálja mélysé-
gét, boldogságát; az ilyen soha nem leli meg elvesztett otthonát. Es N. N., 
aki elvesztette azt, ami soha meg sem adatott számára, megtalálta, amit 
keresett, abban, akit keresett. 
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A középkori Bajkút Dorc szíón 

Módunkban állt őt megfigyelni. Egyre többször olvasunk naplójából, 
és észrevesszük magunkon, hogy megindít bennünket. Ő  győzött— legyőzte 
önmagát. Vajon a naponta látott, mumifikálódott lelkek burokba zárt mé-
lyéből alkalomadtán elemi erővel kitörő, vagy a hivatalos utakon öltönyt-
nyakkendőt levető, vörösbársony-szagú ösztönb ől kinő-e majd egykoron — 
mint azt N. N.-nél láttuk —, ki tud-e majd n őni valaha is a sáros füvön és az 
ánizsillatban fekv őt feledtető, őket elesettségükben felemel ő, csakis egyva-
lakinek adott, egyvalakitől kapott emberré felken ő  szeretet? vajon belátja-e 
majd az ember, hogy egyedül ez az, amiért érdemes várni, mindegyre várni 
ebben gaz egyetlen, búzaszemnyire szabott, soha nem elég életben? 
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BORDÁS TÍMEA 

AMIKOR RÁCHEL BELÉP A KAPUN 

 
Amikor Ráchel. belép a kapun, egy-két lépést tesz az úton, majd megtor-

pan; áll és vár. 
A kert.szép, gyönyörű, a színárnyalatok össz színében pompázó. Pazar. 

Az árvácskák, aszal.viák, arózsák, avi.ol.ák, ahajna.ikékmind-mind vonzóbbá 
teszik. Változatossága kimeríthetetlen érdekességet kölcsönöz neki. Képte-
len kombinációi megrendítik, elny űgözik, a talaj meginog Ráchel talpa. alatt. 
Ő  áll és megigézve vár. 

Ráchel szereti a meglepetéseket, szereti, ha egy-egy növény új levelet 
hajt, új virágot nemz. Szereti a természet csodáit, szereti az újjászületést. 
Szeret minden újat, megtapasztalatlant, minden váratlan fordulatot. 

Ém.elygő  környezet ez, ahol az illatok... 
A színek... 
A rovarok — a méhek, a legyek, a. katicabogarak, a tücskök — összessége 

érdekes muzsikát kölcsönöz. 
Ráchel áll és vár, nem tud betelni a látvánnyal. 

 

Ráchel megállt a.z ajtóban. Körülnézett. A társaság zaja még föl-fölmor-
dult, maga mögött hallotta a gitár lágy hangját. Botokkal, sörösüvegekkel 
fegyverkeztek fel, hátha megvédhetik így egymást és persze mindenekel ő tt 
magukat. Csoportba ver ődve, falkákban járták a várost, és minden érdekes 
dologra. föl-fölmordultak. Mindig csak morogtak... 

Ráchelnak Karl mesélt olyan dolgokról, arYtelyekr ől ő  még álmodni sem 
mert: távoli_ tájak, érdekes emberek kerültek szeme elé. Karl mindig sokat 
mesélt, sokat, hogy másokat sžórakoztassori, meg többek között magát is. 

Ráchel az eget figyelte;néhány csillag végtelenbe vesz ő  fénye világított 
előtte. Nem tudta, melyiket válassza, amikor hirtelen rákacsintott ra Hold. 
Nézelődött. Maga mögött hallotta a gitár lágy hangját. Megtorpant, hirtelen 
görcs kerülgette: eszébe jutott a padlón a vér... 

Egy guggoló alak a szemét fogta és szitkozódott, a keze vörös volt már 
a vértől.. A pincérek kizavarták a kocsmából az embereket, körülöttük azt 
rebesgették, hogy kiverték az alak szemét... 

Ráchel. minden erejét összeszedve a csillagokra összpontosított, majd 
kiválasztotta magának a legfényesebbet. Ebben a pillanatban megszólalt az 
örömóda, amire titokban eddig is várt. 

Ráchel az ajtóban állt pucéran, a gúzs szorításától már megszabadulva. 

 
AMIKOR RÁCHEL ÁLMOT LÁT 

Ráchel egyenletes léptekkel halad fölfelé egy szokatlan folyosón. A 
levegő  nyirkos és hűvös, kint nyár van. Szinte jólesik neki a h űs, ahogy 
nagyanyja oldalán halad egyenletes lépésekkel fölfelé. Míg ő  kettőt lép, 
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nagyanyja egyet. A folyosó dohos, áporodott szagot áraszt, kevés a fény, még 
sincs sötét. Ráchel csigalépcsőn lépked, szinte már szalad nagyanyja oldalán. 
Valami szokatlan rezignáltság, valamilyen érthetetlen türelmetlenség ter-
jeng, a nagymama idegesen kopogtat az ajtón. Az ajtóban fehér fityula, azt 
mondják, apáca. Ráchel nem tudja, mi az, hogy apáca, csak a haját szeretné 
látni. Nyugodt, kimért hangon szólal meg. A nagymama egy helyben topog. 
Ráchel az apáca haját fürkészi; szeretné, ha sz őke haja lenne... 

Ráchelt kezénél fogva beráncigálják egy irodahelyiségbe, az irodában 
mosolygós arc fogadja őket. A nagymama valamit hebeg-habog, Ráchel nem 
érti, mit is mond. Ráchelt zavarja a mosoly, valahogy természetellenesnek 
találja. A nagymama ezerszeres gyorsításban beszél, Ráchel nem érti szavait. 

Ráchel fotelban ül. Süteménnyel kínálják, zavarban van, nézel ődik. 
Vesz egy süteményt és lassan majszolja, az íze sokáig szájában marad. Rá-
chelnak a mosolygós embert ismernie kellene, de 6 nem ismeri. Bambán néz 
maga elé. Felelevenítik nem létez ő  élményeit, nem létez ő  emlékeirő l társa-
lognak. Ráchel semmit sem ért. 

Ráchel odafordul a fehér fityulához és megkérdezi, hogy van-e egyál-
talán haja. A fehér fityula végre elmosolyodik, de nem mutatja meg a haját. 

A fakultusz (zapis) 
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PERPAUER ATTILA 

KERÉKPÁR 

Kétkerekűt kapott, és elhatározta, hogy ezentúl mindenhová ezzel jár. Az 
első  napokban élvezte a kerékpározást, s őt szinte már e jármű  nélkül nem is 

• tudott létezni. Az első  gondolata ébredéskor is a kerékpár volt, majd szinte 
egész nap csak az lehetett. Mikor már átgondolt minden lehet őséget, és azt 
hitte, nincs már mi újat gondolni, akkor mindig talált egy újabb festékdara-
bot vagy egy apró drótot, amelyen egész nap kényelmesen el lehetett rágód-
ni anélkül, hogy megunná az ember a kerékpárt. 

Egy hét után azonban észrevette, hogy szomorúbb. Ezen úgy próbált 
javítani, hogy most már nemcsak a kerékpárral tör ődött, hanem figyelte a 
tájat, amerre járt, és megpróbálta élvezni azt, hogy a leveg ő  mint éles kés 
hasítja a. testét. Száguldás közben néha felemelte a fejét, azután, mikor 
meghajtotta a kerékpárt, és azzal tör ődött, hogy milyen iramban lassul le a 
felgyorsult kerékpár az ellenállás következtében, akkor ezek a játékok már 
kezdtek betegessé válni.  

De ahogy a napok múltak, már ez sem volt számára kellemes élmény, 
amit eddig művelt, az mind kellemetlenné vált, és akárhogy törekedett, hogy 
ne gondoljon a kellemetlen dolgokra, nem sikerült neki. Testébe már beivó-
dott a kerékpár szaga. 

A hajtástechnika minden lehet őségét már kipróbálta, de nem múlt el 
rossz érzése. Egyre többet gondolkodott az új lehet őségeken, és ez már szinte 
tudathasadásos állapotba hozta. 

Két hónap múlva eldöntötte, hogy nem hajtja többé a kerékpárt. Ez 
nehezen ment. Az els ő  nap sikerült betartania fogadalmát, de már a második 
nap tennie kellett vele egy kört a ház körül. Er ősítgette, hogy ezzel még nem 
szegte meg a szabályt, egy kör igazán nem jelent semmit. 

A harmadik napon reggel felkelt, szájíze kellemetlen volt az álmok 
miatt. Kerékpárjával álmodott. Megitta a kávéját és mellette elszívta a köte-
lező  cigarettáját. Kiment az udvarra. Mikor kilépett, er őteret érzett, vonzást. 
Szinte tudattalanul ment a kerékpár felé. Felült rá, lehajtott az útra, pedig 
nem akart. Ma vasárnap van, nem kell mennie sehova, ma igazán kibírhatta 
volna, gondolta, de már kés őn: izmai megfeszülve gyorsították fel a kerék-
párt. Egész teste reszketett. Nem akart kerékpározni, de hajtotta, mint egy 
őrült, egyre jobban, egyre gyorsabban. 

Aznap nem tért vissza, sem másnap. Aki látta, azt mondta, hogy őrült 
volt. Három nap múlva a reggeli órákban az udvarra egy kerékpár hátsó 
kereke gördült be összeverve. Valóban, többé már nem kerákpározott soha! 
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VARGA TIBOR 

HOL JÁRUNK? 

Hol járunk mi már az éden fáitól! Gyanúm egyre n ő . 
Szakállad levágtad — Káin, te gonoszkodsz. 
Minden lépésed közelebb visz a rosszhoz. 
Ölés vagy ölelés lesz? Jól tudom, hogy kikívánsz, 
ám most másképp állnak a lapok. Ördögi móka. 
Hamarosan megöllek, Káin, s lesz egy új kozmosz... 
(Hđzhat az Úristen bárhonnan angyalokat újból?) 

RÖHÖG A PUSKIN 

L. K.-nak 

Tojásokon ülünk, 
várjuk a Puskint. 
Tojásokon ülünk, 
késik a Puskin. 
Tojásokon .  ülünk? 

APOKRIF 

Legyetek együgyűek, mint én vagyok, 
s imádni fognak a vásott angyalok. 
Tekintetük tőr lesz, megcsillan foguk, 
de csak álmos kört ír is szent segglyukuk 
És a tengersűrű  és a keménykék 
égbolt ölén nem történik egyéb. 

NOS, FIZESSÚNK! 

Nos, fizessünk, üres a pohár, 
s induljunk a ködbe! 
Ezt mondtad, mire én lágy szókkal 
így adtam a választ: 
Jobb lesz, ha átlépsz a szívemen. 
A ködön keresztül, 
melybe még engem is bezárnál, 
úgysem követnélek. 
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TE MEG SE ÁLLJ! 

P kisasszonynak 

Egykor úgy tűnt, tisztakék 
minden fakó, sekély 
kedély, mit gyakran elém dobtál. 
Ma már tudom, csaltál —  
a tál nem lett közös. 
Elkápráztat sokszor, ami önös: 
köss minél több kompromisszumot, 
s a rumot megiszod majd magad. 

Halad a lét feléd, 
tiéd lesz minden fodra... 
de hogyha hányni fogsz egyszer, 
szer nem lesz, mely elfeledteti, 
mivel eteti önmagát az ember. 
Egyszer megnyugszik énekem. 
Nekem már semmi sem fáj, 
de te meg se állj! 

KEGYETLEN MELEGSÉG 

Vannak-e még angyalok, 
vagy csak valami szárnyas közöny-köztiség? 
Anyám, kegyetlen melegség vagy, 
úgy fáj elbújtan élni szómáglyáid alatt. 
Egy ismeretlen hang szól: 
nincsenek többé angyalok. 
Elveszek, anyám, mint te is 
a jóság magányos füstködében. 

IMA 

Imádlak, Nap, mint a vadak. 
Árnyékot vetítsz elém, láthatom önmagam 
sötét felét. 
Ma még csak szürke folt, 
de egyszer égre kap, s vészjósló 
felhők gyanánk lesírja összes vétkeim 
a poros városokra. 
Ott fenn a csúcsokon 
a vadak napfürd őt vesznek akkor is. 
Imádlak, gyönyörűségek pokla, Nap. 
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KÉZFOGÁSOK  

ROMAN MEDINA—DEJAN NEBRIGI Ć—PLETL IMRE 

RÖVID TANÁCS PRÓZÁBAN 
(URBÁN ANDRÁSNAK VAGY WOZZEKNEI ) 
AZ AUTIZMUSRÓL ÉS A SZKIZOFRÉNIÁROL 
ÉS/VAGY A „SZKIZOFRÉNIÁRÓL" 

ÜVÖLTÉSÜNK ELEMZÉSE* 

„Ahova estél, ott maradsz." 
(Pilinszky János: Egy KZ -láger falára) 

...mintha egy lisztszemre vagy egy csepp izzadságra esnél zsugorodva, 
és ott egy új világot találnál, majd benne elkezdenél „élni", átadván magad 
egy vég nélküli szadomazohisztikus (de) szexuális aktusnak. Megérintvén a 
létnélkülit, a mi „irracionálisunkat", elveszítvén a jobb, bal, fent, lent... 
érzését. Szétporladsz. Szétbontod gondolataidat, csak a saját üvöltésedet 
vagy képes szaglászni. „— Elvégeztetett! Hárrrommm keresztre vert ember" 
Olyan könnyes és nyálas vagy, mint valami dög, üldözött állat voltál még az 
előbb, a saját reménytelenségednek, értékednek, testtelenségednek, nemlé-
tednek a maradéka voltál, Wozzekom; akkor lelsz majd szörny ű  fájdalmat (a 
gyomrodból veszed majd el ő), csak részben leírhatót, gyönyör ű  ujjak moz-
dulataival és a szemek érzelmeivel, melyekben az utak fényl ő  sebeket hagy-
tak. Óh, zokogó vadállat... a Khiméra makabrisztikus tudásában veszik el a 
mi művünk, ellenőrizve, átrágva álmunkban. Ez a b űne, átka, bűnbánata az 
impressziómnak. Fájós, fájdalmas, legfájdalmasabb, legbetegebb (és a leg-
jobb), mondanák a borotva élén, a művészek áldozati bárányok, mindig a 
végtelen, megállíthatatlan, pokoli sorshoz láncolva, addig a határig, amely 
át(meg)élheti a halált 

...abban a pillanatban a lisztszem szétvágja az eget és így az új világ 
megérinti a hasonmását (vagy az eredetit?) és Wozzek újból önmagának ad 
a fájdalomból, boncolja érzelmeit és a gondolatait, mikor még az a tudat 
nélküli ifjú volt, aki sír, bocsánatért könyörög. Saját értékeit az idegen 
szürkészöld szemeiben keresve, önmagát egészében soha meg nem értve. 
Érzelmi, megvalósíthatatlan, katarzis soha nem lesz, édes Wozzek, nincs 
mentségünk sem az élett ől, sem a haláltól, mely ha valaha régen születtünk 
volna, segítene, hogy megszökjünk magunktól magunktól magunktól ma-
gunktól magunktól magunktól, de halál nekünk, meg nem születetteknek 
nem létezik, ezért mindent (a Földet) meg kell semmisíteni, ez a célja a mi 
művészetünknek. Ez a „definíció" helyes is és helytelen is egyidej űleg: mi ezt 
a „valós" világot nem fogjuk bántani, változtatni, sem megsemmisíteni (ami 
különben fasiszta ambíció lenne); mi sokkal többet teszünk a nem létez ő  
(ezért megsemmisíthetetlen) világ megsemmisítésénél — a mi szimulációnk-
kal bebizonyítjuk az ő  létének a szimulációját. „Átköltözünk" (pontosabban 
már megtettük) a „lisztszembe", az „izzadságcseppbe", a Mi Világunkba, a 
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hamisságba, ami a legjobb bizonyítékul szolgál a (valós) világ hamis voltára, 
legjobb bizonyítéka nemlétének. Ez a célja mú.vészetünknek/szimulációnk-
na.k/előadásunknak/szövegünknek 2 i? i?i  ??? 

(Belgrád, Újvidék, Szabadka, 1993. január) 

* A színház, ahogy egyes alkotók mondanák, mindig a „metafizika és az iroda-
lom materializációja". Ebben az írásban, az antiregény, vagyis a „forgatókönyv" 
kéziratának egy részletében, a három fiatal író (1971-beliek) az ellenkez őjét tették - 
Urbán András rendező  Wozzek című  darabjának abban a jelenetében, ahol a fősze-
replő  Heti Zoltán elmondja (pontosabban üvölti) Pilinszky János szavait (Simon 
Áron), ők misztifikálták, és így az imagináris valósággal (az előadással) ihletve, kalei-
doszkopikus képhez, a valóság imaginációjához, vagyis a prózához jutottak. Ezért a „mi 
üvöltésünket" nemcsak az Urbán Wozzekje és Hamletje elemzésének kell tekinteni, 
sem Pilinszky szavainak. Ez az automatikus szöveg - olyan emberek m űve, akiket az 
emigráció gátolt a közös alkotómunka folytatásában - a harmincas évekbeli belgrádi 
szürrealisták csoportos automatikus szövegeinek példaképére keletkezett. Ez a való-
ban mindannyiunknak, olyan művészeknek a fohásza, akik véres korban és ellen-
szenves valóságban élünk. Ez ellen vívjuk a mi autista, végzetes, értelmetlen (?) 
harcunkat..., vég nélküli szökésben. 

ĐORĐE KREMEN 

(Amszterdam, 1993. március) 

Lovas Ildikó fordítása 

HIBAIGAZÍTÁS 

A július-augusztusi számunkban közölt boszniai muzulmán népköltészeti 
szövegek némelyike sajnálatos módon néhány értelemzavaró sajtóhibával 
jelent meg. A 352. oldalon a 3. sorban talán helyett talál, a 4-ben kaszálatra 
helyett kaszálatlan, a következő  oldal 3. sorában gyűljön helyett gyúljon, a 356. 
oldalon. található Üti dobját jócselebi Mujo című  ballada 4. sorában pedig az üreg 
anyja szószerkezet helyett természetesen öreg anyja olvasandó. A hibákért a 

fordító, Csorba Béla, és olvasóink szíves elnézését kérjük. 
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ÖRÖKSÉG  

Száz éve született Szenteleky Kornél 

VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN (5.) 

SCHOPENHAUERTŐL ADYIG 
Szenteleky esztétikai szemlélete és világképe Trianon után 

A testvérek, a régi öreg esték, akik 
Schopenhauert olvasták és ráncosan, súlyosan 
halálvárósan csoszogtak át az éjszakába, 
idegenül sandítanak fel kriptájukból. 

(Könnyű  este, 1928) 

Szenteleky Kornél magatartása az író jugoszláviai megtelepedését kö-
vetően Schopenhauer filozófiájának égisze alatt formálódott. Hogy nem 
alkalmi ihletésrő l vagy viszonylagos hatásról van szó, az abból is látszik, 
hogy a német gondolkodót nem is egy helyen példamutatóként említi 
Szenteleky. Elsőként Törekv ések és irányok a modern m űvészetben című, a maga 
idejében kéziratban maradt el őadására hivatkozom, amelynek már a kiinduló-
pontja is schopenhaueri, hiszen írónkszeriret„ahalál gondolatától való menekvés 
teremti meg az első  művészeti mozdulatot és gondolatot, de a művészet célja 
emellett bizonytalan marad". Írónk mégis megkockáztatja a meghatározást, mi-
szerint „a szépség... fenséges, sejtelmes, hatalmas érzést fakaszt lelkünkben", s 
ezért „ködösen az örökkévalóságot érezzük ilyenkor". Legalább ennyire schopen-
haueri a következő  mondat is: „A művészetszemlélete, a szép varázsos érzete tiszta 
magasságokba emel s alattunk rohan az id ő, az élet, amarakodás mindennap, mint 
szennyes, szánalmas, tajtékos ár" 

Az a körülmény nem zavarhat meg bennünket, hogy e tanulmány 
második bekezdése nehezen magyarázható fenntartást fejez ki a német 
gondolkodó koncepciójával szemben. Miután ugyanis Szenteleky kissé 
egyoldalúan idézte Schopenhauer esztétikájának egyik alaptételét, mely 
szerint „a művészet célja a világ nagy eszméinek megismertetése", ahelyett, 
hogy e tanítás szellemében fej tené ki a korszer ű, az ő  poétikáját is meghatá-
rozó szemlélet lényegét, kifogását hangsúlyozza. Schopenhauer ugyanis 
szerinte helytelenül a nagy eszmék kifejezésére korlátozza az esztétikai 
értékeket, holott azok „sokszor aprók, igénytelenek, egyszer űek, kedvesek, 
mint például egy kurta népdal, egy Mozart-menüett vagy középkori gall 
szerzetesek miniatűr festményei". Nyilván a saját lírai miniat űrjeit is védi 
Szenteleky, amikor még hozzáf űzi: „Itt nem lehet eszmei tartalomról, nagy 
ideákról beszélni, az alkotások m űvészi voltát azonban nem tagadhatjuk." 
Ha itt tévesen vitatkozik Schopenhauerral (hiszen annak esztétikája olyan 
műveket sem foszt meg a szépség rangjától, mint amelyekét Szenteleky véd), 
akkor néhány sorral feljebb valóban szembehelyezkedik vele, s véle együtt 
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saját írásgyakorlatával is: „Nem kielégít ő  a fart pour fart magyarázat sem, 
mert a művészet nincsen a művészetért, hanem az életért, az emberért, a 
holnapért..." Ez azért meghökkent ő , mert írónk, az Úgy fáj az élet című  lírai 

. prózakötetének, valamint útirajzainak és egyéb vallomásainak tanúsága sze-
rint, többnyire nem bízik a holnapban. Ezt a még 1922-ben közölt Mi lesz holnap? 
című  írásában (Krónikák, 1944) fejti ki részletesen. Itt széls őségesen pesszimista. 
meggyőződésének ad hangot: „Mindig és mindig csak a mának élünk, szegé-
nyes örömök, kicsinyes kényelmek és sovány el őnyök után kapkodunk, mint 
éhes, szomorú szemű  állatok, agyunkban nem születnek nagyvonalú tervek, 
hatalmas álmodások, szívós és lelkes jöv ő-építések- nem törődünk a következő  
lépéssel, nem küzdünk az ábrándok megvalósításáért, minden homályos és 
bizonytalan, mintha sűrű, sárga tájfunban járnánk." Volt racionalizmus, volt 
anyagi biztonság és el őrelátás, mondja Szenteleky, de a történelem ennek véget 
vetett, s az a bizonytalan kimenetel ű  változás is elmaradt, amelyet az oroszok 
ígértek. Van ugyan perspektíva, de az túlságosan távoli ahhoz, hogy lelkesedés-
sel töltse el az egyént s cselekvés-programot kínáljon számára. Irónk nyilván 
spengleri alapon feltételezi a napjai dezintegrá.lódását követ ő  centripetális erő  
fölülkerekedését s - e gépiesen ciklikus változás jóvoltából - az Európai Egye-
sült Allamok megszületését. (A holnap vázlatkönyve, 1922. Uo.) Evégett az író 
azonban csak elvben küzdhet, vagyis el őadóként, illetve publicisztikai m.egnyi-
latkozá.s formájában. Más szóval: Szenel:.? y uorrél számára a holnapért foly-
tatott harc a különféle nagy terhekt ől lefedett lelkiismereti igény s ezzel össze-
függésben szónoki kellék is. 

Az íróknál, különösen a Szenteleky-típusúnál, a magánynak, az írás 
hangulatának tartalma számít els ősorban. Természetes hát, hogy a betegség-
gel megvert ember így vall az Úgy fáj az élet című  könyvének bevezetőjében: 
„Schopenhauer szavait hiszem, aki azt mondotta, hogy a fájdalom a való, a 
pozitívum, míg az öröm csak negatív érzés: a fájdalom. hiá.nya." Ezt a remény-
telenséget, a fájdalom közömbösítésére való beállítottságot (bizonyos mér-
tékig a giccsszomjat) több minden indokolja. Mert hiába villan fel néha már 
most az írónknál a holnapért küzdés attit űdje, ha alkata azt a konzervatív 
szemléletet fogadtatja el. vele, amely szerint a nemzeti tulajdonságok eleve 
adottak és változatlanok, ti. „az ijedt gyorsasággal elröppent félszázad alatt 
csak külső, technikai változások formálták és szabták át országok és népek 
köntösét: a lélek ugyanaz maradt." (Egy kopott könyv margójára, 1923. Króni-
kák.) Az indulat és a gyűlölet változatlan, a tanulságokra senki sem figyel. Az 
emberi lény problematikája önmagában van: „A népek lelkületét az érzel-
mek fűtik, érzelmek, melyek sohasem tartanak lépést az értelmi fejl ődéssel." 
Ezzel kapcsolatban a húszas évek elején több cikket jelentetett meg a Bács-
megyei. Naplóban. Ezekben a jobbra sodródás ellen tiltakozik, mivel a pa-
poktól megszentelt gy ű löletnek, rombolásnak és mészárlásnak a látomásai 
kínozzák. (Dér Zoltán szerint „A kortársak könnyen ítélhették túlzásnak ezt 
a baljós jövendölést, pedig nagyon érzékeny ösztön m űve, s ha meggondol-
juk, hogy 1922-ben írta mindezt, akkor az európai antifasizmus egyik legels ő  
megnyilatkozását tisztelhetjük benne". (Utószó. In: Dettre János: Uj partok 
felé. Szabadka, 1979). Hogy a gyűlölködés magának a gyű lölködőnek is 
árthat, azt annak a szerb pénztárnokn őnek az esete által érzékelteti Szent-
eleky, aki sovinizmusában annyira elvakult, hogy az államnyelv er őszakos 
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érvényesítése érdekében még az üzleti érdekér ől is megfeledkezik. (Egy-
nyelv űség, 1927. Krónikák.) 

Az ilyen világ undok mélységekbe löki az embert, aki viszont, miként 
az Úgy fáj az élet legtöbb darabja tanúsítja, röpülni vágyik. Mint ahogyan 
Schopenhauer képzeli el a zsenit, nem a mindennapoknak a lámpása szeret-
ne lenni, hanem a kornak és az id ő tlenségnek a Napja. Hiába választja 
azonban az Elégia poros prózában mottójául Adyt („Mocsaras rónán bércekre 
vágytam..."), a mindennapokban és az örökkévalóságban egyaránt helytálló 
költő  izzásának h őfokát képtelen elérni. Szenteleky inkább csak mímelni 
képes a szabad szárnyalást, hiszen, a helyszíneket és a korokat váltogatva, 
csupán ide-oda csapong, méghozzá er őtlenül. Valójában álmodozik, kép-
zelődik, aszerint, hogy mi jut eszébe abból, ahol járt, amit látott, illetve amit 
olvasott; egy kissé a bácskai kispolgár elkápráztatására. Mindazonáltal nem 
tárul fel kell ő  magasságból az élet és a halál egységének a panorámája, 
egyszóval nincs művészi megnyugvás, mivel az élethez túlságosan vonzó-
dik az író ahhoz, hogy ne tűnjön fel nyugtalanítóan legtöbb írásában a 
halálnak a képe. Egyel őre tehát sem a hasznos lámpásnak, sem pedig az 
egyetemes fényű  Napnak a szerepével nem vigasztalhatja magát Szenteleky. 
Sem. Schopenhauer, sem pedig Ady nem mutathat számára járható utat. 

Ezekben az években kizárólag imitálni tudja azt, amit a német gondolkodó 
a művész és a művészet alapfeladatának tart. Nincs bizonyítékunk arra vonat-
kozóan, mennyire ismerte Schopenhauer tanítását. Meglehet, hogy csak egyes 
műveit olvasta, s az esztétikai fejtegetéseknek csupán a saját problematikáját 
érintő  részei kötötték le a figyelmét. Mindenesetre nemis egyszer idézte, s akkor 
is sokat köszönhet e romantikus esztétikának (zsenikultusznak!), ha alkatának 
jóvoltából sok mindent másokon (például Reviczkyn) keresztül szívott is fel, 
hiszen a szóban forgó esztétikának a divatja a századforduló idején kulminált. 
Szóban forgó tanulmánya, bár látszólag elkanyarodik Schopenhauert ől, legvé-
gül oda tér vissza, ahonnak kiindult. Ezt mondja ugyanis m űkedvelő  közönsé-
gének: „A művészet — Schopenhauer szerint — megváltás, a m űvészet az élet 
igazolása. Egyedül. a m űvész, a géniusz az, aki vigasztalást visz be az életbe." 

A viszonylag nagy kört a modern művészet szempontjaival azonosulva 
futotta be Szenteleky. Mondanivalóját eléggé leegyszer űsítve adja el ő , mint-
hogy alig lép túl azon az általánosságon, amely szerint a hagyományos 
művészet természet- és értelemközpontú, szemben a lélek világát tükröz ő  új 
törekvésekkel. Minthogy könyvtárának nyoma veszett, nem tudhatjuk, 
mely könyvekb ől készülve tartotta meg átfogó el őadását. Ez pusztán ott 
késztet bennünket ellenvetésre, ahol. elkerüli az el őadó figyelmét, miszerint 
az expresszionista költ ők műveinek antropológiái. (ősi szorongást, végtelen-
be vágyást tükröző), tehát objektív fedezete van. Igy aztán a modern törek-
véseknek és a saját írói gyakorlatának a kompromisszumaként kell szemlél-
nünk e meghatározást: „Az új irányok költ ője a végletekig szubjektív. Nem. 
akar kívül kerülni, hanem még mélyebben hatol saját lelkébe. Csak érzéseket 
ád minden gátlás, formai akadály és tudatos megfigyelés nélkül. Felnyitja a 
zsilipeket, hadd zuhogjanak az érzések, a legtitkosabb ösztönök. Semmi 
tudatosság, semmi önelemzés, semmi fáradt meditálás, hanem csak fékezet-
len erő , melyet ősi ösztönök mozgatnak, és tettre vágyás, tenni akarás. Nem 
ismer rímet, formai nehézségeket, szinte azt mondhatnók, nincs is formája, 
mert a forma is gátolná a tökéletes szubjektivitás kitörését.” 
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Szenteleky Kornél. sohasem adta. a. józan értelmen alul, s ezért, nyilván 
Schopenhauer tételét ől sem függetlenül, nem az irányzatot, hanem az alko-
tói individualitást tartotta mindenekel ő tt fontosnak. Ez abban a vitacikké-
ben is tükröződik, amelyet 1923. január 3-án Haraszti Sándor provokatív 
írása kapcsán közölt a Bá ćsm.egyei Naplóban. Itt nem csupán egy alkotói 
módszernek az etikáját védi, hanem a saját lelkiismeretét is nyugtatgatja, 
amikor kijelenti: „az individualista m űvész még nem burzsuj művész is". 
Ennek megfelelően (az előbb tárgyalt elméleti írásához visszatérve) a költ ők 
költőjének tekinti Ady Endrét, aki egy és oszthatatlan, vagyis egyetlen 
irányzat kaptafájára sem húzható. Arra példa ő , amit írónk hosszú évekig 
képtelen volt megvalósítani: meg-megújuló szellemi és erkölcsi erkölcsi 
erőből táplálkozó éietpárti.sá.gra. Szenteleky magatartása paradoxnak tetsz-
het ebben a kozmopolitizmusba menekül ő  időben, ha megfeledkezünk róla, 
hogy írónk, kissé konzervatív világirodalmi kultúrája mellett is, a mérsékel-
ten újító magyar prózának a támogatója és m űvelője volt A Hétnél, ahol 
azonban még távol volt tőle Ady költészetének és társadalomképének teljes-
sége. Akkor még nem is szembesülhetett vele. 

Nem is csoda, hiszen neki fiatalkorától kezdve abban a tudatban kellett 
élnie, hogy alkata eleve megakadályozza Ady csúcsainak a meghódításától. 
Pedig azok közé tartozott, akik, miként e tanulmányában is olvassuk, legjob-
ban tudták: „A művészet örök keresés, örök keresése annak az útnak, mely 
az örök szép hegyormára vezet." Schopenhauer árnyéka azonban ekkor még 
elérhetőbb volt számára, amit mi sem bizonyít annál jobban, mint hogy 
szóban forgó előadása végén ahhoz tér vissza, akit el őször a számára idegen, 
vagy legalábbis kevésbé rokonszenves nevekkel (Kanttal, Hegellel, Hume-
mal, Szent Tamással, Nietzschével) együtt említett. Közvetlenül e „hazaérke-
zés" előtt még egy (máskor is visszatér ő) állomása van ennek a körutazásnak: 
a Leopar.dié. Nem véletlenül, mivel 1927-ben, tehát az Ady-féle magatartás 
melletti elkötelezettségét megel őző  évben, a Madáchról szóló tanul-
mányában (Madách Imre. In: Ugartörés, 1944) ismét egymás mellé kerül a 
német filozófus és az olasz költ ő . Méghozzá nem is csupán egy pillanatra, 
hanem — mint kedves társaság — viszonylag sokáig, az esszéíró szellemi 
rokont keres ő  osztön ének megfelel ően. 

Nem azért idézi fel Szenteleky ezeknek a nagyságoknak az árnyát, hogy 
kevesebbet kelljen beszélnie arról, akinek munkásságát a körülmények té-
maként kínálták számára. Nem, Szenteleky hosszan ír Madáchról, akinek 
eszméje nem csupán a drámáját, hanem ezután következ ő  cselekvő  korsza-
kát is ihlette, ám előbb fontosnak tartja megemlíteni azokat, akikre több 
vonatkozásban is hasonlított, anélkül, hogy tudott volna róla. A betegség, a 
boldogtalanság, a zseninek a magánya az, ami szerinte összekapcsolja ezeket 
az embereket. A magyar drámaíró sorsában való túlzott elmélyedés indítéka 
jobban megvilágosodhat, ha arra emlékeztetünk, hogy a beteges ifjúnak a 
„biedermeier világfájdalom"-ban való szenvelgése két ízben is említtetik. 

Szenteleky, aki tragikus tudattal, az önámítást elutasítva, gyönge írónak 
tartja magát, er őgyűjtés céljából, egy végső  nagy lehetőség minél teljesebb 
kihasználásának lappangó reményében folyamodik azokhoz, akiknek az 
élete annyira nehéz volt, mint az övé, mégis hatalmasat alkottak. Úgy érzi., 
nincs igazán közel ezekhez az írókhoz, példájuk idézgetése, nevük emlege-
tése még nem segített rajta. Akkor kerülhet majd igazán közel hozzájuk, ha 

510 



a bátran vállalt cselekvésben önmagává válhat; ha mások után lebeg ő  kísér-
tetből. élő  és alkotó emberként születik újjá. A saját akaratából képtelen 
megtenni a sorsdöntő  lépést. Pedig munkatársa, Dettre János már ebben az 
időben papírra veti azokat a sorokat, amelyek egyedüli hiteles megokolásai. 
lehetnek a kisebbségi irodalom. létezésének, s amelyeknél többet és mélyeb-
bet Szenteleky későbbi programja sem adhat. S ő t, nem túlzunk, ha azt 
állítjuk, hogy ami a vezér szervez ői és szekesztői munkásságában id ő tálló-
nak bizonyult, azt Dettre János a Bácsmegyei Naplóban már 1924. november 
16-án megfogalmazta: „Az utódállambeli magyar már most is egész más 
szemmel figyeli az eseményeket, mint idegen országok magyarjai, habár 
nyelvben és kultúrában édestestvérei maradtak. Más célok hevítik őket, más 
problémák foglalkoztatják, más-más feladatok el ő tt állnak, más-más gazda- 
sági elhelyezkedésben vívják az élet csatáit, megváltozott a mili ő  és megvál-
tozott az élet tartalma, az új vizekre új evez ők jöttek és új bor az új töml őbe. 
(...) A kisebbségi magyar hangja egészen új hangot, egészen friss mentalitást 
és új lendületet fog hozni a magyar irodalomnak. A kisebbségi magyarság 
betöltetlen kívánságain, orvosolatlan sérelmein, új, szokatlan, sokszor fáj-
dalmas elhelyezkedésén megsokasodott mondanivalók új tartalmat jelente-
nek majd a magyar irodalomban. Ez az új hang, az új tartalom meg fogja 
találni a kifejezés új formáit is, mint ahogy igazi, elhallgathatatlan, végzetes 
kikívánkozó mondanivaló még soha nem jelentkezett elny űtt formában." 
Nem véletlenül kapcsoplja tehát Bori. Imre Dettréhez Szentelekynek az 
1924-es vitákban megfogalmazott gondolatát, mondván, hogy a kés őbbi 
vezér lényegében osztozott „a Dettre János újabb megszólalásában olvasha-
tó gondolattal, hogy »az utódállamokban felpezsdül ő  irodalom mindenütt 
kritika és tekintély után sóvárog...«". (A jugoszláviai magyar irodalom története. 
Újvidék, 1968. 26.) 

Időnként, persze, a legkövetkezetesebb, legátfogóbb szemlélet ű  publi-
cistának, Dettre Jánosnak is elbizonytalanodik a hangja, hiszen a szellemi. 
provincia és a nehézségek nagysága nem. mindig tölti el optimizmussal a 
vállalt feladatoknak a teljesít őjét. Eppen ezért természetes, hogy az orvosi 
hivatásának és műkedvelői magányának élő  Szenteleky még sokáig nem érzi 
magát indíttatva, hogy az „új evez ők"-ért nyúlva végre meglelje élete értel-
mét. Mivel pedig az irodalomteremtés anyagi vállalkozás, s ő t gyakorlati 
szervezőmunka is, mi több: következetességre törekv ő  ítélkezés, tisztázott 
elvek szerinti válogatás, tehát naponta vállalandó kockázat, ezért Szenteleky 
Kornélt Dettre Jánosnak a több mint két évvel kés őbbi, második nagy 
kihívása (Amnesztia vagy statárium? Bácsmegyei Napló, 1927. január 9.) még 
nyomatékosabb elzárkózásra készteti. Ezzel együtt azonban bels ő  háborgá-
sa,. ellentmondásossága is n ő . Hogy miként, azt már az els őként idézett 
Dettre-cikkel kapcsolatos reakciója el őrevetítette. Mert míg Dettrének igazat 
adott a haladó európai szellemt ől való elszakadás miatti aggályát illet ően, a 
vágyra, mint pótkielégülésre hivatkozva (Közbeszólás. Bácsmegyei Napló, 
1925. május 9.), addig egy évvel kés őbb a barátnéjához, Szattler Katinkához 
írt levelében ismét a vágyak általi teljes kielégülésre tev ődik át a hangsúly, 
vagyis Szentelekyt önmagával és Dettrével szemben ismét cserbenhagyja a 
realitásérzéke, pontosabb: továbbra sem adja fel az önámítást. „A legfonto-
sabb ellenvetés, amely utolsó levele után tollamra tolakszik, a Dettre-féle 
idézet és az azzal azonosítás. Nem igaz, százszor nem igaz a »partra vet ődés«, 
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az elszakadás, a »messzire kiesés«! Én lázadozom eddigi életem és jelenlegi 
helyzetem ellen, de azért sohasem érzem, hogy elvesztettem a kapcsolatot a 
szent viharokkal, a szellem száguldó szárnyalásával. Én ott vagyok, velük 
vagyok, a harcosok, hív ők első  soraiban dalolok és marsolok, én nem marad-
tam le, én nem vetődtem partra... (...) Én nem hiszem azokat a meggy őződé-
seket és hiteket, melyet a partrajutá.s pillanatában vallottam, és másnak, 
újabbnak érzem és hiszem magam, mint pld. hat év el ő tt, mikor Európa egyik 
parvenü fővárosát kilenc évi ottlakás után elhagytam." Nem, Szenteleky 
Kornélnak az írásaiban a húszas évek közepén szemernyivel sincs több 
optimizmusa, mint mikor a Magyarországtól elcsatolt provinciában úgy 
látszott: már csak az édesanyjával, a húgával és a betegeivel tör ődhet. 
Időközben a húgát elveszítette, s ő  is egyre inkább betegápolásra szorult, ám 
világpolgári magányának kifejezésére akkor is igényt tartottak a lapok, ha ő  
nem tartotta hiteles alkotásnak azt, amit csinált. Igy aztán az idézett levélben 
említett együtthaladásnak a. realitása nem több magasszint űségében elvont 
polgári. humanizmusnál. 

Mindezt tudva semmi újdonságot sem találhatunk az 1927-es Dettre-
üzenettől való egyértelmű  elzárkózásban. Legfeljebb a leend ő  vajdasági. 
irodalommal szembeni dacot találhatjuk túl nagynak. Ennek oka esetleg 
abban lehet, hogy Dettre cikke meghirdetett, testre szabott pályázatra ha-
sonlít. A későbbi vezér nyilván nem érez magában elegend ő  erőt, hogy egy 
ilyen magasrendűen új igényt kielégítsen. Dettre szerint ugyanis „nagy 
hiányossága a vajdasági irodalomnak, hogy nincs szerkeszt ője. Nem napila-
pok szerkesztő  uraira gondolok — mondja —, de egy kicsit Kazinczy Ferencre 
vagy akár Osváth Ern őre, szerkeszt őre, akinek egyetlen szent ügye van: az 
irodalom, aki felkutatja a tehetségeket, aki neveli az ígéreteket, aki verekszik, 
harcol, hogy nyilvánosságot kapjon a hivatottság, akiben határtalan sok a 
szeretet mindenkivel szemben, aki megérzi a tehetség istenszagát, de akiben 
határtalanul sok a kíméletlenség is, amivel a nyomdafesték nyilvánosságától 
távol tartja a tehetségtelenséget". 

Dettrének e hangzatos követelése szerkeszt ői-értelmiségi szerepválla-
lásával függ össze. Könnyebb tudni, hogy mit kell tenni, mint a munka 
folyamatos végzését vállalni. Ezért oly határozott Szenteleky válaszában az 
elutasítás. Ez természetes is, hiszen — miként Dér Zoltán állítja — „Szenteleky 
mélyebben élte át a hiányok, a teng ődés tragikumát. S ahogy kétségbeesé-
sében az egész hagyományt és az egész közeget átgondolja, lerombolva azt 
is, ami van, abban nem a »ne is legyen!« gondolata vezérli, hanem a ránehe-
zedő  gorid, a fojtogató görcs valamilyen föloldásának indulata". (Uo.) Más 
szóval: Szenteleky eleve lehetetlennek tartja a vajdasági életet tükröz ő  iro-
dalomnak a megteremtését, illetve még mindig úgy véli: a küszködés nem 
éri meg a fáradságot. Mert „nagy er őfeszítéssel, megtagadott hittel, kínos 
kereséssel lehetne csak olyasvalamit csinálni, amire a »vajdasági« jelz ő  ille-
ne". (Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalom"-ről. Bácsmegyei Napló, 1927. 
január 30.) A közeg — Szenteleky rokokós beütés ű, újromantikusan bieder-
meieres képzeteiben — ősidők óta művészetellenes, rövidlátón önz ő, ső t 
romlott is. Ebből logikusan következik, hogy semmib ől lehetetlen valamit 
alkotni, az emberanyag belátható id őn belül nem tartalmaz magában cél-
szerű en formálható, gyarapítható min őséget. „A helyzet megváltoztatásá-
nak igénye" — amit Bori Imre irodalomtörténete lát bele Szenteleky válaszába 

512 



— ekkor még csak páneurópai vágyálom és mindennapi segít ő  szándék, 
cselekvő  humanizmus. Beteljesülés nélküli alkotói görcs. Mindazonáltal 
Bori kissé elnagyoltan és korszakközpontúan gondolkodik, amikor e válasz-
cikk kapcsán úgy véli, hogy „Szenteleky tagadása és a Napló körének 
negációja között különbségeket kell tennünk: az egyik oldalon ugyanis az 
alkotó ember problémái az ösztönz ők, a másikon egy irodalmiság csődje 
ébreszi a tagadás szellemét". (A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvi-
dék, 1968.) Egyrészt ugyanis Szenteleky ekkor még inkább fáradtan álmodo-
zó epigon, mint „alkotó ember", másrészt pedig a publicista és szerkeszt ő  
Dettre János, a Tanácsköztársaság idején a forradalmi átalakulásnak egyik 
vezető  embere, a maga nemében vérbeli alkotó. Korántsem els ősorban azért, 
mert novellákat is írt, hanem azért, mert ő  már a húszas évek közepén 
sürgette és lényegláttatón megfogalmazta mindazt, amit kés őbb a vezér, 
immár a művészetben is hiteles alkotó emberként, kultúrát és irodalmat 
teremtő  programként vállalt. Mélyen befolyásolta, el őkészítette azt a ki-
sebbbségi művelődési koncepciót, amelynek megvalósításán, tehetségének, 
fölkészültségének és kivételes erkölcsiségének jóvoltából, els őként ő  kez-
dett dolgozni, s amelyet korántsem csak az elfoglaltsága miatt kellett másra 
bíznia, hanem főleg amiatt, mert még 1925 októberében, tehát az itteni 
magyarság irodalmát elméletileg felvázoló cikkeit követ ően, kiutasították az 
országból. Kés őbbi vezérünk tehát nem csupán Dettre János m űvelődéspo-
litikai-esztétikai leckéjét tanulta meg, hanem vajdasági példaképe és barátja 
sorsából a tanulságot is levonta. Vagyis a Dettrének szóló elutasító válasza 
hátterében az önvédelem szorongása is ott lappanghat: nem érthet nyíltan 
egyet azzal az emberrel, akit már,több mint egy éve kiüldöztek, s most a 
távolból (Szegedről) élesztgetné a tüzet, amely megsütötte. A beteges Szent-
eleky tehát azért sem tartja lehetségesnek a dettrei, az igazi értelemben vett 
vajdasági irodalomnak a megteremtését, illetve lényegében azért nem látja 
„kifizetődőnek", mert nem akar úgy járni, mint az emigráns Dettre, akinek 
— mint emigránsnak — közel sem volt itt annyi veszítenivalója, mint neki, a 
házat vásárolt és a családjáért is felel ős orvosnak. Szenteleky Kornél regio-
nális irodalmat megalapozó elmélete mögött (miként Herceg János erre már 
felhívta a figyelmet) azért van nagyobb szerepe a kisebbségi ember nyomo-
rúságos tapasztalatának, mint ahogyan azt a felületesen olvasók gondolni 
szokták, mert riasztó példa tanította meg arra, hogy nem ajánlatos teljesen 
nyíltan fogalmazni. 

Mindez azonban már Ady zászlaja alatt van, ahova viszonylag kés őn jutott 
el Szenteleky és a köréje csoportosuló írók többsége. Mert Ady szelleme hama-
rabb és mélyebben befolyásolta az utódállamok magyarságának a szellemi 
életét, minta Vajdaságban. Szerencsére ami nálunk késett, az nem múlt. S ez azt 
jelenti, hogy a vezér immár nem csupán el őadásokat tartott Kelet-Közép-Euró-
pának legnagyobb újabb kori költőjéről, s nemcsak Mladen Leskovacnak se-
gédkezett az Ady-versek szerb nyelven való megjelentetésében, hanem cse-
lekvő  módon vállalta is annak a lehet ő  legnagyobb látószögű  programját, a 
magyar nemzeti sajátosságok meg őrzését és az itt élő  népek barátságának 
szolgálatát. Legalábbis úgy, ahogyan a lehet őségei engedték. 

(Folytatjuk) 
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SZEKERES LÁSZLÓ 

AZ AFRIKA-KUTATÓ MAGYAR LÁSZLÓ 
SZÜLETÉSÉNEK 175. ÉVFORDULÓJÁRA 

Az Afrika-kutató Magyar László neve és alakja el ő ttem először régen, még 
gyermekkoromban merült fel. Meglepetéssel olvastam valamilyen régebbi 
folyóiratban, hogy magyar émber létére valahol Dél-Afrikában a négerek 
királya volt. Még ma is el őttem dereng, hogy egy illusztráció is kísérte a 
cikket. A rajz egy nagyobbacska bödönhajó orrában uralkodói pózban ábrá- 

' zolta, ahogy egyik lábát a hajó peremére emelve, puskája csövét a combjára 
fektetve, parafasisakkal a fején, a korabeli Afrika-kutatók jellegzetes világos 
öltönyében áll, miközben mögötte néger bennszülöttek ülnek evez őkkel a 
kezükben. Ez a kicsit romantikus hangulatú kép emlékeimben hosszú ideig 
nem változott. Nem változhatott, mert Magyar Lászlóról nem sokat tudtam., 
mivel emlékét elsősorban és majdnem kizárólag szakmai, földrajzi körökben 
ápolták, azokban sem nagyon intenzíven. Meg azután sokáig titok volt 
előttem, hogy köze van Szabadkához, illetve hogy életének egy rövid sza-
kasza. szorosan fűződött városunkhoz. Végezetül felfedezéseinek jelent ősé-
gével sem voltam tisztában. Nem tudtam, hogy életm űve, ha a körülmények 
miatt nem. is vetekszik, de nem sokkal marad el a nagynev ű, gazdag nyugat-
európai utazók felfedezéseinek értéke mögött. 

A gyermekkori kép lassan természetesen alakult, reálisabb lett. Ennek 
ellenére megesik, hogy — ha-róla van szó — fölelevenedik a régi képzet, és a 
nélkülözésekbe, gyakran emberfeletti küidelmekbe, meg nem. értésbe bele 
fáradt, törékeny, beteg ember még m.a is büszke, megbecsült királyként 
jelenik meg előttem. Ha a képzelt ábra hamis és ellentmond is a nyers 
valóságnak, időközben mégiscsak hírnevessé vált földink — azt hiszem — 
teljes mértékben kiérdemelte a felmagasztaltatást, azt, amit az élet megtaga-
dott tőle. Az idén van születésének 175. évfordulója, s ebb ől az alkalomból 
elevenítjük fel emlékét. 

A hányatott sorsú férfi élete tele volt eseményekkel, váratlan fordula-
tokkal. Életútjának számtalan mozzanata homályba vész, még égynéhány 
lényegbe vágó részletr ől sincs pontos vagy akár kielégít ő  adatunk sem. A 
róla szóló írásokban, méltatásokban helyenként egymásnak ellentmondó 
állításokat, utalásokat is találni. Azzal, hogy írásunkkal lerójuk őszinte tisz-
teletünket iránta, reméljük, hogy néhány Új adattal hozzájárulhatunk vele 
kapcsolatos ismereteink b ővítéséhez is. 

Magyar László nevével a szabadkai, vajdasági sajtóban az elmúlt fél 
évszázad folyamán csak elvétve lehetett találkozni. Emléke itt nálunk folya-
matosan csak a harmincas évek derekáig élt, addig, amíg az egykor híres és 
gazdag szabadkai család egyes tagjai még itt éltek, és maguk között, valamint 
környezetükben megóvták a feledést ől az egyébként számukra kellemetlen 
mellekzöngéktől nem mentes rokon nevét. 

Ki is volt Magyar László? Mi köze volt Szabadkához? Milyen emlékek 
éltek itt róla? Megkísérelem röviden összefoglalni. 

Talán egész életére jellemzőnek tarthatjuk azt, hogy születési helyér ől 
nem kevesebb, mint öt változat volt forgalomban: Dunaföldvár, Szeged, 
Jánoshalma (az egykori Jankovác), Szombathely és mindezek mellett Szabad- 

514 



ka is. A hiteles adatok azt bizonyítják, hogy Szombathely mondhatja magát 
szülővárosának. 1818. november 13-án ebben a városban adott neki életet az 
a szerencsétlen Horváth Anna nevezet ű  leányanya, aki a szülés után nem-
sokára ismeretlen körülmények között halt meg. Egyébként az anya kiléte 
körül is több homályos körülmény vár még tisztázásra. 

A kis Ladislaus, akinek a születési anyakönyvben a neve alatt ott áll, 
hogy törvénytelen gyermek, Horváth vezetéknévvel kezdte el hányatott 
életét. Ha anyj áról nem is, apjáról, id. Magyar Imrér ő l, aki az első  pillanatban 
meghátrált és gyermekét nem fogadta el, már sokkal többet tudunk. A 
kérdéses időszakban gróf Festetics György csáktornyai uradalmának volt 
gazdatisztje, ezt az állást azonban ismeretlen okból 1819-ben feladta. 1821-
ben házasságot kötött Gremsperger-Geréby Klárával, aki által jelent ős va-
gyonhoz jutott, ami után Ötömösön birtokot vásárolt, amelyet mint tapasz-
talt közgazdász és praktikus gondolkodású ember hatalmas vagyonná gya-
rapított. 1840-ben kijárta azt is, hogy nemesi rangot kapjon és felvette az 
„ötömösi" előnevet. Id ővel az ötömösi 1566 katasztrális hold mellé birtoko-
kat szerzett még Átokházán, Ludason és Zobnaticán is, azzal, hogy Szabadka 
központjában egy nagy házzal és egy palotával is rendelkezett a család. A 
ház a Széchenyi téren (Októberi forradalom tér, a zsinagóga túloldalán álló 
sarokház), a palota pedig az Oskola utcában állt (Strossmayer utca, a zene-
iskola mai épülete). Amikor 1872-ben az Oskola utcai Magyar-házat az örö-
kösöktől a város a törvényszék elhelyezése céljából megvette, annak emele-
tén harminc, a földszinten pedig tizenhárom helyiséget számoltak meg, 
azzal, hogy az utóbbiakban istállók, kocsiszínek és mellékhelyiségek voltak. 

Ezeknek az adatoknak az ismeretére azért van szüksé g, hogy fel tudjuk 
mérni az apa mérhetetlen sz űkkeblűségét, amikor fia Afrikából való haza-
utazásának költségeit nem volt hajlandó fedezni. Amikor az néhány hasonló 
levelének egyikében közölte vele, hogy haza szeretni jönni és itthon rendez-
ni iratait, feljegyzéseit, akkor ő  megdöbbenését és rosszallását fejezte ki. A 
következőket válaszolta neki: ,,...itthoni állapotaink olyan nyomorúságo-
sak, hogy azokba jelenleg visszatérni esztelenség." Igaz, ezt akkor írja, 
amikor a levert forradalom és a könyörtelen elnyomatás miatt nálunk csak-
ugyan nem lehetett könnyű  az élet, de talán mégsem volt elviselhetetlen egy 
olyan ember számára, aki Fényes Elek 1851-es adata szerint a Csongrád 
megyei Ötömös főbirtokosa volt. Elutasító magatartásával fiának nagy fáj-
dalmat, a magyar, illetve az egyetemes tudománynak pedig óriási vesztesé-
get okozott, mert azáltal a „sötét Afrika" legismeretlenebb tájain szorgalma-
san és kitartóan gyűjtögetett tudományos megfigyelések, feljegyzések és 
bizonyára térképek, amelyek élete utolsó, termékeny szakaszának értelmét 
jelentették, nem válhattak közkinccsé. 

Térjünk azonban vissza a kis árvához és lássuk, hogyan alakult további 
sorsa. 

Anyja halála után egy ideig anyai nagyanyja nevelte, de — a j elek szerint 
— apja nem tévesztette szem el ől, ami abból látható, hogy — ismeretlen 
körülmények között — magához vette, pontosabban Dunaföldváron él ő  
özvegy édesanyjára bízta, habár nem fogadta törvényes gyermekévé. 
Később írt leveleinek vallomásszerű  megjegyzéseiből kiderül, hogy a kis 
Horváth Lacikának ott sem sok rész jutott abból, amit családi melegségnek 
neveznek. Az élénk, állítólag csintalan és eszes, de er ősen kancsal fiúnak az 
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elemi iskolában sem lehetett felh őtlen az élete. El őmeneteléről nem sokat 
tudunk, mert az iskola, amelyikbe járt, az 1858-as t űzvészben, irataival 
együtt, a tűz martaléka lett. Mindazmellett feltételezhet ő, hogy jó tanuló 
volt, mert apja az elemi elvégzése után, 1831-ben beíratta a kalocsai piarista 
gimnáziumba. Valószínűleg akkor szánta rá magát arra is, hogy törvényes 
gyermekévé fogadja. Kalocsán nem sokáig maradt, mert apja kocsit küldött 
érte és Szabadkára hozatta, hogy most már mint Magyar László az itteni 
gimnáziumban fej ezze be középiskolai tanulmányait. Hogy erre miért került 
sor, arra — azt hiszem. — dr.. Krizsán László, Magyar László életm űvének 
legavatottabb kutatója adta meg a választ, aki szerint az a társadalmi el őíté-
letektő l való félelem, amely korábban a gyermek megtagadására késztette, 
később a már köztiszteletben álló férfiúnak nem tette lehet ővé törvénytelen 
gyermek nevelését. 

Tizennégy-tizenöt éves lehetett a Lászlóvá cseperedett legény, amikor 
Öttöm.ös irányából bekocsiztak vele a szélmarta legel őkön át a kanyargós 
majsai úton az akkor már fiatal akácerd őkkel is övezett Szabadkára. Abba a 
városba, amely —nagy kiterjedése ellenére — elég falusiasan hatott, bár kezdte -
magára ölteni az igazi városias jelleget. Kicsit szokatlan lehetett a fiúnak az, 
hogy körülötte nem csak magyarul szólalnak meg az emberek, hanem ott-
honos a bunyevác és a szerb idióma is, s hogy az iparosok m űhelyeinek 
egyikében-másikában németül folyik a társalgás. (A szerb szó némileg emlé-
keztethette Dunaföl.dvárra., ahol akkortájt még létezett egy kisebb pravo-
szláv kolónia.) Szabadkán még élénken élt a szabad királyi városi. rang 
elérésének az emléke (1779), az új városháza még vadonatújan, ti.sztá.n állt a 
piactér déli felén (1828), szemben a szintén újnak számító Szentháromság 
szoborral (1815) és maga a f őtéren álló iskola sem számított régi épületnek 
(1818). 

A lassan érett korba lép ő  Magyar László fokozatosan megfigyelhette, hogy 
a város társadalmát állandóan politikai viszályok foglalkoztatták, amelyek a 
javak és a politikai presztizs körül kavarogtak 1892-ben a nagy m űveltségű  
Iványi István is azt írja, hogy „Szabadka mindenkor egyes családok egymás 
közötti torzsalkodásának fészke volt". Más részr ől azt is megállapíthatta, hogy 
a társadalom, egészét tekintve, ha talán nehézkes és tanulatlan is volt, de hajlott 
a reformista, sőt forradalmi eszmék befogadására. 

A két végletre több példát is lehet idézni. Ím.e: az 1830-as évek elején 
Mukits Simon ta.nácsnokról olyan híreket terjesztettek, hogy egyik szolgá-
lóját tüzes kemencébe vetette, miközben a latin iskola, a „gimnázium." már 
csaknem száz éve fennállt; 1828 óta önálló magyar nyelv ű  tanítóképz ő  
működött; már megkezd ődött az akkoriban divatos társaskörök és kaszinók 
szervezése; gyakoriak voltak a színházi vendégszereplések és a városnak kis 
zenekara is volt. Végeredményben nem lehetett a véletlen m űve az sem, 
hogy Magyar László féltestvére, József honvéd f őhadnagy 1849-ben Komá-
romnál hősi halált halt. Sajátos jelenség lehetett az is, hogy az akkortájt 
többségére nézve szláv, zömmel bunyevác lakosú város a harmincas években 
odaadóan harcolt a magyar nyelvnek a latin helyett való bevezetéséért a 
közigazgatásba. 

A városnak ebben az id őben néhány különösen nehéz éve volt. Közvet-
lenül. Magyar László érkezése el őtt, 1828-ban rendkívül rossz volt a termés-
hozam, a következ ő  évben állatvész pusztított a határban, 1831-ben pedig itt 
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is megjelent a félelmetes kolera és csaknem háromezer ember életét oltotta 
ki. Lehetségesnek tartom, hogy ezek a körülmények lényegesen hozzájárul-
tak ahhoz, hogy az — enyhén szólva —nagyon takarékos, vagyonát félt őn 
őrző  és veszélyt sejtő  Magyar Imre maga mellé vette László fiát. 

Mivel az iskolai anyakönyvek a bennünket érdekl ő  évekből nem ma-
radtak meg, említsünk meg néhány adatot az akkori szabadkai hatosztályos 
gimnázium életéből. Az iskola a mai városháza helyén álló nagy sarok-
épületben működött. Igazgatóját, Furdek Kelement mint polgári személyt (!) 
1832-ben nevezték ki, a beosztott tanárok többsége Ferenc-rendi szerzetes 
volt. Fő  tantárgynak a latin és a magyar nyelv számított. Hogy az iskola 
fűtését és tisztán tartását a téli hónapokban megoldják, a diákoknak fejen-
ként 16 garast kellett befizetniük fa, f űrész, fejsze, valamint sepr ő  vásárlásá-
ra. A megmaradt összeget osztályonkén t azok között a szegény sorsú diákok 
között osztották szét, akik a tantermekben a t űzre ügyeltek és a tanároknak 
segédkeztek. 

Magyar Lászlónak Kalocsán el kellett válnia egyik jó barátjától, a két 
évvel fiatalabb Jámbor Páltól (a kés őbbi Hiadortól), akivel szabad idejében 
az Ezeregyéjszaka tündérmeséiben gyönyörködtek. Ezt a veszteséget azon-
ban Szabadkán egy itteni iskolatársa, Antunovics József pótolta, akivel 
hosszan tartó, őszinte barátság alakult ki. Antunovics akkor sem felejtette el 
barátját, amikor az hazájától mérhetetlen távolságra került, s őt, ha csak 
tehette, barátai körében és a f ővárosi lapokban ismertette egykori társa. 
felfedezéseit. Hunfalvy Pállal, a Tudós Társaság (Akadémia) kés őbbi tagjá-
val, a nagynevű  földrajztudóssal igyekezett támogatókat is szerezni., és 
Hunfalvy kérésére röplappal ismertette Magyar László életét. Ebb ől az is-
mertetésb ől származik az alábbi idézet is: 

„Mint gyermek csintalan és merész volt és friss elmetehetséget árult el. 
Olvasni szeretett, leginkább pedig utazásokat. Már mint kisebb tanuló, ha 
tengeri utazásokra szert tehetett, azokat egész szenvedéllyel olvasta; 
később, idősebb lévén, csakis ily leírások olvasásával foglalatoskodott... 
Mint ifjú az okosabbak társaságát kedvelte... ellenben az üresbeszéd űeket 
kerülte... vagy okosabb beszédekre utasította." 

Ez a jellemzés olyan ember tollából származik, aki Magyar Lászlót jól 
ismerte, kapcsolatban állt vele, s ha kissé talán túlzott is, az annak tudható 
be, hogy az irattal a kételked őket kellett meggyőznie arról, hogy védence 
megérdemli az erkölcsi és anyagi támogatást. Hunfalvy úgy tudta, hogy 
Magyar. Lászlót a gimnázium befejezése után „bölcsészeti tudományok ta-
nulására Pestre küldték", de ezt az adatot aprólékos utánjárással sem lehetett 
bizonyítani. Nem tudjuk, hogy 1836 és 1840 között mivel foglalkozott. Lehet, 
hogy Szabadkán volt, de az is lehetséges, s ő t az a valószínűbb, hogy Öttö-
mösön, a családi birtokon tevékenykedett, méghozzá nem mint családtag, 
hanem régi, Horváth vezetékneve alatt. Apja mindenképpen gazdálkodót 
szeretett volna bel őle faragni, s e célból 1840-ben maga mellé vette gazda-
tiszti gyakornoknak az Orczy bárók jankováci birtokára, ahol ő  jószág-
igazgató volt. Nyilván meg is mondta neki, hogy saját lábára kell állnia, mert 
bár adoptálta, nem fogadja el teljes jogú örökösének, és hogy a nemesi 
előjogokat sem hajlandó reá ruházni. Nem akarta, de talán nem is merte 
vagyonát kalandvágyó fiára bízni. 
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A sok keserűség után ez az új körülmény a becsvágytól sem mentes 
fiatalembert súlyosan érintette. Cziráky Gyula 1895-ben a Szabadka és Vidé-
ke egyik számában arról írt, hogy Magyar László egy alkalommal Dunaföld-
váron meglátogatta Teréz nev ű  gyermekkori ismerősét, akinek állítólag a 
következőket mondta: „Apám tudtomra adta, hogy nekem a Magyar név 
viselésére nincsen jogom; én törvénytelen gyermeke vagyok s anyám nevét 
vagyok kénytelen használni. Én tehát nem Magyar, hanem. Horváth László 
vagyok s ezt rendkívül restellem. Apámnak nagy gazdaságán e néven mint 
gazdatiszt működtem s még csak reményt nem táplálhatok arra, hogy a nagy 
vagyonból, melyhez atyám törvényes nejének útján jutott, csak valamit is 
kaphassak. Most jövök Székesfehérvárról, hol egy falka sertést adtam el 
apámnak. A pénzen — mit érte kaptam — elmegyek világgá... többé nem látjuk 
egymást..., s talán híremet sem fogjátok hallani." 

Nem tudhatjuk, hogy az állítólagos szóbeli közlésb ől mennyi igaz. 
Kétségtelen azonban, hogy hitelesnek látszó elemek lelhet ők fel benne. 
Tény, hogy Magyar László 1841-ben Fiuméba utazott, ott beiratkozott a 
tengerészeti akadémiára, két év alatt kit űnő  eredménnyel befejezte, és ha-
marosan tengerre szállt, amivel valóra váltotta régi álmát. 

Beutazta a fél világot, részt vett egy háborúban, ahol majdnem kivégez-
ték, mígnem eljutott a kalabári (nigériai) király udvarába, aki flottájának 
parancsnokává nevezte ki. Elefántcsontokból, állatb őrökből és aranyból álló 
„fizetésével" 1848 decemberében Benguelába, a mai. Angola területére hajó-
zott azzal a szándékkal, hogy felfedez őútra a kontinens belsejébe utazik. 
Innen jutott el a partoktól távol es ő  Bihébe, ahol szívesen fogadták. A 
fejedelem — barátsága jeléül — még a lányát, Ina-Kulla-Ozoro hercegn őt is 
feleségül kínálta neki. Mivel nem tehetett mást, az ajánlatot elfogadta. Új 
helyzetét kés őbb, amikor „államcsínyre" került sor, arra használta fel, hogy 
minél nagyobb területet j árj on be és kutasson át. Érdemes megemlíteni, hogy 
minden karavánja piros-fehér-zöld szín ű  zászló alatt vonult. Tíz éven át 
kutatta a délnyugat-afrikai területeket. Apósa váratlan halála, akit egy riva-
lizáló törzsfőnök ölt meg, arra kényszerítette, hogy Lucirában, a tengerpar-
ton telepedjen le. Az volt a szándéka, hogy rendezi kutatásainak eredmé-
nyeit és azokat hazaküldi. Terve csak részben vált valóra. Támogatásra, 
pénzre lett volna szüksége, ez azonban elmaradt. Hat év múlva, 1864. no-
vember 9-én nyomorúságos körülmények között hunyt el. Hagyatéka elkal-
lódott; állítólag tűz martaléka lett. 

Amikor 1859-ben, Hunfalvy János szerkesztésében és az Akadémia pén-
zén egy munkája német és angol kivonatokkal nyomtatásban megjelent, 
tevékenységére felfigyelt ahazai és a külföldi nyilvánosság is, hiszen ez volt 
a nagy földrajzi felfedezőutak korszaka (Livingstone, Stanley, Mikluho-
Maklaj). Itthon különösen az a meglehet ősen kicicomázott hír ingerelte az 
emberek fantáziáját, hogy egy afrikai hercegn őt vett feleségül és a királyi 
trón csak egy karnyújtásnyira van t őle. Szabadkán a család tagjai továbbra 
sem voltak hajlandóak közössége vállalni vele vagy ápolni az emlékét. 
Örökké megmaradt számukra fekete báránynak. 

Voltak azonban olyanok is, akik rajongva gondoltak „városuk nagy 
fiára".  

1895 nyarán, a millennium el őestéjén, a Szabadkai Iparos Ifjak 
Művelődési Köre megalakította a Magyar László emlékünnepélyt rendez ő  
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bizottságot azzal a céllal, hogy „Magyar László, városunk nagynev ű  szülöt-
te, a nagy Afrika-utazónak a születési házát emléktáblával jelöli meg — oly  
ünnepségek kíséretében, melyek méltók lesznek a nagy felfedez ő  nevéhez".  
Erre az augusztus 20-ára tervezett emlékünnepre alkalmi színdarab megírá-
sára írtak ki pályázatot és meg akarták hívni a helybeli egyleteket, a helyi, a  
fővárosi és vidéki lapok szerkeszt őségeit, a hazai hasonló célú köröket,  
tudományos társulatokat, valamint a megye városainak hatóságait és közön-
ségét.  

Az előkészületek nagy erővel kezdődtek. A szegedi illetőségű  Havas  
Antal Afrikai képek. Különös tekintettel Magyar Lászlóra címmel elbeszélő  köl-
teményt jelentetett meg. A Szabadka és Vidéke hírül adta, hogy Morvai  
Mamuzsics Béla színművet írt Magyar Lászlóról, amelyet az emléktábla  
ünnepélyes leleplezése napján fognak el őadni, kinyomtatták az emlékün-
nep programját és a városi hatóságtól kiigényelték a színház nagytermét is.  
Az ünnepség megtartására azonban nem került sor, mert ha túl kés őn is, de  
rájöttek, hogy Magyar László nem Szabadkán született, hanem — a család  
tudomása szerint — jankovácon (!). Vak vezet világtalant.  

Ezek után hosszú ideig nem esik szó a felfedez őről. 1932-ben azonban  
megtörik a jég: Magyar Emma, id. Magyar Imre unokája nyilatkozik a Napló  
újságírójának; 1935-ben ismét a Napló szomorúan közli, hogy a Zrinjski  
(Széchenyi) téri Magyar-házból elköltözött az utolsó Magyar-utód is; 1937-
ben ugyancsak a Napló Néger rokonai felkutatására indul Magyar Emma szubo-
ticai származású pilótanő  címmel beszámol arról, hogy Magyar Emma csatla-
kozni akar egy portugál expedícióhoz, végül pedig 1941-ben a Délvidéki  
Magyarság röviden és több súlyos tévedéssel tarkítva emlékezik meg Ma-
gyar Lászlóról. Ezt követően hosszú, hosszú csend következett, amelyet csak  
Kalapis Zoltán Régi bácskai és bánáti utazók című , 1987-ben az újvidéki Forum  
kiadásában me T'elent kötetben olvashatta tanulmán a tört me  



MAGYAR LÁSZLÓ 

TELCS EDE KÉT LEVELE 
ADALÉK A 45 ÉVVEL EZELŐTT ELHUNYT SZOBRÁSZMŰVÉSZ 
SZABADKAI KAPCSOLATÁHOZ 

Szabadka gazdag művelődéstörténetének terméketlen talaja a szobrászat. 
Vidékünket sok évtizeden át elkerülte a képz őművészet e fontos ága. Ez nem . 

is meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy városunk története során — ellen-
tétben az európai haladó polgári rétegekkel — sokáig mostohagyermekként 
viszonyult a múzsák kedvelői, a tudományok pártfogói iránt. 

Telcs (Teltsch) Ede 1872. május 12-én Baján született, 1  de nem sokkal 
később a család Szabadkán bukkant fel, ahol a leend ő  jeles szobrász a 
gimnázium alsóbb osztályait nem éppen fényes tanulmányi eredménnyel 
végezte el. A Szabadkai Történelmi Levéltár adatai szerint Telcsék a VI. 
körben levő  Gréczi (ma: Sienkiewicz) utca 153. sz. alatt tengették életüket. A 
fiú előbb Budapesten, majd Bécsben Hellmer és Zumbusch tanároknál nagy 
nélkülözések közepette folytatta szobrászati tanulmányait, de munkáiért 
méhány díjban is részesült. Kés őbb az antwerpeni világkiállításon, majd 
számos bel- és külföldi tárlaton érdemelte ki a m űértő  közönség elismerését. 
Figyelemre méltó eredményeket ért el az éremm űvészet művelése terén. 
Szobrai — több magyarországi városon kívül — néhány vajdasági helységben 
is megtalálhatók. Noha tanulmányainak befejeztével nem tért vissza Szabad-
kára, készséggel eleget tett a vidékünkr ől érkező  megrendeléseknek. 2  „Tö-
rekvéseit, művészetét sommásan szecessziósnak szoktuk nevezni és a meg-
állapítás helytálló." 3  Budapesten halt meg 1948. július 18-án. 

Az alábbiakban ismertetjük a Szabadkai Történelmi Levéltárban talál-
ható, Telcs Edével kapcsolatos dokumentumokat. 

Miután Jámbor Pál. (Hiador) szabadkai író és költ ő  1897. április 14-én 
elhunyt, Haverda. Mátyás főgimnáziumi igazgató és Loósz István f őgimná-
ziumi tanár kezdeményezésére még ugyanabban az évben megalakult a 
Jámbor-síremlék végrehajtó bizottsága. Gy űjtőívet nyomtattak, amelyben 
hosszan méltatták a semmiféle anyagi elismerésben nem részesült író mun-
kásságát. Véleményük szerint éppen ezért a hála jeléül megérdemelné, hogy 
porai fölött érdemeihez méltó síremlék álljon. Mivel kezdeményezésük nem 
talált kellő  támogatásra, dr. Reisner Lajos bizottsági tag 1906-ban bead-
vánnyal fordult a város vezetőségéhez. Ebben egyebek között elmondta, 
hogy a síremlék elkészítésére közadakozásból eddig 1464 korona és 71 fillér 
gyű lt össze, s hogy a pénzt Kosztolányi Árpád f őgimnáziumi igazgató őrzi.4  
Az író halálának tízéves évfordulójára való tekintettel csakis m űvészi értékű  
síremlék elkészítése jöhet szóba. 

Dr. Reisner folyamodványa kapcsán a törvényhatósági bizottság felszó-
lította Haverda Mátyás igazgatót, a síremlékalap bizottságának elnökét, 
hogy a társdadalmi úton már befolyt összeget a városi letétpénztárba szol-
gáltassa be. Haverda válaszában indítányozta, hogy a síremlék elkészítése 
tárgyában városunknak feltétlenül Telcs Ede hírneves szobrászhoz kell for-
dulnia. Annál is inkább, mert a művész a Kosztolányi Árpáddal folytatott 
beszélgetése alkalmával úgy nyilatkozott, hogy a síremléket a város és 
Jámbor. Pál iránt érzett hálából, illetve kegyeletb ől „minden haszon nélkül, 
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önköltségen elkészíti". A főgimnázium igazgatója ehhez még hozzáfűzte: 
,,...de eltekintve az anyagi haszontól a m űvész elismert híre-neve és azon 
kegyeletes vonatkozások, melyek őt a városhoz és jámbor Pál emlékéhez 
kötik, arra engednek következtetni, hogy a m űvészi feladatot bárki másnál 
sikeresebben fogja megoldani." 

A városi tanács a szobrászhoz intézett levelében mint lehet őséget meg-
említi, hogy az emlékmű  nemcsak síremlékként készíthet ő  el, hanem akár a 
főgimnázium előcsarnoka részére is. Telcs Ede 1907. április 6-i válaszlevelé-
ben kijelenti, hogy a legnagyobb örömmel hajlandó Jámbor Pál síremlékét 
díjmentesen megtervezni és megmintázni. 5  A közadakozásból összegyűlt 
ezerötszáz koronából és a törvényhatósági bizottság által kiegészített 
ugyanennyi összegb ől „már képes leszek egy monumentális hatású, termé-
szetesen nem túlterjeng ő  emlékművet készíteni" — állítja a művész. A vázla-
tot az év folyamán hajlandó elkészíteni és azt egy vegyes bírálóbizottság 
előtt bemutatni. De el őbb előnyösnek tartaná a helyszíni szemlét. Levelében 
egyebek között szóba hozza még az ércönt ők, kőfaragók költségvetését, a 
műszaki kivitel felügyeletének gyakorlását. 

Sajnos az emlékművel kapcsolatos további ismereteink hiányosak. 
Több évtizeddel később egy szobor felállítása kapcsán Szabadka ismét 

kapcsolatba lép Telcs Edével. 
Mi is történt voltaképpen? 
A katonai parancsnokság tanügyi el őadójának helyiségében 1941. má-

jus 2-án dr. Békeffy György városi ügyész a következ őket jelenti: 6  Néhai. 
Bodnár Imre szabadkai lakos a „szerb katonai raktárból kicsempészte" Er-
zsébet királyné bronz mellszobrát és azt magánál elrejtette, majd meg őrzés 
végett átadta avárosi ügyésznek. Dr. Békeffy a szobrot hajlandó a hatóságok 
rendelkezésére bocsátani és mindaddig őrizni, míg átvétele iránt intézkedés 
nem történik. A jelentés a következ őképpen záródik: „A szobor... a városi 
vasúti parkban állott s készít ője Telcs Ede szobrász, anyaga bronz, súlya kb. 
40-50 kg." A vezérkar főnöke néhány hónappal kés őbb engedélyezi, hogy 
Erzsébet királyné mellszobrát Szabadkán régi helyén újra felállítsák.A pol-
gármesteri hivatal azonban nagy dilemmában van. Miután a szobor kicsiny, 
olyan vélemény alakul ki, hogy az csak arra alkalmas kertészeti környezet-
ben (esetleg épület belsejében) helyezhet ő  el. „Emellett olyan artisticusan 
szép és finom, hogy elhelyezésénél a legnagyobb figyelmet érdemli meg. Ha 
telj esen kielégítő  elhelyezést nem nyerhet, akkora visszaállítandó múzeum-
ban kellene elhelyezni" — állítják a városatyák.? Közben az a gondolat is 
felmerül, hogy a szobor, amely a régi kis vasúti kertben állt a század elején 
(és amely kert azóta beépült), nemis a város, hanem a MÁV tulajdona. Ekkor 
a hatóság beidézi dr. Telcs Imrét, a szobrászm űvész nagybátyját, az említett 
szobor tulajdonjogának megállapítása végett, aki kijelenti, hogy a szabadkai 
Erzsébet parkban még a világháború el ő tt felállított szobrot Telcs Ede készí-
tette. A bővebb felvilágosítás céljából Telcs Imre megadja nagybátyja buda-
pesti címét: XII., Gömbös Gyula út 41. 

A szabadkai „kultúrtanácsnok" 1942 decemberében levelet intéz a szob-
rászművészhez, s Telcs Ede válaszában egyebek között elmondja, hogy 
Csatth ezredes ezredparancsnoksága idején elkészítette Erzsébet királyné 
bronz mellszobrát haraszti mészk őtalapzaton és azt a honvédlaktanya ud-
varán állították fel. „Nincs tudomásom róla, hogy ezen munkámat a laktanya 
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udvaráról valaha is a vasúti parkba áthelyezték volna, tehát lehetséges, hogy 
nem is az én munkámról van szó. - Úgy emlékszem, hogy a mellszobrot 
signáltam" - írja a művész. 

Vojnits Aladár „kultúrtanácsnok" nem sokkal kés őbb levéllel fordul 
Franki István ny. műszaki fő tanácsoshoz, dr. Papp állomástiszthez és Bagó 
Istvánhoz, a MAV altisztikör elnökéhez a szobor kipuhatolása ügyében. Erre 
Bagó azt válaszolja, hogy a szóban forgó m ű  legjobb tudomása szerint nem 
azonos a hatos laktanyában felállítottal. Közben - a polgármesteri hivatal 
nagy örömére - fényképfelvételt küld a vasúti kertben állott szobor leleple-
zéséről. A városatyák abban bíztak, hogy ez majd nagyobb lehet őséget nyújt 
a további kutatásra. De a kérdés megoldását megnehezítette az, hogy az 
előkerült műalkotást a művész nem látta el kézjegyével. Végül azt állapítot-
ták meg, hogy a fényképen látható bronz mellszobor - a nagy hasonlatosság 
ellenére - nem azonos a vitatott m űvel. Vojnits Aladár még beismeri, hogy a 
szoborügyben folytatott eddigi tájékozódás nem járt teljes eredménnyel. 
Még mindig nem állapítható meg, hogy tulajdonképpen hol is állott és ki a 
tulajdonosa az előkerült szobornak. 8  

A hatóság - talán utolsó lehetőségként - 1944. március 21-én beidézi 
özv. Bodnár Imrénét, aki többek között el őadja, hogy férje a szobrot legény-
korában szüleinél (Fels ősánc út 6.) rejtette el a kútban. Bodnár Imre külön-
ben egykor azt állította, hogy a szobor a vasúti parkból származik. Érdemes 
megjegyezni, hogy most egyesek szintén hasonló nézeten vannak. 

A dilemmának a szabadkai műszaki tanácsos vetett véget: „A háború 
alatt nem tartjuk célszer űnek a szobor felállítását. A szobor alapzatának 
elkészítéséhez szükséges anyagot ma beszerezni nem tudjuk." 9  

E sorok írója igyekezett a szoborügyről többet megtudni. A szabadkai 
könyvtár sajtógyűjteményében egyebek között a Zombor és Vidéke cím ű  lap 
1900. évi 42. és 73. számában olvashatunk a vasúti parkban felállított Erzsébet-
szobor leleplezési ünnepségéről, a vasúti alkalmazottak kezdeményezésér ő l. 
Csakhogy a lap a mű  szerzőjeként Stróbl Alajos (1856-1926) neves szob-
rászművészt jelöli meg, ami egyrészt Telcs Ede gyanakvását igazolja, másrészt 
pedig szertefoszlatja azokat a föltevéseket, állításokat, hogy a Szabadkáról 
korán elszármazott művész szobrát a vasúti parkban is felállították. 

Telcs Ede nem az egyetlen alkotó, akinek szabadkai kapcsolatára, mun-
káinak felfedésére, pontosítására mindeddig, a halála óta eltelt négy és fél 
évtized alatt sem került sor. Számos m űvet találhatunk múzeumokban és 
magánszemélyeknél, amelyekr ől közelebbit nem tudunk, holott hely- és 
művelődéstörténeti vonatkozásban felette értékes adatokkal gazdagíthat-
nánk városunk szellemi örökségét. 

JEGYZETEK 

A bajai múzeum rendelkezésére bocsátják 1948-ban, Telcs Ede halálát követ ően 
a művész hagyatékát. 
Likovno stvaralaštvo Madara u Vojvodini — Magyar képz őművészek alkotásai Vajdaságban 
1830-1930. A szabadkai Városi Múzeum kiadványa. 1973.. 	11. Katalógus. 
Telcs Ede emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria. Telcs Ede. Budapest, 1963. 9. 
Katalógus. 
Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Sz. T. L.). Városi tanács, II: 
405/1906; 26943. 
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Sz. T L., V. 10985/1943; 25927. 
Sz. T. L., V. 10985/1943; 32456. 
Sz. T L., V. 10985/1943; 49945. 
Sz. T L., V. 10985/1943; 9786. 

FÜGGELÉK 

Telcs Ede szobrászművész levele a szabadkai polgármesterhez Jámbor 
Pál síremlékének elkészítése kapcsán: 

„Nagyságos Polgármester Úr! 
3859/tan. 1907 számú nagybecs ű  átiratára — miután hosszabb ideig 

Olaszországban tartózkodtam — csak most elkésve válaszolhatok. 
Az annakidején Kosztolányi Árpád f őgymnáziumi igazgató úr elő tt tett 

igéretemet a legnagyobb örömmel és készséggel vagyok hajlandó beváltani, 
mely szerint néhai Jámbor Pál síremlékét ingyen tervezem és mintázom meg. 

Nagyságod átirata szerint 1500 korona gy űlt össze közadakozásból, 
amely összeg a törvényhatósági bizottság által 3000 koronára egészíthet ő  ki. 
Ezen összegb ől már képes leszek egy monumentális hatású, természetesen 
nem túlterjengő  emlékművet készíteni. 

Sulyt fektetvén arra, hogy a létesítend ő  emlékmű  minden tekintetben 
kielégítse a hozzáfűzött várakozásokat, a kivitel módozataira nézve a követ-
kezőket vagyok bátor proponálni: 

Az emlékmű  vázlatát még az idén elkészítem, és azt a szoborbizottság-
ból vagy törvényhatósági bizottságból kiküldött, valamint az Országos 
Tanácsból kiküldött vegyes jury birálata alá bocsátom Budapesten. 

Ugyanezen jury birálja felül és veszi át a végleges nagyságú kész mintát 
is, mely a jövő  év folyamán készítend ő  el. 

Az érczöntők, illetve kőfaragók költségvetését is a vegyes bizottság 
fogja áttekinteni, és a munkát saját belátása szerint kiadni, úgy, hogy nekem 
az ügy anyagi részével semmi gondom se legyen. Viszont szivesen vállalko-
zom arra, hogy a kivitel műszaki felügyeletét gyakoroljam. 

Miután Polgármester Úr a főgymnásium előcsarnokát is alkalmasnak 
tartja az emlékmű  befogadására, a vázlat megkezdése el ő tt — tekintve azt, 
hogy nemsokára úgyis dolgom lesz Szabadkán — még helyszíni szemlét 
tarthatunk. 

Maradtam őszinte tisztelettel 

Budapest 1907. IV. 6. 

Telcs Ede" 

Telcs Ede levele a szabadkai polgármesteri hivatalhoz az Erzsébet-szo-
bor kapcsán: 

„Tekintetes Polgármesteri Hivatal! 
A szabadkai Erzsébet-szobor tárgyában 40383/1942 szám alatt hozzám 

intézett kérdésre a következ őkben van szerencsém válaszolni: 
Mint a szabadkai 6. honvéd gyalogezred tartalékos hadnagya Csatth 

ezredes ezredparancsnoksága idejében (az évszámra nem emlékszem) készí-
tettem egy Erzsébet királyné mellszobrot és azt bronzból, haraszti mészk ő- 
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~ 2 . 17 zd 

(  

talapzaton a honvédlaktanya udvarán állitottuk fel és lepleztük i.e katonai  

ünnepség keretében.  
Nincs tudomásom róla, hogy ezen munkámat a laktanya udvaráról  

valaha is a vasúti parkba áthelyezték volna, tehát lehetséges, hogy nem is az  

én munkámról van szó.  
Úgy emlékszem, hogy a mellszobrot signáltam. Ha nevem rajta van,  

akkor az csak a laktanya udvarán felállított, a szabadkai honvédgyalogezred  

tulajdonát képez ő  szobor lehet.  

Kiváló tisztelettel  

Budapest, 1942. XII. 28-án  

Telcs Ede"  

r/,s •~i+..~~ ✓i`~~s-3'c~f~v i~sir~1T~G 

 

Telcs Ede 1942. december 28-án kelt levele Erzsébet királyné bronz mellszobrával  

kapcsolatban (Szabadkai Történelmi levéltár)  
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MILAN KONJOVI Ć  
(Zombor, 1898. január 28. - Zombor, 1993. október 21.) 
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A MŰ  ÉL ÉS ÉLNI FOG 
BÚCSÚ MILAN KONJOVI ĆTÓL (1898-1993) 

Megszólalt a telefon, s egy ismeretlen hang közölte velem, hogy meghalt 
Milan Konjović. Most déli tizenkét óra, „istenem, vezess a jóra", kérem 
kölcsön Somlyó Zoltán verséb ől ezt a rímet, mert jómagam egyszerre szósze-
génységben szenvedek, sem igékkel, sem jelz őkkel nem írhatom körül, amit 
érzek. Es annyit írtam róla ötven év alatt... Felnézek a.képre, az ő  vásznára, 
a Temetésre, mert ebéd előtt szeretek pár percre led őlni, aztán felkelek, 
kimegyek az udvarra, hátranézek, a kertbe, ahol oly sokat festett szegény. A 
nyárfasor lombjain kéken sütött át a Mosztonga vize olyankor is, amikor kék 
se volt, s a Nap se sütött rá, hiszen az el őbb egy kis vontatóhajó piszkos sárga 
hullámokat hagyott maga után, mire ő  azt mondta: „Tudod, az ember ezeket 
a vidám valőröket önkéntelenül belefesti a tájképbe, mivel hülyeség számon 
kérnie a természet realitását, hiszen a m űvészetnek külön törvényei van-
nak." S le is vetette magáról a kék csíkos trikóját, ha nem is volt már 
leányálom túl a nyolcvanon, mert kim.eiegedett az újrateremtés izgalmában, 
s ez is olyan volt, mint tréfás kérdése, valahányszor kijött és azzal kezdte: 
„Hát hogy állsz szerelem dolgában?" S persze nevetnünk kellett mind a 
kettőnknek, önmagunkon, ugye, mert mi is lenne, ha az ember mindig 
komolyan venné magát, mit építene aztán bele a m űvébe, ha csak magával 
lenne elfoglalva, miközben rá sem ér szidni ezt a megváltozott világot, 
amikor már régen búzaföldek se tárulnak a fest ő  elé, s kévék sincsenek többé, 
se kaszások, mert mindent elnyel az istenverte kombájn. De hát a m űvésznek 
az a dolga, hogy újrateremtse a világot, ahogy Michelangelo vallotta s az 
utána következ ő  nemzedékek Cézanne-ig meg Chagallig, őt magát, Konjo-
vićot is ideértve persze, aki aztán a tetejébe még meg sem elégedett csak a 
tájjal. Világnézetet is kellett kifejeznie, meg szül őföldjét, a Vajdaságot, ezt az 
isten háta mögötti európai kisvidéket, meg még az ő  szerbségét, amire ő  csak 
akkor nézett igazán büszkén, amikor nem volt tanácsos dicsekedni vele, mint 
negyvenegyben. Mert akkor egyszerre cirill bet űkkel írta alá nevét a vászon 
bal sarkában, s közben halkan megkérdezte t őlem: „Te idehallgass, hogy 
mondják szerbül: tornác?" De ennyi önérzettel, az ő  világnézetével tartozik 
is az ember önmagának, különösen akkor, ha ezt az önérzetet el akarják 
venni. tőle. Evvel vitte életművének színe-javát is Párizsba, a Grand Palais-
ba, hogy megcsodálják az illetékesek, a topolyai Hanyattlöki csárdát többek 
között, s a szerb temet ő  kolduša.it a csonoplyai utca végén. S nyilván ezért 
szerették társai, Ács és Sáfrány meg a többiek, akiket ugyancsak megbabo-
názott a Vajdaság külön leveg ője. Le is intették őket hamar, szét is zülöttek 
a festőtelepek, szétszóródtak, ahányan voltak, a fest ők, aztán ki meghalt, 
mint ő  most, ki visszavonult a magányába, ha már mindenáron dirigált 
művészetet vártak valahol t őlük. De ő  maga is elment csendesen, kicsit már 
meg is öregedve, bármennyire nem szerette, ha ilyesmire még csak célozni 
mert az ember. Pedig egyre több lett képein a vallomás, még az aktjain is, 
amelyeket már inkább csak régi dolgaiból másolt újra, vagy csupán a képze-
letéből, illetve álmából, mint amikor végleg magára marad az ember. Hanem 
aztán, mikor kilencvenéves lett, úgyhogy már csak néha látogatott ki hoz-
zám, akkor se festeni, csak a közös múltunkat megidézni pár percre, vagy 
lemenni a Mosztongához, a Szentkút kápolna piros tornya felé fordulva 
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elmerengeni. Aztán otthon am űtermében bibliai alakokat festeni, ahogy már 
az ember az elmúlással barátkozik. Ha mindjárt kész klisékb ől újjá kénytelen 
varázsolni a témát, s kellő  alázattal kifejezni, amit érez. Ezekr ől a képeirő l 
nem beszéltünk. Nehéz is lett volna, mert az efféle titokzatos elmerengés a 
lélek magányába önmagunkról beszél, tudom magamr ől. Negyven év előtt, 
mikor egy házban dolgoztunk, csak átjött az ajtómhoz, s bezörgetett: „Gyere, 
ha valami remekművet akarsz látni!" A hang tréfás volt, de az öntudat 
nagyon hozzá illő . S ment előttem kicsit hajlottan, de legényesen fütyürész-
ve, s a vásznon még meg se száradt a festék, de mintha valami csodálatos 
kohézióban egyformán meggy őző  erő  sugárzott volna a m űből és alkotójá-
ból. Ez a tökéletes azonosulás a művel, ez volt igazán — azt kell mondanom 
— Konjović  istenadta tehetsége. De itt abba is hagyom, nem folytatom, ő  
meghalt, az ember nincs többé, de a m ű  él és élni fog, táj tól és id őtől 
elválaszthatatlanul. Frázis? Mit csináljak! Holnap bemegyek, elvegyülök a 
tömegben, amíg ki nem érünk a Csonoplyai úton a temet őbe. Ott festette 
Milan a Koldusokat. 

HERCEG JÁNOS 

A regőcei kálvária 
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ÉDES ANYANYELVÜNK DELEJE 
LÖRINCZE LAJOS (1915-1993) EMLÉKEZETE 

A közelmúltban Adán lezajlott Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Napok neves 
előadói és nemes résztvev ői közül igen-igen hiányoltuk dr. L őrincze Lajost, 
a népszerű, közismert és közkedvelt nyelvtudóst, édes anyanyelvünk elkö-
telezett, míves pallérozóját. Csak kevesen tudhattuk, hogy akkor már súlyos 
kór kötötte gúzsba, akkor már megkezdte ádáz viaskodását a környörtelen 
kaszással... 

Egyike volt az immár kétévenként megismétl ődő  ünnepségsorozat 
megteremtőjének, szív szerinti istápolójának még a távoli 1971. esztend ő  
monoton őszidején. 

íme, hogyan vallott a neves nyelvápoló még 1972-ben a Szarvas Gábor 
Nyelvművelő  Napok jelentőségéről, valamint édes anyanyelvünkrő l: 

— Én úgy látom, hogy a Szarvas Gábor-napoknak igen jelentős szerepe 
lesz a magyar nyelvm űvelés és magyar nyelvkultúra ápolásában. Már a 
második alkalommal is azt látom, intézménnyé válik, amelyik mindig a 
legidőszerűbb, a legfontosabb elvi és tudományos kérdésekkel foglalkozik 
és a gyakorlati nyelvművelő  munkának is megadja az irányvonalát. 

Hogyan tekintenek önök, magyar nyelvészek a két ország közötti 
együttműködésre? — kérdeztem másodszorra. 

Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, hogy együttm űködjünk a 
munkában. Mind a magam, mind a magyarországi nyelvészek nevében 
mondhatom, hogy amiben csak segítségünket, együttm űködésünket kérik, 
mindig szívesen állunk rendelkezésükre er őnkhöz képest. 

Szarvas Gábor működésének első, legnagyobb tanúsága, amiben nekünk 
követni. kellene, vagy még inkább: szeretnénk követni, hogy az anyanyelv 
tisztán tartását korunkban is közüggyé tegyük, hogy mindenki, els őrendű  
kötelességének tartsa ennek az eszköznek minél elmélyültebb megismerését. 

— Mi a véleménye nyelvművelésünk ünnepeiről-hétköznapjairól? 
Előrebocsátom, a rádióban az Édes anyanyelvünk adása éppen e 

napokban jubilál; a legelső  1952. október 16-án hangzott el, húsz éve folyik 
tehát a nyelvművelésnek ez a formája... A kétévenként megismétl ődő  
összejövetel egyrészt ünnepi alkalom, másrészt számadás az elmúlt évek 
munkájáról és kitűzése a következ ő  évek feladatának. Ami közben történik, 
az tulajdonképpen a nyelvművelés mindennapos és igen fontos munkája. 
Az., hogy külön-külön foglalkozzunk rendszeresen a nyelvm űvelés egyes 
területeivel, kitartóan, tervszer űen figyeljük például a sajtó, nyelvét, tanul-
mányozzuk az ún. hivatali nyelvhasználatot, amely hát mindenben eltér a 
mindennapi és a mindenki által érthet ő  nyelvszokástól, számon tartani a 
nyelvhasználat felbukkanó, új jelentéseit, megrostálni őket, hogy melyik 
szükséges, illetve melyik jó, s melyik elvetend ő . Törődjünk az iskolai anya-
nyelvi oktatással, mert hiszen a jó nyelvérzéket, az igényes anyanyelven 
való szólást iskoláskorban szerzi meg az ember... 

Szarvas Gábor hagyatéka kötelez. Nemcsak itt, Adán, szül őhelyén, 
hanem Jugoszlávia magyarlakta területein mindenütt. Mi a feladatunk? — 
faggattam tovább a higgadt, meggondolt-megfontolt, szelíd szavú tudást. 

Szarvas Gábor nyelvi hagyatéka els ősorban a nyelv megőrzésére, 
állandó fejlesztése iránti fokozottabb felel ősségre és éberségre kötelez ben- 
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nünket, természetesen a magunk korához és társadalmi berendezéséhez 
alkalmazva, aszerint kiegészítve és továbbfejlesztve. Szarvas Gábor hagya-
tékával kapcsolatban beszélhetünk egy másik, itt született nyelvm űvelőnk 
szellemi hagyatékáról is, Kosztolányi Dezs őéről, aki éppen abban a tekintet-
ben mélyítette el és tágította ki a Szarvas Gábortól örökölt szellemi hagyo-
mányt, hogy a nyelvnek, mint művészi kifejező  eszköznek a szerepét mutat-
ta meg, és adott minden nyelvm űvelőnek követendő  példát... 

On, mint Szarvas Gábor méltó utódja napjainkban, hol, mely tevé-
kenységi területeken látja anyanyelvünk romlását, vérszegénységét, külö-
nös tekintettel a vajdasági magyarságra? 

Szuggesztív, delejes tekintetét rám emelte, majd okos gondolatait így 
foglalta össze: 

Nálunk, odahaza, talán az ún. hivatali nyelv az, amelyik a legveszedel-
mesebben eltér, az egészséges és helyes nyelvhasználattól. Ez szürkíti és sor-
vasztja leginkább nyelvünket. Amikor Amerikában jártam, azt mondta valaki 
egy nyelvművelő  összejövetelen, hogy odahaza a feleségével magyarul beszél-
get a család, ugyanígy a háztartás dolgairól, de a politikáról már csak angolul. 
Ez a példa bizonyos fokig itt, Vajdaságban is érvényes annyiban, hogy bizonyos 
területeken bizonyos fogalmi körökben már nehézkesebb az anyanyelv hasz-
nálata. Ezeken a területeken igen gyakori a szerbhorvát szó, vagy pedig a 
szerbhorvát kifejezésnek szó szerint való lefordítása. A nyelvi jelenségek és 
bajok egy tekintélyes része ebb ől származik Éberebbnek lenni és nagyobb 
figyelmet fordítani ezeknek a területeknek nyelvi megtartására és arra, hogy 
ilyen hevenyészett fordításokból minél kevesebb kerüljön nyelvünkbe — ez 
lenne az elsődleges feladat. Idejében fölfigyelni, valamint figyelmeztetni! Arra 
kell törekedni, hogy a jó magyar nyelvgyakorlásra minél több alkalmat teremt-
sünk, többet beszélni, többet találkozni! Els ősorban többet találkozni a jó 
magyar írókkal személyesen is és műveiken keresztül is... A nyelvgyakorlat az, 
ami a nyelvérzékünket er ősíti és a nyelvi tudást megtartja. 

— Mit üzenne Szarvas Gábor a mai szerkeszt őknek? 
— Már a Magyar Nyelv őr félesztend ővel ezelő tti számában megírtam: 

tisztelettel, elismeréssel hajtjuk meg fejünket az el ődök elő tt, akik — a 
költővel szólva — „tették, ami kell". A Magyar Nyelv őr mai szerkesztősége, 
munkatársi gárdája ezzel a tanulsággal néz most el őre, s kezdi meg a második 
évszázadot. Azzal a szándékkal és meggy őződéssel, hogy elődjeink hűségé-
vel, kitartásával, igazságra törekvésével végezzük munkánkat, s hogy ko-
runk szavára mi is méltóképpen, korunk igényeinek megfelel ően válaszol-
junk... Igen fontos azért munkálkodni, hogy el ne tunyuljon anyanyelvünk 
és mi magunk főként, mert hiszen a nyelv akkor él igazán voltaképpen, ha 
bennünk él. Nélkülünk, az ember nélkül, az emberi `társadalom nélkül nincs 
nyelv. Abban él, azáltal él... 

Torokszorító fájdalommal, lélekabajgató döbbenettel vág húsunkba a va-
lóság villáma: áthágott hát a Mester az élet kerítésén túlra, átköltözött a túlvilág 
kies-szóvirágos rétjeire örökül hagyván er ős, megtartó hitünket édes anyanyel-
vünk kifejező  erej ében, szépségében, az élő  nyelv és írott szó ízének, zenéjének, 
hangulatának, képalkotó varázsának örök, kimeríthetetlen lehet őségeiben, tö-
retlen hitünket e tündéri, csodálatos hangszer-hang állandó pallérozásában... 

MOLNÁR CS. ATTILA 
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ÉGTÁJ  

BESZÉDES VALÉRIA 

SZENTKUTAK A MOSZTONGA MENTÉN 
HÉT NÉP KEGYHELYEI NYUGAT-BÁCSKÁBAN 

A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet alaptevékenysége közé 
tartozik a műemlékek feltérkepezése. Terepjárásunk során figyeltünk fel 
arra, hogy Bácska, az egykori Bács-Bodrog vármegye délnyugati csücské-
ben, a Telecskai dombok nyugati, a Duna keleti partja mentén több búcsújá-
ró, illetve kegyhely található, többnyire a Mosztonga menti erd őkben. 

A területen hét nép tagjai: magyarok, szerbek, horvátok, ruszinok, 
szlovákok,. németek, cigányok élnek. E tarka népesség a török hódoltság 
alatt, a XVI. és a kés őbbi századokban települt le ezen a tajon. A mai 
településhálózat a XIX. század végére stabilizálódik. A falvakat s azok hatá-
rát többnyire a XVIII. században a királyi kamara jelöli ki. A múlt század 
végén még két új település keletkezik: Szilágyi és Telecska (Bácsgyulafalva). 
A migráció ezen a vidéken állandó. Századunkban is jelent ős demográfiai 
változások történtek. A kitelepített sváb lakosság helyére likai, boszniai, 
dalmáciai szerb telepesek, „kolonisták" költöztek. 

A kegyhelyek a XVIII. századtól századunk els ő  évtizedéig létesülnek. 
Többnyire fogadalmi kápolnák, amelyek mellé minden esetben kutat is 
építettek. Az elmúlt negyven esztend ő  alatt egy megsemmisült, több elve-
szítette korábbi jelentőségét. Kett ő  azonban, a dorosziói. Szentkút és a. sza-
badkai Bunari ć  — a szerémségi Tekija. mellett — közkedvelt, tízezrek által 
látogatott búcsújáróhely maradt. 

Dolgozatunkban nemcsak azokat a nyugat-bácskai kegyhelyeket vesz-
szük számba, amelyeket az egyház is elismer, hanem azokat is, ahova a 
vallásos nép meghatározott ünnepeken, esetleg más napokon is, ha nagy 
bajban van, eljár, tanulmányunk második részében pedig három szentkút,. 
két falusi és egy szállási „vodica" legendáját és a hozzá kapcsolódó szertar-
tást ismertetjük. Azért választottuk e három szenthelyet, mert úgy hisszük, 
hogy e példák jól tükrözik a nyugat-bácskai szentkutak különböz ő  típusait. 

Nem szólunk részletesen a doroszlói. szentkútról, mert jó néhány tanul-
mány foglalkozik vele. 1  A többi, általunk ismertetett szentkutat nem tartja 
számon a szakirodalom, csak az itteni lakosság ismeri, látogatja. A kegyhelyeket 
aszerint csoportosítjuk,hogy azok melyik vallási felekezethez tartoznak. Nem 
soroljuk fel külön a falusi és tanyasi szentkutakat, de az utóbbiakat minden 
esetben jelöljük, mert fontos szerepük volt a viharfelh ők elhárításában. 

KATOLIKUS KEGYHELYEK 

Čičovi — Zombor környéki szerb tanyaközpont, mégis a gradinai és a 
lugovói bunyevác szállásiak kegyhelye. Búcsúja augusztus 5-én, Havi Boldo-
gasszony (Snežna gospa) napján van. A hagyomány szerint egy Jovo nev ű  
gazda nagy hóviharba került, s megfogadta, ha sikerül hazatérnie, Havas 
Boldogasszony tiszteletére kápolnát emeltet a már meglév ő  szentkút köze- 
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lében, a Mosztonga partján. A környékbeli szerb gazdák Jocina kapelának 
hívják. A kápolna 1860-ban épült klasszicista stílusban. A szentkutat meg-
semmisítették, amikor b ővítették a Duna—Tisza—Duna-csatornát. 3  

A Csonoplya és Nemesmilitics közötti határban, a Telecskai dombok tövé-
ben 1904-ben épült egy kápolna és a szentkút. A mocsaras területen a 
szőlőhegy tövében jelent meg a „Nagyasszony". A szentkút vizének gyógyí-
tó hatása volt. Évente háromszor tartanak itt szentmisét: július 2-án, pün-
köšd másnapján, és auguszus 15-én, Mária mennybevitelének ünnepén. A 
kápolnát Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel. A csonoplyaiak gon-
dozzák. A környékbeli magyarok, svábok, bunyevácok kegyhelye. A mögöt-
te levő  szentkút tönkrement, de a szentmiséket napjainkig megtartják. Amíg 
a svábok itt éltek, Nagyasszony napján híresek voltak a búcsúk, mert az 
őrszállási, kerényi nagygazdák is ide jártak. 4  

Gradina — Szent Antal napján, június 13-án a helyi iskolában felállított 
haranglábnál tartják a búcsút, a dužijancát, a bunyevácok aratóünnepét. A 
környékbeli szerb tanyasiak is részt vesznek az ünnepen; ők vodicának 
nevezik ezt a megemlékezést. 5  

.Doroszló — A középkor óta ismert kegyhely. Bajkút az óbudai apácák 
birtoka volt 1492-ben. 1790-ben ismét feléledt Zablóczki János csodálatos 
gyógyulása után. 1825-ben épült az els ő  kápolna; a mai díszes templomát 
1874-ben emelték. 1968 óta a szabadkai egyházmegye által szentesített kegy-
hely. Korábban pünkösd hetében jártak ide a zarándokok. A hatvanas 
évektől a Kisasszony-napi, szeptember 8-i búcsú az országosan ismert. A 
szentkutat husvéthétf őjén nyitják meg és szeptember 16-án, Mária neve 
napján zárják be. Korábban újhold vasárnapján itt tartották a kismisét. 
Elsősorban a magyarok és a sokácok közkedvelt búcsújáróhelye, de Bácska 
és Bánát egyéb katolikus lakói is szívesen megfordulnak itt. A németek 
kitelepítésükig látogatták. A szomszéd falu, Sztapár pravoszláv vallású 
asszonyai is eljöttek ide tiszteletb ő l.6  

Krpež — A fogadalmi kápolnát 1845-ben építette négy óriás jegenye 
tövében Ivan Ambrozovi ć, a zombori katolikus elemi iskola igazgatója, mert 
nagy betegségéb ől így remélt gyógyulást. Három gyermekével festtette ki 
az épületet. 1950-ben lerombolták. A hozzá kapcsolódó szokásokról nicse-
nek adataink.? 

Monostor — A Kígyós-ér és a Duna torkolatánál áll a szentkút és a három 
szentképet tartó „kápolna". Az egyház nem ismerte el. Az els ő  kápolnát 
1918-ban az egyik helybéli gazda felesége építette, azért, mert férje épen és 
egészségesen megtért a háborúból. A helybéli sokatok, cigányok, a bezdáni 
és zombori magyarok kedvelt kegyhelye. Szent Györgyt ől Szent Mihályig 
látogatják. 

Nenadić  — A fogadalmi kápolnát a helyi katolikus bunyevácság építette 
1929-ben. Mária neve napjára ajánlották, hogy a határt megóvják a jégve-
réstől. 8  

Vajszka — A kápolnát a Mosztonga mentén a Fájdalmas szűzanya tisztele-
tére szentelték fel. A szeptember 15-i búcsúra a környékbeli sokácok és a 
bácskai cigányok járnak. 

Zombor — A kegyhelyet 1916-ban a Bereti ć  család építtette egy háromszáz 
éves somfa tövében a Moszonga holtága mellett. A Lourdes-i Mária tisztele-
tére szentelték fel. A búcsú október 13-án volt, ám azt az ötvenes években 
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betiltották. Az utca nevét (Gospin sokak) is megváltoztatták. A zombori, 
bezdáni magyarok, a környékbeli bunyevácok és sokácok zarándokoltak ide. 9  

ORTODOX SZERB KEGYHELYEK 

Bilić  — A Nemesmilitics felé vezet ő  ún. Magyar út mellett egy legel ő  
közepén 1900-ban épített fogadalmi kápolna és szentkút (vodica). Kosta 
Georgijević  zombori búzakeresked ő  építtette. A slava július 31-én Onjena 
Marija napján van. A környékbeli szerb tanyasiak kegyhelye. Obzir, 
Rančevo, Miletić, Goga, Nenadi ć  tartozik a vonzáskörébe. A kápolna gon-
dozója, „tutora" Triva Beljanski volt, aki nemcsak rendezte a kápolnát, 
hanem harangozott is a vihar ellen. 1 ° 

Bukovac — A Mosztonga mentén építették fel Sveti Ilija (Szent Illés) 
tiszteletére 1928-ban a helybéli szállásiak a kápolnát. Története azonban 
visszanyúlik a múlt század közepére. Az els ő  szentkút Nedeljko Kova. čević  
szőlőjében volt. A hegyoldalban kapált s feltört a szent forrás. Egy ismeretlen 
ember meglátogatta egy alkalommal, aki arra hívta fel a figyelmét, hogy a 
kútnak gyógyító hatása van. A gazda tiltakozott, de az idegen ennek ellenére 
többször is megjelent a szentkútnál.. Kés őbb egy leány feszületet állíttatott 
a kút mellé, a zarándokok pedig egyre gyakrabban megjelentek a birtokon. 
Emiatt a gazdának sok kára keletkezett a sz őlőben. Ezért mérgében a Mosz-
tongába dobta a feszületet. Nem sokkal ezután a sz őlőjében megbetegedett. 
Miután testvérei visszavitték a tanyájára, álmában megjent a Sz űzanya, s 
megfogadtatta vele, hogy helyreállítja kutat, és új keresztet tetet a régi 
helyére. Mivel ezt megtette, megógyult. 1868-tól jönnek ide a hív ők. Koráb-
ban Szent Márk el őestéjén, később Illés próféta napján, mert Új véd őszentet 
választottak. 11  

Őrszállás (Stanišić) — A falu határában, Nem.esmilitics közelében a Mosz-
tonga. mentén egy harangláb és szentkút áll. A helybéli pravoszláv hív ők 
jártak ide. Közelebbit a történetér ől nem tudunk. 

Rančevo —Zombor legtávolabbi pusztája. A tanya nyugati felén található 
a Dojic'ka vodica. Az ásott kúthoz és a vén fűzfához újhold vasárnapján jártak 
az asszonyok, egyénileg és csoportosan. Korábban a kút mellé kápolnát is 
szerettek volna építtetni, de ez elmaradt. A monostori katolikus vodicához 
hasonlóan ide se mentek ki az egyház képvisel ői. 12  

Šaponja — A ravnaći mocsár. partján 1858-ban építette fel Samuilo Živa-
novi.ć  zombori keresked ő . A kis kápolnát és a szentkutat az Úr mennybeme-
netelének (Spasov dan) tiszteletére szentelték fel, s azt megel őző  este jönnek 
össze a környező  szállásokról a vecsernyére. Az el őző  napi ájtatosságot 
táncmulatság követte. 13  

Sztapár (Stapar) — A doroszlói szentkút mellett a legrégebbi kegyhely. 
1752-ben települtek le a falu lakói. a Mosztonga. mentén, azon a helyen, ahol. 
a mai szentkút áll. A kiskápolnát már itt találták az új telepesek. Rövid ideig 
tartózkodtak a Mosztonga mentén. Néhány év múlva kialakult a mai falu. 
1784-ben felépítették új templomukat, de korábbi telephelyüket továbbra is 
kegyhelyként tisztelték. 1864-ben még egy templomot emeltek, a régi kis 
kápolnát pedig átépítették. A kápolna és a templom között helyezkedik el a 
szentkút. Vizének, amíg a Duna—Tisza—Duna-csatorna miatt nem száradt ki, 
gyógyító hatása volt. Pünkösd másnapján nyitják meg ünnepélyesen, a 
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slava, a templomi búcsú pedig Nagyboldogasszony napján (Velika Gospojna) 
van. Nemcsak a helybéliek és a környez ő  szállásiak kegyhelye. Korábban a 
nyugat-bácskai szerbség zarándokolt ide, hasonlóan, mint a doroszlói bú-
csújáróhelyre a katolikusok. 

A fentiekből kitűnik, hogy Zombor vonzáskörében tizennégy szent 
hely található. Valószínű, hogy további kutatásaink során újabbakat is talá-
lunk. Egy részüket a katonai térképek alapján azonosítottuk, de segítsé-
günkre voltak Milenko Beljanski zombori nyugalmazott újságíró riport-
könyvei is. A terepjárás során az adatközl ők is hasznos eligazítást nyújtot-
tak. A tizennégy szenkúthoz kapcsolódó eredetmondák tanulsága, hogy a 
katolikus és az ortodox kegyhelyek minden esetben kapcsolódnak a Mária-
kultu.szhoz. A szerb vodicák véd őszentjei ugyan változnak, a búcsúk (crkve-
na slava) minden esetben a nyári id őszakra esnek, áldozócsütörtökt ő l (Spa-
sovo) Nagyboldogasszony napjáig (Velika gospojna). A hívők azonban imái-
kat, melyeket a szentkútnál mondtak el, minden esetben Máriának 
ajánlották fel. Mindkét vallás hív ői nagy fontosságot tulajdonítottak az 
újhold vasárnapjának. Valamennyi szentkút esetében hittek abban, hogy az 
ekkor felajálott ima hatásosabb. 

A BILIĆ I VODICA 

A kegyhely századunk első  esztendejében épült fogadalmi kápolna. 
Építtetője — a helyi hagyomány szerint — azért emeltette, hogy nagybeteg 
gyermeke meggyógyuljon. Arról nem tudunk, hogy a szentkút állt-e már 
korábban. 1923-ban az obziri. Raci ć  család emeltette a feszületet. A hívek 
évente egy alkalommal jönnek össze: július 30-án, azaz augusztus 13-án. 
Előtte való este korábban vecsernyét is tartottak. Az utóbbbi id őben csak a 
kegyhely védőszentjének a napján jönnek ki Zomborból a papok. Hárman, 
esetleg négyen vezetik az istentiszteletet. A tavalyi eszted ő  különösen jeles 
ünnep volt, mert tíz év után el őször ismét kereszteltek a bili ći kápolnában. 
A keresztelőre csak a nagyszámú rokonság jött el, a tíz órakor kezd ődő  
istentiszteletre azonban a környez ő  szállások lakói is megérkeztek. 

Három részb ől áll a falusi, illetve tanyasi védszentünnep. A szent litur-
gia előtt a hív ők egyénileg imádkoznak. Először a kápolnába mennek, itt 
gyertyát gyújtanak az elhunyt családtagok emlékére, majd a szentkút követ-
kezik, ahol ismét egyénileg imádkoztak. Korábban, amíg a kút nem száradt 
ki, háromszor ittak a vodica vízéb ől, s az arcukat, szemüket is megmosták. 

A második rész a szent liturgia: megemlékeznek a kegyhely védszetjér ől, 
Szenes Boldogasszonyról, aki Diocletianus császársága idején halt vértanúha-
lált, s az ortodox egyház szentjei közé tartozik. A nép azonban úgy tartja, hogy 
Illés próféta húga, s tőle kérdezi meg, mikor jön el az ő  napja, a szent asszony 
azonban halogatja a választ, mert Illés hatalmas károkat okozhat. Azoknak a 
helyeknek a fogadalmi ünnepe, ahol korábban a vihar s a jéges ő  nagy károkat 
okozott Úgy tartja a szerb szólásmondás: „Annak, aki megünnepli a Szenes 
Boldogasszony napját, nem kell féltenie a vetését" 14  

A szentbeszéd után következett a körmenet. Háromszor körüljárják a 
kápolnát, miközben megálltak keleti, déli, északi és nyugati oldalán, ahol a 
papok vezetésével imákat és az erre az alkalomra kijelölt egyházi énekeket 
énekeltek. Ezt követi a slavára el őkészített kalács (slavski kola č) és a főtt búza 
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(koljivo) 15  beszentelése miseborral, szenteltvízzel és tömjénnel, majd ünne-
pélyesen föltörték a díszes kelt tésztát. Ezekr ől a szentelményekről a slava 
komájanak (kum), aki rendszerint fiatal lány, kell gondoskodnia; emellett 
különböző  ajándékokat is kell adnia a templomnak. A komaságra önként 
jelentkeznek. A kiválasztás fontos feltétele a jelölt vallásossága. A szent 
liturgia idején csak apapok és akántor énekli az egyházi énekeket, miközben 
a hívők magukba szállva imádkoznak. Az istentisztelet délután egy óráig 
tart. A slavára érkez ők hazaindulnak, vendégül látják a vidékr ől érkezőket, 
még az idegeneket is. Az egyház képvisel ői minden esetben az az évi kum 
szülei vendégei. 

Délután a tanyaközpontban megkezd ődik a falusi védszentünnepek 
harmadik, elmaradhatalnan rituális része, a hajnalig tartó táncmulatság, a. 
kolo. 

A biliéi vodica slavája végereményben megegyezik a katolikus falvak, 
tanyák teplombúcsújával, a torkosbúcsúval. 

A MONOSTORT VODICA 

A kegyhely a Kígyós patak és a Duna torkolatánál áll, körülbelül hat 
kilométerre a falu szélét ől. Ujabb keletű  búcsújáróhely. Annak tekintjük mi. 
is, jóllehet az egyház nem vett róla. tudomást. 

Az adatközlők pontosan emlékeznek a szentkút keletkezésének körül-
ményeire, személyesen találkoztak azokkal az emberekkel, akik a csodatev ő  
forrás vizétől meggyógyultak, s olyanokkal is beszéltünk, akik maguk is 
tapasztalták a vodi.ca jótékony hatását. Egyik adatközl őnknek, aki jelenleg 
is a kegyhely gondozója, egy alkalommal megjelent a kút vizében a Megvál-
tó. A barokk korszakban is így alakulhatott ki egy-egy búcsújáróhely legen-
dája. A monostori eredetmondák XX. századi kelet űek. Valószínűleg ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy itt sohasem tartottak szent búcsút. 

Monostor 15 kilométernyi távolságra van Zombortól. A Duna mellett 
fekszik, a nyolc közismert sokác település egyike. Noha a falut zömében 
sokácok lakják, élnek itt magyarok is. Korábban svábok is laktak itt; őket 
azonban 1945-ben kitelepítették, helyükre boszniai horvátokat jöttek. Mo-
nostor is a nyugat-bácskai hagyomány őrző  települések közé tartozik. Rend-
kívül zárt a világa, a többi sokác faluval nemigen volt kapcsolata. Az asszo-
nyok napjainkig megőrizték díszes népviseletüket. Hi.hetelenül gazdag lai-
kus vallásos népéletük. 

Több tucat Rózsafüzér-társulat van a településen. Házaknál napjaink-
ban is a megtartják a .lourdes-i, a Szent József-i és nagyboldogasszonyi 
kilencedet. A halálos beteg megsegítésére gond nélkül összever ődnek, hogy 
elmondják az Arany rózsafüzért (Zlatna kruna). Az idén — a nagy szárazság 
miatt — a Nepumuki Szent János-szobornál kilenc napon át imádkoztak 
esőért. Tavaly pedig a horvátországi háború idején el őkerítették az I. világ-
háborús békeimádságot, s a falu legfontosabb feszületénél esténként össze-
jöttek. A békéért könyörögtek, nem a templomban, mert emlékeztek még rá, 
hogy az előző  nagy világégéskor, nagyszüleikkel is a feszületnél végezték az 
ájtatosságot. 

A monostoriak megjárták a közismert búcsújáróhelyeket. Haj óval jártak 
Almásra, gyalogosan Doroszlóra. Voltak Máriagyűdön, elzarándokoltak Ró- 
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mába is a szent évben, Lourdes-b ől hoztak szenteltvizet, s több alkalommal 
jártak a .hercegovinai medugorjei kegyhelyen. Fontosnak tartják tehát a 
zarándokutakat. Ezekt ő l inkább lelki megbékélést kaptak, a helybéli vodica 
pedig a hétköznapok gondjaira-bajaira adott megoldást. 

A szentkút az első  világháború után létesült. AMrvi čin családnak, egyik 
adaközlőnk dédapj ának fogadalmi kápolnája. Saját földjén építette fel, mert 
a falu hagyománya szerint tanyája közelében, a Kígyós torkolatánál fürdött 
egyszer Szűz Mária, s az ott legeltető  pásztorok ezt látták. Hírét vitték a 
faluba, ahol azután összeszedték a beteg gyerekeket, egy éjszaka kint voltak, 
s másnapra meggyógyultak. Ez a .Legenda késztette tehát a Mrvi čin családot 
kegyhely építésére. 

Három stációtartó, egy feszület és a szentkút tartozik a vodicához. 
Korábban több fakereszt is volt, de id ővel elkorhadtak, ezért eltüzelték őket. 
Több csodálatos gyógyulásról is tudnak. A leghíresebb egy bezdáni vak 
asszony esete, aki itt nyerte vissza látását. 16  Napjainkban is könnyen 
gyűjthetők ennek az eredetmondának a változatai. Egyik adatközl őnk maga 
is tapasztalta a szentkút vizének jótékony hatását. Az ő  előadásából tudjuk, 
mit kellett tenni, hogy Mária meghallgassa könyörgésüket. Kislánya cse-
csemőkorában súlyos szembetegségben szenvedett, sem a cseppek, sem a 
kenőcsök nem segítettek rajta. A sógorn ője ajánlotta, hogy három alkalom-
mal menjen ki újhold vasárnapján napfelkelte el ő tt a kúthoz, ott mosdassa . 

meg a gyermekét, imádkozzon el legalább egy tizedet a rózsfüzérb ől. Igye-
kezzen, hogy a reggeli harangszóra visszaérjen a faluba. Az asszony megfo-
gadta a. tanácsot, s úgy látszott, hogy kigyógyult gyermeke. Néhány hét . 
múlva azonban kiújult a baja. Ősz volt már, közelgett Szent Mihály napja, s 
e naptól kezdve elveszíti hatását a szentkút vize. Sógorn ője úgy gondolta, 
hogy a Szent Szűz talán kivételt tesz a csecsem ővel, ha az édesanya a vodica 
bezárásáig mindennap elmegy gyermekével a kúthoz, s ott imáival fohász-
kodik. Marija néni így cselekedett, s a kislány kigyógyult a szembajából. 

Ha valaki a hétköznapok bajára keresett gyógyírt, akkor napfelkelte 
el őtt kellett kimennie a kúthoz. Közösen a szentbúcsúra pünkösdkor, Nagy-
boldoga.sszonykor, Kisasszonykor mennek. A templomi lobogót és feszületet 
nem vitték magukkal. Három út menti keresztnél megálltak, s köszöntötték 
őket. A búcsúsokat a szentkút mindenkori gondozója fogadja. El őször a 
kúthoz mennek, énekszóval beköszöntik, majd következik a közös imádság. 
Azután megmossák az arcukat, szemüket, merítenek a szentkút vizéb ől, az 
üveget a kút körül található füvekkel bedugaszolják. Ezután végijárják a 
három kápolnát s közösen énekelik a laikus népénekeket, imádkozzák a 
rózsafüzért. A kútba fémpénz dobnak, a kápolnákba pedig Máriának szánt 
adományokat tesznek. Mielőtt visszaindulnak a faluba, közösen eléneklik a 
szentkút himnuszát, melynek az az asszony a szerz ője, akinek csodálatos 
módon meggyógyult a kislánya. 17  Mária születésnapjáról, gyermekkoráról 
szól a népénekké vált himnusz. 

A szentkútnak mindig van gondozója; ez önként vállalt feladat. Nem 
jár érte jutalom, csak lelki megnyugvás. A gondozót a helybéliek gazdaricának 
nevezik, ő  gondozza (liči), gyógyítja a kegyhelyet. A búcsú el őtti napon 
kimegy, kitapasztja, bemeszeli a kápolnákat, kiviszi Mária szobrát, melyet 
egy lengyelországi szentbúcsúról hozott, fölvirágozza a stációkat. Másnap 
ő  fogadja a zarándokokat, s ő  megy el utoljára, miután összeszedte a pénz- 
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adományokat, amelyeket a helyi plébániának fizet be. A „gyógyítást" mindig 
imádsággal kezdi, s egy alkalommal, miután már tíz esztendeje gondját 
viselte a kegyhelynek, egy pénteki napon elimádkozott két tizedet a rózsa-
füzérb ől; ekkor a víztükrében megjelent számára egy gyönyör ű  kert köze-
pén a Megváltó. A közelben a földön éppen szántott egy gazda, odakiáltott 
neki, hogy jelenése van, de mire az odaért, Krisztus elt űnt. A jelenést 
ajándéknak tekinti, amely arra ösztönzi, hogy továbbra is rendben tarsa a 
kegyhelyet, s találjon valakit, aki halála után helyette végzi majd ezt a nemes 
feladatot. 

A szentkút vize a legtöbb monostori házban kéznél van; sokan a gyógy-
szert is azzal veszik be. A házat is ezzel szokás megszentelni. A helyi 
plébánosok sohasem tiltakoztak a búcsújárás ellen, maguk is meghirdetik a 
szószékről az indulás id őpontját, de egyik se ment ki, hogy azt beszentelje. 
A falusiak kis kápolnát szerettek volna itt építeni, de a föld, ahol a kegyhely 
áll, magántulajdonban van. A tulajdonosa nem egyezett bele, hogy ott 
bármit is építsenek. E törekvését még a hatóságok is segítették, mert nem 
adták ki az engedélyt a kápolna építésére. A tulajdonost megbüntette Mária, 
hasonlóan, mint az egykori'bukovaci gazdát, mert alig tud járni, gyerekeivel 
sincs a legjobb viszonyban. Valószín ű, hogy most már ő  is megengedné a 
templom építését, csak manapság erre már nemigen van igény. 

Több történetet is tudnak a helybeliek arról, hogy Sz űz Mária megbün-
teti a hitetleneket, de megbocsát a megtért b űnösöknek. 

A SZTAPÁRI VODICA 

Felsorolásunkkor megemlítettük, hogy a doroszlói szentkút mellett ez 
a vidék legrégebbi kegyhelye. Története hasonlóságot mutat a hajósiak 
szentbúcsújával. Nem itt jelent meg a sztapáriaknak a Sz űzanya (Bogorodica), 
hanem néhány kilométerre távolabb egy fánál a Mosztonga mentén. Még-
sem ez lett a szentbúcsú helye, hanem az a régi kiskápolna, ahova 1752-ben 
kénytelenek voltak letelepedni, mert a császárn ő  Apatin mellől Vranješevó-
ból és Bogšinovóból elküldte a szerb határ őröket, akik a Dunánál kalózkod-
tak. Trifun Popović  pravoszláv pópa vezetésével telepedtek le a Mosztonga 
partján. Akkor már ott volt egy vessz őből épített kápolna, itt tartották meg 
az első  istentiszteleteket, ide helyezték el ikonjaikat, melyeket még napja-
inkban is e kis kápolnában őriznek. Az idősebb sztapáriak azt is tudni vélik, 
hogy a templom közelében egy alagút van, ahova korábban mesés kincseket 
rejtettek el. Ebben a korai id őszakban a Mosztonga menti erd ők mellett 
szőlők voltak. A múlt század végén filoxéra pusztította ki őket. 

A vodica pünkösd másnapjától Nagyboldogasszony napjáig van nyit-
va. Ebben az id őszakban jártak ide ki imádkozni az ájtatosabb asszonyok. 
Két fontos ünnepe van a szentkútnak: az egyik a pünkösdi határjárás, búza-
és sző lőszentelés, a másik a Nagyboldogasszony-napi slava. A szentkútnak 
mindig volt gondozója (tutora), aki nemcsak rendet tartott a kegyhely körül, 
hanem harangozott is, ha viharfelh ők közeledtek. A pünkösdi nagy ünnepre 
a takarításban vallásosabb asszonyok is segítettek a falu papjaival együtt. A 
takrítás itt is közös imádsággal kezdik, majd mindent rendbe tesznek a 
másnapi határjárásra. Ellen őrzik a templom közelében álló búzatáblát. Meg-
beszélik az egyetlen sz őlősgazdával, hogy merre legyen a liturgia. 
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A hívők közösen vagy egyenként érkeznek. El őbb a templomban imád-
koznak, gyertyát gyújtanak, majd átmennek a kiskápolnába, végül pedig a 
szenkúthoz zarándokolnak. A szertartás pontosan meghatározott id őben 
kezdődik a templom mellett felállított szentélynél, majd határjárással foly-
tatódik. Előbb a búzatáblát szentelik meg. Míg tart az ünnepi liturgia, az 
asszonyok zöld búzából koszorúkat fonnak, melyeket az ég négy sarkára 
akasztanak; a lobogóra búzakoszorú kerül. A résztvev őket megszórják bú-
zaszemekkel. A lányok versengnek, ki lesz az els ő  a koszorúfonásban, mert 
a győztes abban az esztend őben férjhez megy. A búzatábla-szentelés után a 
szőlő  megszentelése következik. A litija, a templomi lobogók kivitelével 
lényegében be is fejeződik a szertartás. Ezután visszatérnek a szentkúthoz, 
ahol néhány óráig kötetlenül beszélgetnek, majd hazatérnek otthonaikba. 
A pünkösdhétfői határjáráson csak sztapáriak vesznek részt; a közeli tanyák: 
Lugovo, Ć ičovi , Žarkovac lakói Zomborba, az anyaegyházuk szertartására 
mennek el pünkösd napján. 

A tulajdonképpeni búcsú, a slava, Nagyboldogasszony napján, augusz-
tu 28-án van. Ez a szertartás részben megegyezik a korábban elemzett bili ći 
vodica szertartásával, de jelent ős eltérések is voltak. A sztapári vodica a 
nyugat-bácskai szerbség legkedveltebb búcsújáróhelye volta két világhábo-
rú között. Gyalogosan érkeztek a zarándokok (jude), és hozták magukkal a 
lobogóikat. Nagyboldogasszony el őestéjén érkeztek meg a vecsernyére, 
egész éjszaka a szentkúton maradtak, s énekelték közösen laikus népéneke-
iket. A zarándok asszonyokat bogomoljkénak nezik. A hívők megérkezésük-
kor előbb a régi kiskápolnába mentek, innen a kés őbb felállított templomba, 
végül pedig a szentkútnál mondták el imáikat, dalaikat. A szentkút vizéb ől 
háromszor ittak néhány kortyot, majd háromszor megmosták az arcukat. A • 
másnapi slava liturgiája megegyezik a bili ći vodicáéval. A zarándokok a 
körmenet és a savski kola č  feltörése és közös elfogyasztása után útra keltek, 
a helybéliek pedig hazamennek, hogy este visszatérjenek, s a templom körül 
felállított sátrakban hajnalig táncoljanak. Ez már a templomi búcsúk jelleg-
zetessége. Ezen kizárólag a helybéli és a környez ő  tanyák fiataljai vettek 
részt. A harmincas évek után a vodica körüli kóló lassan feledésbe merült. 

A sztapári adatközl ők nem tudnak arról, hogy a vodica hatására valaki 
is csodálatos módon meggyógyult volna, de arról beszámoltak, hogy n ői 
hajcsatokat, hajtincseket találtak a kútnak a káváján., a tetejét tartó oszlopo-
kon és a csigán is. Valamilyen varázser őt csak tulajdonítottak a szent víznek 
az idesereglő  zarándokok. Ha nagy bajban voltak, akkor maguk is kimentek 
a kegyhelyre, hogy engesztel ő  imával és ajándékkal a Nagyasszony segítsé-
gét kérjék (darivali Gospu). Az ajándékot mindig a kiskápolnába tették: a 
pénzt a védőszent ikonja mellé a házi sz ő ttesű  törülközővel pedig körülke-
rítettek azt az ikon, amelyik házuk véd őszentjét ábrázolta. Ha valamelyik 
család kihalt, akkor a véd őszentjét ábrázoló ikont is idehozták kegyeletb ől. 
Ezek az üvegre festett ikonok is a kiskápolnában vannak összegy űjtve. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Mai kutatásaink alapján nem tudunk pontos választ adni arra a kérdés-
re, miért van a Mosztonga és a Telecskai dombok tövében ennyi helyi jellegű  
kegyhely. A szerb, illetve a horvát szakirodalomban a vodica, a bunari ć  
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fogalomnak nem találtuk meg szentkútként való értelmezését. A vízkereszt 
napját, Jézus jelenését, január 6-át, illetve 19-ét nevezi a nép vodicának, 
Bogojavljenjének, 18  de magát a szenteltvizet is így hívja. A Mosztonga menti 
és a Telecskai dombok közelében felállított szentkutak erd őkben, öreg fák 
tövében állnak, s ezeknek a fáknak volt, van kultikus jelent őségük. A szerb 
falvaknak rendszerint volt egy szent fájuk, melyet kereszttel (zapissal) jelöl-
tek meg. Egy-egy településnek több ilyen szent fája is lehetett, de á f ő  „napis" 
minden esetben a. falu központjában állt, a többi szent fa pedig a falu 
határának különböző  részében, hogy megvédje a települést a vihartól, a 
jégeső től. A szent fa tövébe többnyire feszületet is állítottak. Ha nem volt a 
településnek temploma, akkor ezen a helyen tartották meg a falusi. védszent-
ünnepet. 19  

Körmenetben végigjárták a szent fákat, fölújították bennük a keresztet, 
tömjénnel megfüstölték, bazsalikommal, a szerbek szent virágával pedig 
megszentelték. Ezeken a szertartásokon az asszonyok sohasem vettek részt, 
habár minden család elküldte képvisel őjét. Közülük választották ki a követ-
kező  esztendő  védszentünnepének a komáját. 

A mi vidékünkön a szertartás lényegesen módosult. Az els ő  szentkutak 
helyén minden bizonnyal szent fák álltak, melléjük került a feszület, kés őbb 
a kút is a közeli katolikus hív ők hatására, majd felépítették a fogadalmi 
kápolnákat is. Ezért tudnak az ortodox falvak lakói viszonylag kevés eredet-
mondát csodálatos jelenésekr ől, gyógyulásokról, hiszen a védszentünne-
peknek az a célja, hogy megvédje a termést. 

Az itteni horvát lakosság részt vehetett a szerb települések torkos 
búcsúján, felfigyelhetett a fákhoz kapcsolódó liturgiára, s ennek mintájára 
alkotta meg saját, a szent forrásokhoz kapcsolódó kegyhelyeit. Ezeket aztán 
felruházta a katolikus népi vallásosság Mária-kultuszával. E szent helyek 
eredetmondái minden alkalommal csodálatos gyógyulásokról is szólnak. 

Feltételezésünket a szabadkai és a törökkanizsai szentkút megléte bizo-
nyítja. Mind a két kegyhelyet a katolikus és a pravoszláv hívek is látogatják. 
Ugyanazon a napon, augusztus 28-án, az ortodox Nagyasszony ünnepén. A 
szabadkai szentkút a sándori szerb tanyák közelében létesült. Kezdetben 
csupán a fa tövében egy feszület jelölte a szent helyet, majd fölépítették a 
pravoszláv fogadalmi kápolnát is. A bunyevác hív ők a szentkutat, és egy 
kisebb szobortartót készítettek a Sz űzanya tiszteletére. Ezen a szentkúton a 
zarándokok már száz évvel ezel ő tt is közös vecsernyén vettek részt. A 
doroszlói kegyhely mellett ez Bácska katolikus és pravoszláv hív őinek leg-
ismertebb búcsújáróhelye. A pravoszlávok a szent fát, a katolikusok pedig a 
szent forrást, Mária megjelenését ünneplik. 
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Marijo, Marijo, mi ti danas slavimo, 
Slavimo tvoj rođendan, koji je od boga dan, 
Uesel'te se narodi, Marijo nam se rodi, 
Rodilo se divica, svega svita kraljica. 

Ana ju je rodila, u kolivku metila. 
Anđeli ju ljuljali, lipu pismu pevali. 
Malo Gospo divice, lipo bila ružice, 
O 

 

Marijo, lj ilj an lip, tebe slavi cio svit. 

Veseli se Joakim, veselmo se sada njim, 
Svi pivajmo zajedno, malu Gospu slavimo. 
Marijo, usluši nas, moli se ti za nas. 
Mala Gospa kraljice, Monoštorske vodice. 

A vers nyersfordítása: 

Ó Mária, Mária, mi tégedet dicsérünk (ünnepelünk). 
Születésed üljük ma, mit az Isten adott meg, 
Örüljetek, emberek, megszületett Mária, 
Megszületett a Szent Szűz, a világ királynéja. 

Anna volt a szülője, a bölcsőbe betette, 
Az angyalok ringatták, szép énekkel nyugtatták (énekeltek). 
Kisasszonyunk, Szűzanyánk, szép fehér rózsaszál. 
Ó Mária, szép liliom, az egész világ téged ünnepel. 

Örvendezik Jojakim, örüljünk hát mi is most. 
Énekeljük, dicsérjük a Szüzet. 
Hallgasd meg könyörgésünk, Mária, te is könyörögj értünk. 
Kisasszonyunk, szent kutacskánk királyn ője. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 110. 

Pár év előtt mélyen fejet kellett hajtanom a restaurálás csodája el őtt. Tizia-
nónak egy egész kiállítást betöltő  vásznain Velencében. Újjászületett re-
mekművek sorakoztak egymás mellett anélkül, hogy egy leheletnyit is vál-
toztatott volna rajtuk az utólagos beavatkozás. S őt a színek frissességén túl 
nagyobb és világosabb lett a távlat, a kontúrok élesebbek, mégis egymásba 
simulók, szóval a Palazzo Ducaléba elhozott vásznakról ötszáz esztend őt 
fújtak le a restaurálók. Ami a festék anyagában romlandó volt, ami oxidáló-
dott, vagy a rárakódott ötszázados portól halványabb vagy sötétebb lett, 
most tisztán és megfiatalodva mutatta be újra Tiziano sajátos, mindenki 
mástól különböző  ragyogó művészetét. 

Mindebben persze nem volt semmi új. Csak,én, a laikus nem figyeltem 
fel eddig különösebben az újjászületésnek erre a csodájára. Mert ez már 
több, mint technika, itt már szorosan kiegészít ő  és összetartó tényez ők 
együtthatásának vagyunk szemtanúi és élvez ői. 

Most meg egy másik szenzációs beavatkozás kapcsán Masacciónak az 
első  emberpárt ábrázoló freskójának felújításáról számoltak be az újságok. 
A firenzei Santa Maria del Carmine kápolnájában lev ő  Ádámot és Évát újítják 
fel. Ezt megcsodálni sajnos már nem jutunk el innen a válság miatt. 

Pedig szép lett volna látni Masaccio, a bátor és fiatal titán felújított 
művészetét, ahogy a realitás elvéhez ragaszkodva teljesen pucéran festette 
meg az 1400-as évek els ő  negyedében, feltehet ően modell után Ádám és Éva 
aktját, s ezzel az anatómiai h űséggel a természetes ábrázolásnak lett az 
előharcosa. A quatrocento el őidejében. 

A kor a szókimondás kora volt, s minden megnyilatkozást termé-
szetesnek tartottak, ami az élethez tartozott. Már Boccaccio is itt volt, az 
életöröm kifejezésének gazdag áradásával, vastag mesternékr ől írva szent 
életű  barátok karjai között, mintha már semmit sem kellett volna szégyellni, 
ami emberi. Addig a szentkép szemérmesen eltakarta az emberi test megbot-
ránkozásra alkalmas részleteit, a fiatal Masaccio viszont — az új korszellem 
lelkes híveként — fügefalevél nélkül ábrázolta Ádámot és Évát. A vele dolgo-
zó idősebb festő, Masolino még húzódozott, aztán mégis belenyugodott a 
fiatalság merész újításába. Masaccio ekkor huszonhárom éves volt ;  öt év 
múlva meg is halt, de példáját még egy-két nemzedéknek követnie kellett, 
köztük olyan nagyságoknak, mint amilyen Michelangelo, Raffaello és Le-
onardo da Vinci volt. Igy aztán száz évvel kés őbb Michelangelo még meg-
formálhatta híressé vált Dávid-szobrát, s a lelkes n ők a remek alaknak férfiúi 
ékességét még le is csókolhatták az elmúlt századok során a firenzei Accáde-
miába látogatva, úgyhogy alig maradt bel őle valami. - 

Csak hát Masacciónak, a fiatal zseninek szelleme nem minden id őkre 
szólt. A következő  századok sem voltak ugyan szemérmesebbek, de az 
egyház, s főleg a pápák már jóval szigorúbban tekintettek a dologra. Akkor 
jelent meg a fügefalevél az olasz reneszánsz m űvészetét erkölcsileg korrigál-
va, mint ezt máig nem egy remekmű  bizonyítja. 
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Manapság, amikor a szemérem rég kiment a divatból, legalább gondo-
latban kell köszönteni a firenzei kápolnában újjászületett els ő  emberpár 
megjelenését, újból anyaszült meztelenül. 

A műkincseknek is megvan a maguk sorsa. Legalább olyan nyugtalan, 
sőt olykor hányatott, mint az embereké. Gyakran a helyüket sem lelik, 
odahagyják a képtárakat, a m űkereskedők raktárait, attól függ ően, hogy ki 
ad többet értük. S a műbarátok aztán mehetnek utánuk, ha látni akarják őket. 

Néhány év óta Jugoszlávia van érdekelve egy hosszan tartó perben, 
bűnügyi regényekbe illő  fordulatokkal, a háborús évekig visszamen őleg, 
amikor — a maihoz hasonlóan — az emberélet jóval olcsóbb volt, mint mond-
juk egy festmény, ha Matisse festette is, s egy fiút ábrázolt, gitárral a kezében, 
amely ma milliókat ér, kemény dollárokban persze. 

Egy párizsi bank trezorjában ezen a gitározó fiún kívül Cézanne, Bonnard, 
Degas, Renoir, Derain és mások nem kevésbé értékes festményei fekszenek több 
mint ötven év óta. Azóta, hogy tulajdonosuk, ha csakugyan az volt, Erich 
Šlomović  egykori jugoszláv állampolgár helyezte biztonságba őket. 

Mert erről van szó, a tulajdonjogról. Hogy miután a zsidó Šlomovi ć  
1940-ben „biztonságosabb helyre" menekült a németek által megszállt fran-
cia fővárosból, soha többé nem került vissza. A nemzetközi jog értelmében 
a jugoszláv állam tarthatna igényt a hagyatékra, mivel Šlomoviénak nem 
maradt utóda. És mégis jelentkeztek több oldalról is igényl ők, sőt olyanok 
is akadtak, akik szerint a képek nemis Šl.omovi ćé voltak, csak Volard, a híres 
műkereskedő  bízta rá. Így került el őtérbe a „nagy fekete ember, aki selypített, 
mint egy gyerek", ahogyan Gertrude Stein ábrázolta gyakori vendégét a 
századforduló idején. S akir ől most valaki azt állította ellenérvként, hogy 
szerelmes volt Šlorriovi ćba, lévén ferde hajlamokkal megáldva vagy megver-
ve. S rejtély, hogy ezt Gertrude Stein nem vette észre. Talán azért, mert 
jómaga is betegesnek mondott hajlamokat érzett n ők iránt, s ezért bujtatta 
férfiruhába a maga tömzsi alakját, s férfikalapban járt. 

Ilyen fordulat után a dolog jogi része korántsem olyan érdekes, mint a 
bohémeknek ez a vonulása, amikor Picasso az említett szalonból szöktette 
meg legjobb barátjának a feleségét. 

Jugoszlávia előnyét az igényperben igazolni látszik az a tény is, hogy 
Šlomovi ć, még mielőtt Párizsból elmenekült volna, gy űjteményének egy 
részét anyjával Belgrádba küldte. Az asszony ugyan sosem jutott el Belgrád-
ba;  mivel vontja beleszaladt egy másik szerelvénybe, s ő  áldozata lett a 
szerencsétlenségnek, a képek viszont csodálatos módon megmaradtak. S így 
most a másik részért folyik a per. 

A gitáros fiún és a többi remekm űvön kívül Cézanne korszakalkotó 
vászna miatt, amelynek hatása a magyar m űvészettörténetben oly heves 
vitákat váltott ki száz év el őtt. Nemcsak a kompozíció szabad leveg őbe 
épített „festői önkénye" ellen tiltakoztak, határozottan elítélve az imp-
resszionizmus irányát Szinyei Merse Majálisában, de még ízléstelenséggel is 
vádolva a festőt, mert úgy ábrázolja egy férfi alakját, mint Cézanne említett 
Reggeli a szabadban című  képén, ahogy a fenekét mutatja a néz őnek. 
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Az idő  persze sok mindent a helyére tesz. Egy id ő  múlva az impresszi-
onizmus is a meghaladottság állapotába került, új irányok jöttek, nem kevés-
bé forradalmi attitűddel. De Cézanne-nak ez a remekm űve hatásában őrzi 
az erejét, ha százszor be van zárva emlék és valóság kett ős koporsójába, mint 
a napkeleti fejedelmek, és így él tovább. 

Hogy kinek a tulajdona lesz, nem is érdekes már. Csak vegyék el ő  a 
pereskedés egy-egy fordulóján, hogy legalább reprodukcióban lássa a világ, 
mint én az újságban, ahogy a lombos fák között a tisztásra besüt széles 
nyalábbal a napfény. 

Búzaszentelés Szlapáron 
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Kanizsai írótábor 1993 — Táj és irodalom 

DUDÁS KÁROLY 

TÁJAIM, AVAGY AZ ÉN ÖTÁGÚ SIPOM 

Álmomban visszajárnak bennem a tájak, akárcsak egyik valóságos novel-
lahősömében, a Temes kanyarulatához sodródott bukovinai székely öre-
gasszonyéban a farkasok. Gyermekkorának felágaskodó, teli torokkal 
üvöltő  farkasai. 

CSANTAVÉR. Csont és vér. Csíkérpart. Semmilyen más tájjal össze nem 
téveszthető . Távolról is, álmomban is, a hideg éjszakában is melegít az 
otthon melege. Még látom a gyepet egy szállás el őtt. Az egyenes derekú 
akácfákat, a köt őféken körbej ártatott babos szügyű  lovat. A lécgórét, ahogy 
rácsos árnyékot vet a tanyaudvar döngölt földjére. A végtelen szántásokat, 
a tájba belefehérlő-belesárguló tanyaromokat. Aztán a falu: ez itt a Sz őlősor, 
a Basity szabó köze, ahol a szül őházam, a Gubena sarka, a Texas meg a Nejlon, 
legénykedésünk színhelye, ez itt a Nagyutca, a Bagi tanító háza, a Délvidé-
ken máshol nem található háromkupolás templom, amelynekmárványoltára 
előtt egykoron átszellemült arccal Matuska Szilveszter térbetyült, s ahol a 
tiltások ellenére az öreg Pap aranykeresztes háta mögött évekig ráztam a 
rézcsöngettyűt, ez itt a Vásártér, a Bikaistálló, a Kréta sziget, ez itt a Piactér, 
ez itt a Sárutca, a Topolyai út, a Szent János szobra, ez itt a Kangüdrös, a 
Kopaszsor, ez már itt Csingágó, az meg ott távol a Vaskereszt, a Nagyjárás, a 
Hármas nyárfa, az Egyes nyárfa, a Csíkér csobogása, a Huszár-tanya, a Török 
temető, ez itt a Kistemető , az ott a Nagytemető. A nagyanyáim, a nagyapám 
sírja, a hozzámtartozóimé. Hogyan nevezik majd mindezt idegenül? A 
Szőlősor harmadik utcájában id ős anyám és apám. Hazaértem, itthon va-
gyok. Odabújok az enyéimhez. Csantavér. Csont és vér. Csíkérpart. Rejts el 
bennünket, embert és nemzetet őrző  egykor volt nádas. Nyomd el a csata-
mének nyerítését, nádsuhogás. 

SZAKADÓ. Dél-Bánátban van a Szakadó, els ő  könyvem címadója, Szé-
kelykeve közelében, a Burkátok meg a Fertályok alatt. Nem fiatal már, 
korosabb a legöregebb őslakóknál. A nyolcszáznyolcvanas években kelet-
kezhetett, amikor Szmedrovát legjobban szorongatta a Duna. 

— Tavaszi éccaka, áradáskor történt a szakadás — hallom félélomban a 
hetvenéves Váci Albert szavait. (Úristen, hol lehet már, hiszen csaknem húsz 
esztendeje!) — Vagy a túloldalról csónyakon érkez ők szerszámától, vagy mert 
a töltés nem bírta el a nagy nyomást, magától megszakadott. A víz aztán 
csinált utat, kimosta ezt a ménkű  nagy árkot. Magasan jött, vastagon, elön-
tötte a földeket. Volt, aki látta a holdvilágnál: alvó embert vitt szalmakazlon, 
szénaboglyára fölszorult nyulat meg rókát. Nem bántották egymást, mind-
ketten bajban voltak... 

— Úgy jártam, mint a Szakadóban rekedt víz — hallom még a tanyáról 
faluba kényszerült öregember fátyolos hangját —, elszakasztottak engem is 
éltető  folyómtól. 

S az álom és a távolság ködfüggönyén keresztül azt is látom, hogy 
esteledik: megfeketedik a víz a Szakadóban. F űzfák, fűzfacsonkok merednek 

544 



ki a ködhálóból: őszbe ágaskodó, erős törzsű  fák, szétmálló testűek, lassan 
töredezők — földből, vízből kiforduló, szürke gyökércsápokkal kapaszkodó 
fák. A vízparti sárban megagyagosodott emberi lábnyomok. Nagy test ű, 
sötét madarak habzsolják a víztükröt s arra följebb a partoldalt. A fatörzsek 
között idelátszik a tanyafalak fehérje-barnája, a Duna-vonulat sárgába, vö-
rösbe borult erdősávja. Lenyűgöző, szemmarasztaló vidék, vigasz a nincste-
leneknek, a kevéske ittmaradottnak. A maradéknak. 

Ez jár az eszemben, amíg a sárgaházak vakolat-csendjét hallgatom, s 
amíg álmomban Varga György András hangját: 

— Igaz, hogy nem építettem téglaházat a faluban, nem vettem autót, 
amim van, ennél több már nem lesz nekem. De nézze meg azokat a mély 
barázdákat a földemen: én hasítottam őket. Az ágásfákat a tanyám körül: én 
ültettem őket. Ezen a tájon rajta van a kezem nyoma, és ez vigasztalja az 
embert. 

KANIZSA — CNESA — TISZA-PART. Gyógyulni jártunk mindig a Csoda-
kúthoz, a csönd szép városába: a lelkünket, magányosságunkat gyógyítani. 
„A forrásból pedig, amelynek el ő törő  vize ég, ha meggyújtják, lett a Csoda-
kút... Ahol pedig most a délutáni litániákra papucsban csoszogva görnyedt 
hátú magyarok mennek rózsafüzért morzsolni, ezer és sok száz évvel ezel ő tt 
Attila és hunjai lovainak patkói csattognak." 

A Népkert, aztán a Vigadó, amelynek teraszán hajnalig tartó írói beszél-
getésekből egykoron versek és novellák születtek, s amely, akárcsak egyszer 
volt, hol nem volt világunk, összed ől hamarosan, a tündéri Kapitány rét 
tenyérnyi nádasai és megcsillanó vízszemei, no és persze a Folyó. „Ki hallja, 
hogy a Tisza elfut itt alattam, / ki látja, hogy a felh ők nyakán is / fényes kis 
lakat van?" Igen: Fehér Ferenc és Dobó Tihamér Tiszája. Meg mindannyiun-
ké: az én éjszakai, kora hajnali Tiszám ott az írótábori őszelőkön. Cigonya 
festményein a homoksárgás víz meg a kikötött ladikok, rajzain a szitaköt ők 
játéka, a tiszavirágnásztánc, az ökörnyál a város felett — az én tájaim is. A 
Koncz István verséb ől, aPap Józseféb ől, aFrance Filipi ćéből, a Stevan Rai čko-
vićéból, a Domonkos Pistáéból, a Tolnai Ottóéból elébem lép ő  Tiszatáj is az 
enyém. S az egykori öreg kanizsai halász, Bús Gazsi bátyám titkos halászhe-
lyei, lehajló fűzfaágak közt rejt őzködő  öblei, varázsos történetei is, gazda 
híján most már szintén az enyémek. 

S a partoldalból kiforduló halottak csontja, negyvennégy őszén a mar-
talócok által ártatlanul kivégzett halottainké — ez a szomorú táj is az enyém. 

MARADÉK. A legbeszédesebb falunk ott a Szerémségben, a Fruška gora 
lankái alatt. A nyárban fürd ő  széles utcák, a h űvös gyomrú, balkáni hangu-
latot árasztó lármás kocsmák, a templomok, a temet őkert, amelyben majd 
minden kereszten rossz magyarsággal írják a nevünket, nem egy helyen már 
cirill betűkkel, még itt vannak előttem, s jól emlékszem a keletkezés legen-
dájára is: amikor a török elpusztította a szomszéd völgyben megbúvó tele-
pülést, a maradék ebbbe a vályúba menekült, s megmaradt. 

A hetvenes évek vége felé még gyakorta jártam erre, akkor az összevont 
alsó tagozaton kilenc gyerek tanult magyarul, hét negyedikes és két harma-
dikos. Elsőbe már akkor nem iratkozott be senki. Kalmár Flóra tanító néni a 
szó szoros értelmében belerokkant a reménytelen hadakozásba, s a végén 
feladta ő  is. Elvégeztetett... 

Maradékról mindig a hetvenkettes nagy t űzvész jut eszembe. 
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- Azt hittük akkor, leég az egész falu - hallom Fényszárosi Antal hangját, 
azét a Fén.yszárosi Antalét, akinek családját valami jótékony csoda folytán 
elkerülte a legmohóbb tűzvész: a beolvadás. - A szél. éppen errefelé sodorta 
a lángot, a mi utcánk.felé. Körös-körül recsegett-ropogott minden, égtek a 
házak, a csűrök. Bennünket megkerült valahogyan. 

Azóta leégett Maradék. Porig égett anélkül, hogy a legmohóbb t űzvész 
a nyárban fürd ő  széles utcákban, a szépen term ő  almafákban, a h űvös 
gyomrú balkáni kocsmákban, a templomokban és a temet őkertben bármiféle 
kárt tett volna. 

DRÁVASZŐG. Ó igen: a Drávaszög, második szül őföldem. Baranya. 
Dormá.n László fotográfus barátommal a Képes Ifjúság riportereiként több 
mint egy évtizeden át jártuk ezt a vidéket, s gazdag élet ű  embereit, tündér-
falvait, vakítófehér templomait és pincesorait, rétjeit és ősi szurdokait nem-
csak a. j egyzetfü.zetünkben és a. filmkockákon, hanem a lelkünkben is átmen-
tettük a. Duna innens ő  partjára. 

„Délutánonként el-elsétált a hajdan oly virágzó magyar falu, Csatár 
irányába, ahol a török pusztítás után k ő  kövön nem maradt, s a helység nem 
épült föl soha többé" - írta Kossuth tábori papj ának, Ács Gedeonnak csúzai 
éveiről Vízbe vesz ő  nyomokon című  gyönyörű  könyvében. Baranyai Júlia 
tanárn ő , aki úgy szerette Baranyáját, hogy még a nevét is megváltoztatta 
miatta. - Vajon kereste-e a csatári völgybe húzódó, egykori falu nyomait, 
felégetett templomait, parókiájának alaktalan, merev fémgubanccá olvadt 
ereklyéi t?" 

O igen, a török pusztítás. Az „igazhitűek" után a hajdan oly virágzó 
magyar faluban kő  kövön nem maradt. Vajon így keressük majd egyszer mi. 
is, régi Drávaszög-járók az egykori magyar falvak nyomait, a honfoglalás 
koriakét, felégetett templomaik, parókiáik alaktalan, merev fémgubanccá 
olvadt ereklyéit? Kórógy, Darázs, Pélmonostor, Bellye derékba l ő tt, Kopács 
és Laskó meggyalázott gyönyör ű  templomai, helyén? 

„Ó, Kopácsi-rét - hallom a tanárn ő  elhaló sóhaj tását -, mi mindennek 
voltál édes otthona valamikor! Kozmikus gyermekkorunkra emlékeztet ő , ősi 
természetességű  virágnyílás, meddig maradhatsz meg nekünk?" 

Ősi földjéről immár a fényképekre, verseinkbe, novelláinkba, regénye-
inkbe költözött át a drávaszögi magyarság. Templomaival, falvaival, rétjei-
vel, szurdokaival. egyetemben. Itt már nem árthat neki senki és semmi, míg 
csak képeinkért, verseinkért, novelláinkért, regényeinkért és miértünk ma-
gunkért is nem jönnek a martalócok. 
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KONTRA FERENC 

TÁJ ÉS TEMPLOM 

Kétmondatnyi imádságban akarom elmondani, hogy napjainkban olyan tárgyi 
emI.ékek is felperzsel ődnek, amelyeket két világégés sem érintett, kétmondatnyi 
imádságba belefér az egész családunk, apai ágról reformátusok, anyai részr ől 
katolikusok voltak az őseim, amaguk templomába jártak, és sohasem bántották 
egymást a hitük miatt, a két drávaszögi falu tájszólása és szóhasználata között 
sem volt megítélésem szerint antagonisztikusabb a különbség, mint a most 
szemben álló felek között, és a Drávaszög éppen közéjük szorult — kifosztott 
senkiföldj eként, amelynek fels ő  csücskében, közvetlenül a magyar határ mellett 
van Darázs, a szül őfalum, rajta keresztül vitt a mára beszántott Török Út a 
mohácsi vész felé, és itt játszódik a regényem, a Drávaszögi keresztek, amely mára. 
tragikus ómen lett, magam sem. hittem volna néhány évvel ezel őtt; a darázsi 
templom, ez a műemlékáldozat számomra nem csupán egy a sok közül, gyer-
mekkoromtól fogva sokszor megfordultam a falai között, szerettem a gledícsi-
afák fanyar gyümölcsét, amely az odavezet ő  út mellett termett, október volt, 
ehhez a hónaphoz fűződik egy régi helyi hagyomány — meglehet, hogy más 
vidékeken is szokás —: az utolsó vasárnapon minden család elhozta azt, 
amiből. a legszebb, legnagyobb termett a földjén abban az évben, gondosan 
kiválasztott terményeiket kosarakban és házi sz őttesekben helyezték az 
oltár elé, ünnepélyes ősi rítus hagyományozódott ilyen meghitt formában, 
gazdag csendéletet alakítottak így ki, nem őrizte senki, csak az oltárról 
letekintő  szentek, mégsem nyúlt senki a zsebbe kívánkozó körtékhez és 
birsalmákhoz, a sárga barázdás süt ő tököt felemelni is megerőltető  lehetett, 
a marharépa nyugodtan bekerülhetett volna a világban jegyzett rekordok 
közé, kis kalászokat kötöttek össze vörös szalaggal, a kukoricacsövek mintha 
nem is a Péter-templom magányos mezején n ő ttek volna ilyen hosszúra; de 
volt ott bab szárastul, duzzadó vasrózsák, óriásra n ő tt krumpli és zeller, de 
a legtöbb volt a szőlő , a nagy szemű, kilós fürtök, a vidék igazi természeti 
kincse, amelynek ízét a régmúltból is fel lehet idézni, sehol nem értek ilyen 
gyöngyházfényűre, mint a darázsi hegyen, a pincesor fölött; minden évben 
felkerestük nagyszüleink és távolabbi eleink sírját a hónap végén, minden-
szentek előtt, a templom ajtaja ilyenkor nyitva állt, bent önmagát tagadta az 
idő, mintha élet és halál körforgását jelképezte volna: a hegy népének 
csendéletét minden évben ott találtam és elid őztem a termények el őtt, 
melyek mindazt jelképezték, amiért érdemes kibomlani és kinyílni, amiért 
újra haza kell térni, s ha az érzésnek marasztaló karjai lennének, az áldáshoz 
válna hasonlóvá, mely csendként szitál a magasból, ahol až oltár örökfiatal 
Mária-szobra áll; aztán a sírok el őtt időztünk el, volt tehát ünnepe az 
emlékezésnek, ha mégoly törékeny is; régen látott ismer ősökkel lehetett 
találkozni ilyenkor, együtt töprengtünk elvándorláson és elöregedésen, a 
hegy lecsupaszodásán, a háború nélkül is lecsúsztak a házak a gyertyalétben, 
és most még azok is elmentek, akik maradni akartak, lezuhantak a harangok 
a romok közé. 

Elkezdem a mondatot a laskói templomról is, közben annyi minden 
szakad ki belőlem, mint egykor a földből, omlott a part sokáig, az üreg úgy 
festett az udvarunkban, mintha egy barlang bejárata lett volna, mindenféle 
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történetek keringtek róla, leginkább az utolsó római katonáról szóló mese 
ragadta meg a figyelmemet, akit a visszavonuló csapatok hagytak a katakom-
bákban, hogy az aranypénzeket őrizze, büntetésnek szánták az őrséget, mert 
egy gyönyörű  lány elcsábítása miatt arra ítélték, hogy mindörökké az ara-
nyakat fényesítse, mert ha egyszer rajtakapják, hogy a pénzek elhomályo-
sodnak, iszonyú halállal vetnek véget életének, ezért az ingét rongyosra 
szaggatta a fényesítéssel, őrzi örökké a rábízott kincseket, hogy az utolsó 
arannyal is el tudjon számolni, és a partunk el ő tt arra .gondoltam, mit 
csinálok majd, ha szembetalálkozom a római katonával, hogyan magyará-
zom meg neki, hogy csak a kíváncsiság hajtott, dehogy is akartam. t őle 
elvenni a kincsét, csak éppen a kezembe venni, kihozni a fényre, hogy 
lássam, hogyan csillog a napon, mert akkor is érdemes gyönyörködni benne, 
ha nem az enyém, akkor sem szabad elvenni a másét, ha már Istene, országa 
sincsen, gondoltam naivad, miközben a nyílás egyre szélesebb lett el ő ttem, 
hiába. figyelmeztettek, hogy rám szakadhat a part, csak túrtam tovább va-
kond módjára, csontok kerültek el ő  ásóm nyomán, feketére szenesedett ágak 
és gyökerek, cserépdarabok, amelyeket összehordott az ár, mert valamikor a 
Duna erre folyt, és Laskó kiköt ője a templomdörömb alatt volt, talán a folyó 
hordta össze a dombot is, amikor itt még tengernyi volt a víz, és lerakta. 
hozzánk ezt a római mécsest, vagy a római katona ajándéka volt, hagyta, 
hogy én találjak rá, forgattam a kezemben a h űvös fekete tárgyat, becsesebb 
lett a többi előbányászott kincsnél, a zöld üvegnél, a lóagyarnál, a k ődarab-
nál, mert amit találtam, az felért Aladdin csodalámpájával, megdörzsöltem 
az oldalát, és lepotyogtak róla a földdarabok, megdörzsöltem ismét, és nem 
történt meg a csoda, gyerekkori mágikus realizmus maradt; eltelt néhány év, 
a partot felrakták téglával, a falu más részein is betemette a feledés a kata-
kombák bejáratait, csak egy kút maradt a szakadék ösvénye mellett, amely 
visszhangjaival felidézte a régi rejtélyt; azt a tárgyat továbbra is nagy becs-
ben tartottam, akkortájt hozta létre a faluban a m űvelődési egyesület a 
néprajzi és helytörténeti gy űjteményt, egy neves muzeológus rendszerezte 
a tárgyakat, szúrós szagú anyaggal tartósította őket, a falu népe hordta össze 
a viseleteket, szokásokat felelevenít ő  tárgyakat, vittem én is a római mécse-
semet, és már-már egy világ d őlt össze bennem, amikor gondos morfondíro-
zás után kategorikusan kijelentette a szakember, hogy nem római mécses, 
hanem egy bronzkori totemisztikus madárszobor, tehát érdemes volt mégis-
csak megőrizni, varázserejéb ől mit sem veszített, titokzatossága csak meg-
erőšödött a helytörténeti gy űjtemény vitrinjében, a helyi múzeum nem is 
akárhol, a templom mellett kapott helyet, az egykori postamesteri lakásban, 
amely önmagában ritka építészeti emlék, a dörömb oldalában valahányszor 
kidőlt egy darab föld, és betemetett egy ólat, újra szárnyra kelta katakombák 
híre, melyek behálózták a templom környékét; a szóbeszédet igazolták 
később a valós építészeti leletek, a mostani templomot az egykori római 
erődítmény alapjaira építették, s őt néhány strukturális elemet is meghagy-
tak, a templom hátsó bejáratát egymáshoz csiszolt római kori k ődarabok 
keretezik, ilyen rózsaszín-sárga köveket lehetett látni. Diocletianus palotájá-
ban is, és hasonló temet őre bukkantak más erődítmények környékén is, a 
rómaiak egykori jelenléte legendás történeteket hagyott maga után, és a 
tárgyi emlékek nem hagyták elfeledni őket, a laskóiak gondját viselték az 
épületnek, meghagyták a templom oldalában a. tiszti eskükövet a felirattal, 
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az egyedi véset reprodukciója több szakmunkában látható, és nagyon büsz-
ke voltam a templomra, akárcsak a falubeliek, akik ismerik a rapszodikus 
természetű  hittérítőről, Sztárai Mihályról szóló anekdotákat, esténként nem 
a sziklazúzó pöröly, a szenvedélyes hitvitázó hangja szólt a templom dö-
römbjén, hanem ébenfa heged űje, és lelkipásztor létére nem vetette meg a 
pajzán nótákat sem, tőle tanulta apraja-nagyja az írás tudományát, a falu 
márványtáblával emlékezett rá a templom oldalában: A LASKÓI GYULEKE-
ZET KEGYELETTEL ÉS HÁLÁVAL GONDOL EGYHÁZA MEGALAPÍTÓ-
JÁRA ÉS ELSŐ  LELKIPÁSZTORÁRA SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTOR-
RA ÉS PÜSPÖKRE, AKI ITT 16 ÉVIG SZOLGÁLT ÁLDOTT LEGYEN EM-
LÉKEZETE, azok a falak még ma is állnak, ahol később Ács Gedeon, Kossuth 
papja hirdette az igét, naplójában dörömbnek nevezte ő  is azt a dombot, 
amelyre a templom épült, amely meg őrizte Sztárai kegytárgyait, megtestesí-
tette azt a szellemiséget, melynek vízbe vesz ő  nyomain Baranyai Júlia indult 
el, és megírta az Ausztriában kiadott Gyertyafényt, Laskó lidérces történetét; 
rímek szaladnak elém: áll egy templom az ég közepén — els ő  verseimet 
gyerekkoromban Varga Sándor lelkipásztor írógépén pötyögtem le, és t őle 
kérdeztem meg először, mit jelent az OSÖK JUSSÁN felirata Zsolnay-szobor 
felett, ősmagyar harcost örökít meg, és a templom el őtt fenyők és cédrusok 
őrizték a mindenkori jövés-menés durvaságaitól, csak ebbe a hosszú mon-
datba zárva merek eltöprengeni rajta: mennyire monumentális és mennyire 
törékeny, valami mégis megóvta, hogy cserepeire hulljon, csupán a csataje-
leneteket ábrázoló domborműveket verték le a talapzatról, mégis a falu 
összetartozásának szimbóluma maradt, ahogy az ezüst keresztel őkehely is a 
paplakon, mert a laskóiak lelke lakott a templomban, hiszen ide kötötte őket 
a születés, az esküvő  és a halál a harangokkal és az ezüstözött bádogtet ővel, 
minden megörökítésre szánt családi esemény mögött ott áll a fényképen 
hátul az ŐSÖK JUSSÁN, kétségbeesetten keresem most a fotókat féltett 
kincseim között, hogy megvannak-e még, hiszen majdnem egy évvel ezel őtt 
fölgyújtották ezt a templomot is, és leégett a több mint kétszáz éves orgona, 
az emberek az itatásra szánt tartalék vizükkel oltották a tüzet, mivel áram 
nem volt régóta, mert tudták, az egyház az utolsó mentsvár, amely egybe-
fogja a maroknyi megmaradtat: akik még nem menekültek el, akiknek nem 
volt hova menniük soha; a templom szavára összesereglett akkor a falu, 
mondván, hát lőjetek ránk, ha ettől kiderül a ti igazságotok, mert a templo-
munk mi vagyunk. 

A vetést Szenes Boldogasszony (Ognjena Marija) védte 
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ALKOTÓM ŰHELY  

MÁK FERENC 

„AZ ÉSZ ERŐ , S ÍGY AZ ÉSZ BOLDOGSÁG" 
ÚJABB VONÁSOK SZÉCHENYI ISTVÁN PORTRÉJÁN 

A „polgárosuló nemes", Kazinczy Ferenc szigorú mérceként állította a ma-
gyar arisztokrácia elé: „Hadd örvendjenek a' Wesselényiek, a' Széchényiek 
és Festetichek ezen szerencséjeknek — utalva a születés véletlenére —: de 
mutassák meg felemelt lelkeikkel, hogy ezen szerencséjekre érdemesek vol-
tak." Hogy tudott-e err ől az erkölcsi dekrétumnak is beill ő  felszólításról a 
francia forradalom véres diktatúrájából és a bécsi udvar er őszakos, dinasz-
tikus érdekeket védő  konzervativizmusából egyként kiábrándult Széchényi 
Ferenc gróf, az erősen kétséges, a magyar nemzeti kultúra polgári értelemben 
vett felvirágoztatásában azonban máig elévülhetetlen érdemei vannak. Fiá-
nak, Széchenyi Istvánnak ezzel maga állított követend ő  példákat, s a Kos-
suth Lajos által legnagyobb magyarnak tartott politikust és gondolkodót a 
liberális családi hagyományok vezették els ő  tétova lépései idején. 

Két évvel ezel őtt, Széchenyi születésének kett őszázadik évfordulója 
alkalmából — az évforduló-kultúránktól meglep ő  módon eltérő  — színvona-
las és tartalmas kiadványok hosszú sora látott napvilágot, mi több, a reform-
kori nagy politikus kevésbé ismert művei is újra megjelentek. E könyvára-
datból is — átfogó jellegével, tudományosan népszer űsítő  szándékával — 
kiemelkedett Csorba László Széchenyi István című  munkája, amelyben egy 
árnyaltan megrajzolt társadalomkép fény- és árnyjátékában t űnik fel Szé-
chenyi alakja. A szerző  gondosan részletezi az európai és különösen az ezen 
belül nagyhatalmi pozíciót elfoglaló Habsburg Monarchia-beli társadalmi-
politikai helyzetet, hogy ennek súlyával mutasson rá a magyar függ őségre 
és elmaradottságra. Széchenyi. István egy er ősen feudális, az örökösödési 
joggal gúzsba kötött, ennek következtében úgyszólván cselekvésképtelen 
társadalomba született bele, ám ifjúkori utazásai, nyugati tanulmányútjai — 
jeles nemzedéktársaihoz hasonlóan — rádöbbentették a polgárosodásban 
rejlő  s a nemzete el őtt álló nagy lehetőségekre. „Percig nem kétséges — írja a 
szerző  —. hogy mind Széchenyi, mind Wesselényi a magyar nemzetet az 
európai népcsalád olyan tagjának tekintette, amelyben speciális formában 
ugyan, de végső  soron az emberiség közös kultúrkincse jelenik meg, éppen 
ezért lehetséges a modernizációja." 

Széchenyi magára találása az 1825-ben Pozsonyban megtartott rendi 
országgyűlésen következett be, ahol elmondta ama híres beszédeit, melyek 
alakját egyből a liberális nemesi mozgalom élére állították. Csorba László 
azonban hangsúlyozza, hogy Széchenyi a polgárosodást sürget ő  reformtö-
rekvéseivel programot adott nemzetének, mégsem helyes a megállapítás, 
miszerint ő  ébresztette volna fel. „A nemzet már ébren volt, s éppen keresni 
kezdte sokasodó bajainak okát. Az agrártudományok olyan úttör ői, mint 
Balásházy János, Kisszántói Pethe Ferenc, Nagyváthy János, avagy bontako-
zó irodalmunk jelesei Kazinczytól Kölcseyig nagyon sokat végiggondoltak 
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és kimondtak már abból, ami magyarázatot adhatott a kor emberének válsá-
gérzetére." Széchenyi István e bontakozó és meger ősödő  reformmozgalom 
leghatározottabb egyénisége lett. Csorba László fejtegetéseinek eredend ően 
új vonása, hogy a politikus életm űvét személyiségzavarainak tükrében mu-
tatja be. Megítélése szerint döntéseit és elhatározásait er őteljesen befolyá-
solták a thymopathiából ered ő  hangulati zavarai, ám ez „nem érintette 
memóriáját, logikáját, kivételes színvonalú szellemi alkotókészségét". Ha 
azonban a kérdésre ekkora hangsúlyt fektet a tudomány, valószín űleg a 
döblingi éveket is újra kell értékelnie. Széchenyi István egyéniségének igazi 
varázsa azonban így is kikezdhetetlen. 

A POLGÁRI ARISZTOKRATA 

Szabadság és bátorlét a címe annak az emlékkönyvnek, amelyet a Magyar 
Távirati Iroda jelentetett meg Széchenyi István születésének kétszázadik 
évfordulója alkalmából, s amelyben a legnagyobb magyar életét, politikai 
működését s a nemzetével szorosan összefonódott egyéni sorsát mutatják 
be a külföldi olvasóknak. A kötethez el őszókéntA polgári arisztokrata címmel 
Gerő  András írt tanulmányt, mely párhuzamos szövegszerkesztés formájá-
ban német és angol nyelven is olvasható. Szándéka szerint tehát történelem-
népszerűsítő  feladatra vállalkozott a kiadó, ennek megfelel ően helyezte el a 
tanulmányíró Széchenyi alakját a XIX. századi magyar történelem széles 
folyamában. „... Széchenyi nem egyszer űen egy konkrét kor konkrét törté-
nelmi nagysága, hanem — sikereivel, kudarcaival — állandóan felelevenített 
modell" — írja életrajzi tanulmányában Ger ő  András. 

Werbőczi Hármaskönyvének törvénnyé emelkedése óta Magyarorszá-
gon szinte konzerválódott a feudális rend, lehetetlenné vált mindennem ű  
politikai, gazdasági és nemzeti kibontakozás, hiszen a rendi viszonyok 
mindenkit érdektelenné tettek a reformok tekintetében. A népesség öt szá-
zalékát kitevő, mintegy öt-hatszáz nemesi, s mellettük a nyolc-tízezer közép-
birtokosi család makacsul védelmezte örökösödési jogait, kizárólag magát 
tekintve a nemzet letéteményesének, kirekesztve abból a népesség kilenc-
ven százalékát kitev ő  jobbágyságot, amelyet egyébként is a fokozatos elsze-
gényedés jellemzett. A napóleoni háborúkat követ ően a Szent Szövetség 
Európáját a hatalmi viszonyok restaurálása és konzerválása jellemezte, s e 
törekvésekben a bécsi udvar járt az élen. Metternich kancellár sem a biroda-
lom szerkezetének megváltoztatását, „sem a feudalizmus rendszerének fel-
számolását nem akarta, s kész volt minden olyan törekvést megakadályozni, 
amely ezt a két alappillért aláásta volna". 

Egy módfelett kalandos ifjúkor, s az ezt követ ő, töprengő-szerepkereső  
korszaka után gróf Széchenyi István a birtokos, a gazdálkodó ébredt rá el őször 
a magyar társadalmi és gazdasági élet bénultságára, feudális tetszhalotti tehe-
tetlenségére. 1830-ban közzétett Hitel című  könyvében mutat rá el őször a 
reformok szükségére, Magyarország — immár polgári értelemben vett — újjászü-
letésének elodázhatatlanságára. Ezt megel őzően csaknem húsz éven át rend-
szeresen járta a fejlett nyugati országokat, megismerkedett a demokrácia lénye-
gével, felismerte a nemzeti szabadság politikai és gazdasági feltételeit. 1830-ban 
elérkezettnek látta az id őt reformterveinek a meghirdetésére. Az elkövetkez ő  
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évtized Széchenyi István életének legfényesebb korszaka volt, kortársai rend-
re feljegyzik róla: boldognak és céltudatosnak látszik. 

Kossuth és a radikálisok megjelenése azonban fokozatosan elbizonyta-
lanítja őt. Ismerve Európa nagyhatalmi egyensúlyát, tudta, hogy lehetetlen 
a bécsi udvar ellenére cselekedni; félt, ha a reformtörekvések átcsapnának a 
forradalomba, az Magyarország végzetes tragédiáját okozhatná. Kossuth és 
pártja programját először a Kelet népe, majd a Politikai programtöredék című  
művében is támadta, az eseményekre azonban már nem volt hatással. Ger ő  
András úgy véli, hogy Széchenyi István az 1840-es években már a szerepét 
vesztette reformerként próbál az árral szemben úszni. Sokkal inkább arról 
van szó, hogy nemes konzervativizmusával és a politikai körülmények 
alapos ismeretével szinte el őre látta az eseményeket. A tragédiát, amely a 
forradalom és a szabadságharc bukásával bekövetkezett. 

1848 nyarától a nemzethalált idéző  látomásokkal viaskodik, önvád 
gyötri, úgy érzi, hogy meghirdetett reformprogramjával a nemzeti kataszt-
rófa előidézőjévé vált. Ongyilkosságot kísérel meg, majd szeptember 7-én 
orvosa tanácsára a Bécs melletti Döbling szanatóriumba vonul. Itt élte le 
életének hátralév ő  tizenkét évét, fokozatosan magára találva, visszatérve 
régi, cselekv ő  önmagához. Az elmegyógyintézetből kicsempészett cikkeiben 
maró gúnnyal bírálja Ausztriát és magát a császárt, Ferenc Józsefet is. Az 
udvar persze tudja, ki rejt őzik a bírálat mögött, s a rend őrminiszter egy 1860. 
március 17-i levelében közli a gróffal: „Döbling az ön számára megsz űnt 
menedékhely lenni." Széchenyi tudta, ez azt jelenti, hogy tébolydába zárják, 
vagy felségárulás vádjával perbe fogják. Ebb ől levonta a következtetést: 
április 7-től 8-ra virradó éjjel főbe lőtte magát. 

Hét évvel kés őbb bölcs el őrelátással. Deák Ferenc „tet ő  alá hozta" a 
kiegyezést, s ezzel lehet ővé vált Magyarországon a Széchenyi megálmodta 
polgári társadalom kiépítése. A reformkor nagy alakja az új rendet a 
„kiművelt fők" társadalmának képzelte el; amíg ennek megvalósulásáig nem 
jutunk el, programja morális parancs lesz az új és új nemzedékek számára. 

A morális parancsot látta alakjában és életm űvében Babits Mihály is, 
amikor — rámutatva Széchenyi örök id őszerűségére — A legnagyobb magyar 
című , 1936-ban írt tanulmányában kiemelte: „Nincs még egy élet, mely oly 
ellenállhatatlanul veti föl a »magyarság és emberiség viszonyának problé-
máj át«". Számára a magyarság végzet és átok volt, ezért emberi méltóságából 
eredő  parancsnak érezte erkölcsében és szellemében naggyá tenni nemzetét. 

A „FELSŐBBSÉG" VIGASZA 

Széchenyi István akadémiai beszédeit tette közzé az Akadémiai Kiadó, ezzel 
emlékezve a Magyar Tudós Társaság alapítója születésének jeles évforduló-
jára. S mert a beszédeknek mais hervadhatatlan aktualitása van, az önmaga 
klasszikus legitimitásához visszatér ő  Magyar Tudományos Akadémia fel-
adatainak eredeti meghatározásával is újólag szembesülhet. Kosáry Domo-
kos a kötethez írt tanulmányában rámutat: „Széchenyi els ő  közéleti fellépé-
sekor az Akadémia megalapításával is tulajdonképpen olyan célt váltott új 
változtatban valóra, melyet egy-két korábbi elképzelés után, a hazai felvilá-
gosodás nemzeti művelődési programja tűzött maga elé a XVIII. század 
végén."Következetesen szellemi el ődjeihez, a reformkor nagy alakja minden 
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cselekedetében és gesztusában, minden megnyilatkozásában a „fels őbbség" 
erkölcsi parancsát állítja feladatként nemzete elé. 

Első  beszédét „másod elnök"-ként 1842. november 24-én, az „Academia' 
XI. köz ülésén" mondta el. Akkori megszólalása hitvallása és szellemi elhi-
vatottsága összefoglalásának tekinthető, s bár a magyar nyelv ügyével fog-
lalkozott, átfogó képet adott a nemzet sorskérdéseir ől. Széchenyi szemében 
a magyar szó „kimondhatatlan varázzsal jár", s igen drága kincs, „mert 
magában rejti a' nemzeti fenmaradásnak zálogát". Persze csak akkor, ha 
művelése és ápolása az erkölcsiség keretein belül marad. Széchenyi ebben is 
morális felelősséget követel. Arra a morálra hivatkozik, amely — min őséget 
adva a mindennapi cselekedeteknek— erkölcsében naggyá teheti a nemzetet. 
Ennek kapcsán vetette papírra azóta sokat idézett mondatát: „Engem soha 
nem ijesztett csekély számunk, de fenmaradhatásunkért annál erősebben 
rettegtem mindig azon okból — 's ezt ki kell végre mondani — mert fajtánk' 
anyagi mint szellemi léte olly felette könny ű. (...) nem a' mennyiség, hanem 
a' minőség a' szellemi er őnek sarkalata, 's e' szerint épen nem azért forog 
veszélyben létünk, mert kevesen vagyunk, hanem mert súlyunk olly pará-
nyi." Széchenyi István — elemezze bár a magyar nyelv siralmas állapotát — a 
„csinosult elmék" erkölcsi-szellemi hatalmában látja biztosítottnak a nemzet 
fennmaradását. 

A nyelvről, a „nemzeti ujjá alakulásunk' nagy m űvé"-ről s a vele szoro-
san összefüggő  nemzeti morál kérdéséről szólt az 1844. december 26-án 
megtartott közgyűlésen is. A korábbinál érezhet ően derűsebb a hangja, 
amikor megfogalmazza: „mig nyelvünk él 's virúl, mind addig nemzeti 
létünk, ha csorbúl is, azért bilincsek közé sülyedni tán még sem fog...", s bár 
a tennivalók tengerét látja a tudós társaság el ő tt, ismételten lelkiismeretes 
cselekvésre szólít. Ő  ugyanis határozottan felismerte az elvtelen hazafiság 
fűtötte buzgóság veszélyeit. 1846. december 20-án ugyancsak az Akadémia 
közgyűlésén mutatott rá: „a honszeretetnek bármily áradozó léte — ne csal-
j uk e körül magunkat — soha nemcsak magasra nem emelt eddigelé egy népet 
is, de ilyesnek még csak megmentésére sem volt elégséges, ha vakszerelemre, 
elbizottságra s ebb ől okvetlen eredő  mások iránti türelmetlenségre fajult." 
Mert a nemzet felemelésének ügyét is csak az erkölcsi parancsok szellemé-
ben lehet szolgálni. 

„HOGY LENNE ÉLET-ÖSZTÖN A HALÓNAK" 

Száchenyi István — visszatekintve az elmúlt esztend ők tragédiáira - 
1850. szeptember 11-én a döblingi elmegyógyintézetb ől levelet írt feleségé-
nek, melyből kiderül, hogy az európai liberális bölcselet egyik legnagyobb 
gondolkodója sötét látomásokkal viaskodik: „Szörny ű : Nappal és éjjel itt 
kerengenek körülöttem a meggyilkoltak lelkei, akiket az őrületbe kergettem! 
Ó, soha még oly sok örömet, nyugalmat és oly sok elégedettséget nem 
pusztítottak el a földön, mint amennyit én pusztítottam el Magyarországon! 
A könyveim, a beszédeim, az újságcikkeim, a vállalkozásaim mindent össze-
zavartak, mindent szétziláltak, — és olyan helyzetbe juttatták a legbecsülete-
sebbeket, hogy nem volt más választásuk — vagy a rebellisek vagy a császá-
riak ölték meg őket." S gyötrő  önváddal teszi hozzá: „Mind, kiket Haynau 
akasztatott föl, mind, kik a csatamez őn estek el vagy idegen földön pusztul- 
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tak el, avagy a legsötétebb börtönben sinyl ődnek, mind a hátramaradott 
gyermekek és anyák, mind bosszúért kiáltanak ellenem, igen, ellenem!" 
Pedig kétség nem fér hozzá — s ezt kevésbé gyötrelmes pillanataiban maga is 
belátja — az összeomlással járó rebellió nem rajta múlott. O és reformer társai, 
szemben a Kossuth vezette centristákkal, mindvégig óvta a nemzetét az 
Ausztriával történ ő  erőszakos szembeszegülést ől. Széchenyi ugyan világo-
san látta, hogy a XIX. század elej ének Magyarországa maga á parlag, a l apály, 
s hogy a felemelkedéshez alapvető  reformokra van szükség, ugyanakkor azt 
is világosan felismerte, hogy az európai nagyhatalmi egyensúly ügyel Auszt-
ria sérthetetlenségére s ezzel együtt biztonságára is. Az 1825-ös országgy ű lé-
si felszólalását követ ően az 1830-ban megjelent Hitel lapjain fejtette ki: „Nem 
termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat s a t. teszik a közer ő t, hanem 
az ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb suly s er ő  az emberi 
agyvelőnél nincs." Nemzedékének legkiválóbbjaival együtt a „csinosult 
elmék" csendes lázadását készítette el ő, mert tudta, „az ész er ő, s így az ész 
boldogság". Ha Magyarországon sikerülnek Széchenyi István reformjai, 
kései virágzása lett volna — s egyben Európa diadala is — a racionális XVIII. 
századnak. Másként alakult volna a régió történelme, ha a XX. század nem 
a francia forradalom örökségére épít, hanem arra a liberális bölcseletre, 
amely a teljes emberi szabadságjogok elismerésén alapult, s amelynek hu-
mánus emberképe az egyén szellemi tökéletességének parancsából eredt. 

Mindezt a gyötrő  önvádak elcsendesültével maga Széchenyi István is 
felismerte. Béla fiának szánt intelmeiben, 1857-ben már elmondhatja: „Jófor-
mán minden, amit kezdeményeztem, áll és él még! S vajon miért? A véletlen 
vagy a jószerencse folytán? Nem, nem azért, hanem azért, mert mélyen 
átgondoltam minden körülményt, minden lehetséges akadályt mérlegeltem 
és számításba vettem..." Neki és a reformnemzedékének köszönhet ő, hogy 
szellemi örökségük nyomán Magyarországon mégis kialakult a polgári tár-
sadalom — ipari, gazdasági és szellemi tekintetben egyaránt. 

Széchenyi István emléke el ő tt tisztelegve készült Fenyő  Ervin össze-
állításában az a történelmi képeskönyv, mely a nagy reformer életét és korát 
mutatja be. A bécsi udvarhoz lojális, ám mindig józanul mérlegel ő  s ezért 
kellő  mértékben távolságtartó Széchenyi család a legszebb örökséggel bo-
csátotta útjára a fiút, s mutatta meg neki a történelmi cselekvés lehet őségeit. 
Persze az is lehet, hogy a grandiozitás eleve benne volt a százados építmény-
ben: Széchenyi Istvánnak Balzac és Goethe, Heine és Hugo, Byron és Sten-
dhal voltak az európai kórtársai — és persze Beethoven és Chopin, Schubert 
és Wagner —, és Deák Ferenc, Arany János, Eötvös József, Kemény Zsigmond, 
Wesselényi Miklós tisztelték és segítették őt szándékaiban. A háttérben — s 
a feje felett — pedig ott volt egy birodalom, mely id ők múltával — tekintve az 
örökség gazdagságát — egyre varázslatosabbnak látszik, s amelyet Széchenyi 
szándéka szerint is megújítani, új tartalommal ellátni kellett volna, nem 
felszámolni. Történelmi kiegyenlítő  szerepe volt, s a monarchikus ön-
kényből eredő  működési zavarain kellett volna javítani. A birodalom életé-
ben sorsdöntő  esemény volt I. Ferenc császár 1792-es budai koronázási 
esküje, hogy forradalom és szabadságharc, majd békés egyezkedés után 
mégiscsak a kiegyezéshez vezesse el a Monarchia bels ő  ellentéteit. Ezen 
belül bontakozott ki gróf Széchenyi István életműve, megfogalmazott gond-
jai és a megépített anyagi valóság formájában, s amelynek lényege egy 
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naplófeljegyzésében olvasható: ,,...mi meg vagyunk abban gy őzettetve, 
hogy az emberiség csak az Értelem és az Erkölcs és a Bölcsesség kiterjedése 
által léphet ama szerencse és haladás magasságára, melynek elérése a mi 
méltó célunk." 

Kételyei ellenére is Széchenyi. István hitében és meggy őződésében volt 
évszázadokra szóló szellemi nagyság. Halálakor, 1860-ban méltán írta Szé-
chenyi emlékezete című  versében Arany János: ő  volt „Reménye a remény 
nélkül valónak: / Önérzet, öntudat, feltámadás." Utókora pedig a „nemzet 
hatalmát" látta abban, amit a Széchenyi-példa messzeható érvénnyel a szá-
mára megmutatott. 

SZÉCHENYI ISTVÁN VÁLOGATOTT MŰVEI 

A Szépirodalmi Könyvkiadó Magyar Remekírók sorozatában eddig — az 
estek túlnyomó többségében — valóban szépirodalmi m űvek kaptak helyet, 
ez alól legfeljebb a középkori krónikák vagy a XV—XVIII. századi „utazási 
irodalom" alkotásai jelentettek kivételt. Tavalyel ő tt azonban e sorozaton 
belül — Spira. György szerkesztésében — Széchenyi. István válogatott m űveit 
jelentették meg három vaskos kötetben, eddig soha nem látott teljességében 
mutatva meg a magyar reformkor nagy alakjának kimeríthetetlennek látszó 
életművét. A szerkesztés során arra törekedtek — mutat rá Széchenyi világának 
küszöbén című  bevezető  írásában a válogató —, hogy a nagy gondolkodót 
„történeti személyiségként mutassuk be, azaz olyan alkotóként, akinek a f ő  
műve nem egyik vagy másik könyve, nem is valamelyik m űszaki vagy 
művelődéspolitikai létesítménye, hanem az élete". A pálymódosulásokban 
igencsak bővelkedő  élete, mely a mérhetetlen lelkesedés magasságaitól a 
kétségbeesés feneketlen mélységéig terjed. A Széchenyi-életm ű  százados 
jelentőségű  köteteitől — mint amilyen a Hitel, a Stádium vagy az Önismeret —  
a töredékekig, a naplófeljegyzésekig és a levelekig átfogó érvénnyel és 
meghatározó jelent őséggel vonul végig az önvizsgálat megrendít ő  kérdése: 
megtettem-e mindent, amit az adott pillanatban megtehettem? S ha lelkiis-
meretét olykor a kétségek gyötörték, félelmei és szorongásai minduntalan e 
mérlegelésb ől eredtek. 

A válogatott műveit bemutató kötetekben id őrendben követik egymást 
Széchenyi munkái, levelei, feljegyzései és naplótöredékei. Mivel közöttük 
olvashatók nagy művei is, ez a rendezési elv lehet ővé teszi világszemlélete 
kialakulásának nyomon követését. Kimaradt azonban a gy űjteményb ől a 
Világ és a Kelet népe, s hatalmas naplójából is csak az 1859-1860-as rész a teljes. 
A szerkesztő  úgy ítélte meg, hogy els ő  két művének gondolatrendszere 
nagyobb súllyal van jelen a Hitel és a Stádium című  alkotásaiban, míg a napló 
esetében a helysz űke kényszerítette ő t kihagyásra. Ezzel szemben vitatha-
tatlan érdeme a kiadványnak, hogy nem egy rövidebb írás most jelenik meg 
először nyomtatásban, ezért a három könyv akár forráskiadványnak is te-
kinthető . 

„... ezen a földön sem Széchenyi el ő tt, sem Széchenyi után nem született 
ember, akit a Magyarország jöv őjéért való aggódás teljesebben áthatott 
volna, mint ahogyan őt áthatotta" — írja a szerkeszt ő. Ezért látszik lehetet-
lennek életművét a divatban lévő  idézetekből megismerni. Hazaszeretete 
világlátásának teljességét meghatározta, életm űvén belül tehát folyamato- 
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kat kell látni. Nehéz olvasmány a háromkötetes Széchenyi István válogatott 
művei, ennek ellenére egy életre szóló nagy élmény. 

Régen volt már olyan gazdag évfordulója a magyar szellemi életnek, 
mint 1991-ben a Széchenyi bicentenárium alkalmával, s ez az elbizonytala-
nodott utókorról is sokat elárul. Széchenyi István máig sugárzó élete a lélek 
rendíthetetlen fölényét hirdette, s talán éppen ezzel vezet bennünket min-
dennapi háborúinkból az áhított csend s a remélt békesség felé. S hogy a 
dokumentumok a nagy gondolkodó elbizonytalanodásait, kételyeit és re-
ményvesztett pillanatait is megmutatják, azzal csak személyét teszik embe-
ribbé és hitelesebbé. Egy új polgári világ építésénél —mely ma a legfontosabb 
feladatunk — mégis a szellemi nagyságra épített önbizalom válik legtisztább 
erőforrásunkká. 

Védszentünnep (slava) Bilićen 
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POMOGÁTS BÉLA 

KOSZTOLÁNYI BUDAPESTJE 

A KÖLTŐ I VÁROS 

Kosztolányi Dezs őnek Szabadka volt a szül ővárosa, igazi otthonát 
azonban Budapesten találta meg. 1903 őszén került a fővárosba, s mint 
magyar—német szakos bölcsészhallgató kötött szoros barátságot Babits Mi-
hállyal és juhász Gyulával, akikkel együtt vett részt Négyesy László egye-
temi tanár irodalomtörténeti nevezetesség ű  „stílusgyakorlatain". Ettől kezd-
ve egész élete és munkássága Budapesthez köti: verseiben, elbeszéléseiben 
és kisebb-nagyobb riportjaiban, irodalmi tárcáiban rendre jelennek meg a 
főváros jellegzetes tájai, emberalakjai, apesti élet eseményei. Otthonra talált 
a pesti Nagykörúton, Rákóczi úton és Ull ői úton, csakúgy, mint a Tabánban 
vagy Óbudán. Milyen jellemz ők is azok a szavak, amelyek 1904. július 9. 
körül Juhász Gyulának írott szabadkai levelében olvashatók: 

„Többször hangoztattam, hogy az én Recanatim — Szabadka. Ó te sze-
gény, szürke és unalmas Szabadka, mily poros és unott, s ő t komikus vagy 
még ez összevetésben is. Neked még az a jog sem adatott meg, hogy igazán 
rossz és unalmas légy, mert a nagystíl ű  rossz és unalom már megsemmisítené 
önmagát, s nem illenék hozzád. Vadidegen vagy hozzám: kongó lelkeiddel 
és kőházaiddal. Ezer ember között magam járok, mert nincsen ember, ki úgy 
érzene és gondolkozna, mint én. Az emlékek, mik talán e röghöz f űzhetné-
nek, fakultak és bosszantóak. Te mostoha édesanya csak tudnád, hogy 
dédelgetett és szoptatott az a másik, a kit nem régen elhagytam. Az én édes 
mostohaanyámat: Budapestet értem. T űzhelyt, édes szerelmet, s tán még 
édesebb barátságot szívtam eml őiről. A zaja italom volt, a gyárfüstje illatom. 
Bőrfeketítő  korma arcken őcsöm, az utcán tántorgó kéjleánya. arám. Áldott 
legyen mindörökre." 

Budapestnek először az „egzotikumát" vette észre; így is mondhatnám: 
a költészetét. Az álmos szabadkai csend után minden pillanat szenzációt 
kínált; a forgalmas körutak, a zajos kávéházak szinte leny űgözték élmények-
re szomjas érzékeit. Kosztolányi sok mindent megtanult az egyetemi el őadá-
sokon, még többet a könyvekből, amelyeket elolvasott, a legtöbbet azonban 
alighanem attól a mozgalmas élett ől tanulta, amelyen Budapesten találko-
zott. A századforduló a f őváros változatos történetének egyik legtün-
döklőbb korszaka volt. Lendületes építkezések, büszke paloták, nagyszabá-
sú sugárutak tanúsították, hogy a magyar f őváros Európa nagy metropolisai 
közé került, s ugyanezt igazolták a színházi el őadások, hangversenyek vagy 
éppen ahatalmas fejl ődésnek indult sajtó, amely Kosztolányinak, mint fiatal 
hírlapírónak, a mindennapi életközege volt. Ezeket az élményeit nemcsak 
fordulatos riportokban örökítette meg, hanem költemények egész sorában 
is, így 1907-ben közreadott Négy fal között című  első  verseskönyvének A 
Budapest-ciklusból című  fejezetében. Itt olvasható, 1906-os keltezéssel Buda-
pest című  hosszabb költeménye, amely körképszerűen mutatja be a főváros 
látványosságait, s közben felidézi a város történelmi múltjának h ősi emléke-
it. A verset vallomások szövik át, tanúsítva a költ ő  ragaszkodását a szeretett 
város iránt: 
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Ó, mint imádlak, mint szeretlek 
csordult szivem bálványa, Pest; 
ha rámfuvall százszínü lelked, 
a vér eremben újra pezsg. 
Hogy ifju kedvvel felkerültem, 
egy más világ zajgott körültem 
s sajgó reménnyel, tétován 
bolyongtam útjaid során; 
díszházaid kő-Bábelében 
zendült meg lantomon a húr, 
míg fönnröl a lágy, kék azúr 
szelídeden sim.ú.lt  elébem. 
Zajnak, tudásnak városa 
el nem felejtelek soha! 

A zajos Pest kalandokat kínált, a csendes Tabán vagy Óbuda inkább 
nyugalmas idillt, bens őséges órákat, családias emberi. környezetet. A szül ői 
otthonnak fiatalon búcsút mondó költ ő  itt találta meg ismét azt a meghitt 
békességet, amelyet Szabadkán hagyott. És ebben a békességes világban 
találkozott a város múltjával, régebbi századoknak azzal a pest-budai életé-
vel, amelyet néhány esztend ővel később Virág Benedekhez írott versében 
idézett fel. Budai séta című  kis tárcájában beszélt arról, hogy a Tabánban 
járva-kelve miként hallotta meg a régmúlt id ők üzenetét: „Mit félsz, szívem? 
Mi ketten úgy tudunk Budát játszani, mint senki se. A hídf őnél. még 1910-et 
írnak. Később azonban minden dobbanásod egy percet jelent, minden lépé-
sem egy év, és minden utca egy század. Mire leszáll az este, mi ketten már a 
XVII. században leszünk, vagy még távolabb, és valamely kert el ő tt sápadva 
és csodálkozva hallgatjuk a villamos csengetését, amely hihetetlenül csö-
römpöl át hozzánk, messziről, több század távolságából." Hasonló élmények 
kapnak hangot az imént említett budapesti versciklus Budai idill című  darab-
jában, amely egy óbudai látogatás szelíd emlékét örökíti meg: 

Rántsd meg a vén csengety űt, 
jó szivet lelsz mindenütt, 
orrán régi pápaszemmel 
nyit kaput egy tisztes ember, 
s nem találja a helyed. 
Kérdez és felel, nevet. 
Otthonos, nemes szivesség 
unszol egyre: „Tessék, tessék." 
Jő  a kancsó, forg a tál, 
s a fehérlő  kályha öblén 
a hasábfa dübörögvén 
rózsaszinü pára száll. 
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A budapesti élet mozgalmas, egyszersmind költ ői élményei nyomán szü-
letett az ifjú Kosztolányi egyik legnépszer űbb költeménye: az Ullói-úti fák. Fiatal 
költő  verse, hiszen Kosztolányi huszonegy esztend ős korában írta, mégis csupa 
nosztalgia: búcsú a gyorsan elszálló ifjúságtól, ennek az ifjúságnak a tündéri 
emlékeitől. Mint Vargha Kálmán mondja: „varázsának titka, hogy él ő-eleven 
voltában felezi ki az érzések, hangulati hullámzások bels ő  polémiáját, az elmúlás 
riadalmát, amely éppen abban a pillanatban tör rá az emberre, amikor a tavaszi 
mámorban az öröklét érzése tölt el minden él ő t." Igen, a múlhatatlan ifjúság 
öröme és a mulandóság fájdalmassága egyszerre van jelen soraiban, amelyek 
nemcsak az ifjúságot magát örökítik meg, hanem ennek környezetét is: 

Az ég legyen tivéletek, 
Üllői-úti fák. 

Borítsa lombos fej etek 
szagos, virágos fergeteg, 

ezer fehér virág. 
Ti adtatok kedvet, tusát, 
ti voltatok az ifjuság, 

Üllői-úti fák. 

Másoknak is így nyíljatok, 
Üllői-úti fák. 

Szívják az édes illatot, 
a balzsamost, az altatót 

az est óráin át. 
Ne - lássák a bú ciprusát, 
higgyék, örök az ifjuság, 

Üllői-úti fák. 

Haldoklik a sárgult határ, 
Üllői-úti fák. 

Nyugszik a kedvem napja már, 
a szél busan dúdolva jár, 

s megöl minden csirát. 
Hova repül az ifjuság? 
Felelj etek, bús lombu fák, 

Üllői-úti fák. 

A KÖZNAPI VÁROS 

Az ifjúság varázslatos birodalma lassan a múlt ködébe merült, a 
költőnek már a mindennapi élet harcait kellett vállalnia. Mi több, le kellett 
küzdenie saját kedvetlenségét is, azt a rossz közérzetet, amelyet a mind 
keserűbb csalódások okoztak. Kivált az els ő  világháború éveiben, mid őn 
nemcsak Kosztolányinak, hanem az egész akkori magyar irodalomnak rá 
kellett döbbennie arra, hogy az ifjúság szép szabadsága alighanem mind- 
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örökre elveszett, és reményeiket, amelyek egy boldog és büszke ország képét 
rajzolták szemük elé, szomorúan megcsúfolták a történelmi események, 
azok a gyilkos erők, amelyek végs ő  veszélybe sodorták az európai civilizá-
ciót. Kosztolányi is személyes válságba került, és ennek a válságnak a fáj dal-
ma elől a múltban keresett menedéket. Ekkor, 1915 tavaszán vetette papírra 
Ének Virág Benedekr ől című  költeményét, amelyben nemcsak a régi, patriar-
chális költő  alakját idézte maga elé, hanem a patriarchális Pest-Buda meghitt 
légkörét is életre keltette: 

Jaj, hogy szerettem volna élni régen, 
vén századok bús mélyein, korábban, 
mikor a lélek nyílt, a jóság, s nem ma, 
a buta „modern technika" korában. 
Otthontalan bolyongok, hazavágyván, 
és sírva vágyom vissza, ami volt már, 
akkor a szemek föl az égre néztek, 
s úgy állt a szív, mint liliomos oltár. 
Az emberek akkor meghaltak őszen, 
mosolyogván az aszú, édes őszben, 
szívükbe hordták az örök szerelmet, 
s mindég holdfényben mondták, hogy: szeretlek. 

Jó emberek között folyt volna éltem, 
tán itt, ahol most élek észrevétlen, 
köröttem — ess ős vízfestmény — Tabán, 
nyugodt lennék, vagy boldog is talán. 
Ülnék otthon az ablakmélyedésben, 
sétálnék egy-egy régimódi, halvány 
leánnyal a haldokló némaságban, 
vagy bogarásznék a Gellérthegy alján, 
és új boron, mikor habos a rámpás — 
kapukulcs a kezemben, kézilámpás — 
korhely árnyékomat nyomomba húzván 
mennék haza a kormos, süket utcán. 
Aztán csak várni — az élet elröppen — 
Horatius-t olvasni, esti ködben, 
álmodni mélyen és álmodni resten, 
s télen táncolni, túl, a kicsi Pesten. 
Ma, hogy a föld vérünk, könnyünket issza, 
szeretnék futni: vissza, vissza, vissza. 

A nosztalgikus érzés azonban nem orvosolhatta a sebzett lélek fájdal-
mát, a költőnek minduntalan számot kellett vetnie azzal, hogy az ifjúság 
büszke tüzei lassanként kialudtak. Nosztalgia és keser ű  számvetés szőtte át 
A bús férfi panaszai című  költői „regény" verseit. Ebben a m űvében Kosztolá- 

560 



nyi korábbi sikeres költői önéletrajzának, A szegény kisgyermek panaszainak a 
folytatására törekedett. „A különböz ő  időpontban keletkezett költeménye-
ket — írja Rónay László — a hangulat, az emlékezés borongó nosztalgiája fogja 
össze. Ebből az alapérzésb ől fakad föl az a vallomásos, kesernyés hang, mely 
a ciklust — annak önvallomásos részén túl — az individuum helykeresésének 
dokumentumává teszi." Kosztolányi fájdalmasan vetett számot azzal, hogy 
ifjúságának reményei szertefoszlottak, s messzire látó terveit már aligha 
tudja megvalósítani. Ennek a számvetésnek a során írta az Üllői-úti fáknak 
mintegy az „ellendalát": 

Mily messze van éntőlem már az ég. 
Mily messze vannak már a csillagok, 
az Üllői-út is mily végtelen. 

Az elhagyott vasárnap-éjszakán 
izzó kohóként ég a klinika. 
Zúgnak sötéten a kórházi fák. 

A hosszú úton könny van és szemét. 
Vér és szemét, csak bánat és szemét. 
Emlékeinknek lombja is szemét. 

Cél nélkül itt egy ember mendegél. 
Olyan az arca, mint az a tükör, 
amelybe egyszer éjjel néztem én. 

Próbál fütyülni, szája megvacog. 
Előre néz, megáll, most visszanéz. 
Egy vaskorlátra ráborulva sír. 

Budapestnek korábban a költ őiségét fedezte fel, most meglátta a köz-
napi arcát is: azt a nehéz és küzdelmes életet, amelyet a nagyváros egyszer ű  
embere él. A kivilágított szállodák és az el őkelő  vendéglők mellett észreveszi 
a szürke bérházakat, és felfigyel azokra a névtelenekre, akik munkába siet-
nek a Rákóczi úton, a körutakon. A bús férfi panaszai között helyezi el sokat 
idézett versét a pesti külvárosok szegényeir ől: 

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

ivs 

és ámolyogva, szédelegve hallja, 
hogy döng a tükrös kávéházak alja, 
s a mozi-reklámokra néz tunyán. 
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Sokszor úgy érzem, szinte-szinte vétek, 
hogy csöndben élek, nem nézek felétek, 
s az álmok lenge fodrát fodrozom. 

Ilyenkor aztán, elhagyott vasárnap, 
kis görbe közein a téli sárnak 
vezeklőn járok az utcátokon. 

Ezt a szép költeményt a szegények iránt érzett részvét, a velük való 
azonosulás vágya járja át. Kosztolányi hiteles képekben mutatja be az egy-
szerű  pesti nép életkörülményeit, egyszersmind szociális felel ősségtudattól 
áthatva tesz hitet közösségi szolidaritásáról. A húszas évek elején írott Budai 
szegények című  versében is: 

Mint épületből csákányok zajára 
téglák közül. ugrálnak ki a békák, 
úgy rebbennek ki, gyorsan és ijedten, 
mikor egy régi ház rossz hasadékát 
megzörgeted, s bemégysz az udvarukba, 
egy nyári ünnepestén, a szegények, 
s egyre többen állanak körötted, 
sok céljavesztett, elfelejtett élet. 

Lassan, szelíden, vádlón integetnek, 
kis, hallgatag, elszült csíp őjü nők, 
bolond legények és beteg, vak aggok, 
mint angyali, halk összeesküv ők. 
Egy kisfiú, ki már tanulni fáradt, 
s viaskodik a számmal és bet űvel, 
és az öreg varrón ő, glóriásan, 
egyetlen ezüst kincsével, a t űvel. 

A köznapi Budapesttel találkozva válik er ősebbé nosztalgiája az ifjúság 
önfeledtető  kalandjai, a régi barátok és a régi élmények iránt. Ekkor kap 
költészetében és prózájában szinte mitikus szerepet a kávéház, mint a fiatal-
kori kalandok színtere, az irodalmi élet meghitt otthona, amely mindig 
valami új meglepetéssel szolgál vendégeinek. Budapest, a kávéváros című  
korábbi — 1914-ből való — írása is mutatja, hogy Kosztolányi a magyar f őváros 
egyik karakteres vonását a kávéházi életben találta meg: 

„Eleget sopánkodtunk azon, hogy nincs karakterünk. Ennek csak az lehet 
az oka, hogy szégyelljük a karakterünket. Miért is nem merjük hangsúlyozni a 
kávéházi voltunkat, a kávéházi kultúrát, a szegénységünk, az otthontalansá-
gunk, a cifra nyomorúságunk jelképét, mikor csakugyan ez a legjellemz őbb 
sajátságunk? Bizony isten, nincs okunk pironkodni. Aki fintorgatja az orrát, 
hogy a kávéház plebejus hely, a jöttmentek kaszinój a, annak azt mondom, hogy 
ma már kevés oly arisztokrata és úri kúriavan, minta kávéház, melynek tisztes, 
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munkás, történelmi múltja van. Száz éve, hogy született a mai kávéház öregapja. 
Tiszteld, pesti ember, a kávéházat, vénebb és tiszteletteljesebb az, mint te magad.". 

Ezt a kávéházat és kávéházi kultúrát idézi fel 1933-as Esti Kornél című  
vallomásos regényében, amelynek ötödik fejezetében „megelevenül az az 
idő, mikor még I. Ferenc József ült a trónon, és Budapest kávéházaiban csak 
különböző  irányokhoz, iskolákhoz szító modern költ ők tanyáztak." És ezt a 
régi kávéházi életet kelti életre és siratja el A bús férfi panaszainak híres 
elégiája, amely a pesti New York kávéház emlékezetét örökíti meg: 

New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem, 
hadd nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán, 
csak mint a koldusnak, aki pihen a padkán, 
s megnézni, mi maradt bel őlem és körültem. 
E nyári koraestén, hogy még mind vacsoráznak, 
meginnék asztalomnál egy langyos, esti kávét, 
és mint hívő  keresztény, elmondanék egy ávét, 
múltán az ifjúságnak s múltán a régi láznak. 

VALLOMÁS ÉS BÚCSÚ 

A költő  megtalálta igazi otthonát, és műveiben mind érzékletesebben, 
egyszersmind mind nagyobb ragaszkodással számolt be a budapesti ember 
köznapi életéről, gondjairól és vágyairól. A húszas és harmincas években írott 
műveit szinte teljes mértékben átszövik a pestj és budai motívumok Édes Anna 
című  regénye jellegzetes „pesti regény' , ironikus és tragikus története ott 
játszódik a Vérmező  körül, ahol maga azíró is lakott, ahol szinte mindenkit és 
mindent ismert. Tengerszem című  kötetének elbeszéléseiben is Budapest jelleg-
zetes helyszíneivel és emberalakjaival találkozunk, és az Esti Kornél történetein 
is a pesti élet színei ütnek át. Bölcs őtől a koporsóig vagy Alakok című  köteteiben 
pedig a főváros jellegzetes figuráit mutatja be: a pincért, a kalauzt, a fest őmo-
dellt, a szemetest, a telefonos kisasszonyt, a házasságközvetít ő t, az ékszerészt, 
a sofőrt, a mozigépészt és társaikat. Igen gazdag riporteri tevékenysége során 
ugyancsak számtalan budapesti történetet örökített meg; például abban a ri-
portsorozatában, amelyet a f őváros tíz kerületének életér ől tervezett (e sorozat-
nak jelenleg csak egyik: a IX. kerülettel foglalkozó darabját ismeri a kutatás). 

Költészetében is mindig újra. feltetszenek Budapest jellegzetes képei és 
emlékképei, így egyik legnagyobb költeményében, a Hajnali részegségben, 
amelynek visszatekintő  s az emberi létezés titkain elmerengő  sorai mögött, a 
verset átszöv ő  bölcseleti meditáció külső  színhelyeként mindegyre felt űnik 
Kosztolányi életének budai környezete: 

Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? 
Te ismered a házam, 
s ha emlékezni tudsz a 
hálószobámra, azt is tudhatod, 
milyen szegényes, elhagyott 
ilyenkor innen a Logodi-utca, 
ahol lakom. 
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A Hajnali részegség — hasonlóan a költő  utolsó verseskönyvének, a 
Számadásnak más költeményeihez — már a búcsú verse. Kosztolányi súlyos 
betegen, halálfélelmekt ől gyötörve írta, készül ődve a végleges távozásra. 
Ekkor már költészete: vallomás és búcsú, búcsú a várostól, ahol otthonra 
talált, amelyhez ragaszkodott, amelyet szeretett. Egy európai körutazás 
végén, képet adva bécsi, müncheni, strasbourgi, párizsi, londoni, oxfordi és 
amszterdami élményeiről, vallomásos személyességgel szól arról, hogy mi-
lyen csodálatos a hazaérkezés: 

„Semmi sem oly kivárhatatlan, mint a.z a félóra, mikor Budapest, a 
Gellérthegy s a Duna még kacérkodik velem, bújócskázik, nem akar felt űnni. 

Egy lidércnyomással rémítgetem magam: egyszer a vonatom napokig 
zakatol, s nem talál haza, aztán mikor ideér, nem a régi város köszönt, hanem. 
valami más, talán pompásabb, gazdagabb, fényesebb, de idegen és ismeret-
len. Lázálomnak is rettenetes. 

Bizony, most bevallom alázatosan, hogy mindennek értelme ez a föld, 
mely nélkül a világ nem is volna világ. Ott künn is csak azért szép, ami szép, 
mert annak ez a háttere. Azért utazunk el, hogy visszatérhessünk ide." 

E prózai beszámolónak — Európai képeskönyv a címe — valósággal lírai 
párja az Esti Kornél rímei című  költemény. Ebben a versében Párizst, Bécset, 
Berlint, Londont, Rómát és Brüsszelt emlegeti a költ ő, azokat a városokat, 
amelyekben megfordult mozgalmas élete során. A versciklus záródarabja 
Budapest dicséretét zengi, valósággal himnikus formában, vallomásos sza-
vakkal erősítve meg a költő  és a város végs ő  összetartozását: 

Budapest! 
Itt éltem én! Lelkek közt! Csupa. lélek! 
Csupa test! 
Kávéház! Mámor! Lángokban leszálló 
csuda-est! 
Csak az gyülölhet, aki tompa, pudvás, 
buta, rest! 
Rimet reád még! Színt, mely életemre 
odafest! 
Ha meghalok, mondjátok siromnál: 
Budapest. 
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BARÁCILIS ZOLTÁN 

SZABADKAI ROZSDATEMETŐ  
AZ IDEI YU-FEST ÜRÜGYÉN 

1975-ben egy szerény, els ő  pillantásra rokonszenves m űvészember látoga-
tott meg — hanglemezgyűjteményem érdekelte —, arcáról, szeméb ől az a 
bizonyos „szent láng" sugárzott. Számára akkor (is) színház volt az egész 
világ, és a színház mivoltát, szépségét és varázsát a legigazabban a színpadon 
akarta/próbálta megmutatni, de nem szólt nagy hangon arról, hogy egy-egy 
előadást szoborrá, emlékm űvé lehet(ne) merevíteni. A rendez ő  dolga ezen a 
világon: elvégezni a munkát — a többi ugyanis „néma csönd", ahogy Hamlet 
mondta néhány másodperccel a végzete el őtt. A rendező  a képzelet maximu-
mával állította a szabadkai színpadra akkor, 1975 őszén Bertolt Brecht Kurázsi 
mamáját, s a sikeres bemutató után megállapítottuk mi néhányan, akik a 
másság vonzásában éltünk, de nem alkothattunk, hogy lám-lám mennyire 
meg lehet lelni a helyzetekben egyszerre meghúzódó valóságos és abszurd 
mozzanatokat, mennyire színház a színház, ha egy m ű  önértékén túl is 
elkezd hatni. Mások elhúzták a szájukat. Brechtb ől nem maradt semmi. 

Évek múltak el, s mi csak a lapokból értesültünk a rendez ő  újabb és 
újabb munkavállalásairól. Bukásairól és bravúrjairól. Vaudeville-t rendezett 
Belgrádban, operettparafrázist másutt. Mindent a kritikus utópia segítségé-
vel értelmezett át egyaránt törekedve a politikai és szociális világ teatralizá-
lására. A mester rendez ői poétikáj ának lényege szubverzív színpadi formá-
ban az esszéisztikus-analitikus színpadi beszédben érhet ő  tetten. Mind-
ebből mégis előadáslogika születik stb. stb. Az egyszer ű  néző/olvasó ebből 
a „blablából" persze nem sokat érthetett, de megszületett a YU-színházi világ 
„enfant terrible"-j e, aki „ őrülten szép előadásokat" csinál országszerte, mí-
toszokat teremt. Másutt azt olvastuk, hogy a rendez ő  és stábja nyakig 
eladósodott, a város hatalmasságai megvonták t őlük a bizalmat — semmi 
vész, a karaván halad tovább —, vagyis ezek a világszínházi törekvések nem 
éppen olcsók. Meg aztán az el őadások egyre „lazábbak", az érzékenyebb 
alkotók nem akarnak részt venni a „csodában", szélesebb skálán szeretnének 
szerepelni. A művészeti vezetők sokáig hittek a mágusnak. Az nem lehet, 
ami volt, de lehet olyasmi, amire majd nosztalgiával emlékezünk vissza — 
mondták. 

MY SWEET SZABADKA 

1985 nyarán/őszén Ljubiša Risti ć  — mert róla van szó — Szabadkára 
érkezett. A városi elöljárók meghívására. Már nem volt sem szerény, sem 
rokonszenves, de a „szent láng" még vadabbul lobogott a szemében. Nagy-
vonalúan fogalmaztak akkortájt az elvtársak. Szükségünk van erre a 
művészre, hogy újraértékelje és újrafogalmazza nálunk a színházm űvésze-
tet, mert a szabadkai színház — a burzsoázia melegágya (?!) — gazdasági és 
művészi helyzete labilissá vált. Hosszú távú és nagyszabású program látott 
napvilágot — egy rendez őre/igazgatóra és a városra. (Világra!) Most már a 
színház nem tekinthető  szórakoztató intézménynek, hanem egységes szem- 
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léletű, a színházművészet élvonalába tartozó, hatásában és m űködtetésében 
egyaránt nemzetközi szint ű  és rangú, szuverén alkotóháznak. 

1986-ban Szabadkán meghirdetik az els ő  YU-Fest rendezvényt a KPGT 
(Kazal.ište, Pozorište, Gledališ če, Teatar) szervezésében. Shakespeare-
művekkel nagyot lehet bukni — mondják a világ valamennyi színházában az 
alkotók —, de érdemes. A szabadkai társulat átjutott a t ű  fokán. Megbukott 
sok minden, de a mi színházunk, amely „pokolra szállt", a Shakespeare-
előadásokkal megpróbált egy humánusabb világot teremteni azok számára, 
akik ezt a modellt fenntartás és vita nélkül elfogadták. Többen viszolyogtak, 
rámutatva — nagyon helyesen — arra, hogy egy-egy produkció szokatlan, az 
egymásra halmozódó ötletek megfejthetetlenek. Az el őadásokat egyszerűen 
lehetetlen megérteni, követni. A színpadon összevisszaság dominál, ez a 
stílus tehát — ha ugyan annak lehet nevezni — nem eredményezhet újabb 
színházideált. 

A nyolcvanas évek vége felé sokan elmondták véleményüket az effajta 
színházról, és most, 1993 nyarán egyeszerre temetem és dicsérem a törekvé-
seket. Elmondom én is, hogy a rossz, mit ember— ebben az esetben a színházi 
rendező  — tesz, túléli őt: ami értékes, gyakorta sírba száll vele. Ez legyen Lj. 
R. sorsa is. Sokan mondták: nagyra vágyott, nagyra tört. Szívem azonban 
nincs vele a gyászpadon. 

A rendező  valóban a nagyokat szólította színpadra: William Shakes-
peare-t, Moliére-t, az ógörög szerz őket, az idén a spanyolokat. Balszerencsé-
jére egyre többen azt tapasztalták, hogy a régi színház sablonjai, be-
idegződései ellen tűzzel-vassal hadakozó művészember megteremtette és 
csökönyösen újra és újra „elsüti" a maga sablonjait, s ezek állandó variálása 
már nem lehet eredményes. Semmi sem hatott újszer űen, már-már semmi 
sem utal/utalt arra, hogy Szabadkán m űhelyt hoztak létre, melynek vonz-
ereje és hatása túlsugárzik a határokon. Megszakadt az együttm űködés az 
ország legkiválóbb rendez őivel. Nemzetközi rangú rendez ő  Európából nem 
tévedt el hozzánk. Senki sem volt hajlandó elidegenít ő  részleteket sz őni és 
cinkosává válni egy programnak, amely csak 1986-ban volt ígéretes. A szín-
ház nyugaton az évek során megszelídült. Nálunk a vizualitáson rekedt meg 
minden, és — mentségére szolgáljon a rendez őnek — újra megbizonyosod-
tunk arról, hogy nem lehet minden fából sítalpat faragni. Színészek mentek, 
színészek érkeztek. A színészvezetés hiányosságai egyre szembet űnőbbek s 
a részletek egyre szétes őbbek. A szcenikai mozgás, a színészek többségének 
technikája, a színpadi beszéd néha elviselhetetlen. Rade Šerbedžija, a társu-
lat vezető  színésze, aki mindig többet hozott ki szerepéb ől, mint amennyit 
a rendezőcentrikus színház megengedett neki, elhagyta Szabadkát. Vala-
mennyi „kiáltványa" meghallgatásra talált, sokan csak miatta látogatták az 
újmódi színházat, de a hírmondók, az üdvözít ők, a názáretiek elmentek, s 
maradt a nagy torkú Miodrag Krivokapi ć, ám ez a színész — sajnos — Šer-
bedžij a nyomába sem léphet. A többiek pedig még a hitviták modorában sem 
képesek a világgal polemizálni, mert még ehhez is hiányzik bel őlük az 
érzelmi indíttatás. 

Nyeresége a színháznak az Urbán-csoport. Ezeknek az „újoncoknak", 
akik az újvidéki Színművészeti Főiskolán szereztek oklevelet, minden meg-
nyilvánulását elszántság tükrözi. Élményviláguk, látásmódjuk szokatlanul 
gazdag, ezért bízunk abban, hogy el őbb-utóbb megteremtik a kapcsolatot 
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közönségünkkel. Ezt a nemzedéket vérszerz ődés köti a színházművészet-
hez, s hisszük, hogy egyszer, nemsokára a szó drámaiságát is felfedezik. 
Szuggesztív erej ű  mozgásszínházi előadást — par excellence nonteatrális 
eszközökkel — már nem egyet produkáltak. A szabadkai színház tehát ren-
delkezik egy tehetséges csoporttal. Nagy kár azonban, hogy ezeknek a 
színészeknek, akik egységes játékukkal képesek megdermeszteni a néz ő te-
ret, nincs színházuk. Ugy rémlik, hogy szélmalomharcot vívnak önmaguk-
kal: mikrotársadalmunk valami mást is elvár t őlük. 

EMLÉKSZEL, TAVALY? 

1992-ben elment a színház Belgrádba, a BITEF-re. Úgyszólván vala-
mennyi új előadásával. (A szelektor minden kritérium nélkül válogatott: a 
szabadkaiak nélkül nem állt volna össze a m űsor.) A tavalyi termésben még 
véletlenül sem történt kísérlet saját világképünk megfogalmazására. A tár-
sulat a maga nehezen érthet ő  „anyanyelvén", véres-vértelen man őverekkel 
az otromba XX. századi persziflázst sugallta ugyan, de most már csak azok-
nak, akiknek különös tehetségük van ahhoz, hogy megtalálják a mába 
hangolt diszharmóniában az értelmes szólamot. 

A lényeg: a legtekintélyesebb szakemberek blöffnek tartják mindazt, 
ami mostanság színházunkban történik. A modellhez való h űségeskü nem 
elegendő  a boldogsához. Többen is megállapították, hogy ezek a modernes-
kedő  előadások egy csöppet sem modernek, maiak, mindezt egyszer vagy 
többször már láttuk, végigszundikáltuk a hetvenes évek BITEF-rendezvé-
nyein. Elbanalizált agresszivitással nem érzékelhet ő  a világ brutális volta. A 
provinciával, annak sznobjaival azonban mindent el lehet fogadtatni. Peter 
Volk megírta, hogy Risti ćet elűzték Belgrádból, megtagadták színház-
ideáljait. Munkássága azonban csak nagyvárosban hathat pozitívan a többi 
alkotóra. Szabadkán vaktölténnyel lövöldöz. (Ezzel teljes mértékben egyet-
értünk.) 

De azért a vonat tavaly még döcögött. 

NEM MIND ARANY... 

1993-ban a spanyol drámaírók munkáira esett a rendez ő  választása. 
Zlatno doba, MCMXCIII, Aranykor, Age d'Or, Siglo de Oro, Golden Age — 
hirdeti a plakát a bolhapiacáról híres városban. Új színházban — régi, nem is 
mindig bevált recepttel, sémákkal és a régi grandomániával. Szöveg a m űsor-
füzetb ől: „A haisenbergi határozatlanság elve arra tanít, hogy lehetetlenség 
egy részecske helyzetét meghatározni a térben, és egyidej űleg lemérni moz-
gási sebességét. Albert Eisteinnek, Marié vejének különleges elméletét csak 
a kvantummechanikai elv ismeretében lehet elfogadni vagy elvetni. Általa 
teljesíthető  a voltaire-i kívánalom, hogy isten elfoglalja azt az üres helyet, 
ahol nincs, amennyiben nincs. A színház örökt ől fogva így cselekszik, mert 
barokk művészet, s benne élni annyit jelent, mint ARANYKOR-ban élni." 

Hatásos megfogalmazás. Bombasztikus. Most már csak be kell mutatni 
a nagydobbal műsorra tűzött darabokat: Miroslav Krleža KolumUuSZát, Mi-
guel Cervantes Don Quijote című  regényének színpadi változatát, Lope de 
Vegától A h ős falut (a plakáton: Fuente ovejuna), Calderón de la Barca m űveit 
(Az állhatatos herceg, Az élet álom), Tirso de Molinától A sevillai szédelg ő  és a 
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kővendég című  színjátékot, az Ali baba és a negyven rablót, a Jezsuita elveket, és 
mit nekünk a nemzetközi zárlat, mit nekünk a spanyolcsizma, amelyet a 
nyakunkra szorítottak, benne vagyunk az aranykorban, ez a mi teatrum 
mundink nem ismer lehetetlent. 

Sajnos a spanyol armada másodszor is vereséget szenvedett, elsüllyedt 
mindössze három ágyúlövés után. A társulat bemutatta a Kolumbuszt, A 
sevillai szédelgő  és a kővendég című  Molina-darabot és A h ős falut — mérsékelt 
érdeklődés mellett, mérsékelt sikerrel, méghozzá a város új színházában, az 
egykori Jadran moziban és Palicson. A konkvisztádorok serege elt űnt az 
őserdőben. Merjünk-e hinni abban, hogy a színház behozza a lemaradást és 
Don Quijote mégis meglovagolj a a lovát? Mert ugye: Vivere non est necesse, 
navigare necesse est. 

Világunk elviselhetetlenül sokkoló ingereire persze nehéz a színház 
nyelvén válaszolni. Tudjuk, hogy nehéz megteremteni az alkotókkal a har-
móniát, s ha a produkció alapélménye a világ, az élet negálása, akkor még 
súlyosabb a tragédiánk. Nem is vetnék én semmit az alkotók szemére: 
végeredményben megcsinálták, amire erejükb ől futotta, de végtelenül üres, 
tartalmatlan és szomorú lehet az életük — a miénk is az volna? —, ha úgy 
rohannak át a színpadon, mint egy zárt intézeten. A végveszélybe mennek, 
abba sietnének? Nehéz bármit is — rosszat, jót — leírni a látottakról — vagy 
nem értek a színházm űvészethez, vagy pedig nagyon is értek, gondolom én 
—, mert minden szárnyaszegetten kóvályog a lépcs őkön, Palicson és a szín-
házteremben. Beszűkült, eléggé sivár érzelmi életet él most ez a színház — 
mosolytalan, embertelen —, de csinálja a dolgát. Néha unottan, néha mámo-
rosan, s ezért az utóbbiért akarom dicsérni (is) Risti ćéket — vagy csak az 
Urbán-csoportot -, az új Mózest. Igen, igen: Risti ć  Mózes árnyalakja, aki 
népétől elhagyottan eltévedt a nagy pusztaságban. 

De Mózes megtalálta a kiutat. 

A pravoszláv Vodica Šaponján 
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LOVAS ILDIKÓ 

A VÁSZONHÉT KRÓNIKÁJA 
A PALICSI NEMZETKÖZI FILMSZEMLÉRŐ L 

Amikor a rövid ünnepi műsor uán Kasza József, Szabadka polgármestere július 
17-én megnyitotta az egy hétig tartó Palics '93 elnevezés ű  I. Nemzetközi Film-
fesztivált, a nyári színpad tömött soraiban szinte mindenki ugyanarra gondolt: 
egy lépés újra a régi önmagunk felé, az emberi méltóság, a színvonalas szóra-
kozás, az alattomos propagandától mentes kikapcsolódás, egy lépés a már 
feledésbe merült Szabadka felé, és ha közhely is, ki kell mondani: Európa felé. 
A filmszemle megnyitóján olyan emberek voltak jelen, akik nem „dacára a 
zárlatnak, az igazságtalan stb.-nek" kívántak filmfesztivált a városba, a város-
nak, hanem pusztán csak azért, mert akárhogyan is, de élni emberhez méltón 
kell, s ehhez a színvonalas szórakozás is fontos — maradjunk ennyiben. A 
polgármester megnyitó szavai azt tolmácsolták, hogy ezzel a szemlével Szabad-
ka az együttélést és toleranciát, mint a város évszázados hagyományát kínálta 
fel. Belföldnek és külföldnek egyaránt. 

A fesztivál alapítója Szabadka község képvisel ő-testülete, kivitelez ője a 
Szabadegyetem és annak igazgatója, Blažo Perovi ć, igazgatója Boško Krsti ć , 
a községi végrehajtó bizottság m űvelődési ügyekkel megbízott tagja. A 
filmeket Ra.doslav Zelenovi ć, a Jugoszláv Filmmúzeum igazgatója válogatta. 
A zsűri elnöke Bacsó Péter magyar filmrendez ő  volt. 

A szemlét Lifka Sándor, a kinematográfia úttör ője emlékének szentel-
ték; a legjobb hazai és külföldi filmnek odaítélt díjat is róla nevezték el. Ebb ő l 
az alkalomból jelent meg a Suboti čke novine és a Szabadegyetem kiadásában 
Brenner János Lifka-monográfiája, amelyet Biacsi Antal rendezett sajtó alá. 
A könyv magyarul, szerbül Lazar Merkovi ć, angolul pedig Stefkó Mátyás 
fordításában jelent meg. Hogy a könyv jelent őségét érzékeltessük, elég a 
szerző  ajánlását idézni: „Ajánlom e kis könyvet Dudás Ágnes emlékének, aki 
nagy betegen is órákon át görnyedt a könyvtárak papírjai fölött, hátha 
bebizonyíthatnánk: Lifka Sándor volt Jugoszlávia els ő  filmese." Ennek szel-
lemében a megnyitón bemutatott két, a Jugoszláv Filmmúzeumban őrzött 
Lifka-filmtöredék, az 1909-b ől megmaradt Úrnapi körmenet és az 1929-b ől 
való Az ország új nevének kihirdetése sem puszta kuriózum volt. 

Valódi krónikásként azt kellene mondanom, hogy néhány filmr ől, a 
teljesség igénye nélkül, külön is szólok, de ez nem igaz, mert az összesb ől, 
bár szubjektíven, de kiemelt néhány m ű  méltatása, taglalása valamiféle 
teljességigényt jelent. És a krónikásszerep kiszélesítését. 

A Vigasztaló című  olasz film két főhőse zsidó. Loptak, ezért a pápai 
törvény kötél általi halálra ítéli őket. Ha megkeresztelkednek, akkor a lelkük 
nem kerül a pokolba. Ennek érdekében mindent elkövetnek, az éheztetést ől, 
a kínzástól, a rábeszélést ől, az ijesztgetéstől sem riadnak vissza, s nem azért, 
hogy a bűntettet, amelyet elkövettek, beismerjék, hisz az megtörtént. Jézus 
testének, a feszületnek adott zsidó csókért. Jezsuiták, karmeliták, dominiká-
nusok, megkeresztelkedett rabbi, katolikus méltóságok járulnak a két egy-
szerű , leginkább csak ijedt, birkaszem ű  zsidó fiatalember színe elé, hogy 
elérjék céljukat. Mintha a pápai birodalom forogna kockán. A legkisebb nem 
méretei irracionálisra növekednek az alap nélküli birodalomban. Hiszen ha 
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Abramo és Angeluccio elfogadná, csókjával illetné a feszületet, igazolná az 
Istentől eltávolodott, önmagáért, hatalmasságaiért és kiváltságaiért, de 
főként a hatalomért kialakított egyházat, amelynek a hív őkhöz semmi köze 
sincs. A tízparancsolat 4. és 5. parancsolatának megszegésére — azon kívül, 
hogy a pápai hierarchia hasznot húz bel őle, s pont ezáltal uralkodik — 
magyarázat, ok, igazolás nem létezik. S ezért minden cselekedet, amely ezt 
elveti, az egyház létét kérd őjelezi meg. 

A probléma másik fele az, hogy a feszületen megmintázott Jézust életé-
ben nem a zsidó nép, hanem a zsidó papság tagadta meg, vetette el — no miért 
is? — saját kiváltságaiért, amelyeket egy egyszer ű  zsidó, a názáreti Jázus 
sodort veszélybe. Maga Pilátus is talán = hiszen honnan is tudhatnánk — 
Jézusnak hitt s nem Kajafásnak, ezért is nem tett eleget a zsidó f őpapok 
követelésének, s íratta a keresztre: a zsidók királya, s nem azt, hogy a zsidók 
királya vagyok. Amikor ezt a főpapok a szemére vetették, ennyit mondott: 
„Amit megírtam, megírtam." 

Nem egy irodalmi alkotás foglalkozik ezzel a témával, s talán éppen a 
film erős tematikai allúziója miatt gondolom, hogy az alapvető  problémája 
a Vigasztalónak nem, nemcsak a katolikus egyház dogmatikus, totalitárius 
viszonyulása, a tolerancia teljes hiánya, az er őszakos térítés, a meggy őződés-
nek, mint alapvető  emberi jognak a sárba tiprása, hanem a vallás, a hit — 
egyházi forma által közösségivé tett — megsz űnése, az Isten és ember közti 
kapcsolat elveszítése különböz ő  rendű  és rangú egyházi méltóságok miatt, 
akiknek nem célja szolgálni Urát, csak önz ő  módon kielégíteni saját, sokszor 
kicsinyes igényeit. 

Benvenuti filmjében a két zsidó a katolikus egyházzal való ellenkezése 
révén válik hithűvé, lesz tudatos zsidó, hiszen a film elején csak két ijedt 
embert látunk, akik inkább csak szokásból s nem meggyőződésből állnak 
ellent. Lehet, hogy a mű  csak utal az itt kifejtett problémára, vagy még ennyit 
sem tesz, mindössze elindítja a gondolatot, talán abban apillanatban, amikor 
az egyik zsidó olyan eszeveszettül tiltakozik, ordít és ellenkezik, hogy ne 
helyezzék rá testére a feszületet. Mert magában a gesztusban mi a .hiba? 
Elvonatkoztatva az er őszakos katolikus papoktól. Végül is Jézus zsidó volt, 
s ugyanolyan toleranciára képtelen emberek végeztek vele, mint amilyenek 
most engem is kínoznak, ezt is gondolhatta volna a főhős. S akkor a szemébe 
nevethetett volna kínzóinak. Enélkül is hatni tudó film a Vigasztaló, művészi, 
ahogyan azt ilyenkor mondják, hiszen valós módon fogalmazza meg az 
emberré válást, amely az elvek vállalásában ölt formát, a végs őkig kitartó 
kisember megdics őülésének, felemelkedésének példája által, s így általános 
emberi értékek hordozója. Ett ől azért még nem igazán jó egy film. Ami filmes 
szempontból a többletet jelenti Benvenuti alkotása esetében, az az operat őri 
munka. Aldo Dimarcantonio a`flammand festők árnyékait, grecói ujjakat és 
arcokat, rubensi szemeket „vitt vászonra". Szubjektív premier planjainak 
szuggesztivitása nélkül nem hihettünk volna a rendez őnek, sőt, még az sem 
túlzás, hogy a Vigasztaló az operatőr filmje. 

(A fenti mondatok nem szólnak az egyház ellen, és nem kérd őjelezik 
meg annak fontosságát. Csak az önmagáért és nem az emberért való hierar-
chia létét kérdőjelezik meg.) 

Nikita Mihalkov rendezte az Urga című  francia—szovjet kroprodukció-
ban készült filmet, amelynek egyik f őszereplője a címben szereplő  urga, 
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vagyis egy hajlékony bot, amit lasszóként is alkalmaznak Mongóliában, de 
ha megfordítva a földbe szúrják, akkor azt jelenti, hogy nem illik arra menni; 
mert az urga tulajdonosa ott valahol a sztyepp füvében szerelmeskedik. Az 
alaptörténet az, hogy Bels ő-Mongóliában, mivel Kína része, mindössze két 
gyerek a megengedett, azonban a f őhős forróvérű  férfi, de igen szégyenl ős 
is, aki — bár ezzel a céllal megy be a városba — nem mer óvszert vásárolni. 
Klasszikus szituáció, nem egy villámtréfa alapja, ezért nem is helyes err ől a 
filmről szólva ezt említeni, hiszen a 118 perc alatt, amíg tart a film, igencsak 
mellékessé válik Gombo, a szerelmes természet ű  férj ilyen jellegű  gondja. 
Mire az urga ismét — megfordítva — a földbe kerül, a néz ő  megismeri a 
határtalan sztyepp lakóinak az életét, amely az egyre terjeszked ő  várostól, 
az állítólagos civilizációtól még nem bántva zajlik, de hogy a valamikori 
határtalanság mennyire a múlt, arról a családf ő  városi kirándulásai által 
győződhetünk meg, amikor televízióval és más — a sztyeppi világ oldaláról 
szemlélve — értelmetlen dologgal tér meg, persze családja nagy örömére. 

Az, hogy megismerjük a mongol szokásokat, ami 118 percbe belefér, nem 
értéke a filmnek, hanem velejárója. Mihalkov szeretete, amely áthatja az 
alkotást és összetartja a cselekményt, az Urga igazi értéke. A rendez ő  vallo-
mása, belső  szeme és füle olyan emberek megfigyelésére és megismertetésé-
re, akikről inkább dokumentumfilmet lenne könnyű  készíteni, nem játékfil-
met. Az apró történést kiszínez ő, egy nép történelmi múltjának és nem 
létező, a modern kor által megfojtott jöv őjének szeretetbe ágyazott, megér-
téssel, humorral, de gúnnyal és iróniával sohasem rajzoló rendez őj ének keze 
alól könnyedén jönnek elő  a képek, a képzelet és valóság találkozásában egy 
nép erejét vetíti elénk, amely nemcsak hódításban, hanem a kimúlásban is 
szinte verhetetlen. Hiszen a film vége az, hogy régen gyárak, utcák vannak 
azon a helyen, ahol a film narrátorát apja, Gombo nemzette, miután nem vett 
óvszert a városban. Amire azonban idáig jutunk, megismerjük az igaz, mert 
egyszerű  emberi méltóságot, azoknak az embereknek a töretlen és törhetet-
len lelkét, akik a természettel összhangban élnek, nem azért, mert barátai 
vannak, hanem azért, mert ez a túlélés egyetlen módja. A tér tágassága a lélek 
tágassága, amely nehezen viseli el a megzabolázást. S ha az óvszerre, mint 
ennek szimbólumára gondolunk, akkor már a kerettörténet sem banális. 

Remy Belvaux, Andre Bonzel és Benoit Poelvoorde rendezte Az ember 
megharapta a kutyát című  belga filmet, amely elnyerte a legjobb külföldi 
filmnek odaítélt díjat. A rendez őhármasnak ez az els ő  nagyjátékfilmje, és 
számos díjat nyert. A nyári színpad közönségét azonban nem ragadta magá-
val, igencsak megritkultak a padsorok, amíg tartott a m ű  vetítése. Ennek 
legegyszerűbb oka az lehet, hogy „van nálunk a tévében elég er őszak, élőben 
közvetítik, nem akarom még a moziban is azt nézni". Ha megpróbáljuk 
elvonatkoztatni környezetünket és annak ránk gyakorolt hatását, akkor is 
igaz a megállapítás: a belga film tömény állapotban adagolta az er őszakot. A 
kérdést, hogy a szembesítésnek ez-e, és ha igen, akkor vajon az adekvát 
módja-e, fölösleges föltenni, hiszen többszörösen nyertes alkotásról van szó. 
A filmet nézve néha úgy rémlett, hogy ekkora adag és ennyire brutálisan 
alkalmazott erőszak vászonra vitele a lélek devianciáját föltételezi. Közép-
Kelet-Európában érzékenyebbek az emberek? Vagy csak nálunk, a háborús 
őrület és a nyitott világ határán ennyire sebezhet őek? Nyugat-Európában a 
közönséget nem riasztotta el az emberi kegyetlenségnek ennyire lemeztele- 
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nített ábrázolása. Akkor mégis bennünk a hiba, félelemmel teli bens őnkben? 
Megpróbáltam elhatárolni, különválasztani a t őlem nem messze zajló ke-
gyetlen valóságot, annak rám gyakorolt hatását a- belga filmt ől, mégis 
ijesztőnek, visszataszítónak tartottam. Nem kispolgári szájferdítés, inkább 
az esztétika szájonveréséb ől keletkező  csömör, ami bennem van, de tudjuk, 
hogy az is esztétika. Sejthet ő, hogy miért kapott annyi díjat Az ember megha-
rapta a kutyát. Az ízlésbeli távolságtól függetlenítve azt kell elmondani err ő l. 
a fekete-fehér filmról, hogy szakmailag pontos, vágásai kíméletlenek, nem 
sok pénzből készült, ezért még inkább értékelhet ő  a szakmai fölény, ami — 
ha messze á. többi film fölé nemis helyezi ezt az alkotást— a többivel szemben 
kiemeli azokat az értékeket, amelyek a többieknél esetleg a „gazdag szerelés" 
miatt elsikkadnak. 

A főhős, Ben azzal tölti napjait, hogy egyszer ű  embereket, nyugdíjaso-
kat, postásokat, vonaton utazó n őket, hétköznappi családokat gyilkol meg. 
Megfojtja, lelövi, kiönti a belét áldozatának, kiheréli, esetenként a gyilkos-
ság előtt a nőket megerőszakolja. Munkáját egy dokumentumfilmet készít ő  
csoport követi nyomon, valójában ennek tagjait látjuk munka közben, akik 
nem maradnak objektívek, egyre inkább élvezik a szabad idejében szavalga-
tó gyilkos munkáját, mígnem részt is vesznek tetteiben. Az, hogy végül 
mindannyian meghalnak, megölik őket, a rendezőtrió állásfoglalása-e, lé-
nyegtelen, ennyit a társadalom is kaphat, még ha ilyen Ben formájú embe-
reket is kitermelt magából, meg olyanokat, akik benne csak megörökítésre 
érdemes esetet látnak. 

Amitől ez a mű  kiváló alkotás, az az, hogy a néz ő, amikor fölidézi maga 
előtt, nem tudja eldönteni: játék- vagy dokumentumfilmet nézett-e, s ha az 
előbbi, akkor a rendez ők komolyan gondolják-e. Eltávolít és szembesít, 
túllépi az ingerküszöbünket, ami a kegyetlenkedés nézését illeti, s azért 
nézzük végig, mert azt akarjuk hinni mindvégig: ez nem lehet igaz, nem 
szabad, hogy ilyesmi igaz legyen! Ízléstelen és konkrét filmtörténeti példák 
sorjázása nélkül is tudnunk kell: a belga trió elérte a célját, bár még mindig 
nem tudom biztosan, hogy a gonoszságtól, a kegyetlenkedést ől akart-e 
elriasztani. De hogy ezt akarom hinni minden er őmmel, az nem független 
az embertől, aki megharapta a kutyát. 

Ovációval fogadta a közönség Dušan Makavejevet, és senki el ő tt nem 
volt kétséges, hogy — az ünneplést ől függetlenül — az ő  filmje fogja nyerni a 
legjobb hazai alkotásnak kijáró díjat, aminthogy úgy is lett. A m ű  címéről —  
A gorilla délben fürdik — a rendező  egy történetet mesélt el: 1968 nyarán 
Kelet-Berlinben járt, elment az állatkertbe, s többedmagával végignézte a 
gorilla fürdését, ami az állatkert egyik attrakciója volt, létrákkal és hatalmas 
súrolóalkalmatosságokkal, s amelyre, ha a leveg ő  hőmérséklete megengedte, 
dél körül került sor, ugyanis a gorilla nagyon érzékeny állat. S Makavejet, 
ahogyan ott állt a néz ők között, hirtelen átérezte a bezárt állat helyzetét, de 
még ennél is több történt: belenyilallt saját helyzetük már-már groteszk 
volta, hogy ott állnak, néznek egy bezárt állatot, közben őket is kerítés veszi 
körül, de azt is egy másik fal, amelyr ől azt mondják, soha nem fog led őlni. 
Így, amikor ledőlt a fal, természetes volt, hogy m űvének a '68-as emlék lesz 
a címe. A történet egy orosz tisztr ől szól, akit hadserege ott felejtett az új, a 
szabad Berlinben, s aki megpróbálja kialakítani — talán el őször életében — 
énjét. A film érdekessége, hogy felvették a Berlinben felállított hatalmas 
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Lenin-szobor szétszedését és elszállítását. A gorilla... másik sajátossága, hogy 
a Berlin eleste című, 1949-ben készült szovjet film képsoraival indul, amelynek 
vetítési jogát hosszas tárgyalások után szerezték meg. A Berlin eleste egyike 
azon ritka szovjet filmeknek, amelyekb ől nem vágták ki Sztálint, ugyanis 
Hruscsovnak ez volt a parancsa, miután hatalomra került. 

Makavejev ezt mondta filmjér ől: „Annyiban van kapcsolata többi alko-
tásommal, hogy ebben is politikai témát dolgozok föl. De ez egy gyöngéd 
film, olyan gyöngéden bánok a h ősömmel, mint ahogyan a Lenin-szoborral 
is bántak, óvatosan szedték darabjaira, nem verték szét. Az én orosz tisztem, 
akit elhagyott a hadserege, egy olyan városban próbálja megkeresni egyé-
niségét, amelyik nem találja önmagát, amelyik ma nem kett ő , hanem három 
részből áll, a harmadik a senki földje, s amelynek a II. világháború el őtt több 
lakosa volt, mint amennyije ma van. A volt keleti blokkban b őr nélkül élnek 
az emberek, újra identitást kell keresniük, megtanulniuk, mi a szabadság. 
Ugyanakkor A gorilla... Gulliver története is; nézzük csak meg a Lenin-szob-
rot, ahogyan megkötözték, szétszedték. De Gulliver Viktor is, a Vörös Had-
sereg volt tisztje, aki szamovárjával és hasznavehetetlen egyenruhájában 
megpróbál letelepedni a senki földjén." Viktor és Lenin között a kapcsolatot 
eredeti módon úgy oldotta meg Makavejev, hogy a tiszt életében szerepet 
játszó nő  és Lenin figuráját ugyanaz a színészn ő  alakította. 

Kétségkívül ez volt a legjobb jugoszláv film, de a közönség tetszését a 
mi jelenünkben játszódó Mondd, miért hagytál el nyerte meg leginkább, amit 
az is bizonyít, hogy az emberek a zuhogó es ő  ellenére végignézték, ott 
kuporogtak esernyőik alatt. 

Rend ezőj ének, Oleg Novkovi ćnak ez az els ő  nagyjátékfilmje, de egyben 
diplomamunkája is a belgrádi Színművészeti Akadémia film- és televíziós 
rendezői szakán. A film főhőse egy olyan fiatalember, aki 1991-ben a katonai 
gyakorlatra való behívó átvétele után a vukovári fronton találja magát, és öt 
hónapot ott él át. Belgrádba való visszatérte után nem ugyanaz sem ő , sem 
a város. Mindebből emberközeli filmet a szerelem, egy vukovári, a f ővárosba 
érkezett, a f őhős füle hallatára megerőszakolt, majd elárvult leány és a 
belgrádi, Vukovár ostromában részt vett fiú szerelme varázsol. De nemcsak 
ez a két ember és a hozzájuk hasonló tragikus sorsúak érzik úgy, hogy semmi 
sem olyan, mint amilyen volt; a háborúban elveszetteket nem adhatja vissza 
senki a hozzátartozóiknak, a városokat ugyanolyanra nem építhetik fel soha 
többé, már csak azért sem, mert számtalan lépést, mosolyt, tavaszt és hógo-
lyót semmisítettek meg, emlékeket l őttek halomra. Uj házak, téglák és parkok 
nem pótolhatják az emlékeket, életeket. Akik ott fegyvert fogtak egymásra 
mint tartalékosok, akiket katonai gyakorlatra hívtak, nem tudják megérteni 
többé az otthonmaradottak, a háborúban részt nem vev ők mosolyát. De azok 
mosolya sem a régi, akik nem voltak Vukovárnál, vukovároknál. Félelem, 
kilátástalanság és az elveszített haza tudata pecsételte meg az itt él ők sorsát. 

Ha a film két fiatalról szól, az üzenete egy generációt érint. Azokat, akik 
a hatvanas évek Jugoszláviájában jöttek a világra és hiába keresik gyermek-
korukat, hogy ráépíthessék feln őttkorukat. Őszinteséget csak a legsz űkebb 
körben, barátaiktól várhatnak, vagy azoktól sem. Magára maradt fiúról és 
lányról szól a Mondd, miért hagytál el, s az, hogy a film végén meghal a fiú, s 
utánamegy a lány, nem rendez ői megoldás, hanem életérzés. Ezért ült ott 
annyi szabadkai fiatal és már nem annyira fiatal az eserny ője alatt a zuhogó 
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esőben, s nézte, nézte Novkovi ć  alkotását. Választ várt, magyarázatot, de 
legalább azt, hogy együtt érezhessen. Különírva az ilyesmi régen katarzist 
is jelentett. Ma inkább erőmerítést a holnaphoz. 

Az I. Nemzetközi Filmfesztivál, amelyre egy héten át minden este 
készült a szabadkai közönség, óriási sikernek számít. Mert nem azért került 
sor a megszervezésére, hogy megmutassuk a világnak: nemzetközi elszige-
teltségben is lehet élni, ső t fesztiválokat szervezni. A palicsi filmszemle azért 
született meg, mert emberhez méltón szeretnénk' élni. Mindössze ezért. S 
hogy ez nem lehetetlen, magunknak szeretnénk megmutatni. Hogy hihes-
sük egy évig: a jöv ő  évi fesztiválon is még emberek leszünk, távlatokban, 
mélységekben gondolkodók. 

A szemlén a következ ő  játékfilmeket vetítették: 
Telihold Belgrád felett (jugoszláv, 1993). Rendező  Dragan Kresoja. 
Az ember megharapta a kutyát (belga, 1992). Rendező: Remy Belvaux, Andre 

Bonzel, Benoit Poelvoorde. 
Kegyetlen igazság (amerikai, 1992). Rendez ő : Marc Lester. 
Vigasztaló (olasz, 1992). Rendező : Paulo Benvenuti. 
A kegyetlen hadnagy (amerikai, 1992). Rendez ő : Abel Ferrara. 
Ellentétes nem (amerikai, 1992). Rendez ő : Matthew Meshekoff. 
Angyal az asztalomnál (új-zélandi, 1990). Rendez ő : Jane Campion. 
Mondd, miért hagytál el (jugoszláv, 1993). Rendező: Oleg Novković . 
Amerikai szív (amerikai, 1992). Rendez ő : Martin Bell. 
A gorilla délben fürdik (német—jugoszláv, 1993). Rendező : Dušan Makavejev. 
Urga (francia—szovjet, 1991). Rendez ő : Nikita Mihalkov. 
Három jegy Hollywoodba (jugoszláv, 1993). Rendező : Božidar Nikoli ć . 
Gyerekgyilkosságok (magyar, 1992). Rendező : Szabó Ildikó. 
A szökésnél jobb (jugoszláv, 1993). Rendez ő : Miroslav Lekić . 

Görögkeleti és katolikus kegyhely Sándorban 
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GAJDOS TIBOR 

FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉG 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

Mielőtt áttekintenénk Szabadka őszi évadj ának képz őművészeti eseménye-
it, el kell mondanunk, hogy — mint annyiszor az utóbbi évtizedek során — 
ezúttal is az amatőr és nem hivatásos alkotók szüntették meg az év eleji és 
év végi. rendezvények között beállt pangást; emiatt a nyári hónapok sem 
tekinthetők holt szezonn ők. Ez elsősorban a Bunjeva čko kolo Művelődési 
Egyesület köré tömörült amat őr festőknek és szalmafonó asszonyoknak, de 
részben az Art kávéházban kiállító Q-csoportnak is köszönhet ő , amelynek 
több igen jó képességű  tagja van. 

A hivatásos intézmények közül. a Városi Múzeum jeleskedett, mely a nyári 
hónapokban a dr. Vinko Perčić  hagyatékából. válogatott 58 festményét állította 
ki első  emeleti csarnokában. Ennek az egységesnek nem mondható, de érdekes 
és izgalmas anyagnak méltatása már nem id őszerű, annyit azonban mégis 
érdemes megjegyezni, hogy a múzeum munkatársai jó munkát végeztek és 
jelezték, hogy ha majd elkészülnek a teljes anyag restaurálásával, nem lebecsü-
lendő  értékű  gyűjteményt adhatnak át az egykor talán mégiscsak létrejöv ő  
emlékképtárnak. Az intézmény ezenkívül — az immár rendszeressé vált 
együttműködés keretében — a a Központ II. gerontológiai klub rendelkezésére 
bocsátotta a Husvéth Lajos-hagyaték anyagának egy részét, amelynek darabjai 
a két nyári hónapban a helyiségek falait díszítették. 

A körülmények úgy hozták, hogy az őszi képzőművészeti évad nem a 
hivatásos intézményekben, hanem ismét az e téren folyamastos tevékenysé-
get kifejtő, fennebb említett klub Zrenjanin utcai otthonában kezd ődött. 
Ugyanis itt nyílt meg szeptember 23-án Ana Bukvi ć  ismert szabadkai 
festőművésznő  kiállítása. 

A 17 olajfestményből álló kollekció azt az alkotót reprezentálja, akit 
művészi pályafutásának els ő  éveiben ismertünk meg, és aki most érettebb 
műveivel lépett közönség elé. A művésznő  tanulmányainak elvégzése után, 
mint egy ízig-vérig lírikus, a valóságos tárgyakat elvont formában jelenítette 
meg, s ily módon egy eredeti, nagyon vonzó sorozatot hozott létre. Kés őbb, 
a nyolcvanas évek elején kissé eltávolodott kiindulópontjától; m űvein, talán 
a korszellemhez való alkalmazkodás szándékával, geometriai vonalak, síkok 
és jelek kaptak helyet. A most bemutatott vásznakon ennek a fázisnak már 
csak néhány idegenül ható maradványát fedezhettük fel. Alkotásainak zö-
mén — csendéleteken, tájképeken, figurális jelleg ű  képén — ismét a poézis, a 
szépség iránti őszinte vonzalom hangulata uralkodik. 

Csendéletei csak els ő  látásra keltik zárt, egységes alkotások benyomá-
sát. A képeken az őszi melankóliát sej tető  virágcsokrok, gyümölcsök, mada-
rak és használati tárgyak mindegyike a saját külön életét éli, csupán a jó 
érzékkel megválasztott színek és a diszkrét képszerkezet f űzi egybe a meg-
festett objektumokat. Festményein úgyszólván semmi sem engedelmeskedik 
a föld vonzerejének, minden lebeg, mintha a tárgyak elrugaszkodtak volna 

575 



a megterített asztaltól, a talajtól, és a világ űr végtelensége felé igyekeznének. 
Egy remek munkája a macska ragadozó voltát eleveníti meg olyan eszközök-
kel, melyek ezt az állatot a maga szépségével elgondolkodtató jelképpé 
avatják, amit a kép fölé boruló nagy virágcsokorral domborít ki. Egy n ői 
arckép nemes profilja fehér ablakba tekint; lényegtelen, hogy sárgán árnyalt 
arca modellről készült-e vagy sem: a földöntúli, a fényt magához vonzó, lágy 
szépséget sugározza, mint ahogy Ana. Bukvi ćot is a jelképekre épül ő, a 
legjobb értelemben vett n őies poézis, egy sajátos úton kialakított és most már 
kiforrott esztétikum emeli rangos m űvészeink sorába. 

Mindössze egy nappal később, szeptember 24-én a Városi Múzeum 
kiállítóterme adott méltó keretet Sava Šumanovi ć  harminc olajfestményének 
a bemutatásához. A tragikussorsú fest ő  munkái a šidi emlékképtárral való 
együttműködés alapján kerülhettek a város közönsége elé, melynek nagy 
érdeklődése természetes jelenség, ha tudjuk, hogy a m űvész munkássága. 
már életében elismerést váltott ki országszerte, de különösen az utóbbi 
évtizedekben, amikor - életm űvének alaposabb megismerése és tüzetesebb 
elemzése után - a legkiemelked őbb alkotók közé sorolták. 

A harminc mű, zömében tájkép, egy olyan formátumú művész esetében, 
mint amilyen Šumanovi ć, aki a két világháború közti időszakban megrendezett 
belgrádi tárlatán több mint négyszáz alkotást állított ki, természetesen nem 
nyújthat alaposabb betekintést a gazdag életm űbe, ső t még keresztmetszetét 
sem adhatja annak Azt azonban jól érzékelteti, hogy Šumanovi ć  kezdettől 
fogva a maga által kijelölt úton haladt. Zágrábi tanulmányai után, Párizs, 
Belgrád és Sid között ingázva, állandóan kereste, kutatta kibontakozásának 
lehetőségét, mit sem törődve a körülötte zajló agresszív áramlatokkal. Ez, 
persze, nem azt jelenti, hogy közvetlen környezetének, els ősorban mestereinek 
a hatása nem fedezhet ő  fel egyes alkotásain. Párizsi tartózkodása idején például 
többször is járt Andre Lhote m űtermében, számos munkáján felfedezhet ő  
ennek az iskolának a hatása, de a városunkban bemutatott képeken alig észlel-
hetők a. neoklasszicista és enyhén kubisztikus stílusj egyek. Két vastagon felhor-
dott festékréteggel készült n ői aktjának termetes modelljei emlékeztetnek erre 
az irányzatra. Erdekes módon más színskálát alkalmazott a szabadban festett 
képeken, és más hozzáállást észlelhetünk az urbánus környezetet ábrázoló 
munkáin. Így például Párizs vagy Eszék utcáit és hidalta visszafogott színek és 
a keményebben körülhatárolt rajz jellemzi, viszont tájképein, a franciaországi-
akon és a szerémségieken. egyaránt, a lágy fest őiség, a leheletfinom aprólékos-
sággal felrakott zöld és fehér színskála dominál. Néhány csendéletére a szép és 
változatos koloritás jellemz ő, de ezek formáit is sötétebb korvonalakkal tömö-
ríti. Jó lenne, ha múzeumunk minél több olyan anyagot prezentálna a m űpár-
toló közönségnek, mint amilyent a Šumanovi ć-tárlat tartalmaz. 

A tartalmasnak ígérkez ő  őszi évadot a Képz őművészeti Találkozó igye-
kezett színesebbé tenni Petar Šadi grafikus október elsején az intézmény 
szalonjában megnyílt tárlatával. A viszonylag ritkán jelentkez ő  művész 
ezúttal több mint ötven grafikai lapját tette közszemlére. Keletkezési 
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időpontjuk (1976-1993) alapján a tárlatot akár retrospektív kiállításnak is 
tekinthetjük. Legrégibb munkáiból ezúttal els ősorban a női test szépségét 
kidomborító, mezzotintával készült aktokat iktatta be a kollekcióba. Helye-
sen tette, mert ezekkel érdemelte ki annak idején a korai elismerést. Felt űnő, 
hogy ebből a sorozatból kiiktatta a színes grafikákat, így a kiállításon a 
fekete-fehér lapok dominálnak: Kés őbbi alkotásai közül a két Filodendron 
(1988, 1989) emelkedik ki. Mindkettő  nem csupán szokatlanul nagy formá-
tumával, hanem kivitelezésének tökéletességével is megragadó hatást kelt. 

A fekete-fehér egyhangúságot a hat darabból álló, színes ceruzával kom-
binált, kisebb formátumú Filodendronlevél sorozattal enyhíti, négy, színes ceru-
zával rajzolt Vadgesztenyéje pedig a tárlat legjobb darabjai közé tartozik; ezért 
komolyan sajnáljuk, hogy ezzel az eljárással készült alkotásaiból nem láthatunk 
többet. Az említett témák többsége még a múltból származik. Örvendetes, hogy 
újabban felfedezte a tájat is: a fákat, fasorokat és ligeteket. Még inkább, hogy 
ezeken a színeket mell őző  lapokon a természet minden báját képes felvillantani. 
Végezetül meg kell említenünk: a sokszorogított grafikák értékét növeli, hogy 
mindössze tíz—harminc levonat készült bel őlük. 

Talán nem kegyeletsértő, ha beszámolónk végén emlékeztetjük az olva-
sót és Vaj daság illetékes intézményeit, hogy ez év végén, december 20-án 
lesz Hangya András fest őművész halálának ötödik évfordulója. Meggyőző-
désem, hogy erről a szomorú évfordulóról magasabb szinten, megfelel ő  
rendezvénnyel vagy rendezvénysorozattal kellene megemlékezni, annál is 
inkább, mert a művész késéssel érkezett halálhíre után baráti alapon szer-
vezték meg a Szabadkai. Népszínház el őcsarnokában azt a tárlatot, amely a 
városunkban fellelhet ő  munkáinak egy töredékéb ől állt össze. 

Hangya András életműve hatalmas, élete változatos és izgalmas. Szá-
mos sikerben, de sok emberi és művészi csalódásban is volt része. Életének 
76 évéből ötvenhatot a fest ői pályán töltött. De még a felfedezését követ ő  
időszakban megjelent magasztaló írások, a sikeres tárlatok, a szép szerelmek 
és a belgrádi tanulmányok sem nyújtottak felh őtlen boldogságot az ifjú 
művész számára. A gyakran visszatér ő  orbánc, az alattomosan rátörő  lelki 
betegség igencsak megkeserítette az életét. Aztán a háborús évek viszontag-
ságai, a fizikai munka és a budai barlangkórházban átélt borzalmak zúdítot-
ták rá a megpróbáltatások özönét. A második világháború átvészelése után 
szebb napok jöttek. Szabadka, majd Zágráb évekig a megbecsülés és sikerek 
színhelye volt számára, mindaddig, míg az új id ők agresszívan újító törek-
vései háttérbe nem szorították. A viszonylag boldog id őszakot a magány és 
a mellőzés évei követték, és ott is bántalmazták, ahonnan a legkevésbé várta: 
a Vajdaságban. Voltak azonban hívei, akik mindvégig h űségesen támogat-
ták, sőt életének utolsó éveiben az ifjabb nemzedékhez tartozó írók és 
esztéták is kinyilvánították a művészete iránti tiszteletüket. Ekkor azonban 
már komoly beteg volt, és betegsége egyre jobban elhatalmasodott. Végül 
egy repülőgép Londonba szállította meggyötört testét, s ott egy kórházi . 

ágyon 1988. december 20-án véget értek szenvedései. Valaki nemrég azt írta, 
hogy Hangya András ideje csak ezután következik el. Itt a megfelel ő  
időpont, hogy a szavakat tettekre váltsuk! 
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Életjel Harmincöt éves az Életjel 

ESSZENCIA 
TÖLTSD POHARADBA, ADD HOZZÁ GONDOLATAIDAT, 
IDD MEG EGÉSZSÉGÉRE 

Harmincöt év hegyvonulatának gy űrődéseit, vetődéseit, törésvonalait számba 
véve és a múlt és jelen tektonikus mozgásait érezve talpam alatt tekintek vissza. 
Nem pihenő  ez, csak rövidke megállás. Afféle pillantás a hídról. 

Mit is hordoz hátán ez a folytonos sodrás? Papírcsónakot, tutajt, séta-
hajót, farönköt vagy csapzott ágat? Papírcsónak, milyen megható állhatatos-
sággal. bóklászik előre, mintha sohasem. akarna elsüllyedni. Durván ácsolt 
tutaj, lódít az ár erre meg arra. Csak úgy döngnek a sziklafalak, ha nekik 
csapódsz. Sétahajó, nehezen tudlak elképzelni. De a farönk és a csapzott faág 
beleillik a képbe. 

Hegyek és folyók, miért épp veletek játszadozik a képzelet? Miért nem. 
homokviharból fogan az igéz ő  álom? Jobban illene az ingatag kvarcszem-
csékre épült város tűnékeny képzetéhez. 

Homok. Ujjak közt elperg ő, szélhordta síkosság. „Sárgul a király-
dinnyés homokban." Sárgul.-e, zöldell avagy pirosli.k? Szép, érett bogyófor-
mán. Nyelvre kéredzked ő  édességén vidul az íny. És nemcsak az egyszer ű  
ízekhez szokott. 

Írjam--e, mondjam, hogy most és kezdett ől fogva állandóan irodalmi 
élőújságunkra, az Eletjelre alludálok? A szüfrazsettek és t űzoltózenekarok 
iszonyú bizonyossága, a gőzökbe és gázokba fúló imbolygó fejek kétes 
elhivatottsága nélkül. 

Erre a picinyke gyümölcsre, erre a fényes b őrű, karmazsinszín csipke-
bogyóra. Erre a szeretnivalóan gömbölyded jelére a szüntelenül megújuló 
folytonosságnak, az életnek. Naiv, úgy tetszik, mindenre elszánt töviseivel, 
ezernyi apró levelével a vadrózsának, amely lombjáról., földbe kapaszkodó 
gyökereiről ítélve talán még ama lángokra fakadó, látomásos csipkebokorra 
is asszociál. 

Ágának ujjhegyén a csalogány. 
Ne riaszd el. 
Virágain lepkék glóriája. 
Ne nyúlj felé. 
Méhek zenéje zümmög. 
Ugye élvezed, vándor? 
Lódíts egy vödör vizet a tövéhez, 
Vagy legalább kulacsodból szánj neki 
Néhány maradék cseppet. 
Meghálálja. 
Hisz oly igénytelen. 

HORVÁTH EMMA 
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ABLAK, AJTÓ 

A költők bejöttek a terembe. Hol kicsi, hol nagy volt ez a terem. Leültek, 
sétáltak, de volt, amelyikük röpdösött is. Persze, hogy csak egy sora, egy 
gondolata, ő  már lehet, hogy régen a földben pihen. Ha pihen. Ha lehet 
egyáltalán. Mindazzal, ami a hátunk mögött van, és ami majd talán a miénk 
lesz egyszer. Ott lent is. Akármerre is. 

Akkor volt a legszebb, mondta valaki, amikor Úgy igazán belülről jött. 
Ez is megesett néhányszor. Es valóban jó volt. 

Jöttek a költők. Szálldostak. Ablak volt, ajtó. Meg minden. Ami kell. 

SZATHMÁRI ISTVÁN 

ÉLETJEL 
Hadd rázza kolompját a céda kor, 
hadd üvöltsenek bomlott kortesek, 
s rázzák lobogóikat. Ámde nélkülem, 

(Jung Károly: Gyertyák lobognak Kelet-Európában) 

Egy távoli fényes pont fel ől szemlélve a szavakat, melyeket egymás után 
rakunk, talán háborús irodalomnak tekintik majd, ilyen szemszögb ől meg-
lehetősen rosszak a kilátásaink, mert a béke a maga racionalizmusával más-
ként tekint ugyanazokra a mozdulatokra, eseményekre, ráadásul a rálátás 
arisztokratikus fölényével. A fekete madár árnyékában született sötétségek 
sem a múlthoz, sem a jövőhöz nem tartoznak igazán: a mai újságok sorsa a 
lapozgathatatlanság lesz, a prózáé a félretettség, a folyóiratok tartalmát a 
válogató kép mindentudása bontja meg, mert a béke lefaragja a széls ősége-
ket, a béke a háborúból szelektál, ehhez igazodni látszanak sokan, tudván 
könyvtárnyi tapasztalatból, hogy a .harc ős múlt jobbára a békés jöv őnek 
alkot, amely értékelni tudja az életjel küld őit. 

Háborúk után az írókat els ősorban annak alapján ítélik meg, hogy az 
óhajtott békének melyik oldalán álltak. Mert állniuk muszáj volt. Tehát a 
mérlegre kerülést senki sem kerülheti el, de ezt a szerszámot nem az olvasók 
tartják. A friss béke cenzúrája és kizárólagossága olykor kíméletlenebb a 
háborúénál. A háború olyan választóvonal, amelyben az irodalom szenvedi 
el a legfájóbb cezúrát. Az irodalom feladata mégis, hogy életjelet adjon. 

A háborús háttér a veszélyeztetettség érzését szórta szét, folyamatos 
porszitálást idézve el ő  a fej ekben, ami az arcokon egyszer űen közönynek 
látszik, jelenhetnek meg szebb könyvek, mint valaha, függhetnek mélyen 
bevésődő  képek a tárlatokon, énekelhetnek bármilyen szépen, valójában a 
tömeget a zászlók lobogása érdekli, és a menet sokáig nem visz még a 
művészetek felé. 

• Életjelet adni a legféltettebb ambíció mégis, mert nem maradt más 
lehetőség. A jövő  úgyis eljön, de nem ez a legfontosabb. Meg kell őrizni egy 
szöget a falból, egy szöget, amely megtartja a keretet, legalább a képen 
megmaradunk, cselekedeteinket rögzítik az ecsetvonások, nem kell kiigazí-
tani visszamen őleg semmit. Maradjon egy papírdarab is, felemelve a kosz-
ból, életjelet adva valakir ől, aki úgy tudta, már senkije sincsen. Meg őrzi a 
könyv azt a pillanatot, amikor lángra lobbant. Életjel egy gyufaszál, amely- 
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nek égnie kell, ha pusztító lángot akar, vagy csak meleget a fagy ellen. 
Egy-egy töredék lebeg majd az árvíz felszínén, egyiknek sem maradt más 
terve, csak saját helyének megtalálása a majdani egészben. Tudni persze, 
hogy minden Egész eltörött. Viszont a töredék sem kevesebb immár a többi 
részletnél. A talált töredék esend őbb kiválasztott társainál. Esetlegességére 
mégis büszkébb, mert szívósan és véletlenszer űen önmagát választotta ki, 
hiszen megmaradni mert. A töredék is nagy egésznek született. Szélei érde-
sek, determinálják további kívülállását. Fontos a töredék származása: vélet-
len, hogy éppen ő  a katasztrófa túlél ője, vagy csak torzóban maradt, útban 
a teljesség felé, amit befejezhetett volna a jöv ő . A közbülső  feltételezés is 
helytálló: a töredék szándékos gesztus, maga a forma, mert alkotója oly korban 
él, amikor nem lehet végigmondani, nem lehet túlkiabálni, a szépen cizellált 
teljességeknek nincs alkotói lehet ősége, mert a rettegés a mindennapi betev ő  
falat, az üvegszilánkos út a meztelen talpú túlélés felé. 

Az életjel fizikai teljességére a töredék a jellemz ő  mértékegység. Tudósít 
valamiről, ami több önmagánál, ahogy a jéghegy csúcsa messze sikoltja 
robusztus talpazatát, más a kiterjedése a tragédia hajnalán és megint más az 
alkonyán. Az életjelben benne van a kétség, hogy célba ér-e. Részletre 
kárhoztatott, hiszen csak jelenségre felhívó mozdulat. Nélkülözhetetlen, 
mert hírnök, és küldetése van. Egy távoli fényes pont. 

KONTRA FERENC 

EGÉSZSÉGES ÖNBECSÜLÉS 

A kultúra, azaz maga az ember akkor él igazán, ha folyamatosan megújul. 
Évtizedeken át úgy látszott, hogy erre az állandó fejl ődésre csak a tartomá-
nyi központban vannak meg a feltételek. Szabadka maradi város, melynek 
giccsel és halállal eljegyzett kispolgársága saját legjobb fiait sem volt képes 
megbecsülni, úgyhogy mindenki, aki tartalmasan élni, s őt érvényesülni is 
akart, először északra, később délre menekült innen. Évtizedeken át szabad-
kainak lenni lenézett mosolyt csalt ki az Újvidéken megtelepedettek arcára, 
mint a falusi embernek az értelmiségi helytállása, hiszen míg a munkás-pa-
rasztnak a mítosza számított is valamit, a tóparti idillnek a rágalma eleve 
leértékelte a határváros minden kulturális gesztusát. 

Ezekben a még részben a társadalmi prosperitás és a szocialista remény 
által fűtött években léptek fel Dévavári Zoltán és munkatársai, hogy tévút 
és pusztulás helyett az életnek hol halkabb, hol hangosabb jeleit sugározzák 
az országhatáron is túlra. Volt ebben, persze, kényszer ű  provincializmus 
(külön vajdasági mérce) is, de nem több, mint az üres kozmopolitizmusra 
hajlamos tartományi székvárosban. Szabadka magyar kultúrájának nem volt 
lehetősége az állandó felfrissülésre, de legalább az Eletj el j óvoltából viszony-
lag alaposan megismerhette nagyjait. Ez akkor is rendkívül fontos, ha az 
Életjelnek főleg enthuziaszta módon megjelentetett m űvei inkább alapozó 
jellegűek, hiszen a város kultúrája sokban a nemzeti és az osztálytulajdon-
ságok függvénye, ezeket viszont a nemzetiségieknek csak a balkáni bolse-
vizmus szemellenzőjével illett volna tanulmányozni. Mivel az előítélettől 
mentes vizsgálódásra nem volt lehet őség, jobb is, hogy a város ismert alkotói 
műveinek, illetve dokumentációjának közzététele által élték ki cselekv ő  
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szenvedélyüket az Életjelnek a hatalommal óvatosan dacoló munkatársai. 
Ez némileg egyoldalúságra vallott, hiszen nem jutott túl az értékek egy régi 
(nem mindig időtlenül lényeges) csoportjának tudatosításán, de az adott 
körülmények között mégis önzetlenségnek tekinthet ő . 

Manapság már úgy tetszhet, hogy megváltozott világunkban az Életjel 
nem töltheti be a kulturális mindenesnek a szerepét, hiszen a vidékünkön 
élő  magyarság feladatai jóval összetettebbek. Ma ugyanis nem elégedhetünk 
meg a magyar irodalmi hagyományok féllegális ápolásával, egy, a régi rend-
szer által nem támogatott, mégis lelkes kis csoportnak igen óvatos, de az 
embert és anyanyelvi kultúráját megmenteni igyekv ő  tevékenységével. Ezt 
nyilván a szervezők is érzik, s tudják, hogy az egyel őre szűkös körülmények 
között is egyre inkább alkalmazkodni kell a nemzeti önm űvelés korszerű  
követelményeihez. Ahhoz például, hogy nyíltabbá, jóllehet sohasem köz-
vetlenül politizálóvá tegyük a m űvészi kommunikációt, vagy hogy ízlésün-
ket ne egy tőlünk viszonylag távol es ő  központ elvárásaihoz igazítsuk. 

Más szóval: a már felszabadultabb tevékenység ű  Életjelre éppen akkora 
szükség van ma, mint amikor még egy túlzottan vertikális, kis nemzeti 
szigetet láttak benne, s amikor id őnként jobb, biztonságosabb volt neki egy 
ártatlan szektára hasonlítani, mint olyan művelődési mozgalomra, amely a 
többségiek nyelvével és kultúrájával ténylegesen egyenrangúnak képzeli 
azt, amit tartósan háttérbe szorított a történelmi balsors. Ma, az évtizeden át 
elfojtott nemzeti kulturális energiák felszabadulásának idején az Életjel 
egyike lehet azoknak a társulásoknak, amelyek a résztvev őktől függő  alter-
natív módon vagy a magas szintű  amatőrizmust, vagy pedig a professziona-
lizmust készítik elő. Az eddiginél is nagyobb lelkesedéssel és nagyobb 
sikerrel, minthogy a kényszerb ől fokozódó nemzeti összetartozás várhatóan 
tömegesebbé teszi az aktív és passzív érdekl ődést. Attól sem függetlenül, 
hogy a magyar kultúrának a gondozása nagyobb anyagi és erkölcsi megbe-
csülést von majd maga után. 

Az Életjel az utóbbi időben inkább makacs kitartással kísérte, mint 
nagyobb kockázatot vállalva alakította a vajdasági magyar m űvelődési éle-
tet. Annak a tartományi központnak az érdekeihez volt kénytelen alkalmaz-
kodni, amelynek ízlését egyre romlottabb politikai érdekek határozták meg. 
A tekintélyelvűség kórja Ujvidékről Szabadkára is átterjedt, úgyhogy a 
művek értékelése és bemutatása korlátok közé szorult. A kritikátlan moder-
nizmus oda is beszivárgott, ahol a legkevésbé volt valóságos igény a befo-
gadására. Ilyen vonatkozásban az Életjel akkor sem annyira az életnek a 
közvetlen és csalhatatlan jele volt (hanem inkább visszhang), ha sz űkös 
lehetőségei közepette is mindvégig következetesen felkarolni igyekezett a 
fiatal tehetségeket. 

Inkább hűséges forma lehetett tehát az Életjel, mint eleven tartalom. 
Hűséges forma; tudniillik minden id ők legjobb vagy legalább elismert ma-
gyar íróinak, műveinek emlékét őrizni és továbbadni létfontosságú kulturá-
lis minimum. Aki ezt vállalja, az tudja, hogy árral szemben kell haladnia, s 
hogy érdeme szerinti megbecsülésre a lényegében „egy állam — egy nemzet"-
elvű  szocializmusban nem számíthat, legfeljebb gyanakvásra, fenyegetésre. 
Kitaszítottságban, elszigeteltségben, lassan, de biztosan növekv ő  szellemi és 
erkölcsi érdektelenségben. Olyan körülmények között, amikor a vidé-
künktől elvett pénzen a hatalom emberei az önismeretünket, az önbecsülé- 
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sünket, egyszóval érdekeinket nem szolgáló kultúrát kényszerítenének 
ránk. Érthetetlenséget, nagyzási hóbortot, fércm űvet. 

Minthogy az Életjel sokban mindennek az ellentéte volt, továbbra is az 
igazi kultúrának, vagyis a jobb nemzeti önismeretnek a szolgálatát várjuk el 
tőle. Ez az igény nem csupán a három és fél évtizedes tradíciója miatt 
természetes, hanem azért is, mert a történelem mind egyértelm űbben jelzi: 
a vajdasági magyarságnak, ha életben akar maradni, Szabadka fog a 
művelődési központja lenni. Nemzettársainkat egzisztenciális és m űvelődé-
si érdekeik egyaránt ide vezetik, ahol, az iskoláztatás várhatóan még sokáig 
tartó fogyatékosságai miatt, a képzésnek és a nevelésnek természetszer űleg 
kell kiegészülnie azzal, amit elsősorban az Életjel nyújthat: a város és kör-
nyéke művelődési hagyományainak feltárásával, a környezet- és m űvészet-
esztétika vidékünkhöz kapcsolódó vagy attól teljesen független értékeinek 
tudatosításával, az el őadóművészet alapjainak elsajátításával. 

Amiben teljes megújulásra van szükség, az a véleményalkotásnak a 
szabadsága. A kritika kultúrája ugyanis el őfeltétele a perspektivikus közös-
ségi életnek. Ha az alkotások nem a nyílt és óvó értelem támogatásával 
születnek, illetve fogadtatnak, akkor a m ű, mint ahogy eddig is gyakran 
tapasztaltuk, az öntelt elitnek a megbúvóhelye lesz; sznobisztikus fellegvár, 
hiteltelen látszat. Az Életjel mára nevében is mást ígért; nos, ha eddig az élet 
minimumának az átmentése, megőrzése volt a feladata, akkor ezután a 
maximumnak az elérése, a teljesség megostromlása válhat céljává. S ezt a 
programot nem egy kisebb embercsoport várja el t őle, hanem maga a törté-
nelem, a társadalmi-nemzeti változásokban rejl ő  lehetőség. Ennek kihaszná-
lása érdekében mindent meg kell tennünk, hogy végre. eljuthassunk az 
egészséges önbecsüléshez. 

VAJDA GÁBOR 

AZ ÉLŐÚJSÁG DOKUMENTÁCIÓJÁBÓL 

RADNIČKI UNIVERZITET 
MUNKÁSEGYETEM 
03-498 sz. 
1969. V. 9. 
Subotica 

A KÖZSÉGI SZKUPSTINA ELNÖKÉNEK 

SZABADKA 

Az Életjel, a szabadkai írók és m űvészek irodalmi élőújsága legutóbbi 
szerkesztőségi ülésén szellemi életünkkel kapcsolatosan igen jelentős hatá-
rozatokat hozott, s ezeknek alapján a következ ő  javaslatokkal fordul a 
községi szkupstinához. 

1. Ez év szeptember 11-én, Csáth Géza halálának ötvenedik évforduló-
ján maradandó emléket kívánunk állítani városunk nagy fiának. Kérjük a 
községi szkupstina hozzájárulását és anyagi támogatását ahhoz, ahogy 
ebből az alkalomból emléktáblát leplezzünk le az író szül őházán (Petőfi 
Sándor u. 7.); szobrot emelj ünk az író alakjának megörökítésére (a városháza 
előtti parkban, vagy a gimnázium el ő tt levő  parkban, vagy pedig a zeneis- 
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koca mögötti parkban); és utcát nevezzünk el róla a Tito marsall sugárútra 
nyíló új utcák közül. 

Csáth Géza városunkban született 1887-ben és itt is halt meg 1919-ben. 
A modern magyar irodalom kiemelked ő  alakja, akinek életműve éppen ami 
korunkban kerül az irodalomtörténészek érdekl ődésének középpontjába, 
mivel írói egyénisége és életm űve messzemen ően megelőzte korát és a 
századforduló els ő  éveiből messze a jövőbe, szinte napjainkba ívelt. A sok-
oldalú művészlélek — író, kritikus, zenész, fest őművész és orvos — tevékeny-
ségének jelentős részét Szabadkán fejtette ki és mint Palicsfürd ő  orvosa 
sokat fáradozott fürd őhelyünk fejlesztése érdekében. 

Irodalmi élőújságunk immár több mint egy évtizede fáradozik Kosz-
tolányi Dezső  hagyatékának föltárásán, hiszen nemcsak városunk legna-
gyobb költőfia, hanem európai rangú író is. Méltó zászlóhajtás lenne irodal-
mi nagysága előtt, ha szülővárosa, Szabadka, szobrot állítana emlékére. 
Javasoljuk, hogy az emlékművet a Pátria szálló el őtti. parkban, Kosztolányi 
Dezső  szülőháza helyén állítsuk föl. Erre az ünnepségre meg kellene hívni 
a magyarországi irodalmi és művészeti élet kimagasló egyéniségeit is, mivel 
életműve korunkban valóságos reneszánszát éli. 

Javasoljuk, hogy a Városi Múzeum keretében irodalmi osztály nyíl-
jon, mert a város irodalmi és szellemi élete rendkívül értékes anyaggal 
rendelkezik, és ez sokban növelné múzeumunk gy űjteményeinek jelentősé-
gét. Az új múzeumi osztály nemcsak helyi vonatkozású lenne, hanem nem-
zetközi viszonylatban is rendkívül komoly érdekl ődésre tarthatna számot, 
hiszen anyagának jó része az említett két nagy író munkásságát és életét 
volna hivatott bemutatni. 

Városunk egyik legkiemelkedőbb festőművésze kétségtelenül Oláh 
Sándor volt. Véleményünk szerint össze kellene gy űjteni alkotásait, amelye-
ket ma még föllelhetünk, de holnap már talán nem, és a múzeum létesítend ő  
Oláh-galériájában közkinccsé tenni. Amennyiben erre sor kerülne, akkor a 
művész Budapesten élő, 80 éves öccse hajlandó lenne Oláh Sándor jeles 
műveit a városnak ajándékozni. 

Az Életjel művészetbaráti körének tagjai magukra vállalták a váro-
sunkban eltemetett írók és m űvészek sírjának gondozását. Kérjük a községi 
szkupstinát, hogy anyagi támogatásával segítse el ő  ezt a nemes vállalkozást. 

Ugy gondoljuk, hogy szellemi életünk úttör őinek és kiemelked ő  
művelőinek emlékét úgy tesszük maradandóvá, ha — egyebek között — 
városunk megfelelő  helyén utcát nevezünk el róluk. 

Csáth Géza mellett hasonlóképpen megérdemelné ezt Oláh Sándor 
festőművész, aki csaknem nyolc évtizeden át ebben a városban élt, és m űvé-
szi munkásságának köszönhető, hogy megörökítette Szabadka és Palics 
szépségeit és embereit, és Ferenczi Ibolya színm űvésznő  is, aki színházi 
életünk egyik felejthetetlen alakja volt. Erre az eseményre 1970 áprilisában, 
halálának tizedik évfordulóján kerülhetne sor. 

Élőújságunk tizenegy esztendeje szóbelileg terjeszti az irodalmat, 
népszerűsíti művészetünket, gyűjti maga köré szellemi életünk míveseit, de 
mindmáig nem nyílt alkalma arra, hogy az elhangzott munkákat nyomtatás-
ban is megjelentesse. Tavaly ősszel megindítottuk ugyan az Életjel mini-
atűrsorozatát, amelyben els ősorban városunk szellemi hagyatékát akarjuk 
föltárni, de úgy gondoljuk, hogy él ő  irodalmunknak is megjelenési lehet ősé- 
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get kellene biztosítani egy irodalmi lap, illetve folyóirat megindításával. 
Kérjük a községi szkupstinát, hogy tegye lehet ővé ilyen vonatkozású terve-
ink megvalósítását. 

Ezeknek az elgondolásoknak a valóra váltásához hathatós anyagi támoga-
tásra van szükségünk. Amennyiben a községi szkupstina elfogadja javaslatain-
kat, kérjük, értesítsen bennünket arról, milyen mértékben tudja el ősegíteni 
ezeknek a szerintünk igen jelent ős kezdeményezéseknek véghezvitelét. 

Szabadka, 1969. május 9-én. 

Az Életjel szerkeszt ő  bizottsága nevében: 

Dévavári Zoltán, Lévay Endre, Urbán János 



OLVASÓNAPLÓ  

AZ ÉLETMŰ  SZERVES RÉSZE 

VARGA ZOLTÁN: Indiánregény 
Forum, Újvidék, 1992. 

Varga Zoltán kortárs íróink közül egyebek között azért is kiemelkedik, mert széles az 
érdeklődési köre. Megjelent esszéi és tanulmánykötetei ékesen bizonyítják ezt. Ér-
deklődési területe nemcsak a szépprózára és drámára terjed ki, ami logikus lenne, 
ismerve eddigi alkotói munkásságát, hanem a szépirodalomtól igencsak távol es ő  
tudományágakra is. Hiszen írásaiban gyakran elmélkedik történelemr ől, biológiáról, 
néprajzkutatásról stb. Az olvasás megszállottja, azzal, hogy az olvasott gondolatok 
gyakran magukkal ragadják és gondolkodásra, saját nézeteinek kifejtésére, azaz 
állásfoglalásra kényszerítik. íróink közül ő  az a ritka polihiszor, aki szinte mindenhez 
hozzá tud szólni, mert ismeri a témát és van véleménye vele kapcsolatban. 

Az 1990-ben megjelent Későnn okosan? című  esszégyűjteménye is mintha alátá-
masztaná ezt. Ebben a kötetben található Ovilápiak az újvilágban, újvilágiak az óvilágban 
(Indiánportya rezervátumon kívül és belül) című  tanulmánya. Tulajdonképpen három, 
az észak-amerikai indiánok sorsával foglalkozó könyv olvasása késztette esszéjének 
megírására, amelyben kifejti véleményét a témával kapcsolatban. Igaz, id őben alapo-
san visszamegy az emberiség történetében és azzal a megállapítással kezdi elmefut-
tatását, hogy a múltban az ember vadász életformája a szabadsággal volt egyenl ő, a 
város kialakulásával kibontakozik a civilizáció is, de megszűnik a vadász életforma és 
vele együtt a szinte eszményi szabadság. Az indiánok Kolumbusz érkezésekor vadá-
szok, tehát szabadok voltak és a kapzsi európaiak számára „inkább csak el űzendő  
vagy kipusztítandó zavaró tényez ő t jelentettek". Mert az indiánok „sem kizsákmá-
nyolók, sem kizsákmányoltak, hanem zsákmányolók" voltak. Érdemes teljes egészé-
ben idézni Varga Zoltán nézetét az indián őslakó—európai gyarmatosító viszonyról 
az említett tanulmányból: „Mérsékelt égövi természeti népek fiaiként, akik az újon-
nan érkezetteket többé-kevésbé barátságosan fogadják ugyan, helyet is szorítanak 
számukra, no meg nem túl értékes ajándékokkal, például üveggyöngyökkel, f őleg 
pedig »tüzes vízzel« könnyen le is vehet ők a lábukról, de azért mégiscsak nehezen 
megzabolázható s így zavaró szomszédok végeredményben. »Szabad emberek«, nem 
szívesen követik az olykor hátsó szándék nélkül is felkínált új életformát, az »arcod 
verejtékével keresd a kenyered« tanítását, azt az utat, ami e tanítás szerint is büntetés, 
tehát szenvedés, teher, és amiről a civilizált ember is igyekszik tőle telhetőleg letérni. 
Es ami mindennél súlyosabb, nem tisztelik a mindenekfelett tisztelni valót: a szent 
magántulajdont. Ami természetesen fáradságos munka gyümölcse is — nem mindig 
a tulajdonos fáradságáé ugyan, de hát az effélét ezek az óhazában réges-rég feledett 
múltat megtestesít ő  őslakók végképp nem érthetik, s így ezzel összefüggésben azt 
sem, miért nem tisztelik az újonnan jöttek sem a magántulajdont minden esetben. 
Számukra csak vadászterületül szolgáló földjük viszont végtelen és gazdag, ezért 
rajzoltatnak a törzsfőnökökkel a betelepültek faramuci szerz ődések alá mind gyak-
rabban keresztet... Vagyis ami történik, úgy történik csak, ahogy történhet, sorsuk 
csak a pusztulás lehet, elhullás az egyenl őtlen küzdelemben, jobb esetben elűzetés, 
áttelepítés, végállomásként a számukra fenntartott rezervátumok területére — éljék 
ott a maguk életét, ahogyan tudják." 

A fenti gondolatsor összefoglalójaként hat a szerz őnek az a magvas megállapítá-
sa, miszerint az észak-amerikai indiánok elleni „vadászattá fajuló csatározások való-
jában egy hosszú id őn át folyó genocídium, magyarul népirtás, részét leplezték". Az 
egyik információforrás számára indiánügyben Dee Brown A vadnyugat t đrténete 
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indián szemmel című  könyve. Ennek egy epizódja azonban már korábban ihlet őleg 
hatott rá. Az indiántanulmány 1986-ban készült, az Indiánregény pedig már a hetvenes 
évek vége óta ott van az íróasztal fiókjában. A regény eszmei vázát a fentiekben 
részletésen idézett gondolatok képezik, a végs ő  indítékot a mű  megírásához pedig, 
mint eddig is, a szerzőt körülvev ő  valóság adta meg. Bármennyire távol esik is időben 
és térben az Indiánregény Varga Zoltán eddigi alkotásaitól, mégis életm űvének szerves 
részét képezi, logikus mérföldköve írói-alkotói útjának. 

Az Indiánregény, a szerző  néhány előző  regényéhez hasonlóan, tulajdonképpen 
egy óriásmonológ, de ez nem képzettársításon alapul. A monológ id őrendi sorrend-
ben történ ő  visszaemlékezés. Egy eseménysor végén érünk Blessheart tiszteletessel 
együtt egy erődítménybe, ahol már ácsolják a bitófát a halálra ítélt Kintpuasnak, a 
modokok volt törzsfőnökének. Miután elhangzott a törzsf őnök vallomá.sá.nak utolsó 
szava, a tiszteletes felkerekedik, elhagyja az er ődítményt, de nyoma vész: nem találják 
meg, hasztalan kutatnak utána. Kintpuas vallomása folyamán elmondja a történteket 
(népe üldöztetését és saját sorsának alakulását), illetve az ezzel kapcsolatos észrevé-
teIeit és gondolatait, hogy aztán az óriásmonológ befejez ő  szakaszában kitérjen 
néhány, az egész emberiséget érintő  problémára. A szerz ő  szerint Kintpuas rendkívül 
bölcs ember volt, aki teljes mértékben fel tudta fogni a történteket. Az indiánok és a 
telepesek közti viszony megmagyarázásakor abból indult ki, hogy a fehérek er őseb-
bek náluk. Tudja, hogy az utóbbiak igazságtalanok népével és vele szemben, de a 
béke érdekében hajlandó mindent feláldozni. Mert a kilátástalan harc a megsemmi-
süléshez vezet, a megalázó béke pedig a törzs fennmaradását jelenti. „miért ne 
férhetnénk meg veletek és ti mivelünk, miért ne élhetnénk békében, mint testvé-
rek..." — teszi fel a kérdést. Ugyanakkor azt is látja, hogy az együttélés felszívódást 
jelent. („Úgy éltünk tehát együtt a fehérekkel, hogy már nem voltunk annyira 
modokok, mint azelőtt.") Mindig ők igazodtak a fehérekhez, azok hozzájuk nem. 
(„Mint ahogyan a nyelvünket megtanulni se jutott volna eszükbe, mi tanultuk meg 
az övékét, úgy-ahogy, de megtanultuk a nyelveteket, a magunk hasznára, mert 
valahogy meg kellett értetnünk magunkat velük.") A fehérek er ősebbek voltak, épp 
ezért nem látták értelmét, miért tanulják meg egy gyengébb nép nyelvét. S amikor 
elérkezik a végtelen tárgyalások id őszaka, a fehérek mindig az er ő  pozíciójából 
tárgyalnak, bár tárgyilagosságot és megértést mímelnek. Ki.ntpuas tisztában van ezzel 
is és jogosan teszi fel a kérdést: „Miért akartok hát mindenáron igazságot hazudni az 
erőtök mellé?" A választ is tudja: az er ő  a hazugságot igazsággá képes átváltoztatni. 
Kintpuas igazságot akar, egyforma mércét a törzsbéli és fehér gyilkosok számára, de 
egy jóindulatú és őszinte fehér barátja leinti: „Hagyd az igazságot, Jack. Tudhatnád, 
hogy nem errő l van szó.” A törzsfőnök látja: az erősebb fél az igazság és a törvényes-
ség látszatát keltve űzi el őket, juttatja őt az akasztófára. Pedig ő  igyekszik tárgyilagos 
lenni. Meggyőződése, hogy törzsének tagjai és a telepesek között egyaránt vannak 
jó és rossz emberek, mert nem nemzetben, hanem egyedekben gondolkodik. Elítéli 
törzsbelieit, bár megérti őket, akik fehér barátaikat is meggyilkolták. Végeredmény-
ben éppen ezek az indiánok azok, akik képtelenek felismerni: a fehérek er ősebbek, 
ők kényszerítik ő t egy értelmetlen gyilkosságra és a halálba; őt, aki a felesleges 
militáns hősködés minden formájától iszonyodik. Amikor a fehérek bírósága halálra 
ítéli, az ítéletet igazságtalannak tartja, mert a gy őztesek hozták, bár úgy véli.: „Meg-
érdemli a halált, rászolgált a kötélre. Nem azért, mert Canbyt megölte, hanem mert 
nem tudta népét a pusztulástól megóvni." Kintpuas olyan ember volt, „aki szerette 
népét, de szívesen szeretett volna titeket (fehéreket) is, ha hagytátok volna". A 
tárgyilagos szemléleti mód csúcspontja az a félmondat, amely szerint „gy őztesként 
mi, modokok se lennénk jobbak nálatok". A monológ befejez ő  szakaszában a 
törzsfőnök, hála látnoki képességének, megj ósolj a a fehérek tragikus jöv őjét: „ti pedig 
aljasok és álnokok lesztek, mindjobban hasonlítani fogtok önmagatokra." A szabad-
ságról szóló záró elmefuttatás már egyértelműen nem Kintpuas gondolatait követi, 

586 



hanem Varga Zoltánét. Mindenesetre jóslata az emberiség sötét jöv őjét illetően sok 
szempontból bevált. Kintpuas tehát jó látnoknak bizonyult. 

Ellentétben Kintpuasszal, aki töreténelmi figura volt, és akinek életútja meg-
egyezett a regényben felvázolttal, Blessheart tiszteletes fiktív h ős. Az író azért küldi 
az erődítménybe, hogy megmentse a törzsf őnök lelkét. „Jack kapitány lelke érdekelte 
csak, ember voltának örök élet ű  része, amely az ő  közbelépése nélkül menthetetlenül 
veszendőbe megy" - fogalmazza meg jómaga útjának célját. Blessheart korának és 
környezetének nézeteit fogadja el és bibliai idézetekkel ékesszólóan hirdeti azokat. 
Mint például azt, hogy ,vannak gy őztesek és legyőzöttek, s ez így van rendjén". A 
tiszteletes tizenkét éves korában egy vadászaton lel ő  egy őzsutát, és az olyan vádlóan 
nézett rá, hogy többé nem fogott fegyvert. Ezt a miértet sugározza Kintpuas pillan-
tása is. Aztán a tiszteletes alakja egyszer űen eltűnik előlünk, de az ötödik fejezet 
kezdetén tudomást szerezhetünk arról, hogy Kintpuas vallomása nagy hatással volt 
rá. Valósággal megzavarodott, nézetrendszere eresztékeiben repedezni kezdett, és 
„egyre inkább szükségét érezte nyugtalanító módon meglódult gondolatait fegyel-
mezni". A további vallomást hallgatva egy idevonatkozó bibliai tanítást próbál meg 
értelmezni, és arra a következtetésre jut, hogy az arra utal: a legy őzötteknek nem 
szabad kegyelmezni. Arról, hogy aztán mi játszódott le Blessheart elméjében a vallo-
más utolsó szavának elhangzása után, nem szerezhetünk tudomást, elt űnése pedig 
egyértelműen rejtély. Csak találgathatunk. Tény az, hogy a tiszteletes valósággal 
menekül az erődítményből. Az, hogy világnézeti veresége az öngyilkosságba kerget-
te, túl didaktikus, de ugyanakkor sok szempontból logikus lenne. Talán éppen ezért 
hagyta a szerző  az olvasót bizonytalanságban: találjon rá ő  megoldást. 

Varga Zoltán minden valószínűség szerint attól a pillanattól kezdve, hogy el-
kezdte regényét tervezni vagy írni, tisztában volt azzal, hogy a tárgyalt indián-fehér 
kapcsolat rendkívül bonyolult és összetett, számtalan szemszögb ől megközelíthető , 
és valamilyen módon mindkét oldalnak igaza van. Célja talán az volt, hogy az 
összetettség mind több aspektusát felvonultassa azzal, hogy tartózkodik bármilyen 
egymondatos általános „igazság" kimondásától. Helyette minél többet akart felmar-
kolni, kielemezni. Rokonszenvet érez a gyengébbek, az indiánok iránt, de Kintpuas 
révén elismeri: ha a modokok lettek volna az er ősebbek és a győztesek, akkor ők 
viselkedtek volna úgy, mint a fehérek. A gondolati töltet azonban nem minden 
esetben meggyőző . A túl sok aspektus felvonultatása gyakran egyesek érintését, 
jelzését jelenti csak; ilyen például a közbüls ő  állapotban levők reménytelen helyzete 
(Vinema, a „kikeresztelkedett" unokahúg). Egy kisregény keretein belül képtelenség 
egy ilyen bonyolult viszonyrendszer képi megjelenítése, csak átmesélni lehet röviden 
egyes dolgokat, vagy egy félmondat erejéig utalni rájuk. Varga Zoltán visszatért a 
stendhali technikához, bár az óriásmonológ (igaz, nem képzettársításos változata) a 
modern próza vívmánya, azaz: a szerz ő  mindenről mindent tud és ezt f őhőse által 
közli velünk. Pedig Kintpuas ismeretei végesek, csak egy „buta vadember" ő , bár 
bölcsessége tagadhatatlan. 

A regényben a technikák keveredésének lehetünk szemtanúi. Amikor az indiá-
nok bosszújának (néhány telepest lemészárolnak) megjelenítésére kerül sor, akkor 
Kintpuas úgy mondja el a történteket, kitérve a tárgyi valóság apró részleteire is, 
mintha j ómaga is jelen lett volna, s őt szó szerint idéz párbeszédeket, úgyhogy a szerz ő  
ez alkalommal illúziórombolást végez: Kintpuas monológja helyébe ő  lép. A monológ 
befejező  szakaszában hasonlóan jár el: Kintpuas gondolatai helyett saj át elképzeléseit 
közli. Mi több: túllép az indián-fehér ember kapcsolatrendszeren és az általános 
emberibe csap át a szabadságról elmélkedve. Kissé nehézkés. annak a nézetnek a 
bizonyítása, miszerint minél hatalmasabb valaki, annál kevésbé szabad. Anakronisz-
tikus Kintpuasnak az a megállapítása is, hogy a . szabadságnak két formája van: 
mindenki annyit ragad el, amennyit csak akar és tud (ez lenne a kapitáliimus), a másik 
szerint pedig a „szabadságot mindenkinek egyformán kiporciózzák" (ez lenne az 
időközben összeomlott közép- és kelet-európai szocializmus). Nem arról van szó, 
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hogy ezek a gondolatok nem helytállóak, hanem arról, hogy nem születhettek az 
Indiánregényből, kívülről ráerőltették. Igy aztán a túl soknak a markolása helyenként 
kidolgozatlansághoz, a belső  forma monolitikus egységének felbomlásához és didak-
tikusan ható, okos gondolatok beillesztéséhez vezet. Ezek az esztétikai hibák termé-
szetesen levonnak a mű  értékéből, de az Indiánregény gondolati gazdagsága ennek 
ellenére csodálatosan b ő  és áradó. A tartalmi és formai egység megteremtése azonban 
nem sikerült egyértelműen a mű  minden szakaszában. 

Értékmeghatározáskor elkerülhetetlen valamilyen tárgyilagosnak látszó mérce 
alkalmazása. Talán akkor járunk el helyesen, ha az Indiánregényt összevetjük a szerz ő  
előbbi munkáival, hiszen ennek is a hatalomhoz való viszonyulás, a lent és a fent 
kapcsolata a központi témája, akárcsak jó néhány régebbi m űvének. Varga Zoltán 
moralizáló alkat, aki az igazságot csillapíthatatlan szomjúsággal és tántoríthatatlan 
hozzáállással kutatja. Az ilyen író minden társadalomban „zavaró" tényez ő  a hatalom 
számára; ezért is igyekszik valamilyen módon befolyásolni, s ő t elhallgattatni, amint 
az nálunk is történt a múltban. Varga Zoltánnak két olyan m űve is van, amely csak 
nagy időbeli késéssel kerülhetett az olvasók elé: a Szökés és az Indiánregény. Az előbbi 
esetében ez érthető  is volt, mert cselekménye itt és most játszódik le, viszont az 
utóbbié egy más korban és máshol. Mindkét könyvben azonban közös a hatalom 
anatómiájának rendkívül érzékeny elemzése. Bármely korban játszódik is le Varga 
Zoltán valamelyik művének cselekménye, fény derül a hatalom egyes embertelen 
vonásaira. Ugyanakkor, éppen az író elemzésének jóvoltából, arra a megállapításra 
juthatunk, hogy ezek a vonások a hatalom elkerülhetetlen velejárói. Nem kétséges, 
hogy az a társadalmi rendszer a legjobb, amelyben a. legkevesebb lehet őség van a 
hatalommal való visszaélésre. Szerzőnk nem esik abba a hibába, hogy valamilyen 
eszményi társadalmi rend felé törekedne, amelyben ilyen visszaélés nem fordul el ő , 
mert ez idealizmus volna. Könyveinek legf őbb értéke abban rejlik, hogy a hatalom . 

anatómiájának áttekinthetetlenül szövevényes rajzát igyekszik minél teljesebben 
feltérképezni. Műveiben sohasem nyújt receptet a hatalom szülte társadalmi bajok 
felszámolására, mert ilyen recept egyszer űen nincs. Ellenben ő  és a hozzá hasonló 
írók sokban hozzájárulhatnak a társadalom javításához, a hatalomból fakadó visszás-
ságok csökkentéséhez. 

A Szökés és a Hallgatás sikeresebb alkotás, mint az Indiánregény, mert ez utóbbi, 
mint már mondottam, a tárgyalt problémák közül jó néhányat csupán megemlít, 
belső  formája némileg ellentmondásos a heterogén technikák keveredése miatt. 
Ennek ellenére merész és értékes m ű . Bizonysága Varga Zoltán sokoldalúságának, 
írói érzékenységének, elemz ő  kedvének és alkatának, jogos aggodalmának jelenün-
ket és jövőnket illetően. 

VARGA ISTVÁN 

ELMÉLETI IGÉNYŰ  ÁTTEKINTÉS 

THOMKA BEÁTA: Prózatörténeti vázlatok 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992. 

•Narráció és reflexió című , a modern magyar próza intellektuális jelenségeit tárgyaló, 
1980-ban megjelent tanulmánykötetében tesz említést ThomkaBeáta kritikai-poétikai 
értékrendszerünk revíziójának szükségességér ől. Prózairodalmunk új törekvései, a 
„szemünk előtt végbemenő  folyamatok" ugyanis csak az irodalomvizsgálat elméleti 
szempontjainak megújítását („felfrissítését és kitágítását") követ ően váltak érvénnyel 
vizsgálhatóvá és magyarázhatóvá. Ugyanakkor az el őzményekről való képalkotás, a 
modern magyar intellektuális próza alakulási ívének megrajzolása is újszer ű  megkö-
zelítést követelt. 
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Thomka Beáta elméleti munkái — a Narráció és reflexió című  említett, A pillanat 
formái című, 1986-ban napvilágot látott, műfaj történeti tanulmányokat közreadó és 
Esszéterek, regényterek című  irodalomtörténeti-kritikai értelmezéseket tartalmazó köte-
te (1988), de a Prózatörténeti vázlatok is — az általa képviselt és alakított új poétikai 
vizsgálati módszernek a szellemében, az irodalomelméleti kategóriáknak avarráció 
módozatairól a stilisztikai formákig terjed ő  átértelmezésével jöttek létre. Módszeré-
nek alapját az elbeszélésteremt ő  eljárások komplex, azaz az írásm ű  minden rétegére 
kiterjedő  vizsgálata képezi; a specifikumok leírása és az általános érvény ű  törvény-
szerűségek meghatározása. Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom rövid történetében 
(1993) Az esszéíró nemzedék cím alatt tárgyalja Thomka Beáta munkásságát, s többek 
között megállapítja: „tanulmányai, kritikái a strukturalista irodalomvizsgálat szem-
pontjainak érvényesítésével tűnnek ki." 

Prózatörténeti vázlatok című  új tanulmánykötetében egy ez ideig csak részjelen-
ségeiben kutatott terület, a két háború közötti jugoszláviai magyar elbeszél ő  próza 
uralkodó vonásainak feltérképezésére vállalkozott. Az irodalomtörténeti jelenségek 
és formák leírásához -- miként azt Barthes-ra hivatkozva bevezet ő  tanulmányában 
megállapítja — elengedhetetlenül szükséges a vizsgált korszakban keletkezett alkotá-
sok tipológiai besorolása, hisz az elbeszélések nagy tömege így kisebb csoportokban 
válik áttekinthetővé. A jugoszláviai magyar irodalom 1918-tól 1945-ig terjed ő  idősza-
kában keletkezett elbeszél ő  szövegek elemzése a tipológiai rendszerezések és a köz-
vetlenül felhasználható típusalkotó elvek hiánya miatt nehézségekbe ütközik. „Hogy 
a fenti problémákat némiképpp áthidalhassuk, megfigyeléseinket azoknak az elbe-
szélésszervező  tényezőknek a feltárására összpontosítjuk, amelyek globálisan meg-
határozták az adott korszak rövidprózai formáinak alakulástendenciáit. Tekintettel 
arra, hogy a teljes anyag áttekintése túln őne dolgozatunk keretein, az elemzés 
előterébe 40 elbeszélői szöveget állítottunk. A fentiekben említett rendez ő  elvekként 
méhány olyan formális-strukturális mozzanatot választottunk ki, amelyek — vázlato-
san ugyan — lehetővé teszik a domináló jellegzetességek megvilágítását" — fogalmazza 
meg tipologizáló módszerének lényegét és célját a kutató. 

A vizsgált korszak rövidprózai formái a legváltozatosabb struktúratípusokat 
mutatják, a legtudatosabban megszerkesztett elbeszélést ől a megkomponálatlanul 
hagyott szövegekig. E változatos szövegtermésen belül Thomka Beáta három domi-
náns alaptípust különít el: az elbeszélést, a novellát és a rövidtörténetet. Az elemzett 
szövegek — Szirmai Károly, Herceg János, Szente]eky Kornél, Majtényi Mihály, Sinkó 
Ervin, Kristály István és Börcsök Erzsébet alkotásai — e m űfajok jellemzőinek felelnek 
meg. Az elbeszélések és novellák értékei, megállapított törvényszer űségei mellett, 
érdeklődésünket leginkább a rövidtörténet típusába sorolt alkotások keltik fel, me-
lyeknek műfajelméleti leírásával és meghatározásával Thomka Beáta A pillanat formái 
című  említett kötetében foglalkozik. Ezek a szövegek állnak legközelebb a mai olvasó 
beállítottságához, szemléletéhez, ugyanakkor a modern magyar intellektuális próza. 
formai előzményeinek is tekinthetjük őket. 

E hangulati, vizionáló, irracionális és szimbolikus elemeket s űrítő  forma repre-
zentáns darabjai Szirmai Károly életművében lelhetők fel, s csúcsteljesítményük a 
Vesztegl ő  vonatok a sötétben című  rövidtörténet, melynek elemzését a kötet külön 
tanulmánya tárja elénk. A formai-strukturális vizsgálatok a korszak elbeszél ő  prózá-
jának egyéb domináns vonatkofásait is felfedték így megállapítást nyert, hogy 
tematikai szempontból az elemzett prózai szövegek két motívum, végs ő  emberi 
dilemma köré szervez ődnek. A korszak prózaíróit leginkább a halál és a magány 
kérdésköre foglalkoztatja. A kutató figyelme a cselekménystruktúrát meghatározó 
jelenségekre is kiterjed, miközben a novellaindítás, a novella alapszituációja és a 
cselekményszinten megjelen ő  ellentétek közötti összefüggéseket vizsgálja. Egyebek 
között felhívja a figyelmet Herceg János Szül őföldem című  novellája cselekménymoz-
zanatot tartalmazó kezd őmondatának („Egy ember jött bukdácsoló léptekkel a sötét 
éjszakai utcán.") funkcionális szerepére a novella szerkezeti felépítésében is. A továb- 
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bi kompozíciós vizsgálatok viszont arra engednek következtetni, hogy az írók akko-
riban leginkább a lineáris, előrehaladó szerkezet mellett döntöttek élményük novel-
lává formálása során. A szövegfelszín elemzése két domináns nyelvhasználat jegyeit 
mutatta ki: „az egyik a vizionáláson, szimbólumokon, sejtetésen, asszociatív társítá-
sokon, érzéki megragadáson, expresszív eszközökön alapuló nyelvhasználat..., a 
másik pedig a tárgyilagosabb, célratör őbb, a közlőszándéknak alárendelt puritánabb 
nyelvhasználat..." 

A kötet második tanulmányában Thomka Beáta a korszak rövidprózáját megha-
tározó stílusirányok, stiláris törvényszer űségek megállapítására vállalkozott. Vizsgá-
lati kiindulópontját Wellek gondolata képezi: „Az irodalmi stilisztika minden egyes 
stíluseszköz esztétikai céljára összpontosít, arra a módra, ahogyan az a totalitást 
szolgálja, és óvakodni fog attól az atomisztikus és izoláló szemlélett ől, melynek 
kelepcéjébe oly sok stíluselemzés beleesik. Az irodalmi stilisztika megkülönbözteti a 
műalkotás stílusát, és innen halad tovább az olyan kérdésekhez, mint a szerf ő  stílusa, 
a műfaj stílusa, a korszak stílusa. A stílus történeti jelenség; a történelem arcán együtt 
alakul ki és változik a társadalommal." 

Az elemzés előterében három mű  áll. Szirmai Károly Vesztegl ő  vonatok a sötétben 
című, 1927-ben keletkezett alkotása, amelyet a kutató „a szimbolikus-látomásos köz-
lésforma egyik legtipikusabb darabja"-ként jellemez. A másik szöveg Herceg János 
Szül őföldemen című  realista megformálású, 1932-ben íródott novellája. A harmadik 
elemzett mű  Majtényi Mihály Jakab, a késes című  reflexív, pszichológiai motívumokkal 
telített szövege (1939). Mindhárom novella jól ismert alkotás a mai olvasó számára is, 
iskolai tananyag az oktatás valamely fokozatán. Esztéták és kritikusok által is feldol-
gozott művekről van szó. Thomka Beáta tanulmánya azonban mégis új felismerések-
kel szembesíti az érdeklődőt, az elemzés menetét követve és eredményeit összegezve 
korábban nem látott összefüggésekre derül fény: a mondatok megformálásának, a 
leírás szerepváltásainak, a kompozíció szintjeinek, a költ ői képek alkalmazásának 
művészi értékére, megvalósított többlettartalmára. Amellett, hogy a novellák formai-
tartalmi lényegébe nyerünk betekintést, Thomka egy olvasati-elemzési modellt állít 
elénk. Ugyanakkor. — miként summáza munkájánk eredményét — képet kapunk a 
harmincas évek irodalmi fejl ődését átható szellemi-gondolati áramlatokról. 

A Prózatörténeti vázlatok egy-egy tanulmányában vizsgálja Thomka Beáta Szirmai 
és Majtényi novellisztikáját, valamint Herceg János harmincas években keletkezett 
prózáját. A kijelölt időszakban le nem zárult opusokról, Herceg János esetében pedig 
ma is alakuló életműről van szó. Mint a Stílusirányok a korszak novellatermésében című  
fejezetből kiderült, a három írói opus igen sok eltérést, természetes különböz őséget 
mutat, de hasonlóságok is felfedhetők alkotói tevékenységükben. Ilyen megegyez ő  
motívum a harmincas években íródott prózájuk esetében a végzetszer űség jelensé-
gének központi szerepe, kitüntetett stílusmozzanat-funkciója novelláik megformálá-
sában. Az egyes alkotói korszakokat egy meghatározott aspektus értelmében követi, 
így Szirmai Károly korai novellisztikájában a látomásos, a magyar irodalomból hiány-
zó vagy csak ritkán felbukkanó fantasztikus rövidpróza reprezentáns darabjait véli 
felismerni. „Közelebb hajolva a fantasztikus irodalom típusaihoz, témáihoz, motívu-
maihoz, egy igen általános megfigyelés értelmében a halál ténye, élménye, megidé-
zése, sejtése, előrevetítése stb. képezi azt a történés-, élmény- és képzeletanyagot, 
mely leggyakrabban jelentkezik ebben a m űvészeti vonulatban" — állapítja meg. A 
Szirmai-novellák elemzése (például A holló, Vesztegl ő  vonatok a sötétben, Elvándorol az 
erdő, Marionett-kert) több érdekes következtetéshez ad alapot. Az is feltételezhet ő, 
hogy ha „Szirmai rövidprózája nem fért volna bele egy kötetbe", a magyar próza 
alakulástörténete is módosul, hisz „egy olyan prózavonulat vált volna kiterebélyese-
dettebbé, mely karakterének alapvonásait lényegében módosíthatta volna". A Majté-
nyiról szóló dolgozat tárgyát az 1929-ben kiadott Kokain című  kötet képezi. Thomka 
azokat a strukturális-formai tényez őket vázolja fel, s jelöli ki az elemzés során, melyek 
az egyes novellákat maradandó értékű  művészi teljesítménnyé növelték. „Herceg 
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János prózája a leggazdagabb s mindmáig legértékesebb elbeszél ői életműve a jugo-
szláviai magyar irodalomnak" — olvashatjuk Herceg János prózája a harmincas években 
című  tanulmányában, melyben az író 1933 és 1943, azaz a Viharban és a Gyászoló 
kőművesek című  köteteinek megjelenési éve között eltelt id őszakban írt novelláit 
elemzi. E szövegek különlegessége, hogy különböz ő  sajtóorgánumokban jelentek 
meg, ami kihatott az írói élmény megformálására. Herceg Jánost a kijelölt id őszakban 
a legváltozatosabb rövidprózai műfajok, témák és eljárások érdeklik. Kutatójuk az 
értékbeli csúcspontot a Bolond a nagyvárosban című  elbeszélésben jelöli ki, mely „a 
helyzetek változása és fordulatossága ellenére nemcsak a feszültséget tartósítja, ha-
nem olyan szerkezet megkomponálására teszi alkalmassá a közlést, melynek nyitott-
sága jel .entésteljessé válik". Megállapítja továbbá, hogy Herceg alkotói tevékenysége 
ebben az időszakban két alapvető  irányvételt mutat, melyeknek termékei a lírai-fan-
tasztikus és a társadalombírálaton alapuló elbeszélések. Ugyanez a gondolatmenet 
vezet el az író Tó mellett város című  regényének vizsgálatához, miáltal új értelmezési 
szempontokat kapunk a Herceg-regény újraolvasásához. 

A Prózatörténeti vázlatok két tanulmánya foglalkozik Sinkó Ervin m űveivel. Az 
egyikben az író korai regényeit vizsgálja a kutató, melyék a f őmű, az Optimisták 
megírásához képeznek bevezet ő t. Ezek közül az alkotások közül (Egy történet, melynek 
még címe sincs, Tenyerek és öklök, Sorsok, Aegidius Útra kelése) a tézisregényként értelme-
zett Aegidius útra kelése című  regénye érdemel különös figyelmet, hisz az „esszére-
génnyel tart kapcsolatot, melyre a húszas évek magyar prózájában igen kevés példa 
akad". Egzisztenciális formateremtés című  munkájában Thomka Beáta Sinkó Ervin Aron 
szerelme című  regényéhez állít fel új olvasási mintát. 

A harmincas évekjugoszlávikai magyar prózairodalmának áttekintéséb ől Szent-
eleky Kornél munkássága sem maradhat ki. Thomka a „jobb olvasó volt, mint író" 
megállapítással jellemzett író prózai munkáit lírai verstermésének fényében elemzi, 
s mutat rá maradandó értékeire. Kötetének zárótanulmánya m űfaji kérdésekkel 
foglalkozik; Milkó Izidor irodalmi és publicisztikai jellemz őket egyaránt produkáló 
„határműfajé' képezi tárgyát. 

Thomka Beáta módszere, mellyel az irodalmi jelenségek mibenlétét világítja meg, 
lényegre törő  és érdekfeszítő. Nyelvezete tömör és világos, bár elrettent ően bonyo-
lultként hathat azok számára, akik nem szereztek még jártasságot befogadásában, 
akár korábbi könyveinek, akár egyetemi el őadásainak tanulmányozása, illetve meg-
hallgatása során. Vázlatok és adalékok e kultúra múltjához — állapítja meg a kötet 
írásairól Thomka Beáta, mivel tanulmányait kiindulópontnak tekinti a további kuta-
tásokhoz. 

BENCE ERIKA 

ÖTVEN ÉV UTÁN IS: SZÁRSZÓ 

Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor el őadás- és megbeszéléssorozata 
Püski, Budapest, 1993. 

A krónika szerint 1943. augusztus 23-án 
a Vörös Hadsereg csapatai elfoglalták 
Harkovot. Aznap ültek össze Balaton-
szárszón a magyar irodalmi és közélet 
jeles képviselői, köztük Darvas József, 
Erdei Ferenc, Féja Géza, Gombos Gyula, 
Jócsik Lajos, Juhász Géza, Karácsony 
Sándor, Kodolányi János, László Gyula, 
Németh László, Szabédi László, Szabó 

Pál és természetesen a tábor lelke: Püski 
Sándor, a kiadó. De voltak ott földműve-
sek, munkások, értelmiségiek, diákok, 
vagy hatszázan. S míg a nyugati szövet-
ségesek Hamburgot bombázták, Berlint 
„összpontosított és súlyos támadás érte a 
levegőből, a szovjet pedig nagy páncélos 
és gyalogos erőkkel támadott, Nápolyt 
kilencvennyolcadszor bombázták, légi- 
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támadás érte Párizs külvárosait és az 
észak-németországi helységeket, Nürn-
berget éjszaka támadták a szövetséges 
légi kötelékek, amikor is a németek állító-
lag 60 támadó gépet lelőttek, de Hong-
kong és Foggia. is repülőtámadás cél-
pontja volt, Orelnél szovjet támadás in-
dult, Himml.er lett az új német 
belügyminiszter, Szakasits Arpád, a 
Népszava akkori szerkeszt ője, a Szociál-
demokrata Párt egyik vezet ője, Győzelem 
vagy halál címmel írt cikket lapjában, Kár-
pátalján letartóztattak 250 személyt, ezek 
közül tízet kivégeztek, addig a Soli Deo 
Gloria balatonszárszói nyaralótelepén 
Kodolá.nyi János kimondja máig visz-
szangzó szavait: „Nehéz ma szólni, jobb 
ma hallgatni", rámutat a propaganda ve-
szélyes üzelmeire, s megállapítja: „Mi 
nem hazudhatunk magunknak. De azt 
sem engedhetjük meg, hogy nekünk ha-
zudjanak." Mondanivalójának lényege: 
őrizzük meg gondolkodásunkat a sza-
vak inflációjában. 

Erdei Ferenc A magyar társadalom 
címmel tartott előadást, melynek elméle-
ti alapja a töreténelmi materializmus, 
„szóval. a szocializmus társadalom-
tudománya". Kimondja, hogy annak a 
szociológiának, melyet ő  elfogad, „a ma-
terialista elmélet a filozófiája, dialektikus 
a logikája, és az egész szemlélet a modern 
ipari munkásság nagy történelmi élmé-
nye és mozgalmai > alapján kristályoso-
dott ki", s „lényege, hogy a társadalom 
intézményei az anyagi életfeltételek fel-
ülépítm.ényei". 

• 	Németh László híressé vált — és so- 
kat vitatott — előadásában azokhoz szólt, 
„akik az új magyar szellem két évtizedes 
erőfeszítéseit ismerik, s az átalakulás ve-
zérkarába is belekerülnek". Három dol-
got kötött a lelkükre: „Hogy a szabadság, 
amelyet hoznak, válóban a magyarság 
felszabadulása legyen... ne engedjék 
megnyomorítani azt a munkásnépet, 
melynek érdeke a szájukon van... hogy 
a nemzet keze fölöslegesen be ne vé-
reződjék..." Az értelmiséghez szólva ki-
emelte: „ne isiperjék el, hogy az értelmi-

. ségi ember nem munkás... sohasem volt 
ilyen szép értelmiségi embernek lenni, 
mint ma". Az „osztálytalan társadalmat" 
nem tudja másképp elképzelni, csak 

mint „értelmiségi társadalmat". Ebben az 
előadásában fejtette ki egy példázattal a 
harmadik útról vallott nézetét, mely sze-
rint Új-Guinea ne legyen se a hollando-
ké, se az angoloké, legyen a pápuáké. 
Mindenki. megértette Németh László 
gondolatát és állásfoglalását. 

Jócsik Lajos a Közép-Duna-meden-
ce közgazdaságáról beszélt, s megállapí-
totta: „Szabad és szerencsés közgazdasá-
gi állapot nem épülhet ki addig a Közép-
Duna-medencében, amíg bármily 
oldalról külső  hatalmak befolyását viszik 
be ide", s „egy egészen új rendre lesz 
szükség, hogy a medence népei megta-
lálják boldogabb jövend őjüket". Ez össz-
hangban van Németh László harmadik-
utas nézetével. 

László Gyula Régészeti néprajz és ma-
gyar őstđrténelem címmel tartott nagy ha-
tású és igen jelentős előadást. Karácsony 
Sándor a magyar nevelésr ől beszélt. Ná-
lunk ma is időszerű  egyik megállapításé: 
„A magyar értelmiség nyelve fordítás-
nyelv, s azok a nyelvek, melyekb ől véte-
tett, formailag is rajta hagyták eredeti 
szellemüket." Véleménye szerint „egye-
temes magyar lelki ébredésre érett a 
helyzet is, de nemzetünk maga is", vég-
következtetése pedig az, hogy „keresz-
tyén.né kell lenni a magyarságnak, hogy 
aztán magyarul lehessen magyarrá". Ezt 
persze nem tartjuk sem találó, sem 
időszerű  álláspontnak, mint ahogy azt 
sem, hogy szerinte a nevelőknek Jézus 
Krisztustól kell elnyerniük „nevelő  
munkájukhoz a transzcendens er őket", 
a növendékeket pedig át kell járnia a sze-
retetnek, az „amor Christi"-n ek. 

Dömötör Sándor a hagyom.ányok-
röl, Kiss István az államról, Muharay Ele-
mér a népi kultúráról, Erdei Ferenc a 
földkérdésről beszélt. 

Az általános vitát Püski Sándor ve-
zette be. Kiemelte: a tanácskozás felada-
ta, hogy tisztázzák „a népi mozgalom 
társadalompolitikai és közgazdasági 
alapelveit". Közös kívánságuk: „minde-
nekelőtt béke, minden más hatalomtól 
független, demokratikus, s ezzel együtt 
magyar Magyarország, társadalmi sza-
badság". Szárszón megkeresik a „szocia-
lista közösségi alapelven felépíthető  tár-
sadalomszervezetnek és gazdasági ter- 
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melési rendnek" Magyarországnak meg-
felelő  alakját. A tanácskozás egész han-
gulatán érződött a háború viharának a 
közeledte, s ezért mondta Püski Sándor: 
„Ha most nélkülünk döntenek is a törté-
nelmi erők, ezeknek az erőknek a hatása 
nem tart vég nélkül. Nekünk erre az 
időre is gondolnunk kell." 

Juhász Géza irodalomtörténész sze-
rint a tábor dolga az irodalom szolgálata. 
„Világnézetileg állhatunk szemben egy-
mással, politikailag harcolhatunk egy-
más ellen - mondta -: kulturális téren 
együtt kell működnünk tovább is..." 

A zárószavakat Veres Péter mondta, s 
többek között kijelentette, hogy a paraszt-
ság és a munkásság „elnyomottsági érzé-
se" inkább „osztálysérelmekb ől" ered, míg 
az értelmiségé főleg „faji vagy nemzeti sé-
relmekből táplálkozik". Kitért arra is, mik 
az írók, az értelmiségiek feladatai. Szolgál-
ják népüket, kövessék „legjobb lelkiisme-
retüket". Az alapvető  tennivaló: „alkal-
mazkodni, hogy megmaradhassunk". Ezt 
mi is megtanulhatjuk a 43-as szárszói üze-
netből. Ez lehet ma is a kisebbségi magyar 
értelmiség jelszava. Megmaradni pedig 
úgy lehet - tartja Veres Péter -, „ahogy a 
nép nagy többsége hiszi, hogy lehet". „Az 
értelmiségi emberre éppen ott és akkor van 
legnagyobb szükség, ahol és amikor a nép 
bajba került." Végül is „az aggodalmakat 
elhazudni nem lehet", de az értelmiségnek 
még sincs más útja, minta népé. Igaz, az a.  

kategória, hogy nép, eléggé határozat-
lan, s erre az 1993-as jubileumi szárszói 
találkozón Benedek István találóan mu-
tatott rá. 

Ezeket az előadásokat és a számos 
felszólalást és hozzászólást közli az is-
mertetett kötet, az 1943-ban megjelent 
Szárszó című, ugyancsak Püski-kiadású 
könyvtől pedig abban különbözik, hogy 
tartalmazza. Karácsony Sándor említett 
előadását, mely abba a kiadásba különfé-
le - úgy látszik, műszaki - okokból nem 
került be. Így most, teljes egészében, 
nemcsak történelmi dokumentum, mely 
a magyarság, a magyar értelmiség me-
rész vállalkozásáról, a szocializmus és a 
demokrácia mellettti kiállásáról tesz ta-
núbizonyságot - a háború kellős köze-
pén, fasiszta-náci besúgók figyel ő  szeme 
előtt nyilatkoztak a magyarság múltjáról, 
jelenéről és jövőjérő l, s a magyar függet-
lenség mellett foglaltak állást, amikor az 
ország félig-meddig német gyarmatnak 
számított, a háború befejezése után pe-
dig egy másfajta gyarmati sor várt rá -, 
hanem a magyar szellem egyedülálló 
megnyilatkozása is. Mindaz, amit Né-
meth László vagy Jócsik Lajos, László 
Gyula vagy Dömötör Sándor meg mások 
mondtak, a magyar kultúra, a magyar 
gondolat maradandó megnyilatkozása 
is. Még ma, ötven súlyos, ötven megpró-
báltatással teli esztend ő  után is. 

TOMÁN LÁSZLÓ 

A NÁDAS-MŰVEK PÁRBESZÉDE 

NÁDAS PÉTER: Talált cetli és más elegyes írások 
Jelenkor, Pécs, 1992. 

Szürke életműsorozat? A jelentéktelen 
borító viszont színes Nádas-írásokat 
„leplez". Egy trilógia áll össze el ő ttünk. 
Először a platóni, illetve diderot-i műfaj: 
Párbeszéd - négy nap ezerkilencszáznyolc-
vankilencben -, amelyben Richard Swartz 
a szerző  beszélgetőtársa, majd 1992-ben 
a Talált cetli és más elegyes írások, végül 
pedig egy idei meglepetés, az Egy család-
regény vége harmadik kiadása. A három 
kötetből kibontakozik a jellegzetes náda-
si világ, amelynek mikromotívumairól, 

hangfekvéséről, analitikus megközelíté-
si módszeréről már több esszét és kritikát 
olvashattunk 

Egy szerző , aki a Rákosi-korszak ter-
hével, a korán elhunyt szülők béklyózó-
felszabadító emlékével indul. 

Műfajok zűrzavarában élünk. Ez a 
mondat lehetne a Nádas-könyvek mot-
tója. Szerzőnk szívesen lép ki a műfajok 
korlátai közül, ahogy ezt az Évkönyv kap-
csán már tudatta olvasóival, ellenben a 
műfaji kötöttség és hierarchia elméleti 

593 



kérdései élénken foglalkoztatják. Min-
den Új Nádas-mű  műfaji meglepetéssel 
is szolgál. A Nádas-olvasó szinte eddigi 
olvasmányélményeinek szintézisét fe-
dezheti fel a•Talált cetli... című  kötetben, 
pedig itt látszólag csak forgácsokra buk-
kan. Osszetákolt, különböző  témájú és 
műfajú • írásokat tartalmazó kötet ez, 
amelynek bevezető  cetlijét, illetve frag-
mentumát akár Tandori is írhatta volna. 
Meglepő  expozíció, hiszen szerzőnk in-
kább az ottliki értelemben vett totalitást, 
a. weöresi harmóniaigényt vallja magáé-
nak. Éppen ebben különbözik (saját 
meglátása szerint) Esterházy Pétert ő l. 
Nádas szellemi magánszféráinak tetején 
Thomas Mann csücsül, a derűsen szabad 
Esterházyén viszont Joyce, „Thomas 
Mann a zárt forma, James Joyce a..nyitott 
forma apostola". Esterházy tehát Nádas-
sal ellentétben a széthullott cserepekb ő l. 
és törmelékekből építkezik: „Szabadsága 
az, ami. Esterházyt felemelte." Nádas gör-
csösen kotorászik, Esterházy görcstele-
nül szabad. A Talált cetli... Joyce módján 
töredékekb ől áll össze, abból, amit a 
szerző  „itt talált"; a valóságdarabkák a 
felbomló valóság mélyeit kutatják az író 
jellegzetes analitikus eljárásával, azon-
ban a Thomas Ma.nn-i elv a kötet egészé-
ben most is érvényesül. 

A Talált cetlí... századunk esemé-
nyeire, irodalomtudósok és politikusok 
állításaira, illetve kérdéseire reflektál, a 
művészet eddig tapasztalt ideológiai 
megítélésétől óvakodva vallja a szöveg-
központúságot. Mészöly Miklóst tekinti 
mesterének, akinek mestere.Camus volt, 
mert az európai irodalom titkos kapcso-
latok szövevényes rendszere, amely 
nem ismer határokat. 

A törmelékekb ől építkező  Nádas-
kötet paradox módon egységes alkotássá 
áll össze, és a Monet-képhez fűzött refle-
xiók fogalmazzák meg azt az élményt, 
amelyet Nádas könyvére is vonatkoztat-
hatunk: „Mesterművek láttán... a másik 
ember látásmódja válik közvetlen élmé-
nyemmé. Valami olyasmit láthatok, 
amiről a műtárgy nélkül feltételezésem 
se lehetne, s csak így van fogalmam arról 
is, hogy milyen közel vagy milyen távol 
állhat tőlem a barátom vagy a szerel-
mesem, hol állok én, s hol az embertársa- 

im. A művészi kreativitással létrehozott 
tárgy évezredek óta valami olyasmibe 
avat be, aminek különben nincs látvá-
nya. Nem csak a természet és a tárgy, az 
egész és a részlet között teremt látható 
viszonyt, hanem időket és tereket össze-
rántva egymást nem ismerő  embereket 
hoz oly közel, mintha szerelmesek vagy 
barátok lennének, valami olyasmit vált 
be, amit különben csak vágyunk és re-
mélünk." 

Nádas könyvének hőse az idő, bele-
értve annak prousti vagy freudi megkö-
zelítését, a századforduló és a hatvanas 
évek rejtett kapcsolatait, a történelmi id ő  
számos kérdését, az egyéni mulandóság 
rejtélyeit, az életet és halált elválasztó 
„köztes létet", a sz űk és a gogoli tág teret, 
a holt és élő  lelkek közös birodalmát, ahol 
a középszerű  kivételessé válhat, s ahol a 
csézánkon átutazhatunk. Az id őélmény-
hez kapcsolódnak az évszakok is, melyek 
közül kiemelkedik a nyár, illetve a nyár-
utó. És itt jelenik meg a művész, vala-
mint a művészi töredék kérdése. Miért 
éppen Švejk és Josef K. története maradt 
torzóban? Miért éppen e két remekmű? 
Ők ketten, a két Josef, „ez lenne a mi 
mítoszunk"? 

A kötetben különleges szerephez jut-
nak a kiállítási megnyitók szövegei, a nek-
rológok és a publicisztikai művek Az utób-
bi. „galgóczis", szociográfiai jelleg ű  írások 
külön egységet képeznek az egyébként is 
egységes szerkezetű  kötetben. Mottójuk 
ez a mondattöredék lehetne: „... tán nemis 
telik az idő ." Ha pedig az elhunyt író cédu-
láira. gondolunk (Ottlik „új" regénye révén 
aktuális), szinte a legszebb írói ars poetica 
fogalmazódik meg. 

„Ezek az írások lettek" — vezeti be a 
szerző  a kötetet. Ezeknek a cetliknek sze-
rencsére megkegyelmezett, és így állt 
össze az alkotás, amelyet valóban belülről 
érdemes megközelítenünk; az írói látás-
mód így válhat igazán élménnyé, ponto-
san a Monet-festményhez fűzött gondo-
latokhoz híven. A Nádas Péter-i m űvé-
szetfelfogás értelmében ez a kötet is 
hiányt pótol. Szerinte az irodalom a 
művek folytonos párbeszéde. Termé-
szetesen az eddig megjelent Nádas-
művek között is kialakul a párbeszéd, az 
említett három könyvet ilyen látó- 
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szögbő l is vizsgálhatjuk. Balassa Péter-
hez hasonlóan újra kimondhatjuk, hogy 
a Nádas-próza nem biztat semmi jóval, 
„hacsak valami végső, sírni való röhö-
géssel nem". Ezt a prózát is hallgatni kell, 
hiszen a jólhangzás, vagyis az eufónia 
Nádas nyelvének legfőbb jellemzője. 

Várjuk tehát a párbeszéd folytatá-
sát, a szürke könyvek megjelenését. A 
legizgalmasabb párbeszéd ugyanis a 
szerző  és az olvasó között alakul ki. „Va-
lamit igyekszünk rögzíteni, ami talán na-
gyon nehezen rögzíthet ő . Mintha vala- 

mire vadásznánk. Lehetséges, hogy va-
lami olyasmit szeretnénk rögzíteni, ami 
nem. létezik" - írja Nádas a Párbeszédben. 
Honnan adódik, illetve mekkora az a kü-
lönbség, amely megkülönböztetett két 
embert egymástól? Ezeknél a kérdések-
nél véget vet a szerző  a Swartzcal folyta-
tott beszélgetésnek, a Talált cetli... ismét 
újabb és újabb kérdéseket vet fel, és a 
belső  vita folytatódik. Minden kötet (és 
természetesen ez az ismertet ő  is) csupán 
a „Mondjuk azt, hogy befejeztük" gesz- 
tussal zárul. 	

HÓZSA ÉVA 

ORVOSI SZAKNYELVÜNK KÓRKÉPE 

DR. GUBÁS JENŐ : Egészség(idgy)ültk nyelve - nyelvünk egészsége 
Forum, Újvidék, 1993. 

Már megint egy sok mindenben rendha-
gyó kis könyvet forgathat a vajdasági 
magyarság művelődési életét követ ő  ol-
vasó. Már a kötet címe is elüt a megszo-
kottól: Egészség(ügy)ünk nyelve - nyel-
vünk egészsége - olvasható Ambroise Pa-
rénak, a francia orvosi szaknyelv 
megteremtőj ének az arcképe felett a cím-
lapon. Szaknyelvről szóló könyv tehát, 
azaz nyelvi szakkönyv, amelyet forgat-
hat az érdeklődő, s ez már önmagában is 
figyelmet érdemlő  adat, de rendhagyó az 
is, hogy a mű  szerzője nem nyelvész, 
hanem. - orvos. (Igaz is: nem is orvos az, 
aki a szűk szakmán kívül még valamire 
oda nem figyel, a hobbi-szerelemt ő] a 
második szakma intenzitásáig!) . 

A bevezető  mondatoktól, a történeti 
áttekintésen, majd a vajdasági magyar 
orvosi szaknyelv kórképén keresztül, a 
tünettár-gazdagság sokrét ű  átvilágítása 
után a zárószóként tálalt Szubjektív aján-
lás a gyógyításra című  fej ezetig, ez a kis 
könyv, a tudományos igény magas fo-
kán, sűrű , mindvégig gondolatokkal ter-
hes és szép nyelven fogalmazott orvosi 
és nyelvészeti írás. 

Egy másik hasonló kis könyv (Dr. 
Balla Ferenc-Dr. Hegedűs Antal: Az 
egészség szolgálatában. Forum, 1990) után, 
amelyikből megtudhattuk, „hogy a XI. 
század végén az esztergomi, veszprémi 
és kalocsai káptalani iskolákban az or- 

vostudományt is tanították melléktan-
tárgyként"; hogy „III. Béla király (1173-
1196) a párizsi egyetem mintájára a 
veszprémi káptalani iskolát egyetemi 
rangra emelte, s ott az orvostudományt 
már külön tantárgyként tanították"; 
hogy „Ugrin érsekhez (1219-1291) 
fűződik a bácsi kórház alapítása, amely 
minden valószínű ség szerint a legrégibb 
nem kolostori jellegű  kórház a mai Jugo-
szlávia területén", ahol. Pozsegából hoza-
tott, cisztercita rendbéli, a beteg-
ápolásban nagy gyakorlatot szerzett ]ai-' 
kus testvérek is dolgoztak kisegít őül (ki 
hitte volna, hogy a tréfás, félig szakmai 
szólásnak, mely szerint „ Ő  csak tudja! Ő  
a laikus!" történelmi hátarnöge van, 
méghozzá alighanem vidékünkről, a ta-
táljárás előtti évtizedekb ől!); hogy az 
első  középkori városi (azaz nem egyházi) 
kórház Zond, azaz Szond, a mai Szonta 
városában épült 1434-ben, ahol is „egy 
Gallus nevű  zondi mészáros a város szé-
lén kórházat alapított, és annak fenntar-
tására felajánlotta ingó és ingatlan va-
gyonának egy részét, a saját feleségének, 
Klárának lelki üdvössége érdekében" - 
azaz summázva a dolgokat, amelyekt ő l 
méltán húzott derékkal járhatunk büsz-
kén a szakmai kúltúra olyan adatai közt, 
délmagyar múltunk századok lepte tár-
házában, amelyek messze magaslanak 
térben és időben, s nem a mi hibánk, 
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hogy országosan nem ismertek, - ebb ől 
az új könyvb ől, sok egyéb mellett, meg-
tudhatjuk, hogy „a középkor kultúrköz-
pontjait képező  kolostorok vallásos 
előírásai tiltották a viviszekciót, a bonco-
lást, s inkább az elmélkedésre, a megfi-
gyelésre alapozott belgyógyászatot, va-
lamint a gyógyszeres kezelést fejlesztet-
ték. A sebészet ebben a korban a 
felcserek, ,borbélyok, valamivel koráb-
ban pedig a sámánok (helyesbítéssel: tál-
tosok - B. B.) működésterületére szorult, 
akiknek nem volt módjában, de talán tu-
dásuk és igényük se volt arra, hogy írá-
sos szövegbe foglalják tapasztalataikat. 
Pedig ügyességükről a paleopatológiai, a 
tárgyi leletek néha meglep ő  bizo-
nyítékokat juttatnak birtokunkba. A seb-
gyógyítás, a harci sérülések ellátása, de 
még a koponyalékelése sem volt ismeret-
len számukra, és ha írásos emlékek nem 
is, de nyelvünk e ténykedésük bizo-
nyítékát egyes ősi szavunkban megőriz-
te (seb, sebhely, hályog, fogatlan, kelé-
ses, rothatag, taglott stb.). A honfoglaló 
és középkori népi gyógyászat létezésé-
nek bizonyítékai ezek a szavak." 

Mai orvosi ismereteink birtokában 
jegyezzük meg: egy sikeres koponya lé-
keléséhez nemcsak ügyesség, de egy 
csomó kísérő  ismeretanyag is kellett, a 
gyógyszeres sebkezelés, az utókezelések 
tárházából stb. Ez bizony azt is jelenti, 
hogy az írásokból ismert egyházi orvos-
láson kívül sikerrel működött egy egy-
házon kívüli szakma is. Amíg hagyták. 
Amíg ku ruzslás és boszorkányság jogcí-
mén máglyára nem vettette a konkur-
rens egyház. (Ritkábban használhatott a 
ráimádkozás a tettleges kezelésnél.) És az 
sem biztos, hogy ez a szakmai ismeret-
anyag igénytelenségből nem foglaltatott 
írásba. hóikkal, használóikkal együtt jól 
éghettek a vallás gyújtotta máglyákon, 
évszázadokon át „hirdetve" Isten 
dicsőségét. 

„Az első  magyar nyelvű  írott könyv 
1448 táján keletkezett, amikor is a budai 
harmadrendiek (beginák) számára egy 
1380 táján keletkezett latin nyelv ű  kó- 
dexből lefordították: Akarom (...), hogy 
ez betegnec zolgalattyara meg maragy." 

Az első  füveskönyvünk „Méliusz 
Juhász Péter (1531-1572) debreceni re- 

for.mátus püspök műve". „Az első  magyar 
nyelvű  orvosi könyv 1577-ben készült, bár 
csak kéziratban maradt fenn, mégis óriási 
a jelentősége." Lencsés György Ars Medi-
crlj a ugyanis 366 évig, azaz egészen 1943-ig 
szunnyadt a Teleki-könyvtárban, újfent 
adalékként a latinos egyházi művelődés-
politika margójára. A Hollandiában tanult 
Apáczai Csere János (1625-1659) lázadt fel 
ez ellen nyomatékkal Magyar Encyclopne-
dihjríban mondván: „Amit a magad kamrá-
jában is megtalálsz, ne menj azért a szom-
szédba." 

Akkori viszonyainkra jellemz ő , 
hogy meggyúlt a baja. „a pesti egyetem . 

első  magyar orvosprofesszorának, Rácz 
Sámuelnek (1744-1807), aki magyar 
nyelven oktatott. Lángoló buzgalommal 
harcolt az anyanyelv ű  oktatásért, ami 
miatt királyi fenyítést is kapott". 

Gellei Mihály, mint Bács megye tisz-
ti főorvosa 1789-ben németb ől fordít s 
Budán jelentet meg könyvet a „terhes, 
szülő  és gyermekágyas asszonyoknak 
hasznára". 

Szóval: okos kis könyv ez megint! És 
nagyon kellett! 

És ilyen előzmények után napjaink 
Vajdaságában a sok iszonyú példa közül 
csak egy sokatmondó részlet egy gyógy-
szergyár utasításának magyar szöve-
géből „nemkívánt mellékhatások" érte-
lemmel: 

„Nemkivánatos tünetek: 
Ritkan jelen meg mikor még kell 

szüntetni a gyógyitást: gyomor nyo-
mást, undorlas vagy tulerzekenyseg 
után. 

Különleges figyelmeztetés: 
A pacientusoknál alacsony vernyo-

másal vagy labil cirkulációval és ha hasz-
nálnak hipotenziv esközoket, Trental R 
400-at használni alacsonyabb dozsiba..." 

Hadd ne idézzem tovább! 
Bánság közepén „Az ilyen szövegek 

nem a jog biztosítását, hanem egy nyelv 
meggyalázását jelentik, ezért jobb, ha 
nem léteznek" - mondja a szerz ő . 

Valahol a Rákosi-érában, német for-
rásból és véletlenül tudtam meg, hogy a 
magyar szókincs meghaladja az egymil-
liót. (Es nem úgy, hogy két-három szót 
összevonva képezünk új sorszámmal el- 
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látható szavakat.) És hogy ezzel nem sok 
nemzet dicsekedhet. 

A milliomosság biztonságos páho-
lyából röhhentve, mondjuk egy „rešen-
jé"-ből lett „resenyő" felett, szinte népi 
„játék a szóval" kategóriába sorolva azt, 
mint a „rözgöny"-t is, vagy mosolyogva 
lépni át a szerző  „modortalanság"-on va-
ló háborgásán is afelett, hogy valahol azt 
írták, hogy „a részeg n ő  okádik", hisz a 
néhai jó öreg csókaib őgős, Korponai Mi-
hály (1902-1982) szavait figyelembe vé-
ve „A sovány disznónál meg a részeg 
asszonynál csúnyább nincs!", ebb ől a 
szemszögből a részeg asszony akár okád-
hat is... Tudom, az idézett gyógyszertári 
utasítás egész más gyökerekb ől sarjadt 
ilyenre. Igen, vannak idegen ajkú isko-
lákba járatott magyarjaink, akik már rég 
nem azok, de ha bármely szükség úgy 
hozza, magyar nevüket fennen lobogtat-
j ák; akik magyarul már elfelejtettek, szer-
bül még nem tanultak meg, pedig min-
den igyekezetükkel e kett őn iparkodnak 
egyszerre; akik olcsó pénzen megve-
hetők, hisz ebben semmi aggályt nem 
éreznek (ezekért a fordításokért fizetnek 
a gyárak, s nem is olyan rosszul, tudom, 
hisz huszonöt éve a zágrábi Pliva vajda-
sági magyar orvosokat keresett e célra, s 
magam is dolgoztam nekik), és kizárólag 
saját útirányukra összpontosított szem-
mel, politikailag- és egyéb szempontból 
- mindenre felhasználhatók. 

Szóval a szerzőnek van igaza. És ez 
a játékos, röhögő, milliomos fensőbbségi 
póz ellenére is, teljességében igazolja e 
könyv létjogosultságát. 

Nagy léptekben ugyanis úgy lát-
szik, hogy a vajdasági magyar köznyelv 
s a (helyenként?) még mindig gyö-
nyörűséges népnyelv között egyre n ő  a 
hézag. Polgári vagy - tán helyesebb, ha 
azt mondom - városi középosztályunk 
saját öntudata híján megcélzott magá-
nak egy utat. Átlagban másfél gyerekük, 
amit büszke öntudattal (re)produkálnak, 
ezt a csillagot hordja homlokán. Nevüket 
is ehhez az úthoz igazítva választják, 
hogy megerőltetés nélkül is leolvasható 
legyen, olykor az az ország is, amerre 
lassú kövezéssel tartják karban azt a jár-
dát, amelyikre csemetéjük sorsát irányít-
ják vagy irányítanák, „hogy le se kelljen  

fordítani", ha majd rákerül a sor. Az ide-
szakadt néppel egy sorsot vállaló, öntu-
datos, példamutató és kemény értelmi-
ség híján, ez a méreteiben egyre terebé-
lyesebb, magát „polgári"-nak mondó 
osztály (gazdasági jólétének fényében) a 
falu .felfelé kereső, polgárosodni akaró 
népességének is élő, követendő  példa. A 
„paraszt"-tól való egyre növekv ő  távol-
ság a „parasztos" nyelvtanulást magától 
értetődően teszi pályán kívülre. Városa-
ink nyelve (szakmákon belül és kívül) 
egyre inkább ez a „makaróni nyelv", ami 
inkább sokféle anyagból szecskázott csa-
lamádé, mint makaróni. 

A másik oldalon ott van még tiszta 
népnyelvünk, az idevalósi. Másutt már 
felejtett, ősi szavakat is őriz, mint például 
a tarhó szavunkat, a valahonnan újon-
nan behozott joghurt helyett. (Arpád 
egyik fiát Tarhosnak hívták.) Húsz évvel 
ezelőtt ebben a nyelvben a zentai Tisza-
parton egy két és fél éves kislány a kisbi-
cikli pedáljára azt mondta, hogy „a lába-
tészőkéje" (tudós nyelvész urak, ugyan 
mondják már ezt a kisbiciklipedált szeb-
ben magyarul!). Nemrég pedig egy má-
sik, négyéves, a csúnya. Ujvidéken, a go-
molyogva készülő  felhők láttán csak ezt 
mondta: „Viharodik." 

Vajon lehet-e a betegségében, lázá-
ban kezét-lábát ernyedten lógató gyerek 
általános képét jellemzőbben leírni egy 
felsőhegyi fiatalasszony mondatánál: 
„Doktornő, úgy le van pakóva ez a gye-
rek!" 

A hibátlan, orvosilag annyit hasz-
nált szó, a „Sóhajtson!" szinte szimboli-
kus üzenettel, ebb ől a nyelvből látott el 
egyszer útravalóul, finom árnyalatokra 
figyelmeztetve egy fiatal orvost: 

Az öreg dr. Vígh Ágoston kórház-
igazgató főorvos úr volt akkora gazdám. 
Háromperces akkomodációs idő  után 
(szemünket szoktatva a sötéthez) a rönt-
genszoba vaksötétjében, az ólom-
kesztyűs főorvosi kéz éppen egy nagy-
mama korú, oromhegyesi asszonyt iga-
zított fel a képernyő  mögé. Barna 
ólomkötény mögé bújva szorosan ott ül-
tem a gépet egyedül kezel ő  főnököm 
mellett. 
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Akkor egy kicsit lejjebb igazította az 
ekránt, hogy a rekeszizmok mozgását fi-
gyeljük, s fennhangon azt mondta: 

Sóhajtson! 
A felvitt hangvégű  szóra az öreg-

asszony mély lélegzetet vett, s úgy, egy 
szuszra eresztve ki a szavakat, csak azt 
mondta: 

- Hej-édésjóistenémnékém! 
Csönd lett egy pillanatra. Gazdám 

gumikesztyűs kezében is megállta moz-
gatott képernyő, s a visszavert fényben 
láttam, ahogy rángatózik a bajusza felém 
eső  fele. Aztán a könyökével észrevétlen 
meglökött a sötétben, s csendes komoly-
sággal mondta: 

- Ugyan sóhajtson már még egyet! 
Hej-édésjóistenémnékém.! - jött 

újra a sóhaj, az előbbinek a pontos mása. 
Aztán az orvosi finomság meleg, 

emberi együttérzésével az egyik ólom-
kesztyűs kéz a kérernyő  mögé nyúlt, s 
lágyan igazítva az öreg, asszonyi 
felső testet, jött a hangos utasítás: 

Most forduljon egy kicsit oldalt! 
Így! Most csak szuszogjon mélyen! 

Ugyanaz volt az utasító hang, mint 
az előbb, hanglejtésben és hanger őben 
is, felénk szállt mégis a „félreértés" utáni 
felismerés hangja: 

Ja?! 

IDŐSZERŰ  PARABOLÁK 

Z. BALOGH ISTVÁN: A Tisza ti,tndérinnya 
New Angel Kft., Budapest, 1992. 

Balogh István könyve 1992 karácsony tá-
ján jelent meg Magyarországon egy ma-
gánkiadó gondozásában. Kíváncsian la-
pozom fel, mert a fedőlap grafikája kedv-
ébresztő . Ellentétben az árával! Kicsit 
szívtam ugyanis a fogam, mert a 79 olda-
las kötetecske 180 forintba került. Ugyan 
ki engedheti meg magának ma, hogy 
egy vagyont költsön azért, hogy két me-
sét olvasson vagy olvastasson a gyer-
mekeivel? Később hallottam, hogy az ol-
vasók nem így reagáltak: a kiadvány rö-
vid idő  alatt vevőre talált. 

A röntgenszobából kifelé menet 
mosolyogva jegyezte meg az öreg Vígh: 

- Hát, neki volt igaza kérem! 
Akkortájt történt az is, amikor Banka 

Jani csókai juhász barátom rám szól, míg 
magyaráztam: 

Te! Nem tudok eljönni vasárnap, 
ahogy megbeszéltük! 

 -Mántéis! 
Feddőleg szaladt össze homlokán a 

ránc. 
Értetlenül. néztem rá. 

Mán té is?! Mint a. pestiek?! Nem 
„tudok"! Nem „tudok"! Vannak dógok, 
komám, amit mink, öregebbek, jobban 
tunnánk, mint tik, fiatalok! De nem. „b.í-
runk". Oszt az nem ugyanaz ám! 

Valóban, mekkora különbség! Leg-
alább akkora, mint egy TV-híradóban a 
„vörös szél."-ként fordított „crveni. vetar" 
s az orbánc között, amelyet Szent Antal 
tüzének is hív a nép, s amely mind a 
disznók, mind az emberek erysipelas 
nevű , gyakori, antibiotikum.okka] ma 
könnyen gyógyítható fert őzésének felel 
meg. 

Csak az még a tűnődni való kérdés, 
hogy adott életkörülményeink között med-
dig jut el majd ez az okos kis könyv Hely-
zetváltoztató eredményeire gondolok. 

DR. BURÁNY BÉLA 

Beleolvasok a szövegbe. A cselek-
mény helyét jelölő  földrajzi név ódon, 
archaikus: Szintarév. No nézd! Helyi 
gyűjtés? Biztonság okáért utánanézek, 
mit mond erről a jó öreg Györffy. Ő  is 
ugyanúgy jelöli az ősi települést, Zentát, 
azaz majdnem ugyanúgy. Balogh, a 
szerző  feltehetően tehát úgy eleveníti 
meg, ahogy a helyi nyelvhasználat, a 
népnyelv még ma is őrzi. Akkor érdemes 
lesz ezt a mesét tovább olvasni! Nem is 
bánom az elhatározásomat, mert a helyi 
toponímiák szintén nagyon eredetinek 
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látszanak Ugyanúgy a halászattal kapcso-
latos eszközök, műveletek megnevezései. 
Részletekbe menően pontos a szerző  mind 
a szóhasználatban, mind az ősfoglalkozás 
leírásában. Tűnődöm. Penavin Olga jugo-
szláviai népmeséi közismertek szakmai kö-
rökben. De 1971-ben Szélördög címen Jé-
kely Zoltán azokat átmesélte a gyermekek-
nek. A gyermek ugyanis nem néprajzos, 
nem nyelvjáráskutató. Ő t a mese érdekli, a 
történet, ami mai irodalmi nyelven csordo-
gál. És azt sem hiszem, hogy középiskolá-
sainknak a népköltészeti szövegeket 
nyelvjárásban kell olvasniuk. Balogh Ist-
ván barátom ne ismerné ezeket az esete-
ket? Vagy tudatos törekvéssel állunk szem-
ben? Sorjázó kérdések, amelyeket a szöveg 
kelt az olvasóban mindjárt az els ő  oldala-
kon. Például a bödönhajó készítésének 
részletes leírása lebilincselő  és — hiteles. 
Olyan személy írhatta le, aki nem néprajzi 
kiadványokban olvasott erről (és nem csak 
erről), hanem szemtanúként ismerhette 
meg vagy a hozzértő  személyek elbeszélé-
séből. Azonban inkább a személyes él-
ményre gyanakszom. Véleményemet táp-
lálják a további részletek Csak az ismerheti 
így a felsorolt halfajokat, azok halászati 
módját, a halételeket, aki maga is víz mel-
lett élt, részese volta folyók melletti népes-
ség életének. És eleven képek idéz ődnek 
fel bennem szülőfalum, Gombos népéle-
téből, a halászok, vízimolnárok minden-
napjaiból... 

Elhessegetem személyes emlékei-
met. Az az életmód megszűnt. Folyóink 
szennyezettek, hal is alig él már bennük. 
Ezekről a néprajzinak minősült té-
nyekről ma már csak a szakemberek tud-
nak. A gyermekeket untathatják az ilyen 
részletező  leírások. Elterelik figyelmüket 
a meseszövésről. Pedig éppen a cselek-
mény, a tündérmesékbizarrsága készteti 
őket olvasásra. Hova ragadtatta el magát 
a szerző? — füstölgök magamban. 

Aztán én magam is várom a mese 
befejező  formuláját. Azt a megszokottat. 
A záradékban a katarzist feloldó bünte-
tés vagy jutalom helyett ilyen mondato-
kat találok: „Hajdúk jönnek, botot ka-
punk. De innen nem menekülünk. Küz- 

deni fogunk." Most jövök rá, hogy a 
szerző  mindeddig az orromnál fogva ve-
zetett. A „népmese", a hitelesség csak 
ürügy volt, hogy tulajdonképpeni üze-
netét elrejtse, palástolja. Nagyon is ne-
künk, felnő tteknek szól az üzenet, a ma 
emberének. l-ía azonban a szerz ő  nem 
így, szépírói eszközökkel tolmácsolná, 
vezércikk kerekedett volna belőle, 
amelyből már elege van az olvasónak. 

A második mesét, a Sárkányölő  Kóró-
gyot már a fenti felismerés birtokában 
olvasom. Az előkészítő  részben a térbeli 
meghatározás olyan, hogy akár a térké-
pen is megjelölném a cselekmény szín-
helyét. Úgy tanulmányozom tovább a 
szöveget, ahogy Propp mesemorfológiá-
ja megszabja. Es a szöveg kifogástalan 
varázsmese: a jó és a rossz harca, a sár-
kány és az emberek küzdelme. De már a 
felismerés birtokában, hogy a mese tulaj-
donképpen parabola, sem igen tudom 
tetten érni a rejtett szándékot. Mesét ol-
vasok a jóról és a rosszról. 

Vigasztalj bennünket, Balogh Ist-
ván! Adhattad volna könyvecskédnek 
azt a címet is, hogy „találd ki a mesémet". 
Ám sokkal tapasztaltabb, műveltebb 
vagy, jobb emberismerő , minthogy eleve 
jelezted volna szándékodat. Nem baj, ha. 
gyermek, felnőtt csak mesét olvas ki a szö-
vegből. Akkor is kicsírázik bennük az 
elhatározás, hogy maradjunk hűségesek 
a szülőföldhöz, mert kegyetlen hajdúk, 
sárkányok elpusztulnak, falvaink, temp-
lomaink újraépülnek. Benépesülnek, 
minta mesédben vagy a török hódoltság 
után. A lelkekbe viszed a megnyugvást, 
ahol sok ma a szorongás. Fenyeget vagy 
pusztít a sárkány, s nyomában gyérül a 
szavunk, ritkul a számunk. 

A szerzőt eddig nem erről az oldalá-
ról ismertük. Új tulajdonságait csillogtat-
ta meg, a szépíróét. A legjobbakét, mint 
Babits: 

bátran 
szólhassak s mint rossz gégémb ől telik 
és ne fáradjak bele estelig 
vagy míg az égi és ninivei hatalmak 
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

Az Üzenet több mint két évtizedes történetében el őször fordult elő, 
hogy egész évben csupán kett ős számokat tudtunk megjelentetni, jólle-
het kezdettől fogva havonta megjelenő  folyóirat volt, s ma is annak 
kellene lennie. Ezt is azonban sikernek tarthatjuk, mert általános elsze-
gényedésünkben, az évi csaknem kétmilliárd százalékos infláció, a szi-
gorú gazdasági zárlat, pénz-, papír-, festék- és lemezhiány közepette 
többre nem tellett. Hogy — annyi más vajdasági magyar laphoz hasonló-
an — nem szűnt meg, akárcsak ideiglenesen is, azt alapítónk, Szabadka 
Község Képvisel ő-testülete mellett els ősorban Becse, Kanizsa, Topolya, 
Zenta önkormányzatának és a tóthfalui Logos Grafikai M űhelynek 
köszönhetjük, amelyek segítségünkre siettek, és lehet őségeikhez mérten 
támogattak bennünket. Köszönet érte nekik, mint ahogyan azoknak a 
személyeknek, intézményeknek, cégeknek és vállalatoknak is, akik, il-
letve amelyek — olykor csupán jelképes, máskor azonban viszonyaink-
hoz képest jelentősebb összeggel — lehetővé tették az Üzenet folyamatos 
kéthavonkénti megjelenését. 

Szándékunk szerint jöv őre is legalább hat kett ős számot szeret-
nénk kiadni, de arra törekszünk, hogy lapunk gyakrabban, lehet őleg 
havonta eljusson olvasóinkhoz. Ehhez azonban alapítványok támo-
gatására is szükségünk van, amely az idén — az ígéretek ellenére — 
sajnos elmaradt. Nem kevésbé arra, hogy az irodalom- és m űvészet-
barátok, a tanulók és az egyetemi hallgatók továbbra is legalább 
ugyanolyan érdeklődést tanúsítsanak lapunk iránt, amilyet eddig 
tanúsítottak. 

Ezért arra kérjük őket, hogy újítsák meg előfizetésüket vagy 
fizessenek el ő  rá, mert szabad eladásban csupán a szabadkai Városi 
Könyvtár épületében található Nolit könyvesboltban (Dušan cár u. 
2.) kapható, de ott is csak korlátozott példányban. Ugyanerre kérjük 
azokat is, akiknek az idén tiszteletpéldányt küldtünk, mert nehéz 
anyagi helyzetünk ezt ezentúl nem teszi lehet ővé, a magyartanárokat 
viszont arra, hogy minél el őbb küldjék el címünkre (24000 Subotica, 
Pf. 159) azoknak a diákoknak a névsorát, akik el őfizetnek lapunkra, 
és az előfizetési összeget fizessék be személyesen vagy zsirószámlánk-
ra. Előre is köszönjük fáradozásukat, amelyet úgy igyekszünk viszo-
nozni, hogy egy éven át ingyen kapják majd folyóiratunkat, amelyre 
vagy közvetlenül a Suboti čke novine kiadóhivatalában (Szabadka, 
Makszim Gorkij u. 8/I.), vagy pedig a következ ő  zsirószámlán lehet 
előfizetni: Književna zaj ednica — Iróközösség, Subotica, 66600-678-1-
8077 —. Üzenet. 

Előfizetési díj belföldön egy évre 10, fél évre 5 márka feketepiaci 
dinárértéke a befizetés napján. Diákok és egyetemi hallgatók csopor-
tos, legalább tíz személy számára szóló el őfizetése ennek az összegnek 
a fele. Egyes szám ára 1, kett ős szám ára 2 márka. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 

600 



Folyóiratunk e számának megjelenését 
anyagilag támogatta: 
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Galériánk 

TE! CS EDE szohrzmíívész 

A negyvenöt évvel ezel ő tt, 1948. július 18-án elhunyt Telcs Ede Baján született 
1872. május 12-én, de gyermekkorát Szabadkán élte le, s amint az az e szá-
munkban közölt két leveléhez írt bevezet őbő l is megtudható, itt végezte a 
gimnázium alsó osztályait. Ennek okán városunk képz őművészeti élete is 
számon tartja munkásságát, annál is inkább, mert kés őbb is, amikor már 
országos sikereket ért el, és számos hazai és külföldi elismerésben részesült, 
kapcsolatot tartott fenn az itteni intézményekkel. Sokoldalú tevékenysége 
során nemcsak kisméret ű, többnyire a nép életét ábrázoló terrakotta, hanem 
nagyméretű , történelmi és mitológiai személyeket ábrázoló bronzszobrokat, 
ső t síremlékeket is készített, de az éremm ű vészet terén is komoly érdemeket 
szerzett. Legjelent ősebb alkotásai közé tartozik a Budapest belvárosában fel-
állított Virösmnrty- és a Kecskeméten látható Kossrtth-emlékmr'í; az előbbit, 
amelynek mellette még két szerz ője van, Kallós Ede és Márkus Géza, 1908. 
május végén leplezték le nagy ü nnepségek keretében. Telcs Ede stílusa  —  egyik 
méltatójának megállapítása szerint  —  az évek során a plasztikus valóságábrá-
zolástól a festő ibb megjelenítés felé fordult. 



közönségünkkel. Ezt a nemzedéket vérszerz ődés köti a színházművészet-
hez, s hisszük, hogy egyszer, nemsokára a szó drámaiságát is felfedezik. 
Szuggesztív erejű  mozgásszínházi előadást — par excellence nonteatrális 
eszközökkel — már nem egyet produkáltak. A szabadkai színház tehát ren-
delkezik egy tehetséges csoporttal. Nagy kár azonban, hogy ezeknek a 
színészeknek, akik egységes játékukkal képesek megdermeszteni a néz őte-
ret, nincs színházuk. Ugy rémlik, hogy szélmalomharcot vívnak önmaguk-
kal: mikrotársadalmunk valami mást is elvár t őlük. 

EMLÉKSZEL, TAVALY? 

1992-ben elment a színház Belgrádba, a BITEF-re. Úgyszólván vala-
mennyi új előadásával. (A szelektor minden kritérium nélkül válogatott: a 
szabadkaiak nélkül nem állt volna össze a műsor.) A tavalyi termésben még 
véletlenül sem történt kísérlet saját világképünk megfogalmazására. A tár-
sulat a maga nehezen érthet ő  „anyanyelvén", véres-vértelen man őverekkel 
az otromba XX. századi persziflázst sugallta ugyan, de most már csak azok-
nak, akiknek különös tehetségük van ahhoz, hogy megtalálják a mába 
hangolt diszharmóniában az értelmes szólamot. 

A lényeg: a legtekintélyesebb szakemberek blöffnek tartják mindazt, 
ami mostanság színházunkban történik. A modellhez való h űségeskü nem 
elegendő  a boldogsához. Többen is megállapították, hogy ezek a modernes-
kedő  előadások egy csöppet sem modernek, maiak, mindezt egyszer vagy 
többször már láttuk, végigszundikáltuk a hetvenes évek BITEF-rendezvé-
nyein. Elbanalizált agresszivitással nem érzékelhet ő  a világ brutális volta. A 
provinciával, annak sznobjaival azonban mindent el lehet fogadtatni. Peter 
Volk megírta, hogy Ristićet elűzték Belgrádból, megtagadták színház-
ideáljait. Munkássága azonban csak nagyvárosban hathat pozitívan a többi 
alkotóra. Szabadkán vaktölténnyel lövöldöz. (Ezzel teljes mértékben egyet-
értünk.) 

De azért a vonat tavaly még döcögött. 

NEM MIND ARANY... 

1993-ban a spanyol drámaírók munkáira esett a rendez ő  választása. 
Zlatno doba, MCMXCIII, Aranykor, Age d'Or, Siglo de Oro, Golden Age — 
hirdeti a plakát a bolhapiacáról híres városban. Új színházban — régi, nem is 
mindig bevált recepttel, sémákkal és a régi grandomániával. Szöveg a műsor-
füzetből: „A haisenbergi határozatlanság elve arra tanít, hogy lehetetlenség 
egy részecske helyzetét meghatározni a térben, és egyidej űleg lemérni moz-
gási sebességét. Albert Eisteinnek, Mari ć  vejének különleges elméletét csak 
a kvantummechanikai elv ismeretében lehet elfogadni vagy elvetni. Általa 
teljesíthető  a voltaire-i kívánalom, hogy isten elfoglalja azt az üres helyet, 
ahol nincs, amennyiben nincs. A színház öröktől fogva így cselekszik, mert 
barokk művészet, s benne élni annyit jelent, mint ARANYKOR-ban élni." 

Hatásos megfogalmazás. Bombasztikus. Most már csak be kell mutatni 
a nagydobbal műsorra tűzött darabokat: Miroslav Krleža Kolumbuszát, Mi-
guel Cervantes Don Quijote című  regényének színpadi változatát, Lope de 
Vegától A h ős falut (a plakáton: Fuente ovejuna), Calderón de la Barca m űveit 
(Az állhatatos herceg, Az élet álom), Tirso de Molinától A sevillai szédelg ő  és a 
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kővendég című  színjátékot, az Ali baba és a negyven rablót, a Jezsuita elveket, és 
mit nekünk a nemzetközi zárlat, mit nekünk a spanyolcsizma, amelyet a 
nyakunkra szorítottak, benne vagyunk az aranykorban, ez a mi teatrum 
mundink nem ismer lehetetlent. 

Sajnos a spanyol armada másodszor is vereséget szenvedett, elsüllyedt 
mindössze három ágyúlövés után. A társulat bemutatta a Kolumbuszt, A 
sevillai szédelgő  és a kővendég című  Molina-darabot és A h ős falut — mérsékelt 
érdeklődés mellett, mérsékelt sikerrel, méghozzá a város új színházában, az 
egykori Jadran moziban és Palicson. A konkvisztádorok serege elt űnt az 
őserdőben. Merjünk-e hinni abban, hogy a színház behozza a lemaradást és 
Don Quijote mégis meglovagolja a lovát? Mert ugye: Vivere non est necesse, 
navigare necesse est. 

Világunk elviselhetetlenül sokkoló ingereire persze nehéz a színház 
nyelvén válaszolni. Tudjuk, hogy nehéz megteremteni az alkotókkal a har-
móniát, s ha a produkció alapélménye a világ, az élet negálása, akkor még 
súlyosabb a tragédiánk. Nem is vetnék én semmit az alkotók szemére: 
végeredményben megcsinálták, amire erejükb ől futotta, de végtelenül üres, 
tartalmatlan és szomorú lehet az életük — a miénk is az volna? —, ha úgy 
rohannak át a színpadon, mint egy zárt intézeten. A végveszélybe mennek, 
abba sietnének? Nehéz bármit is — rosszat, jót — leírni a látottakról — vagy 
nem értek a színházm űvészethez, vagy pedig nagyon is értek, gondolom én 
—, mert minden szárnyaszegetten kóvályog a lépcs őkön, Palicson és a szín-
házteremben. Besz űkült, eléggé sivár érzelmi életet él most ez a színház — 
mosolytalan, embertelen —, de csinálja a dolgát. Néha unottan, néha mámo-
rosan, s ezért az utóbbiért akarom dicsérni (is) Risti ćéket — vagy csak az 
Urbán-csoportot -, az új Mózest. Igen, igen: Risti ć  Mózes árnyalakja, aki 
népétől elhagyottan eltévedt a nagy pusztaságban. 

De Mózes megtalálta a kiutat. 

A pravoszláv Vodica Šaponján 
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