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DANYI MAGDOLNA 

LEVÉLFÉLE NEMES NAGY ÁGNESHEZ II. 

rekviem háromszáz fiatal almafáért 
s minden elpusztult fáért Vajdaságban 

1. 

Mióta vagyok, a példaképeim. Egy kertben 
nőttem fel, öreg szilvafák, barackfák, 
meggyfák, cseresznyék, almafák, őszibarack, 
birsalma s körte, öreg diófák között 
éltem gyermekéveim. Csak ültem tövükben 
s ágaik között. S voltam. Néztem az eget, 
a felhőket. Meséket gondoltam ki, 
s elmondtam nekik. A lomboknak, az ágaknak. 
A szőlőtőkéknek. S ők nem feleltek 
vagy feleltek. Hol hallottam, hol nem 
hallottam, mit mondanak. Szóltak-e. 
A gyermekhez, aki csak nézte őket egész 
délelőtt vagy délután. S csodálta minden 
levelük. Simította őket. Betelhetetlenül 
a növekvő  gyümölccsel ágaik, leveleik között. 
Betelhetetlenül a lombbal, a lombkoronával. 
Egy parkban nőttem fel, csaknem százéves 
feketefenyők, lucfenyők, tölgyfák, platánok, 
juharfák, kőrisek, ostorfák, nyírfák, hársfák, 
gesztenyefák alatt ültem, sétáltam, hevertem. 
Néztem őket, simítottam törzsüket, águkat, 
lehullott leveleiket. Szólítottam őket. 
S ők nem feleltek vagy feleltek. Hol hallottam, 
hol nem hallottam, mit mondanak. Szóltak-e. 
Az ifjúhoz, aki csak nézi őket, s csodálja 
minden levelük. Betelhetetlenül a lombbal, 
a lombkoronával. Betelhetetlenül a zölddel, 
a ragyogással, a beszűrődő, át-ütő  fénnyel 
a levelek s ágak között. Jegenyenyárfák 
őrizték s őrzik az utat, ahol jártam s járok. 
Ők a testőreim.. Tanulom tőlük a hallgatást 
s a beszédet. Mióta vagyok, a példaképeim. 
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2. 

Hasonlítani hozzájuk, mindig ezt akartam. 
A nyugalmuk, a tökéletességük vonzott, 
a megbonthatatlan béke, mi árad bel őlük, 
a természetességük, amin gondolkozni se lehet. 
Ahogy teszik, amit tenniök kell. Ahogy n őnek. 
A friss hajtások minden tavasszal. Ahogy 
rügyeket hajtanak. Ahogy n ő, duzzad s kibomlik 
a rügy. S lesz bel őle virág vagy levelecske. 
Ahogy kifejlődik egy levél, ahogy erősödnek 
a vékony ágacskák, ahogy nőnek a levelek. 
Napról napra. Követhetetlenül. Ma még látni 
az ágak mögött az égboltot, a házakat, 
a másik kertet, a tót, azt, ami mögöttük van, 
s egy reggel arra ébredsz, nem látsz mást, 
csak a fát, a fákat, a kiteljesült s űrű  lombot, 
lombokat; a gömbölyű, az ovális telt, húsos zöld 
majdnem átláthatatlanná lesz. Az er ős napfény 
ragyogja csak át, s az égboltból parányi foltok, 
akárha csipkeminták zöld bársonyon. Vagy annyi se. 
Ahogy magától értetődően azok, amik: egy fa, 
s mégis mind más. Ahogy testvéri közösségben 
élnek együtt: egy kertben, egy parkban, út mentén. 
Erdőkben. Neszezésük s illatuk átitatja a leveg őt, 
s betölti azt, ki arra jár. S a gyötr ődések 
és nyugtalanságok maguktól megsz űnnek. - 
Tanulni tőlük, mindig ezt akartam. Az örömet, 
ahogy virágba borulnak. Ahogy örülnek a virágzásnak. 
Barackfák, szilvafák, körtefák, almafák. 
Háromszáz fiatal almafa, amikor kivirágzik! 
Az almafavirág rózsaszínje, hangos, büszke örömük! 
Álltam, sétáltam közöttük. Akárha más világban, 
s köszöntem a létnek, hogy vagyok, vagyunk. 
Hogy ennyi, ilyen szépség lehetséges. Ennyi 
harmatos rózsaszín! A levegő  áttetsző  volt 
és velünk örült. A napba néztem, s láttam, 
szeret bennünket a nap. S mindannyian tudjuk, 
a harmatos szirmok piciny kis almarügyet 
ölelnek méhükben, ki nőni fog. Táplálja majd 
a napfény, nedvvel az ágak, a törzs, a gyökerek. 
Levelek védik, mígnem piros nagy alma lesz 
majd minden virág helyén. Ki valóban mosolyogni 
fog s a tenyerembe simul. A puha szirmok 
bársonyos ígéretétől izzott minden. A rózsaszín 
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varázstól. „A létezés csodálatos" — susogták 
a szirmok. S az almafák a fiatal anyák méltóságával, 
csendes örömével álltak. S alázattal is 
e mondhatatlan pompában. — Tanulni t őlük, 
mindig ezt akartam. Fák, lombhullatók! Még 
tart a nyár, gondtalanul fekszem a fűben tölgyek 
s juharfák alatt, kellemesen hűt a könnyű  szél 
a tó felől, mikor mellém, testemre hullik egy levél. 
Aranysárga szép levél. Selymes, párás, még él. 
Később egy másik, s látom, a fűben egyre több 
a széle, hegye barnult perzselt levél. Riadtan 
kémlelem a fákat, a lombokat. A milliónyi 
haragoszöld levelet. S majd faggatom otthon 
kis nyírfánkat, a fehér ágakon zizeg, mozdul 
a sok kis levél, de nincs feloldás. Talán egy hét 
sincs már, és sárgulni kezdenek s szállnak 
a gyönge levélkék, hullanak egyenként, lebegve 
a légben, dobbanó, búcsúzó arany-szívek! 
Minden levélkét külön gyászolok. S n ő  szívemben 
a riadalom. Még ne! — sikoltanám. — Most jön még 
az indián nyár! A kis nyírfalevelektől búcsúzni 
kell, de soká lesz még, mire a nyírfa aranykoronája 
egészen eltűnik, s kimerednek csupaszon a karok, 
az ágak, s 'a legtöbb fán még sértetlen a zöld 
ragyogás. Még zöldek a jegenyenyárfák, 
a tölgyek, a hársak, a platánokról hámlik 
a kéreg, hull a levél is, de még összehajlik 
messzi zöld koronájuk fölöttem, ahogy jövök 
haza a palicsi tóról. A vadgesztenyék gyümölcse 
is alig hasad még. A galagonya sem érik. 
Biztatom magam ;  de tudom, nem oly messze 
már az első  fagy sem, s járhatok majd, 
ha kedvem lesz, a hersegő  avarban. S ők 
állnak majd. S néznek. Sápadtan, sötéten. 
Egyre mezítelenebb ágaikkal. S nem alszanak. 
Ut, emlék, erkölcs: irthatatlan erdő. 
Hasonlítani hozzájuk, mindig ezt akartam. 

3. 

Kosztolányi Dezsőre gondolok, aki a század 
elején kies ligetnek látta még a palicsi 
parkot. Szeretném, ha látná, megn őttek a fák 
s a surjánok Erősek s szépek. Vastag törzsüket 
borostyán futja be, és sok helyütt borostyán 
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futja be a földet is. Fagyal, kecskerágó n ő  
a fák tövében s az utak mentén. A széles 
ösvényekről az eget is alig látni, s a tó is 
csak a főbejárat fel ől látszik. Szeretném, 
ha tudná, itt már harminc évvel ezel őtt 
indiánosdit játszottak a gyerekek. Számukra 
őserdő  volt a park. Egy csöppnyi dombon öreg 
fenyőfák alatt volt az indiántábor, oda 
hordták a sápadtarcúakat tobozt gy űjteni. 

4. 

Öreg feketefenyők szigora, körülhatárolt, 
metszett sziluettjük. Keskeny árnyékukban 
ahogy állnak, szikáran, sudáran. Lombjuk 
évszaktalan, azt égig ér, a dadogásig. 
A szépség rég nem érdekli már őket, de élni, 
élni, erről nem mondtak le még. S nézni, 
nézni naphosszat, nézni mindent. Tűleveleikkel 
kémlelik a tájat, a távoli felh őket, a lanyhán 
tűző  napot, a közeli teniszpályát, nyári 
színpadot, a messzi tót, engem. Mozdulatlanul, 
megrezzenve mégis, ha egy madár, leginkább 
feketerigó rászáll ágaikra. S szólnak is talán, 
s nemcsak egymáshoz, szomszédjaikhoz, 
a tölgyfákhoz, a kőrisekhez is. A perzselt 
ritkás fűben tobozok. Tűlevelek megpuhult 
tetemén taposok, leszáradt ágakba botlok. 
A rapacsos kéregr ől sok helyütt lepattog 
egy-egy darabka. Átizzadó feny őfatestükön 
áttetsző  szivárgás, a gyanta. Erintem 
ujj aimmal. Kimondom hangosan a szavakat: 
fenyves, gyanta, feketerigó. 
Tanulni tőlük, mindig ezt akartam. 
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TARI ISTVÁN 

ARANYTARTALÉK 
SZONETTKOSZORÚ 

1 

Nem járt kútra, mégis eltört a korsó! 
Kapor és só a dunsztosüvegekben; 
fől a tökfőzelék, rotyogva rekken: 
megsüvegelten szól a gyomor korgó 

nyomora; imbolyog, sercegve, forró 
vaslemezen a könny, a nyál. Fedetlen 
fővel irtják a fát ezen a télen 
a nélkülözéstől elkoszolódó, 

kószáló marconák Rozsdás gombostű  
szurkálja a torkom, ha őket látom. 
— Reccsenjenek a díszek és a parkok! 

Pusztuljon pusztájába ez a szörnyű  
pusztítás, melyben józanító álom 
reszket, mint egy régi arcon az árok 

2 

Reszket, mint egy régi arcon az árok, 
a gyerkőcök vacogó kuncogása. 
Markomban jégvirágok csurgó csokra 
lazul meg mocorogva — és szakítok 

Néked jégszögesdrótot, a fakírok 
megszállottságával fölragyogtatva; 
kilátásunk tüskéit átlyuggatva, 
az ablaküvegre tapadtan írok 

már, hogy furcsa ábráival szikrázzon 
az ikrás táncok dermedt cérnaszála. 
Szélmalomharcban edződik a dalnok: 

farsangi álarcoktól nehogy fázzon, 
és láncoktól se remegjen az álla! 
Kudarcom kisimult ráncain állok. 

3 

Kudarcom kisimult ráncain állok; 
átkos gáncsok cudar hótorlaszával 
a csúszó-mászó zimankó marasztal. 
Hóförgetegbe harapnak a sáncok 

Eltörpül az öröm. Hörög a zsarnok, 
a förtelemből megélő. Nem koplal 
ő! Feszes hasfallal kibúvót talpal! 
Vélt honfibútól duzzad a fegyvertok 

Aranytartalékként a zord túlélés 
barangol morcos haragját zörgetve, 
a behívóparancsokat szérthordó 

bakancsoktól tartva Mint egy rohamkés, 
éles az éj, ugrásra kész rosszkedve. 
Bakát nyel el a martalóc koporsó. 

4 

Bakát nyel el a martalóc koporsó, 
mely foszló hullaszaggal ivódott át. 
Feszengő  fagy feszíti szét a vázát, 
repeszti e bordély-lét mázát Bordó 

fényében mozgósított s mozgósító 
oszlatná szét a füsttel gomolygó mát 
Keserves tengődésben meggörbült hát, 
földből kérdőjelként kiálló kampó 

rándít az ezredvégi rangkórságon, 
szószátyárságon, mely mindent elvásít 
szivárgó részvétlenség a sírásó. 

Sötét gyümölcsként varjú lóg az ágon, 
az önimádat meddősége ásít — 
hiányzik jégvirágokból a porzó. 

7 



5 
	

7 

Hiányzik jégvirágokból a porzó. — Mézesmadzagként rángó árulások 
Szorzójelbe torkolló szorongás 

	
fals hangú, harsány farsangjában hajlong 

karcol X-eket, mert kell a kilátás 	a sallangos alakoskodás. Ujjong 
e húsos jégtextúrák világító 	a hadigazdag, a bitang akarnok. 

tátongásán át a jóért kiáltó 
világ porzós virágzására, barkás 
pártájára! Vermet önmagának ás 
a tehetségét aprópénzre váltó. 

Ablakpótló fóliaként lebben már 
a fóbia. Csattanó pofonokkal 
csattogtatja a szél az adósságok 

csatakos zászlaját. Kattan a závár — 
és csatlósok gyilkoltatnak másokkal! 
Osztódással szaporodik az álnok. 

6 

Osztódással szaporodik az álnok, 
a falkákban fosztogatók hatalma! 
Zakatoló garázdaságuk malma 
havat szitál most a katonasírok 

friss halmaira. Zaklatott zajlások, 
zokogások ziháló riadalma 
kavarog, mint a lángra lobbant szalma 
Almákat hámoz az álmatlanságok 

disznóölő  késével egy szelíd kéz. 
Egy még szelídebb szem pillantása int 
Hamut hint a zsibbadozó zsarátnok 

Az enyhülés kint háztetőket csipkéz: 
csurognak nyáladzva a jégcsapok mint 
mézesmadzagként rángó árulások. 

Végkiárusítástól lármás csarnok 
a lelkem. Hazátlan csőcselék borzong 
megtévesztetten Sápadt napkorong kong 
a ledorongoltakkal. Hordószónok 

immár a rossz lelkiismeret roppant 
ordináré, rekedt ordítozása, 
a fejetlenséget éltet ő  torzó. 

Véres jegével e tél is lerobbant, 
kínlódó ácsorgás kiolvadása: 
csorgó ereszétől síkos a korzó. 

8 

Csorgó ereszét ől síkos a korzó. 
Eresztékeiben recseg-ropog már 
a világ, melyben szajha és bájgúnár 
az igazságot osztó elöljáró, 

a buzgólkodástól búgó besúgó. 
Ugyan ki súghatja be ezt a barbár 
kipárolgást? Mint a poszogó lekvár, 
úgy gőzölög a föld. Köddé váló hó 

lebeg, fákat sirató ágak orra 
csepeg az elfecsérelt örökségre. 
Az enyhülés fagysátta rögöket porlaszt 

Morcos krumpliból nyújtózkodó csíra 
a jelkép most: a rakást fogja össze. 
A szél nyikorgó kereszteket koppaszt 

8 
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A szél nyikorgó kereszteket koppaszt, 
cibálja behorpadt pléh-krisztusunkat; 
horpaszát zörgeti, melyről a bánat 
barnát termő, érdes rozsdája áraszt 

el mindent kérdezetlenül — és támaszt 
csak a harasztos kuszaságtól várhat 
a hitetlen. Szeles, kietlen tájat 
vetkőztet már a télutó. És gubbaszt 

az ínség! Ó, a hitből sarjadó böjt 
találkozik itt a kényszerű  böjttel, 
melynek pattogatott kukoricája 

a hó világoló emlékében költ 
mesét és olt gyomorégést; ízével 
arcomba fúj, vicsorít csikorogva. 

10 

Arcomba fúj, vicsorít csikorogva 
az ordascsordaként vonító, vérmes 
horda: torlódó morgásával rémes 
szorongást gerjeszt a szegénység durva, 

megpróbáltatásoktól rég mogorva 
törzsében. Elkorhadt remények redves 
hordalékában zsendülő  fű  nedves 
incselkedése zöldjét csillogtatja; 

reszketve terjeszkedne már, hisz nincsen 
messze a nap, melyen csődület támad! 
Bámész, szájtáti nép, nyers lónyerítés 

kíséri a szamaragolót: Isten 
fiának mondja magát. Es kiszárad 
a száj, mint a foghíjas léckerítés. 

11 

A száj, mint a foghíjas léckerítés, 
kivett ebként nyöszöriig — A muszáj nagy 
úr! Elpattant húrként kunkorodó fagy 
zörög, a kucorgó szemétbe túr és 

rögeszmés, vége-hossza nincs öldöklés 
kovászol, tésztáját keleszti. Elhagy 
a bú: kitárulkozó ünnepem vagy, 
közben köröttünk zajlik a hülyítés. 

A szerelmet mily kevésszer éltettem 
én! Azt a szárnyaló védtelenséget, 
mely biztos oltalmat nyújt csókkal sorvaszt 

rémség-bibircsókot, melytől féltettem 
valónkat. Csapzott kishitűség béget, 
a sovány vigasszal vacogva virraszt 

12 

A sovány vigasszal vacogva virraszt 
az izzadó ügyeskedés: dohánya 
már fogytán! Pogány képmutatás hányja 
a keresztet, játszaná biz a mamlaszt 

Rügyekkel összeragadt tavaszt dil77aszt  
ajkád. Bőröd beszentelt barkájába 
akad bársonyos bárkám és borzolja, 
bepacsulizza, ó, föllármázná azt, 

mint ahogy a sokat kés ő  virágzás 
lármázza majd föl a húsvéti ágak 
hózivatarát: nektárába mártva, 

méhekkel zúgatva a párás párzás 
mézes lakát, édes kaptárát. Látlak: 
nyílásod a világ nyiladozása. 

9 



13 	 14 

Nyílásod, a világ nyiladozása 
Amor nyilától nyirkosodó mámor. 
Aki most szeretni mer, az a bátor! 
Lőporos hordót nyalábol a gyáva. 

Falábat gyárt a háború mára 
fizetség gyanánt. Kitántorgó, kóbor 
hazátlanság dorbézol a bitang tor 
sátrában — túléli garázdasága. 

Eszelősen tobzódó gyűjtőtábor, 
vidéket eltetvesítő, tajtékzó 
téboly, bőréből kifordult tengődés 

rotyog e kor bűzös levében. Bíbor 
hajnalban sodródik az útonálló, 
magába rántó, túszul ejtő  sejtés. 

15  

Magába rántó, túszul ejtő  sejtés 
suttogja: A kiskorúság szenvelg ő, 
nagy haszonélvezői a hősök. Bő  
levű  esők csiklandják a keringés, 

az újjászületés síkos, kesernyés 
bimbókból kifeslő  selymét. Zenélő  
sípládaként markol szívbe az erd ő  
serdülő  sóhaja. A számonkérés 

kíntornája új kínok tornácán csal 
könnyet a szembe. A lét itt kinyalt tál, 
villog, mint a nyálával jóllakó szó. 

A fölcseperedő  borsódzó háttal, 
elárvultan cserepei közt turkál: 
nem járt kútra, mégis eltört a korsó. 

Nem járt kútra, mégis eltört a korsó! 
Reszket, mint egy régi arcon az árok, 
kudarcom — kisimult ráncain állok. 
Bakát nyel el a martalóc koporsó. 

Hiányzik jégvirágokból a porzó: 
osztódással szaporodik az álnok! 
Mézesmadzagként rángó árulások 
csorgó ereszétől síkos a korzó. 

A szél nyikorgó kereszteket koppaszt, 
arcomba fúj, vicsorít csikorogva. 
A száj, mint a foghíjas léckerítés, 

a sovány vigasszal vacogva virraszt. 
Nyílásod a világ nyiladozása, 
magába rántó, túszul ejtő  sejtés. 
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SZATHMÁRI ISTVÁN 

MESE A VASÁRNAPI EBÉDR ŐL 

És akkor beszélni kezdett. Új dolgokról, legalábbis a számunkra azok voltak, 
de akármit is tudott, valahogy kételkedve fogadtuk, még akkor is, ha az 
éppen kékellő  égre mondta azt, hogy kék, volt benne valami, a szavaiban, a 
hangsúlyában, a mondatok fűzésében, a váratlan fordulatokban, ami azt 
súgta vagy diktálta nekünk, hamis, de sokszor így is, hamisan is szép volt, 
vagy éppen ezért tetszett. Nehéz megfogalmazni. Itt született, ebben a 
városban. Az apja elment, majd visszajött. Harcolt valahol a pusztaságban, 
ahol meleg van, forróság, tüske és vörös homok, én így gondoltam, jó volt 
így gondolni, mondta, amikor visszatért, fegyvert hordott magánál, az arcán 
vágások nyomai voltak, ha dühbe gurult, a sebhelyek hol vörösen égtek, hol 
pedig kifehéredtek, zubbonyokban járt és dohányt rágott, nyolcéves lehet-
tem ekkor, az anyjával kiabált, pedig már öreg asszony volt, nagyon kedves, 
sokszor nála aludtam, mert anyám idegeskedett, csapkodott, ok nélkül sírt, 
no meg egy férfi is el-eljárt hozzánk, még akkor is, amikor apám, a harcos, 
már itthon fényesítette a pisztolyát, ők bementek a szobába, apám kint 
vörösödött, lángolt, vagy vált halottfehérré, majd fogta magát, hozzám nem 
nagyon szólt, elrohant, ilyenkor én elmentem a nagymamámhoz, talán sír-
nom kellett volna, de nem esett jól, ő  nem kérdezett semmit, vagy lehet, hogy 
egy-két dolgot, de ez már semmin sem változtatott. És akkor megtudtam, 
hogy apám mégsem a pusztában harcolt, kiáltozgatott, hanem itt a szom-
szédban, a forradalomban, puszta volt ott is, mondta nekem, ha mégis 
figyelemre méltatott, csak a szél sepert. A végén már a nagymamánál laktam. 
Így volt ez jó. Mindenkinek. Apám egyik nap majdnem fejbe l őtte magát. 
Anyámtól tudom. Kint mosdott az udvaron. A cinezett lavórból merítgette 
a vizet, locsolta az arcára, tüskés tarkójára, pedig már ősz felé járt, borús volt 
az idő, és egyszer csak kihúzza a pisztolyt a mély nadrágzsebb ől, most, 
mondja magának, de azért tudja, hogy anyám is hallja, halántékához nyomja 
a csövet, úgy áll meredten vagy öt percig, majd lehullik a kéz. A fegyver 
majdnem a lavórba esett. Felöltözött. Elment. Azóta se láttuk. Ez délel őtt 
volt. Délután már a nagymamánál bambultam a füzet fölött. Itt is maradtam 
egy jó pár évig. 

De azért anyámmal vasárnaponként együtt ebédeltünk. Hol ő  jött el, 
hol én vagy mi látogattuk meg őt. Az a férfi is néha ott ült az asztalnál. 
Szürtyögött. A levest úgy ette. Hogy ette? forró volt? kérdeztem, vagy 
inkább te, de hát minek is ez, minek, hogy .g őzölgött a vasárnapi leves, és 
hogy egészen eltűnt a feje, beleveszett, akárha nemis lenne, mintha csak egy 
torzó ülne az asztalnál, de az d fejét nehéz volt odaképzelni ugye, pedig valld 
be, szeretted volna, gonoszkodtam, apám volt, felelte, mindent mégse váj-
hatok ki magamból, és szürkén nézett bennünket, higgyünk neki, de nemis 
ez a fontos, anyám továbbra is ideges maradt, pedig akkor már fölfoghattam, 
mert azért múltak az évek a nagymamánál, kapott amit kapott, mert a férfi, 
a barátja nem tágított, mind többször ott ült a vasárnapi ebédnél, és egészen 
otthonosan mozgott már. Fényképek kerültek a falra, ismeretlen arcok bá-
multak rám. A férfi egyszer bemutatott nekem (nekünk? lehet, hogy anyám 
is akkor találkozott vele el őször) egy fiatal lányt, habár azt hiszem, id ősebb 
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volt nálam akkor, most már nem, a tapasztalat öregíthet, és furcsán mosoly-
gott, arra gondoltam, mit tapasztaltam én és mit kéne még, zavart is meg nem 
is, néha már tolakodott, de ha elment, magammal cipeltem még egy ideig. 

Ha új lakásba költöztünk (sokszor megtörtént), nem tudta, hol va-
gyunk, de valahogy mindig odakerült, már-már én hívtam, invitáltam, és 
akkor kezdődött minden elölről. És mesélté tovább a vasárnapi ebédek 
történetét. Néha ugyanazt másképpen. Toldozott, foltozott. Kidobott, sze-
lektált. Kiemelt, hanyagolt. De a leves szorgalmasan g őzölgött továbbra is. 
Az a lány a férfi rokona volt, vagy lehet, hogy a lánya, de nem merte 
megmondani, mintha így esett volna anyám szemében, de hát neki is volt 
fia, mindegy, tehát néha ott ebédelt velünk, teste már a bimbózás után, 
halvány, majdnem átlátszó arca éjjelenként meg-megjelent el őttem. Seprős 
pillái alól fel-felpillantott, az álomban és a leves mell ől is, ha anyám kifáradt 
a főzésben és a tálalásban, de az evésben is megizzadt olykor, a lánnyal, akit 
Klárinak hívtak, kimentünk a kertbe, beszéltem neki a nagymamámról, ő  
apám felől kérdezősködött, és hogy mit tudok, milyen viszonyban van 
anyám v e I e, így mondta, így nevezte, vagyis már a férfival, ezt én mondtam 
magamnak, hisz te már nagy vagy, idősebb, mint én, neked jobban kellene 
tudnod, kellett volna felemelnem a hangom, de hallgattam, és csak a vállam 
rándítottam meg. Nem is szerettem err ől beszélni, más érdekelt, ő, de hát 
húzódzkodott, semmit se akart mondani, megmutatni, a nagymamámhoz 
azért elcsaltam, de csak hallgatott itt is. 

Most pedig ti beszéljetek, mondta, talán arra lenne jó, hogy ötletet 
meríts a történeteidhez, hamiskásan mosolygott, ez zavart benne a legjob-
ban, sohase tudhattuk, hányadán áll vele az ember, de azért néha valóban 
odafigyelt arra, amit te vagy én meséltem neki, de már tudtam, majd inkább 
otthon, egyedül rágódik rajta, vagy inkább csontozza ki azt, amire szüksége 
van, és állítja be úgy, ahogy az neki a legjobban megfelel. 

A lugasban szeretett a lány és egy egészen feln őtt barátja is volt, foly-
tatta. Mesélj róla, ha már magadról nem akarsz, noszogattam, igen, és volt, 
hogy mondta, mondta, tehát meg kellett dolgozni, ennyi az egész, a férfi nem 
szabad ember, felesége van, de hát tudod, hogy van, te legalább vagy inkább 
mi, délelőtt dolgozik, de csak rám gondol, néha el is hiszem neki, miért ne 
lenne így, egészen jó érzés, majd hazamegy, pihen és jön, és együtt vagyunk, 
de azért a feleségét is kedveli, szép, fiataln ő, először csak a fényképét mutatta 
meg nekem, majd be is mutatott neki, a barátn őm, így mondta, kezet fogtunk, 
mosolygott, nem tudtam mit mondani, piros lehetett az arcom, égtem, de 
utána már egészen jó volt, beszélgettünk, nevetgéltünk, a férfi hol rám, hol 
rá nézett, láttam rajta, hogy örül, gyere máskor is, mondta a n ő, és a kezemre 
tette a kezét. A barát elkísérte, sétálgatott még vele, egyszer ő, a férfi, tudod, 
és kacsintott, meglátott bennünket, ki ez, kérdezte vasárnap, míg ebédre 
mentünk, hallgattam, ennyiben maradt az egész. Majd valahogy a n ő  is 
csatlakozott hozzánk, együtt jártunk, sétálgattunk, mozi meg miegymás, 
be-beültünk egy italra, kávéra, furcsa volt meg nem is, nem tudom, hogy 
érted-e, meg hogy minek is mondjam ezt neked, persze, persze, hogy világos, 
feleltem, és biztattam, hogy tovább, de volt, hogy sokáig nem jött, töredékes 
maradt a történet, meg néha nem is volt kedve beszélni, csak a lugas foltos 
leveleit nézte, foltos szalamandra, gili-gili, és nevetett hozzá, alig vártam a 
gőzölgő  húslevest, hátha eljön és utána elhívhatom, meghívhatom a nagyi- 
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hoz, meg kerestem is a városban, azonban nem tudtam, merre jár, járnak, és 
amikor eljött megint és megeredt a nyelve, boldogság öntött el, olyan jó volt. 
Megesett, hogy nem a férfi jelent meg a megbeszélt helyen, mert oda hozzá 
azért csak vele mentem el, habár hívott, meg a feleség is, hogy tessék, csak 
nyugodtan, ne zavartasd magad, minden probléma nélkül eljöhetsz, de nem, 
ezt nem akartam, elvégre én is dönthetek, helyette a n ő  jött, finoman, szépen, 
illatosan, gyere, mondta, és karon fogott. Furcsa volt, különös, de vele se volt 
rossz, meg hát róla is beszéltünk, hogy milyen, mit szeret, mik a bogarai, 
néha egészen hozzám simult, azt hittem, véletlen, de meg-megismétl ődött, 
boccs, mondtam én helyette, de csak mosolygott. Ha a szemébe néztem, az 
mintha rángatózott volna egy kicsit, de biztosan a szél, nekem ennyi elég 
volt. És magáról is beszélt. Néha szomorúan, pedig én azt hittem, csak boldog 
lehet, a szülei nem szerették, a testvére kerüli, de hagyjuk, ez nem érdekes. 
Van-e barátod rajta kívül, kérdezte egyszer, egészen váratlanul, nem is 
tudtam hirtelenjében mit mondani, hát igen, és téged említettelek, engem is 
meglepett, na de miért ne, gondolhatjátok, hogy felbolydult a lelkem, és 
erősen ránk nézett, a szívem kalimpálni kezdett, mert olyan fájdalmas volt 
mindez, ami vele történt, nekem persze, mert hát akartam, hogy meséljen, 
de fájt, hogy nem én fogom a kezét, vagy simulok hozzá, még ha n ő, akkor 
is féltékeny voltam, keserű  élvezet volt, megismerem, fokozatosan felfede-
zem, de nem az enyém, nem, igen, mi barátok vagyunk, motyogtam bután, 
hadd ismerjem meg őt is; kérlelt a nő . Majd, válaszolta Klári, és akkor nagyon 
haragudtam rá. Miért húzni, hisz ez azt jelentette, hogy nem csak a lugasban 
lehetek vele, máshol is, meg máskor is. Majd, mondta nekem is a lány. És 
akkor nem jött egy darabig. Ebédre se. És a férfi is el-elmaradozott. Anyámtól 
megkérdeztem néha, mi van, vagy csak célozgattam rá, hogy esetleg újból 
együtt élhetnénk, mert szerettem azt a lakást, sok mindenem maradt ott, 
kedvenc könyveim, amelyeket gyerekkoromban olvastam, meg hát barátok, 
ismerősök az utcából, habár olyan, de olyan rég láttam már őket, a lány nem 
tetszik nekem, mondta egyszer anyám, ahogy néz, vizsgál engem, n ő  már, 
túlzottan az. Nem nagyon értettem akkor, és továbbra is a nagymamámnál 
laktam, anyám azt mondta, nincs ideje semmire, egész nap dolgozik, rám se, 
pénzt ad, főzi a vasárnapi ebédeket, majd lesz ez még másképpen is. Nem 
mondhatom, hogy megnyugtatott, de mit tehettem, a lugas r á emlékeztetett, 
meg utána arra gondoltam, anyámnak sohase volt barátn ője, mindig az 
anyjával mászkált, aki szintén korán férj nélkül maradt. Ahogyan vizsgál 
engem, igazi nő, jutottak eszembe szavai. 

Hallgattuk a mesélt. És mind többet,gondoltunk rá. Majd újból költöz-
ködés. Szünet. De azért ott volt velünk. Es sok más minden is történt. Néha 
úgy láttuk, éreztük, évek múlnak el. 

Amikor újból megjelent, ősz hajszálakat fedeztünk fel a hajában. És 
magyarázat nélkül folytatta. Látszott rajta, hogy akarja nagyon. A lány 
elvitte őt hozzájuk. Modern házban laktak. Lépcs őkön kellett felmenni abba 
a szobába, ahol fogadták őket. De mielőtt elmentek volna, Klári elmondott 
még neki egyet s mást. Hogy a férfi meztelenül akarta látni. Olyan egy-
szerűen kérte meg rá. Direkt kellemetlen lett volna nemet mondani. Tapin-
tatlanság. Igen, hamarosan, feleltem neki. Hisz semmiség. Ugyan már. Így 
váltak el. Ezzel. Nézd, mondta, most már úgyis a barátom vagy, ezt már nem 
moshatjuk le, megvallom, készültem rá. Nézegettem magam a tükörben, 
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elölről, hátulról, a vállamat, a combomatr  mit szól hozzá, hozzám, kérdezget-
tem úgy próbaképpen. A barátom volt. Evek óta ismertem már. Sohase akart 
tőlem semmit. Még a vállamat se karolta át. De azért valami volt köztünk. Ez 
holtbiztos. Náluk vetkőztem le. És utána nagyon sokáig semmi se történt. 
Vagyis minden úgy folyt, mint eddig. Találkozgattunk, csevegtünk. A n ő  is 
el-eljött vele. Mintha az nem is lett volna. Hát akkor mire volt jó az egész? 
Közben más dolgok is foglalkoztattak Iskola, fiúk, nyaralás. Sohase mond-
ták, hogy csak velük legyek. Tapintatosak voltak. Amikor hazajöttem a 
tengerről, szinte sütött a bőröm. Ha hozzáért valaki, szikrázott. Akkor elhív-
tak egy este. Ültünk a félhomályban. Senki se szólt. És jött magától minden. 
Nem kell, hogy mindig így legyen, mondták, mikor kikísértek. 

Hát elmentem vele. Igen, ő  elment vele. Most majd biztos fantáziál, 
egészen biztos, ismételgettem magamban. De semmi rendkívülit nem mon-
dott. És még nem is mosolygott hozzá. 

Évekkel később bemutatott a lánynak. Érett nő  volt már. A házaspárral 
is találkoztunk. Mint a többiek, szóltál, nem tudtam mit hozzátenni. Nem 
volt mit. 

Szathmári István 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

VARÁZSLATOS SZONATINA 

Eme szépséges, gyöngyházragyogású vénasszonyok nyarának kitartó nap-
verésében, az álomhosszabbító délelőtt húsába marva betévelyedek ím a 
Folyó utcába. 

Mostanában sűrűn-sűrűn megesik, hogy olykor nyugtalan álmaimban 
is a mi hajdanvolt, szélesnek éppen nem mondható, réges-régi utcámban 
járkálok holdkóros módjára; meg-megállva egy-egy napsugaras homlokú, 
százesztendős ház előtt... 

Mit keresek én vajon e furcsa, púposra kerekedett flasztertéglák taraj án? 
Mit is kereshetnék mást, mint hangulatfoszlányokat, az Id ő  satujában 

összeroppant nappalok és éjjelek titokzatos zárjának kulcsát, a zsenge gye-
rekkor tündéri előszobájának kilincsét. 

Akkoriban még Franchet D'Esperey utcának hívták, de mivel a francia 
hadfi ropogós neve ugyancsak kiforgott a nép szájából, nemigen igazodott 
reá a nyelve — ezért hát csak úgy ismerték és emlegették városszerte, hogy a 
Régi kórház utca. 

Galambszürke, sarki, ormótlan épületében valamikor vakító falú, orvos-
ságszagú hadikórház dajkálgatta a betegeket, majd mintegy mindennek 
ellentéteként, vihancoló, elvadult vidéki diákoknak nyújtott otthont. 

Nagyon keskeny, hosszú-hosszú, akácfákkal telit űzdelt utca volt ez, 
nyugatról kelet felé kígyózott merészen, s talán éppen ezért nyugodt lélek-
kel lehetett volna még Kígyó útnak vagy utcának nevezni. 

A városka központja felé csörgedezett, akár valami sz űk vizű  folyócska 
vagy éppen pisztrángos patak, de hasonlatos volt még a b ővizű, gyémánt-
vizű  erecskéhez is. 

Behemót városháza tornyosult és még ma is tornyosul fölé; mintha csak 
egy igazi, mesebeli óriás hajolna mélyen fölé, hogy kilesse-kifülelje féltve 
őrzött titkait, gondosan rejtegetett természetrajzát, hogy föltérképezze la-
kóinak lelki alkatát, kifürkéssze gondolataikat... 

Mondom, valami delejes, már-már túlviláginak hitt er őtől megostoroz-
va általcsámborgok a Folyó utcán; hátha rálelek egyalombéli cimborám, 
porba pisálós korombeli, még őszinte pajtásom lakhandijára. 

Végtére megtalálom az ikerablakos, szelíd kikötőben veszteglő  épület 
békés bárkáját, tárva-nyitva lév ő  nagykapuja erősen nyikorog, udvara telis-
tele kék-lila felhőzetű  szilvafával. 

Mitől is ennyire ismerős nekem ez a terep, Istenem? 
Mitől is ennyire vonzó ez a légkör, Teremt őm? 
Vagy jó négy évtizeddel ezelőtt itt csülköztünk, itt rúgtuk a rongylab-

dát, gomboztunk meg pénzeztünk a smaragdszín ecetfák erny ős-sátras 
lombjai alatt ugyancsak az aranyragyogású, a mulandóság kesernyes ízét 
idéző  vénasszonyok nyarában. 

Hirtelen fejbe kólint az emlékezés keménységes buzogánya; hajdaná-
ban még itt nyihároztunk-hancúroztunk valamennyien: a dagadt kép ű, 
gömbölyded Putri, a hórihorgas, dongavállú Cungi, a vastag csontú, csoko-
ládébőrű  Baresz, a göndör fürt ű, vigyorgó szemű  Göbe, a... 
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- Mi szél hozott errefelé, kisbarátom? - rezzent föl mákonyos visszavéle-
kedésemből langaléta, madárfej ű, örök agglegény cimborám 'ráspolyhangja. 

Egy őskori, műemlék-ábrázatú rádiót hozok, hátha szóra bírnád - 
húzom ki hónom alól a megkukult, porbilincst ől fuldokló szerkezetet a 
légyrajokkal bőséggel elárasztott kiskonyhában. 

Meghitt, roppant barátságos, már-már otthoniasan fészekmeleg a han-
gulat ebben a kiskonyhában; éppen olyan, akárha tegnap vagy tegnapel őtt 
léptem volna ki, vagy nyitottam volna be üvegajtaján. 

Üljél le nyugodtan, majd mi mindjárt kicsalogatjuk a házikójából ezt 
a rafinált herkenty űt, mint valamikor a csigabigát szoktuk volt gyerekko-
runk rétjein. Ha ugyan még emlékezel reá - pillog rám biztatóan a rádiós 
doki. 

Tudod, aranyapám, ennek a gépezetnek külön és igen különös törté-
nete van - kezdeném a mondókámat, hogy végre-valahára föltörjem a hall-
gatás páncélburkát, mely - attól féltem - hamarosan közénk feszül. - De ha 
téged mindez nem érdekelne, akkor... 

- Már hogyne érdekelne, te krumpliorrú! - csapott vállon barátsággal. 
- Mindenre kíváncsi vagyok az égvilágon, ami csak akármelyik hangdoboz-
zal is kapcsolatos. Másnak a gyűjtögetés, a kártya, a pia vagy esetleg a n ők 
a szenvedélye, nekem meg ez az ördögi technika. 

Akkor mondhatom? - terítem rá kérd ő  pillantásom picinyke palástját. 
Csak te mondjad bátran, engem egyáltalán nem zavar. S őt. Egyébként 

is hosszú-hosszú esztendőkkel ezelőtt hallottam a hangodat! -biztat diószín 
mandulaszemekkel. 

- Ám ha szükség mutatkozik rá, akkor inkább melletted inaskodom, csak 
szóljál! Hátha valamicskét elleshetek a becses mesterségedb ől... 

Te csak meséld el e régi rádió történetét. Semmit ől se zavartasd magad, 
majd én elismert sebész módjára bonckés alá veszem addig ezt a dobozt, ne 
félj, nem törik el a csontja... 

Kéznél vagyok, segíthetek. Nem esik le a karikagy űrű  az ujjamról - 
erősködök egyre a kiskonyha légyfelh ős légkörében, de sátáni mosollyal 
leint: 

- Hisz le se eshet, mert nem viseled - villantja rám egérfogait. - Mon-
dom, te csak mondjad, haver. Az se baj, ha nem minden igaz, legalább 
elszórakoztatsz addig is. 

Mondom, hát hogyne mondanám ily kitartó noszogatásra. 
Tudod, vagy jó négy évtizeddel ezel őtt, rendszerváltozáskor, akkor, 

amikor fölszabadítottak bennünket a dics őknek hitt vörösök, akkor rablán-
cainkon kívül sok egyébtől is megszabadítottak bennünket... 

- Magam is sokat hallottam ilyesmir ől. 
Akkor most te mondd, miféle idők is voltak azok? 
Hát kemény, kutyaid ők. A leányokat-asszonyokat szívesen szabadí-

tották meg szüzességüktől-tisztességüktől, gazdára leltek, új gazdára talál-
tak az időmérő  vekker- meg karórák, eltűnt a koszt a kamrából, eltűnt a tojás 
a tyúk alól, lába kelt valemennyi csillogó-villogó holminak. Olyan lehetett 
az, akárcsak a sáskajárás, a s űrű-sűrű  siserehad-pusztítás... 

- Ne is sorold tovább, úgyis éjfélig sorolhatnád! - emelem föl fölkiáltó-
jelként mutatóujj amat leintvén jámboran, majd így folytatom: - Úgy történt, 
hogy a reánk szabadult ázsiai siserehad néhány tisztje és bakája hozzánk 
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került beszállásolásra. Elárulhatom, hogy vendégeskedésükben nem sok 
örömünk tellett. 

Talán nem viselkedtek tisztességesen? 
— Csináltak azok akkora, de akkora ramazurit, akkora kravallt udvarunk 

kellős közepén, mint lakodalmakban szokás! 
— Mi mást is várhattatok t őlük? — feszít föl kérdésével a rádiódoki. 

Igaz, előbb fölitták a vesszős-hasas demizson jóféle házipálinkáját, és 
ettől fölbátorodva hatalmas lövöldözésbe meg táncikálásba fogtak. Hogy, 
hogy nem, egyszerre csak az egyik szelíd kép ű, jámbor természetű, széna-
üstökű  tisztecske szemet vetett apám féltve féltett, gondosan őrzött, újdon-
sült rádiój ára is... 

Davaj belőle kifelé minden pilácsot! — parancsolta a maga nyelvén. 
— Ugyan mit adott érte? - pillog rám oldalvást a szerel ő  komám, akár a 

kakas, ha gépmadarat hall az égboltozat plafonta alatt. 
— Ezt e! — lendítem bicskába bal karom egyértelm űen. 
— Talán még meg sem köszönte? 
— Tudod már te is, vagy legalábbis sejtheted jól, aranyapám! No, ez a 

szénaüstökű, rókaképű  atyafi szakszerűen kiszerelte a féltett rádió szívét-
lelkét, úgy látszik, konyíthatott hozzá valamicskét. Nyomban hátizsákjába 
gyömöszölte a megkerített, ritkaságszámba men ő  „kincset" és tovább dorbé-
zolt a totyakos népséggel. 

E pillanatban hirtelen tarajos, kékes fényben vibráló szikra pattan ki az 
apró, színes drótok, jánosbogár-fény pislogású lámpák meg az egyéb rejtel-
mes rendeltetésű  szerkezetek útvesztőiből, akár valami késhegynyi, kékes 
istennyila, valami delejes varázslat... 

A szisszenésbe egész testemben beleremegek. 
Ettől gyógyul a beste lélek, aranyapám — csippent felém a szemével. — 

Az orvosság is akkor jó, ha minél keser űbb, nem? 
De az úristenit neki, addig-addig bütyköl ődsz itt mellettem, míg 

idegbajt kapok, vagy összecsinálom magam. Mi történt? 
Semmi különös, csak a rádió őrszelleme ellenkezik. Az vágott tűznyíl-

pálcájával az ujjamra. De te csak folytasd tovább ott, ahol abbahagytad — 
bátorít aprókat szusszantva, portölcséreket kavarva szemem elé. 

Ahogy már mondtam is, jócskán kiherélték azok az izgága katonák ezt 
az akkor még fehér hollónak számító, lámpásos, mindentudó, zenél ő  ládikót. 
Elvonultuk után apám új alkatrészekkel pótolta a hiányzókat, s láss csudát, 
uramfia: tán még jobbá vált a hangja, mint amilyen vadonatúj korában volt. 

Nocsak! — hitetlenkedik mesterem fejcsóválva. 
— Tudod, akkoriban én szentül meg voltam gy őződve arról, hogy ebben 

az ébenfekete . bakelit dobozkában apró emberkék aprócska hangszereken 
muzsikálnak, törpénél törpébb termet ű  emberke olvassa be a híreket... 

— Mesevilág pöndölös korunkból — legyint a cimbora. 
— Később ütött csak szíven a farkasvalóság: e rádióból hallgattuk aztán 

a szívküldi szívdöglesztő  melódiáit, a tenyérizzasztó, förgeteges futball-
meccseket, egy szomszédos forradalom lélekmarcangoló S.O.S. jeleit... 

Hirtelen torkomra forr a szó. Az apró porfellegek prizmáin túl, túl a 
józan, értelmes gondolaton, a konyhaablakon besz űrődő  fénypásztákban, 
akár a liliputi színház reflektorfénypásztáiban különleges történés játszódik 
le a szemem előtt. 
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Apró, gombostűnyi emberkék masíroznak el ő  a doboz sátánsötét ka-
szárnyájából palaszürke egyenruhákban, ólomszín szuronyos puskákkal és 
egyéb gyilokkal állig fölfegyverkezve. 

Kemény katonák — gondolom —, nyomukban szorosan trombitás-cintá-
nyéros zenekar menetel. 

Mindez parttalan, feneketlen csöndben történik. 
A csönd egyre örvényl őbb, egyre vészjóslóbb, egyre delejesebb. 
Káprázó szemem résnyire sz űkül, enyhe szédület kap karjaiba, ám a 

varázslatos bábjáték makacsul tovább folytatódik... 
— Itta rádió hírszolgálata! — hasít agyamba a fekete doboz vészes hangja. 

— Híreket mondunk — bömböli tovább. — A Hegyvidéken továbbra sincs 
nyugalom. Ismét dörögnek a fegyverek, az áldozatok száma... 

Kontra Ferenc 
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MOLCER MÁTYÁS 

ASHA 
már nem várok semmire 
lám eltölt a nyugalom 
már nem bizonygatom igazam 
lám eltölt a béke 
már nem gondolok magamra 
s eltölt a szeretet 

1 
ha átvilágít 
szellemed az életen 
majd átirányít 

2 
ha átszellemül 
értelmem az üresség 
majd benépesül 

3 
ha világosság 
gyúl a sötétben elj ő  
a bizonyosság 

4 
a tevékenység 
földi értelme ősi 
értelmetlenség 

5 
a céltudatos 
haladást vajh ki vallja 
taxis-marxista 

6 
önmagunk haszna 
céltalan vak kötöttség 
siker de gyatra 

7 
e világ java 
suhanó valóságunk 
volt káprázata 

8 
minden anyagi 
szője át a szeretet 
az ősi anyai 

9 
ó élj szabadon 
felszentelt küldetésed 
bomlott futamon 

10 
áldott legyen a 
gondolat mely céltalan 
és nem üdvözít 

11 
mindenütt te vagy 
és benned én vagyok 
örök tartalom 

12 
a jövő  nem úr 
áldozat meg nem váltja 
part em heru 

13 
az egyetlen vagy 
jóság szépség bölcsesség 
hit szerelem 

14 
a te örömöd 
sokszorozza bennem a 
hitet és erőt 

15 
bejárom lelked 
tájait valójában 
lépések felém 

16 
minden létezik 
teljesség de utánad 
már nem érkezik 

17 
magad fölé törj 
egyre magasabbra úgy 
jutsz magad alá 

18 
tompít a látvány 
a poklokon nem segít 
semmi imádság 

19 
láttad-e benső  
önmagadat ó szörnyű  
irtózat s homály 

20 
jaj szabadulnék 
már testem béklyóitól 
szép színvonalon 

21 
minden az enyém 
míg fogva tart a hiú 
csillogó remény 

22 
szeretet nélkül 
lenni jónak s boldogan 
élhetni végül 

23 
kiüresedés 
után mi marad talán 
az ős szeretet' 

24 
sem a beszéd sem 
a kép sem a gondolat 
csak a szeretet 

1993. március 30. 
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KÉZFOGÁSOK  

Kilencven éve született Mladen Leskovac (1904-1990) 

MLADEN LESKOVAC 

EGY REJTÉLYES TÁVIRAT 
(LAZA KOSTI Ć , A TRÉFACSINÁLÓ) 

Az a bizonyos távirat tulajdonképpen nem is létezik - alkalmasint már 
réges-régen nincs meg, hiszen aligha tudta volna meg őrizni még olyan 
valaki sem, aki rendezettebb életet él, mint Simo Matavulj. Ellenben egészen 
bizonyos, hogy Laza Kosti ć  elküldte Pólából, mert 1886. április 26-án (a régi 
kalendárium szerint május 8-án) éjfélkor Podgoricában kézbesítették Mata-
vuljnak. Hogy s mint történt az eset, arról Sava Bjelanovi ć  tanúskodik. 

Azon a tavaszon Sava Bjelanovi ć, a Srpski list (Szerb Újság) szerkeszt ője 
elutazott Crna Gorába. Úgy kelt útra hazafias ábrándjainak ősi bölcsője felé, 
hogy valósággal vallásos áhítat töltötte el keblét, úgy, mint aki a legszentebb 
nemzeti kegyeletnek tesz eleget (ezt éppen így meg is mondja). A timoki 
felkelés és Slivnica után, akárcsak sok más nekikeseredett szerb kortársa, ő  
is Crna Gorában látta a szerbség utolsó, még tisztán ragyogó reménysugarát. 
Egymagában vágott neki az útnak kopár Bukovicájából, s ahogyan közele-
dett céljához, úgy tett szert új meg új útitársakra: el őször is Splitben Jovo 
Metličić, alias Draško vajda, a spliti Draškov raboš (Draško Rováspálcája) 
szerkesztője, valamivel később pedig, a Kotori-öbölben, dr. Lazo Tomanovi ć, 
majd Dušan Jovanovi ć, a Srbina professzora és végül Labud Vrbica, Mašo 
vajda fia, művelt fiatal Crna Gora-i, Homérosz-fordító csatlakozott hozzá. A 
társaság április 23-án (május 5-én), szerdán, Szent György-nap el őestéjén, 
délután 2 órakor érkezett Cetinjébe. A kis Cetinje csak úgy nyüzsgött az 
ország minden vidékéről összesereglett Crna Gora-i el őkelőségektől: a feje-
delem a névnapját ünnepelte. „A palota el őtt, magasan az árboc tetején, a 
fejedelem zászlaja lobog: fehér sas piros mez őben." Minderről - először is a 
Kotorig, majd a Kotortól Cetinjéig tartó utazásáról, végül a Crna Gorában 
való egyhetes ott-tartózkodásáról - meglehet ős részletességgel szól maga 
Bjelanović  Dan deveti (Uspomene s puta u Crnu Goru) - A kilencedik nap (Egy 
Crna Gora-i utazás emlékei) című  nyolcrészes útirajzában, amely a Srpski list 
mellékleteként jelent meg a lap 20., 22-27. és 29. számában 1886. május 21-e 
és augusztus 4-e között. 

Bjelanović  és társasága igen szép fogadtatásra talált Cetinjében. A feje-
delem kétszer is fogadta őket: megérkezésük után hamarošan, azaz április 
25-én (május 7-én), pénteken, majd közvetlenül Crna Gorából való elutazá-
suk előtt, vagyis április 28-án (május 10-én), hétf őn még egyszer. Id őközben 
tiszteletüket tették Blaž Petrovi ć  metropolita bánnál meg Gavro Vukovi ćnál; 
találkoztak Marko Dragovi ć  és Jovan Popović-Lipovac Crna Gora-i írókkal; 
kihallgatáson voltak Petar Karađorđević  hercegnél; s még sok más tekinté-
lyes Crna Gora-ival meg „külhonival" beszélgettek, ugyanakkor alkalmuk 
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nyílt arra is, hogy röpke néhány nap alatt sok mindent lássanak: a házigaz-
dák láthatóan a kedvükben jártak mindenben. 

Mert a kis országának felvirágzásával büszkélked ő  Miklós (Nikola) 
fejedelem mindjárt az első  audiencián kijelentette, hogy a vendégeknek 
Crna Gora lankásabb és gazdagabb tájait is látniuk kell, els ősorban Podgo-
ricát. Bjelanovi ćék ezt a meghívást kész örömmel azonnal elfogadták. „Cice-
roneul" (Bjelanovi ć  kifejezése) Simo Matavuljt, Savo régi ismer ősét, a Srpski 
list akkor már tekintélyes szerkeszt őjét rendelték melléjük. Így lett Matavulj 
az úti kompánia hatodik (nem is legjelentéktelenebb) tagja; Bjelanovi ć  nem 
győzi dicsérni energikus és hasznos vállalkozó szellemét, der űs előzékeny-
ségét. 

Mit sem késlekedve, az utasok mindjárt másnap, április 26-án (május 
8-án), szombaton a kora reggeli órákban útra keltek Podgoricába. A fejede-
lem hintójában elsőrangú, jó úton ringatóztak — mint a „tésztában", mondja 
Bjelanović  — Rijeka Crnojevićáig, onnan pedig a fejedelem g őzhajójával 
folytatták az utat Podgorica felé. A hajón felváltva olvastak fel (mert — mint 
Bjelanović  mondja — ezt mindannyian valamiféle megtiszteltetésnek érez-
ték) a fejedelem legújabb m űvéből, a Balkanska caricából (A balkáni ki-
rálynőből), s miközben, úgy látszott, őszinte elragadtatásuknak adtak han-
got, leginkább mégis Stanko árulása döbbentette meg őket. Délután két 
órakor érkeztek Podgoricába. A fogadtatás itt is szívélyes volt, a sz űkre 
szabott időben a tengermellékiek eleget láthattak és ámulhattak Nemanja 
nem túl régen visszahódított dics ő  földjén. Bjelanovićot azonban, s ezt 
alig-alig tudta leplezni, kellemetlenül érte a podgoricai muzulmán lakosság 
tömegbe, a sok dzsámi és hodzsa: olybá t űnt, nem várt, még kevésbé kívánt 
belőlük ennyit. (Első  álmát a Balkanska caricának éppen ez a hitszegő  Stan-
kója meg ezek a podgoricai „törökök" és albánok teszik majd lidércessé, írja.) 
E fáradalmas nap történetét Bjelanovi ć  ezekkel a szavakkal zárja: 

Éjfél körül, az úttól és a rengeteg benyomástól fáradtan lefekszünk. De alig 
csuktam le a szemem, dörömbölést hallok. Valaki úgy zörög alattunk, hogy reng belé 
az egész ház. Mi történik? Csak nem Stanko kelt föl a sírjából és most sorra bocsánatot 
kér az utódoktól gonoszságáért? Vagy talán nem valamelyik albán próbál a maga 
módján megnyerni bennünket a kommunista tanoknak? Se nem ez, se nem az. 
Simónak hoztak egy fura táviratot, hogy aszonygya: „Póla — Matavulj — Cetinje — 
Lazo. " 

A megfejtése pedig ez: dr. Laza Kosti ć, aki szülőföldjén, a Vajdaságban járt, 
megjött, s Matavuljnak jelenti, hogy már Pólában leledzik. Ez a dióhéjban foglalt 
nagy mondanivaló; Kostić  ökonomizálásra adta a fejét. 

Ha mégoly fáradt és álmos vagy is, nevetned kell. Megbocsátjuk Kosti čnak. Ha 
már nem lehetett velünk, legalább megnevettetett bennünket Podgoricán — Pólából. 

Ilyen körülmények között és ilyen alakjában ismerhettük meg tehát 
Kostićnak ezt a táviratát, s így is maradt fenn. Valóban olyan rövid, hogy 
rövidebb már nem is lehet, s kötve hisszük, hogy mióta posta a posta és 
távirat a távirat, valaha is feladtak ilyen sürgönyt, amely azonban nem azért 
nyúlfarknyi, mert Laza Kosti ć  „okonomizálásra adta a fejét" (róla igazán 
minden más feltételezhető, csak ez az egy nem), hanem egyszerűen azért, 
mert abban a pillanatban úgy szottyant a kedve. „Aminthogy szellemes 
művészek számosan — írta egyszer Goethe — ritkán teszik azt, amit kell, 
ehelyett rendszerint valami furcsaságnál kötnek ki, ami örömmel tölti el 
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őket', Kostić  is ennek a hagyománynak a szellemében viselkedettt. Ámbár — 
mint látni fogjuk — talán mégis megvolt rá a jó oka, az, hogy ott, Pólán, abban 
a pillanatban úgy járjon el, ahogyan eljárt. Ez is a költ ő  egyik tréfája lehetett 
— ha ugyan egyáltalán csak az volt —, egy a sok közül, amelyek utazásaival 
kapcsolatban költött vagy megesett történetként közszájon forogtak. A ke-
mény, méltóságteljes és humortalan Bjelanovi ć, ez a félelem és gáncs nélküli 
lovag, a „szerb lant" tüzes és éppen nem legügyesebb „szószólója" a tenger-
melléken, a maga zadari keserveinek aszkétai szigorában, ahol mindent 
gondosan mérlegelnek s ahol a böjtösen lemeztelenített és kristálytisztán 
világos szóhoz nem férhetett kétértelm űség, a legkevésbé sem volt kész, 
hogy megértse a merő  unalomból űzött, játszi kosti ći humort... 

Mert nem nagyon valószínű, hogy Kostić  ezzel az így megfogalmazott 
táviratával csupán meg akarta nevettetni Matavuljt: a költ ő  képzelete más 
tájakon is barangolt, ezenkívül abban az időben egészen sajátos gondjai 
voltak. 1885-ben és 86-ban tett utazásai — mint Bjelanovi ć  mondja — „a 
Vaj daságba" nincsenek teljesen tisztázva, azaz valójában egyáltalán nincse-
nek tisztázva; ki tudja, tisztázódnak-e valaha is. Kosti ć  Cetinjéből való 
távozásáról (1885 tavaszán) Matavulj, mivel tudja, milyen emberrel van 
dolga, igen óvatosan csak ennyit mond Feljegyzéseiben: 

Ezeknek a napoknak a valamelyikén, április végén, négy hónapi „távollét" után, 
Lazo visszatért Cetinjébe. Nekem Lazo nem kötötte az orromra, mit csinált és Bécsnél 
messzebb járt-e valahol, s ha nekem nem mondta meg, állítom, hogy más emberfiának 
sem Cetinjében. Ennek ellenére, még miel őtt elment Crna Gorából, híre kelt és 
mondogatták, hogy Bukarestben múlatta magát, ahová azon szándékkal utazott, 
hogy találkozzék és tárgyaljon a radikális korifeusokkal, akik akkor ott voltak emig-
rációban. Ez az ügy végzetes következményekkel járt egyes emberekre, s azon „im-
ponderábiliák" közé tartozik, „amelyek jelent ős mértékben befolyásolják egy egész nép 
sorsát", mint azt egyszer Bismarck kifejtette. 

Alkalmasint Kosti ć  1886 tavaszán tett útja sem volt egészen naiv és nem 
is pusztán kedvtelésb ől történt. Kosti ć  minderről soha egy árva szót nem 
szólt. (Az erős ember is hallgat kudarcairól; nem büszkeségb ől, hanem mert 
restelli, hogy azt hitte, a lehetetlenre is képes.) A Branik (Várta) 1886. évi 
április 1-i (13-i) száma erről az utazásról csupán az alábbi tartózkodó és 
semmitmondó jegyzetet közölte: 

Dr. Laza Kostić, közkedveltségnek örvend ő  költőnk, vidékünkön járt. Tegnap 
Zomborba érkezett, innen,pediga napokban Újvidékre jön. L. Kosti ć  az utóbbi időben 
Crna Gorában lakozott. Ószinte jókívánságokkal köszöntjük régi barátunkat. 

Alig néhány nappal kés őbb azonban a Zastava (Zászló) 1886. április 23-i 
(május 5-i) 62., szerdai száma a jobban értesült és egy cseppet sem diszkrét 
zombori Bačvaninból (Bácskai ember) egy sokkal tartalmasabb és érdeke-
sebb, kisvárosiasan b ő  lére engedett tudósítást vesz át: 

Több esztendeje már, hogy Laza testvér minden évben vendégségbe jön hozzánk; 
mi ennek nagyon örülünk, és annak rendje és módja szerint atyafiságosan fogadjuk, 
ahogyan rászolgált. Amikor azonban a múlt nagyhétben megjött, igazán „rendkívü-
li" fogadtatásra talált; nem részünkről, mert annál szebben, ahogyan eddig fogadtuk, 
mi már nem is fogadhatjuk, hanem valaki más, ismeretlen barát részér ől. Laza, mint 
rendesen, a rokonságnál szállt meg; másnap azonban mindenkinek szemet szúrt, 
hogy már kora hajnal óta valaki kitartóan le s fel sétál Laza lakása előtt; nem 
katonaember, ámde ahhoz hasonló mundérban van. Igaz ugyan, hogy a mondott 
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házban egy igen nagy úr is lakik, dísz őrség azonban mégsem dukál neki. Mindenfélét 
gondoltak az emberek. Amíg, úgy dél korül, Laza el nem hagyta a lakást, és az 
olvasókör felé vette útját; akkor derült ki, hogy az a bizonyos illet ő  Laza testőre, aki 
árnyekként követte mindenüvé, s tessék, mind a mai napiga sarkában van; csak éppen 
más köntösben. Most aztán nincs még egy ember, aki olyan biztonságban érezheti 
magát, mint a mi Lazónk, mert éjjel-nappal éber szemek fürkészik; elkísérik minde-
nüvé és h űségesen bevárják. Amikor Laza a szofrához telepszik valamelyik testvéré-
nél, gond nélkül és komótosan pöfékelhet és szürcsölheti a fekete levest, amíg csak 
kedve tartja, mert nálunk most nagyobb biztonságban van még éjnek éjszakáján is, 
mint máshol akár fényes nappal. Mindez jól is megy, amíg Laza friss leveg őre nem 
kívánkozik, minek folytán nekivág toronyiránt a mez őknek, amúgy Crna Gora-iasan 
kilép — akkor aztán van ,ám ereszd el a hajamat, rájár a rúd az illetőre; nem bírja az 
iramot a pipaszár lába és a hektikás pájslija! Halálos kínok között és verejtékben úszva 
végzi kötelességét. Lazónak azonban megesik a szíve rajta, s meg-megáll, hogy bele 
ne betegedjen a kopó. Valamely alkalmas helyen aztán Laza egyszeribe hozzáfog a 
„guggolósdihoz" — csak most látnák az illet őt , földbe gyökerezett lábbal megáll, 
legszívesebben segítségért kiáltana, jaj jaj, nagy a baj, kész volna megesküdni rá, 
hogy ez nem tiszta ügy, alighanem a tisztátalan költözött Lazóba, majd nagy lelki 
megkönnyebbülést érez, amikor látja, hogy Laza épen és egészségesen újból felegye-
nesedik és hazaindul. Amikor Laza otthon van, az akkor már nem olyan nagy gond, 
csupán azt kell pontosan feljegyezni, hogy kik lépnek be még oda, ahova Laza betette 
a lábát. Például okáért a zombori polgármester, azután az országos legfelsőbb ítélőszék 
egyik bírája meg más hasonszőrűek. Az, aki egyszer végigböngészi ezt a lajstromot, 
nem tudja majd mire vélni a dolgot, amiképpen mi sem tudjuk, mit jelent mindez, s 
egyre azon törjük a fejünk, ki lehet az, aki ennyire gondját viseli a mi Lazónknak, 
ennyire vigyáz rá. Lazónkat azonban ez egyáltalán nem zavarja; jó egészségnek 
örvend és vidáman múlatja napjait közöttünk, s minderre legfeljebb csak hümmög 
egyet-egyet. 

Ugyes tudósítás — nemhiába vette át a Zastava is, az akkori, amely már 
nem túlságosan szivelte Kosti ćot. (De hát nem is annyira őmiatta, mint 
inkább azért vette át, hogy kárörvend ően kinevetve a verejtékező, szuszogó, 
felkészületlen detektív hiábavaló kínjait, mániákus versenyfutását, kellemes 
perceket szerezzen a szerb olvasóközönségnek, vagy — még ennél is édesebb 
elégtételként — azért, hogy még égy példával öregbítse a fölülmúlhatatlan 
szerb agyafúrtság dics őségét...) A tudósításból világosan kiderül az, amire 
Bjelanović  nem gondolhatott — amit nemis sejtett, mivel a Zastava megfelel ő  
száma még nem érkezhetett meg Cetinjébe —, amikor a társaságával együtt 
jót derült a bolondos Kosti ć  talányos táviratán: az ti., hogy a költ őnek 
állandóan a sarkában volt a rend őrség. Ha pedig már Zomborban ennyire 
nyíltan (bár ügyetlenül) figyeltette, Pólában, a költ ő  újabb Crna Gora-i útja 
előtt, alighanem éberebbnek kellett lennie. Itt, a pólai rakparton (ahol a 
levegőben a kátrány egészséges szaga terjeng, amiképpen arra Chateaubriand 
még késő  öregkorában is emlékezett), ahol láthatatlanul nyílik a szabad út, 
a rebellisek regestrumába pedig gondosan bejegyzik ama ritka utast, aki a 
csalárd, úgy látszik, már régen nem csak törökfaló cetinjei uraság mindig 
gyanús, mert kellemetlenül vonzó országocskájába tart, itt tehát igazán egy 
pillanatra sem téveszthette szem el ől a költőt. Kostić  persze ezt minden 
bizonnyal tudta. Eszerint nem feltételezhetjük-e, hogy ez a homályos sür-
göny, amely olyan, mint valami rejtjelezett üzenet vagy megbeszélt jelszó, 
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némiképp arra is szolgált, hogy csúfot űzzön a rendőrkopóból, aki árnyék-
ként követi, s akinek különben is az a dolga, hogy a más távirataiba beleol-
vasson? 

Hadd időzzünk el egy kissé a távirat szövegénél is, annál, amelyet 
Bjelanović  közöl; méghozzá éppen szúkszavúságánál fogva annál figyelme-
sebben. Felmerül a kérdés, hogy a forrás h űen tolmácsolja-e. A mondottak 
fényében könnyen megtörténhetett, hogy Bjelanovi ć  esetleg nem egészen 
pontosan jegyezte meg, tehát nem is közölte pontosan a sürgöny szövegét; 
elbeszélésmódja olyan, hogy teljességgel feltételezhet ő  az ilyesmi. S való-
ban, ha figyelmesebben elolvassuk, oda lyukadunk ki, hogy a távirat nem-
csakhogy homályos (amiben Kosti ć  részéről némi szándékosság is lehetett), 
hanem egyenesen képtelenség. Ha csakugyan négy szót tartalmazott, még-
pedig azt a négyet, amelyet Bjelanovi ć  idéz, akkora sorrendnek mindenkép-
pen másnak kellett lennie. Mert nyilvánvaló, hogy minden táviratban els ő  
helyen a címzett neve és lakhelye áll, tehát jelen esetben Matavulj — Cetinje, 
semmiképpen sem Póla, mert ez utóbbi csupán a távirat feladásának helyét 
jelzi. Mivel negyedik szóként csakis a feladó neve, tehát Lazo állhat, harma-
dik helyen egyedül a még fennmaradt negyedik szó, a Ma szerepelhet. Ha 
tehát valóban ez a négy szó alkotta a sürgönyt, akkor a szöveg csakis így 
hangozhatott: Matavulj — Cetinje — P61a — Lazo. Hadd mondjam meg mindjárt: 
ez a megfogalmazás valahogy jobban emlékeztet Kosti ć  stílusára: ugyanis 
így bonyolultabb. Mert ebben az elrendezésben az els ő  két szó tartalmazná 
a címzést, a másik kettő  pedig a tömör, lakonikus üzenetet. A kérdéses négy 
szó paralelizmusa és belső  egyensúlya, amely a fogalmak megbonthatatlan, 
de szimmetrikus illesztésének dolgában annyira jellemz ően kostići törekvés, 
tovább is elemezhető: az első  és az utolsó szó két írónak, két jó barátnak a 
neve; a második szó, amely az előtte álló családnévre vonatkozik, Matavulj 
tartózkodási helyét jelöli, a harmadik pedig azt a helyet, ahol pillanatnyilag 
Kostić  van: tehát kívül két írónév, beltagokként pedig két városnév áll. 
Olybá tűnik, mintha egy kettős kötődésű, kostićian szövevényes, szilárd 
jelképrendszerrel állnánk szemben, melyet talán legf őképpen azért ötlött ki 
a szerzője, hogy minél több borsot törjön annak a rend őrkopónak az orra 
alá, aki már lesi, hogyan másolja le a táviratot, miel őtt Cetinjébe továbbíta-
nák... De valami mást is lehetségesnek kell tartanunk. Megtörténhetett, 
hogy Bjelanovi ć  a Póla szót a süregönyűrlap díj szabás rovatából vette át, s 
ekképpen, szigorúan véve, ez a szó nem is tartozik a távirat szövegéhez. 
Ebben az esetben a sürgöny így hangzanék: Matavulj — Cetinje — Lazo. Igy az 
egyszerűbb s valószínűbb. Akármint van is, mindenesetre Bjelanovi ć  szöve-
gét kell elfogadnunk kiindulópontul; legalábbis egyel őre, s — úgy tetszik — 
az említett fenntartásokkal és kételyekkel. 

Mindannak alapján, amit eddig mondottunk, a távirat keltezése is meg-
határozható, ha nem is egészen megbízhatóan. A legvalószín űbb, hogy 
ugyanaznap adták fel Pólában, amikor Matavuljnak kézbesítették is, azaz 
április 26-án — május 8-án, szombaton; esetleg egy nappal korábban. 

A Bjelanović-féle útirajzban még egy apróság van, amely némi érdekl ődés-
re tarthat igényt Laza Kosti ćtyal, a költő  cetinjei tartózkodásával, sőt ottani 
irodalmi működésével kapcsolatban. Cetinj ei vendégeskedésük idején Bj elano-
vić  és baráti társasága (Matavuljjal és Marko Dragovi ćtyal együtt) ellátogatott 
Jovan Popović-Lipovac cetinjei író (és Matavulj szerint — kiváló színész) 
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otthonába, s ott megtekintették a házigazda különös régiséggy űjteményét. 
Erről Bjelanović  egyebek között így számol be: 

A házigazda megmutat egy zablát, amilyet még nem láttam. Látjátok, mondja 
Lipovac, ez Mom čilo vajda Jabučilo lovának zablája; Prilitorban bukkantak rá. Azabla 
valóban olyan nehéz és irdatlan, hogy egyedül a Jabučilo hordhatta, ezért ámuldo-
zunk. Marko úr azonban megingatta hitünket a zablában, azt mondja, ugyan, 
Dubrovnikban vették... 

Valószínű, hogy ugyanezt az állítólagos zablát látta Laza Kosti ć  is, csak 
ő  még nagyobb adag józan kétkedéssel és gyanúpörrel tekintett rá, mint 
Marko Dragovi ć. Minden bizonnyal nem ez az ormótlan zabla ihlette meg, 
hogy Cetinjében megírja a Jabu čilóról szóló ismert kisesszéjét (melyet igen 
sokra becsült), azt azonban jó tudni, hogy éppen Cetinjében találkozott 
olyan emberekkel, akik hajlamosan voltak rá, hogy (a hegylakók csapongó 
képzeletvilágának engedve) efféle históriákat tálaljanak a könnyen 
hívőknek — igaz történet gyanánt... 

Ez volna hát az, amit hozzáf űzhetnénk ehhez a szűkszavú távirathoz. 
Az egész históriában minden olyan harmatgyönge, csalóka, elérhetetlen és 
valószerűtlen, akár a délibáb, amely (mivel különben is gyenge lábakon állt 
úgy is mint történet és kerek egész, úgy is mint való igazság és lehet őség), 
elillant, szertefoszlott az évek füstjében és romladékában. S mégis — így 
valahogy kellett lennie, egyedül így történhetett, nem másképp s nem 
ártatlanabbul. Természetesen csakis a többi tény összességében, semmikép-
pen sem kierőszakoltan magában álló esetként nyerheti el ez az apróság is a 
maga súlyát és jelentőségét, vívhatja ki a maga helyét és értelmét. Úgy kell 
venni, amilyen, nem szabad sem túlbecsülnünk, sem pedig mellőznünk. 

De hát Szt. Ágostonnal együtt minderre valaki azt mondhatná nagy 
kétkedve: „Nonne ecce illa omnia fumus et ventus." Én azonban nem hiszem, 
hogy így volna. A bölcs Makszim Gorkij egyszer megírta: „Én — író vagyok. 
Hivatásom parancsa, hogy megfigyeljem a részleteket; ez a kényszer űség 
lassanként szokássá, olykor már unalmas szokássá válik." A „részletek" 
komoly dolog. Mert gyakran megesik, hogy egyedül a halomnyi kielemzett 
részlet segít hozzá. hogy jobban megértsük a nagy és bonyolult dolgokat; 
ez a „nagy" és „bonyolult" néha nem egyéb, mint a részletek rendszerré és 
szerves egésszé összeill ő  sokasága. 

Borbély János fordítása 

A fenti írást a négy évvel ezelőtt, 1990. december 25-én elhunyt Mladen Lesko-
vac születésének (1904. január 1.) kilencvenedik évfordulója alkalmából közöljük 
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ÖRÖKS ÉG  

VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
A SZENTELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (6.) 

ÉLNI AKARÁS 
Az elbeszélések 

Szenteleky elbeszéléseit (közéjük sorolva a tárcanovellákat is) a halál-
félelem, az élet utáni vágy, az életigenlés és az erkölcskritika motiválja. 
Herceg János az 1944-ben általa sajtó alá rendezett Holnap-holnapután... című  
válogatásában joggal azokat részesítette el őnyben, amelyek az író személyi-
ségének mélyebb rétegeib ől fakadtak A szóban forgó szövegek a húszas 
évek végén és a harmincas évek elején keletkeztek, amikor már Szenteleky 

világirodalmi példákra figyelve, de még inkább saját lehet őségeit és fel-
adatait felismerve — engedett világképének és stílusának arisztokratizmusá-
ból, a konkrét tér és idő  felé tájékozódva. Az életnek értelmet adó célok 
mellett az egyéni és ,a közösségi, testb ől és jellemből egyaránt adódó akadá-
lyok is jelen vannak a szóban forgó elbeszélésekben. Az egyikben széls ősé- 
gesen elcsügged, a másikban lelkesen feltámad a vezér, akinek mindenek-
előtt önmagával kellett küszködnie ahhoz, hogy — a művészet eszközével is 

hitet és tudást plántálhasson másokba. 
Mindez abból a körülményb ől következik, hogy a halál motívuma 

kezdettől fogva jelen van Szenteleky prózájában, olyannyira, hogy akár az 
egész opusnak a tengelyében az elmúlásba való beletör ődést vagy a vele 
szembeni dacot kell látnunk. Ez A Hétben napvilágot látott tárcanovellákra 
és a Kesergő  szerelem című  regényre éppen úgy vonatkozik, mint a f őleg 
néhány évvel későbbi lírai prózából összeállt Llgy fáj az életre. Mindazonáltal 
ezekben a szövegekben a halál hangulatnak, sejtelemnek a kérdése, úgy-
hogy szimbólumként, ritkábban allegóraként t űnik fel a természeti képek-
ben. Leggyakrabban édes fájdalmat okoz, ritkábban riadalmat, szenvedélyes 
tiltakozást. 

Emellett Szenteleky másokon is szemléltette, illetve másokra is átvetí-
tette az őt kínzó problematikát. Azaz elbeszélt történetek formájában is 
érzékeltette azt, amiben élt, ami rendhagyóvá tette hétköznapjait. A halálfé-
lelem a szóban forgó elbeszélésekben is, miként korábban, többnyire a 
tüdőbaj okozta lelkiállapotként van jelen. Az író ezáltal azt a kegyetlenséget 
domborítja ki, amelyet az élet tanúsít egyes kiszolgáltatott emberekkel szem-
ben. E tapasztalat annyira fontos számára, hogy még a kultúrált városi 
környezettel, műkincsekkel, arisztokratikus hagyományokkal összefüggő  
szépségélményt is háttérbe szorítja. Méghozzá a korábbi évekt ől kezdve. 
Hadd emlékeztessek az Átkos, csókos éjszaka című, 1920-ban írt novellára, 
amelynek—jóllehet a császárváros a színtere s grófn ő  a hősnője — az asszonyt 
váratlanul elfogó tüd ővérzés a főhős gárdakapitány képzeletének a nagyvi-
lágba vágyódó íróéval ellentétes irányt ad. Az elalélt szeret ő  láttán egysze-
riben az lesz vonzóvá a kapitány számára, ami Szentelekyt a legtöbbször 
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taszította: „Mily jó volna otthon Szabolcsban, a lapályos egyszer ű  tájon, a 
vastag falú kúria oszlopos verandáján ülni, a foltos vizsla farkát csóválja a 
karosszék alatt, egy szelíd arcú öregasszony magyar ételekkel, kedvenc 
süteményekkel kedveskedik, talán épp most virágzanak az édes illatú, fehér 
fürtű  akácfák, az udvaron sárga pelyhes csibékkel bajlódik a haragos kotló, 
muskátli virít a jobbágyviskó ablakában, a Tisza partján felt űrt szoknyával 
sulykolnak a fehér lábú pórleányok, és délel őtt vékony hangú harangszó 
himbálódzik a tiszta, tavaszi levegőben." A biedermeier vágykép tehát falusi 
környezetre is rávetülhet, ha Szenteleky h őse egzisztenciálisan veszélyez-
tetve érzi magát (miként az említett novellában, ahol a kapitány azért szo-
rong, mert a váratlan baj miatt rajtacsípik a kalandon). 

Az viszont már könnyebben érthet ő, hogy 1928-ban is megtalálhatjuk 
ezt a novellaképletet Szentelekynél, hiszen ekkor a vállalt hivatás is érték-
fogalmainak megváltoztatására készteti. A Gáláns kalandban a korábban oly 
sokszor csodált olasz háttér nem min ősítheti át a tragikus eseményt, vagyis 
azt, hogy Palinak, a parasztszármazású egyetemi hallgatónak a francia sze-
retője váratlanul meghal, s ebben a kényszerhelyzetben, amikor gyilkosság-
gal is megvádolhatják a fiatalembert, elérhetetlen, vágyott világgá alakul az 
otthoni nyomorúság, az édesanya szeretete. Ennél kidolgozottabb és 
sorsszerűbb az említett antológiában található A körgalléros ember Párisban 
című  elbeszélés. Ugyanaz az élet utáni nosztalgia, indulatos szemrehányás 
és vigasztalan kétségbeesés ez, mint amivel az Úgy fáj az élet oldalain már 
találkozhattunk. A különbség annyi, hogy itt látszólag másról, egy huszon-
három éves párizsi egyetemistáról beszél Szenteleky — a fájdalom gordonka-
hangján. Valójában legmélyebbről fakadó vallomásainak egyike ez, még 
akkor is, ha művészileg ilyen önmagától elidegenített formában sem sikerült 
egyetemesítenie kínzó élettapasztalatát. Itt ugyanis nem tudja különösebb 
eredetiséggel érzékeltetni az emberek közötti kapcsolatban a szeretetnek a 
hiányát, ami főleg akkor válik érezhet ővé, ha valaki megbetegszik. A fiatal-
ember személyiségének mélyrétegeiről ugyanis semmit sem tudunk meg. 
Ahelyett, hogy maga az elbeszélés lenne a halállal való szembesülés okozta 
megrázkódtatás, nagy szemléletváltozás, Szenteleky allegóriát csinál a ha-
lálból, és — körgalléros emberként — h őse nyomába szegődteti. Ilyenformán 
az a látszat, mintha az egyetemistának teljesen ártatlanul kellene szenved-
nie, szemben a közönyös felületesekkel, a boldogokkal. Nem tudjuk meg, 
vajon miben különb László az iránta közömbös barátn őjénél. Így viszont 
Szenteleky csak azt üzeni, amit korábban is tudtunk: az élét kegyetlen, az 
egyik ember időnap előtt elhull, a másik pedig továbbra is virul. A végokok 
ismeretlenek. 

Lényegében ugyanezt mondja, csak hatásosabb formában, az a történet, 
amely arról szól, miként veszítette el egy rendkívül értelmes kisfiú az anyját, 
aki őt, a fogékony csemetét, a János vitéznek, a magyar irodalmi kifejezésnek 
a tiszteletére nevelte. A gyanútlan gyermek erkölcsön és értelmen túli okok-
ból kerül szembe a legszörnyűbbel, a fájdalmas megsemmisüléssel. Hogy ez 
alakuló jellemét, sőt magát a sorsát is meghatározza, arra így utal az író: 
„Anyjára azért még jól emlékszik. Különösen a szemére, nagy riadt szemére, 
amely látta, hogy már nincs menekvés, amely meglátta azt, amit az él ők 
csupán az utolsó pillanatban láthatnak meg: a hálált. Riadtan remegtek meg 
ezek a szemek, csodát vártak, segítséget kerestek, majd a téboly cikázott 
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bennük, az élet utolsó, kótyagos tünedez ő  lámpása. Kálmán sohasem tudta 
feledni ezt az életet könyörg ő, tébolyos utolsó pillantást, és még most is 
összeszorult a szíve, amikor az utolsó estére gondolt." 

Az érzelmesség legvégül lopózik be a történetbe, mint a befejezésbe az 
anyának az árnya, amint észrevétlenül megcsókolja kisfia homlokát. Nem 
véletlenül került be ez az elbeszélés A Mi Irodalmunk Almanachjába 1931-ben, 
hiszen az író életérzése megfelelhetett a közönség elvárásának. Ám akkor 
sem kellett itt a formaösztönnek megalkudnia, ha ez a pszichológiai natura-
lizmus még a múlt század második felében volt divatos, olyan íróknál, mint 
például a szintén tüd őbajjal küszködő  Jacobsennél, ti. e nagy dán írónak a 
Niels Lyhne című  regényéért Szenteleky a m űvelődéspolitikától függetlenül 
is rajongott, miként egyik nyilatkozata tanúsítja. Az id őszerűség mozzanata, 
a pedagógiai szándék az anyának abban a törekvésében testesül meg, hogy 
mesét és elbeszélő  költeményt olvas a gyermekének. A kibontakozó tragi-
kum is nevelő  hatású, felhívja ugyanis a figyelmet az édesanya szerepének 
fontosságára. Vagyis feln őttek és gyerekek számára egyaránt hozzáférhet ő, 
ső t — a maga közvetett módján — pedagógiai hatású ez a történet. A gyermek 
szempontjából legfontosabb értékeket tudatosítja. El őször az anyanyelvi 
írásos kultúrára, a fantázia szerepére, azután pedig arra, aki által ez a legtel-
jesebben válik hozzáférhet ővé: a szülőre, az édesanyára. Ezek fontosságát — 
alkotói kegyetlenséggel — az utóbbinak a megsemmisülésével vési az érzé-
keny idegekbe Szenteleky Kornél. 

A Holnap-holnapután... című  válogatásnak még két elbeszélése n ő  ki 
ebből az élménykörből: a Boriska árva lesz és a Kirándulás az életbe. Mindkettő  
a betegség miatt az élett ől elszigeteltek világát festi, fokozottan hangsúlyoz-
va az elzártság okozta lelki kínokat. Ezzel azonban ezek az elbeszélések nem 
kapnak szimbolikus töltetet, minthogy érezhetően a Neue Sachlichkeit szel-
leme formálta őket, még akkor is, ha a társadalmi élet mélyebb rétegeit nem 
érintik; ha tehát nyomorélményük nem a közösségi sors megoldatlanságá-
ból, az emberi lét kilátástalanságából ered is, hanem az egyénnek, illetve az 
egyének csoportjának a szerencsétlenségéb ől. Más szóval: Szenteleky nem 
azt sugallja ezekben az ő  életköréhez tartozó történetekben, hogy az élet 
súlyos problémái (jelen esetben a tüd őbaj) eleve boldogtalanságra predesz-
tinálja az embert, hanem azt, hogy vannak, akiket a természet (illetve a 
teremtő) igazságtalanul boldogtalanságra ítélt. E méltánytalanság, meg nem 
érdemelt kínlódás a legtöbb m űvének a tartalma. 

A betegek, a korai pusztulásra ítéltek életkörülményeik realisztikus 
leírása ellenére sem úgy viselkednek itt, mint általában a naturalista törté-
netekben. Végzetüket tehát nem a természetükben, hanem a rossz egész-
ségükben hordják. Nem összeférhetetlenek, nem önz ők vagy gonoszok. 
Ellenkezőleg: rendkívüli tapintattal viseltetnek egymás iránt, úgyhogy a 
Boriska árva lesz hősnője körül valóságos összeesküvés alakul ki: nehogy 
megtudja (s ennek következtében rosszabbra forduljon az állapota), hogy az 
édesanyja meghalt. Szentelekyben nyilván a kisebbségi író pedagógiai ösz-
töne formálja vallási és faji előítéletektől függetlenné a szanatórium fojtott 
világát: „A beteg emberek rendszerint túlértékelik azokat, akiknek szere-
tetére számítanak. De talán egy anyát nem is lehet túlértékelni... Marica 
okosan beszélt és úgy látszott, teljesen együtt érez Boriskával. Azok közé a 
puha, meleg, megért ő  zsidóasszonyok közé tartozott, akik mindjárt az els ő  
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találkozáskor azt az érzést keltik, mintha régi, meghitt, azonos érzésvilágú 
ismerősök lennének." 

A tragikumot ebben az elbeszélésben az fokozza sajátos módon, hogy a 
lehető  legteljesebb emberi összefogás sem segíthet Boriskán, akinek még 
annyi bűne sincs, hogy szép lenne. Pedig olyan er ő  is segítené a talpra 
állásban, amely leginkább másfajta szerepet kap ezekben az években. Az író 
az általa tudomásul vett és elviselhet ővé színezett élet felé irányítaná ily 
módon: „Egyszerre csak Jovica, a fiatal noviszádi tengerészhadnagy jelent 
meg az ajtóban, aki többször fel szokta keresni Boriskát, mint földit. Noha 
Jovica sohasem járt magyar iskolába, mégis jól beszélt magyarul. Ennek oka 
nemcsak az volt, hogy gyermekkorában mindig magyar szomszédai és ma-
gyar játszótársai voltak, hanem az is, hogy eddig jóformán csakis magyar 
lányoknak udvarolt. Boriska nem volt szép, kemény vonásai, makrancos 
szőke haja és mosolygáshoz kibukkanó fels ő  metszőfogai nem tették csinos 
jelenséggé, a tengerészhadnagy mégis úgy találta, hogy benne is megtalál-
ható az a titkos varázs, amelynek eredete talán ősrégi; ázsiai szerelmi kultu-
szokból magyarázható. Jovica legalábbis így hitte, s csökönyösen t űrte ba-
rátainak gúnyolódását, magyaron-vádjait. Mindig der űs volt, és nagyon 
kellemes, meg szellemes társalgó." A háttérben tehát ott vannak a kisebbségi 
sors nyomorgatói, mégis egy példamutató férfi áll el őtérben. Egy olyan 
szerb, aki a magyar n őhöz annak csúnyasága ellenére is vonzódik. Az író 
bízni akar az együttélésben, ezért fekteti a bizalomra a hangsúlyt a magyarok 
és a szlávok kapcsolatában. 

Egyszerűbb formában, mégis ugyanezt mondja el a Kirándulás az életbe 
című  novella is. Itt azonban már csillapíthatatlan szenvedéllyé fokozódik az 
élet iránti vágy, aminek aztán olyan kirándulás lesz a következménye, ame-
lyet csupán a szanatórium orvosai tekinthetnek kicsapongásnak. Autózás, 
tánc, dohányzás, mérsékelt iszogatás az, amit a számkivetettek egy este 
megengednek maguknak, megfeledkezni igyekezvén a kellemetlen követ-
kezményről, a várható lázemelkedésr ől. A különféle nemzetiségű  nők, fér-
fiak önfeledten társalognak, s csupán a visszatérésükkor szembesülnek min-
dennapi valóságukkal, amikor az egyik ifjú hölgy elsírja magát: „Mikor 
olyan szép ez a rongyos élet..." A két írás közül ez a gyöngébb, hiszen inkább 
csak felületi ábrázolást nyújt, nem teremtve, hanem leírva figuráit. A Boriska 
árva lesz világa összetettebb, rétegesebb. 

Az író legjelentősebb elbeszélésének, a Párizsban is közlésre érdemes-
nek találtatott Holnap-holnapután... címűnek is az élet veszélyeztetettsége 
határozza meg az élményvilágát. Kulturális tekintetben a világ egyik legfon-
tosabb nagyvárosának, Párizsnak a közeljöv őben bekövetkezhető  kataszt-
rófáj áról van szó benne. Szenteleky a tudományos fantasztikumra emlékez-
tető  módon érzékletes valóságként szemlélteti azt, ami közönséges halandó 
számára elképzelhetetlen, annyira iszonyatos. Róbert, aki korábban keres-
kedelmi ügynök volt, kétségbeesetten hatol át a leglülönfélébb akadályokon 
(a katonakordontól kezdve a némileg még mindig mérgezett leveg őn át a 
hullarakásokig), hogy Párizsba jutva esetleg még életben találhassa az övéit. 
Gépiesen halad előre, gondolataiban emlékképeibe menekülve, a valóság-
ban viszont mind teljesebben beleveszve az iszonyatos látványba. Nemhiá-
ba rokonszenvezett Szenteleky az expresszionistákkal, a dermeszt ő  csend 
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tapasztalata s ebben a végzetet jelent ő  iszonynak az átérzése e kétségbeeset-
ten (is) tiltakozó irányzatot juttatja eszünkbe. 

Mindazonáltal ez az elbeszélés is csak olyan értelemben sorolható a 
„hangosan kiáltó" műveknek a sorába, ha mint képzőművészeti víziót szem-
léljük Szenteleky alkotását. A nyelv ugyanis közelebb van a realizmushoz és 
az impresszionizmushoz. Ilyen nyelvi er őszakosságra ti. csak elvétve buk-
kanhatunk benne: „Nem tudott egy lépést sem tenni, lábai zsibbadtan, 
bénultan cölöpöztek a földbe." Az igék a megszokott alakjukban sem túlsá-
gosan gyakoriak. Az elképzelt benyomások érzékeltetéséhez megfelel őbbek 
a névszók. Közöttük a főnevek. A város például nagy kezd őbetűvel írva 
válik metonímiává. A csend viszont — miként a Csend a víz felett című  költe-
ményben — halálra utaló allegóriává. A többi között így: „Csend! Csend! 
Süket, végtelen csend! — Mintha bedugultak volna a fülei. De lépéseit, a 
kavicsok riadt zörrenését tisztán hallja. Körülötte tehát a halál hallgatott. 
Csak ő  élt, csak ő  egyedül." Ez annak a bizonyos ember utáni csendnek a 
rettenete, amely írónk kedvenc költ őjének, Tóth Árpádnak Elégia egy re-
kettyebokorhoz című  verse nyomán vált az apokalipszis költ őien hangzó 
közhelyévé. A halálnak ebben az öntudatot még őrző  állapotában a végzetes 
némaság még meg is személyesül: „De ez a csend kibírhatatlan. Ujját ismét 
fülébe fúrja és oly türelmetlenül rázza, hogy fájdalom hasogatja a fejét. 
Mikor pedig kihúzza, körmén friss, piros vér csillog. A csend azonban süket 
és mozdulatlan, mint a keleti istenszobor." A léleknek ezt a pusztulásban 
pusztulását homályos jelentésű  szimbólummal, nagy kezd őbetűvel írt 
főnévvel is érzékelteti Szenteleky: „Róbert most siet ős léptekkel botorkált 
tovább és tovább. Tekintete ismét zavaros lett, már nem vette észre a meg-
dermedt életet, meg a kimúlt és rothadó Szív megrázó jeleit: az összetorló-
dott autókat, a felborult autóbuszokat, a hullák döbbenetes helyzetét, mely 
olykor élőt sejtett az oszladozó emberekben." 

A „kimúlt és rothadó Szív"-nek a képzete csak akkor hozhat bennünket 
zavarba, ha nem tudunk róla, miszerint Szenteleky — egy Volkeltt ől vett 
idézet tanúsága szerint— az újkantiániusok tanításairól is tudott. Az Einfüh-
lung-teória egyes képvisel ői szerint ugyanis az általunk tudomásul vett 
valóságot csak pszichológiai, illetve esztétikai képességünk tölti fel sajátos 
tartalommal. Vagyis: az elbeszélésben a világpusztulásra valló romok és 
holttestek csak viszonylagosan létezők, minthogy csupán a szintén pusztuló 
szívnek a jelei. Nincs tehát megismerés, nincs bizonyosság: maga a fél őrült 
keresés — mint szenvedés — a realitás. Id őtlen, tehát állandó s ezért hiteles 
léte a mi földi viszonyaink között csak a víznek van. E mitikus sejtelem már 
útközben, mielőtt a végén a Szajnába zuhanna, nagy nyomásként nehezedik 
Róbertre: „Alig tudott átmenni a hídon. Valami húzta, hívogatta, hogy ezt a 
boldog vízzúgást hallgassa. Ez az élet egyetlen jele ebben a végtelen és 
könyörtelen halálban. — Szinte elbűvölte a víz surranó, örvényes játéka..." 
(Hadd jegyezzem meg, hogy A víz örökké él címen Szenteleky cikket is írt a 
Napló egyik 1930-as számában.) 

A végkifejletben Róbert elborult tudatát a krisztusi kegyelemért, a 
békéért esdeklő  elpusztult millióknak az éneke tölti ki. Írónk m űvészete csak 
a csúcspontján produkálhat ilyen sorokat: „Róbert felállt a híd karfájára. Ő  
lesz a karmester! Lassan, méltóságosan, ünnepélyes gesztusokkal vezényelte 
a láthatatlan énekkart és maga sem vette észre, amikor a vízbe loccsant. Abba 
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a vízbe, amely évezredek óta siet, kanyarog, tovasiklik, de sohasem állt meg az 
emberi gonoszság előtt." Nem csupán a pacifistának az állásfoglalását fejezi ki 
ez a megdöbbentő  látomás. Azért is lehet a jó értelemben vett propagandánál 
több ez a történet, mert az író Róbert esete által — akaratlanul — önmagáról is 
vall. A mérges gázok ugyanis — megtéveszt ő  barackillatként — a légzőszerven 
keresztül fenyegetnek ahogyan abacilusokaz író tüdejét. Aligha véletlen tehát, 
hogy írónk éppen a légzőszerveken át támadó foszgént, ezt az alattomos harci 
mérget választotta ki mint milliók pusztulásának okát 

A Herceg János által szerkesztett válogatás élére állított szövegek is 
összefüggnek szerz őjük sorsával: csupán lazábban. Az els ő  három az író 
társadalmi-kulturális programját illusztrálja, jóllehet m űvészi színvonalon. 
Ez bizonyos mértékben még a Tilike már tíz éves múlott címűre is vonatkozik, 
holott ez meghökkentően, néhol szó szerint tükrözi Szentelekynek a Vajda-
sági Írás szerkesztésével vállalt elkötelezettségét. El őször is egy családias 
ünnepélyen a kisebbségi sorsukat öntudatosan vállaló magyarok gy űlnek 
össze, s a házigazdát vezérként tisztelik. Róla egyébként csak annyit tudunk 
meg, hogy Ernő  a neve, helyette ugyanis a tiszteletes beszél, a többi között 
akkor, amikor felköszönti: „O az, aki összefog bennünket, szatócsokat és 
papokat, diplomásokat és kisgazdákat, és öntudatossá teszi hitünket és 
fajiságunkat. O az, aki egymásba akasztja kezünket és azt mondja: szeressé-
tek egymást, hiszen testvérek vagytok, egy családnak gyermekei..." A név-
napja alkalmával felköszöntött házigazda szerénykedve válaszol s a szere-
tetet emeli ki, minta kisebbségi közösség összeköt ő  erejét. Amit mond, abban 
semmi újdonság sincs. Nyilván azért beszél így, hogy mindenki megértse: a 
dzsentri származású Zsiga bácsin, a jogász Jóskán és a m űvelt Lőrinczin 
kívül a paraszt Török Pista és a kéménysepr ő  Buzási is. Szenteleky valójában 
azért írta ezt az elbeszélést, hogy ily módon is hirdesse: a kisebbségi sorsban 
nem lehetnek a társadalmi beosztás vagy az anyagi körülmények által meg-
határozott osztálykülönbségek. Ezt azáltal is nyomatékosítja, hogy Cilike, a 
társaság szépe nem az urak közül választ jövend őbelit, hanem az életer ős 
parasztfiúban véli megtalálni jöv őjét. Túl sok a szereplő  egy elmélyültebb 
emberkép megalkotásához, s a társalgás sem tartalmaz többet a kisebbségi 
élet időszerű  problémáinál, a kulturális önvédelem szükségességénél s an-
nál, hogy Tilike, a kisfiú már jól tud szerbül, s ezért nyilván sokat ígér a sorsa. 
Mégsem elvetend ő  ez a felszíni művészet, hiszen irodalmunk története 
szempontjából kulcsfontosságú. A maga nemében ugyanis utópiának tekint-
hető : arról vall benne Szenteleky, hogy milyennek szeretné látni azokat az 
embereket, akikkel együtt akarna cselekedni. 

Ha itt az ünnepi hangulatnak s az ebben elrejtett pedagógiai célnak 
megfelelően mutatkoztak az emberek, s ezért perspektivikusnak ígérkezett 
a jövő, akkor a sorrendben második darab, A sárszegi menyecske már a 
mindennapok feltételei között csak halványan csillanthatja meg a reményt. 
Mégis megcsillanthatja, minthogy az úri származású Alföldi már magától 
értődőnek veszi a szerb nyelv hivatalosságát, s más nyelv ű  hivatalnoktársá-
nak gorombaságát is (annál is inkább, mert az ugyancsak szerb kollégan ője 
viszont segítőkész). Emellett pedig abban a körben is barátságra talál, ame-
lyet már rég távol tudott magától. A magányos, „szegényes és szomorú élet ű" 
hivatalnokot ugyanis felvillanyozza a gyermekkorának színterér ől váratla-
nul feltűnő  parasztmenyecske, akinek csevegése egyszeriben él ővé varázsol- 
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ja, amit ő  már holtnak hitt. Ez a szöveg is példabeszéd-értékű, hiszen arról 
tanúskodik, hogy a kisebbségi életkörülmények között egy váratlan találkozás 
hirtelenében átértékeli az ezeréves osztályviszonyokat. Alföldi, a hajdani 
jegyző  fia számára azonban els ősorban az életrevaló nő  fontos a fiatalasszony-
ban. Ám egyáltalán nem véletlenül kelti fel az érdekl ődését éppen gyermekko-
rának tanúja, egy parasztasszony, akit, ahelyett, hogy — mint ősei — ő  is csupán 
egy kaland lehetőségét látná benne, a lakásukra, az édesanyjához invitál. 

A harmadik helyre a Kis kávéház című  elbeszélés került, amely — logika-
ilag nézve — az első  helyre kívánkozik. Ám csupán mai ésszel. Herceg János 
ugyanis 1944-ben nem azt a nyomorúságot akarta el őtérbe állítani, amely a 
trianoni döntést követően az itteni magyarság nyakába szakadt, hanem — 
ellenkezőleg — azt kívánta hangsúlyozni, hogy az önmagára utalt magyarság 
saját erejéből akart talpra állni. Ezért bújtathatta el némileg a Kis kávéház 
című, egyéni és nemzeti pesszimizmust árasztó, osztályönzésben reked ő  
történetet. Annak az életidegen úri írónak a panasza ez, aki számára Nagy-
Magyarország a még úgy-ahogy elfogadható életet jelentette. Nem naciona-
lizmusból, hanem a viszonylagos biztonság, egyes fontosnak tartott értékek 
érvényessége miatt. Hogy ez így van, arra az elbeszélés f őhősének sorsa a 
bizonyság, s azon sok emberé, kiknek tragédiája helyett áll a szóban forgó 
történet. Géza ugyanis, mint az új helyzetbe beilleszkedni képtelen hivatal-
nok, az utcára kerül, nyomorba jut, s a kocsmai hangulat a turánizmusnak a 
szólamait, a nemzeti búbánat szavait is el őcsalja belőle, s a következőket 
mondja a cigány pincérnek: „Az anyám beteg, Adolf. Maga, persze, nem 
tudja, mi az: maga mindenütt otthon van, de mi már ezer esztend ő  óta itt 
kínlódunk, harcolunk és idegenek vagyunk... Idegenek vagyunk... Adolf! 
Maga nem érti azt, mikor az emberben felszakad a vágy, az a vad, végtelen, 
hatalmas vágy: vissza az ősi, a gyermeki, a testvéri boldogságba! A fajtám, az 
agyonrugdosott fajtám fájdalma b őg most itta lelkemben." Itta fajta fogalma 
még az úri Magyarország retorikájára emlékeztet, \nem úgy, mint az elóbb 
tárgyalt, később született elbeszélésekben, amelyek immár egy új nemzetfel-
fogás jegyében születtek. 

Ha itt többnyire külsődleges élettények soroltattak fel, tehát az ábrázo-
lás vázlatos és rövid volt, akkor az Ervényesülni! már a nagy terjedelem által 
is a feladat tekintélyességét jelzi. Ez az elbeszélés nem csupán Szenteleky 
Kornélnak, hanem a vajdasági magyarprózának is egyik legkiválóbb alko-
tása. Mégsem véletlen, hogy eddig alig esett szó róla. Az Ervényesülni! 
ugyanis már a címében is azt a célt tükrözi, amely értelmiségünknek az 
alaptörekvésével volt egyenl ő  az utóbbi évtizedekben. Az elbeszélés tehát 
azt bontja atomjaira, amit m űvelődésünk sáfárai elrejteni igyekeztek. A 
kisebbség többséghez való helytelen alkalmazkodásának bels ő  drámájáról 
van itt szó, — egy hivatalnok tragikomikus esete ürügyén. Jen ő  átlagos 
képességű  karrierista, aki végül önkéntesen a besúgó szerepére is vállalko-
zik, csakhogy megnyerhesse az új szerb hatóság kegyeit. A véletlen azonban 
nem kedvez ambícióinak, minthogy felettesei nem soviniszták, s őt, a túlzott 
törleszkedésével még árt is önmagának. Hiába tagadná meg tehát az anyját, 
a feleségét, hiába szeretne Sz űcs Jenő  helyett legalább Evgen Szics lenni, 
hiába jelenti fel négygyermekes ismer ősét, aki kétségbeesett duhajkodásá-
ban a szerbeket szidta, hiába hallgat felettese pénzügyi manipulációjáról, a 
rossz túlzások végül betemetik. S talán az elárult ismer ős komikus félreérté- 
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séből születő  barátság kínálja a talpra állás lehetőségét. Az elbeszélés formája 
szerény, a pszichológiai realizmus kissé hosszú útján jár az író. Az erkölcsi 
szenvedély mégis elfogadtatta velünk a lélekvalóságnak ezt a részletez ő  
ábrázolását. Szentelekyt ugyanis ekkor már pedagógiai megszállottság kerí-
tette hatalmába, s az volt a célja, hogy mondanivalóját minél több emberrel 
közölje. Ezt művészi szinten sikerült elérnie, mivel h őse a mai olvasó tuda-
tában is életre kel. 

Szenteleky Kornél elbeszélői útja tehát A Hét melankolikusan lírai 
kisprózájától, az impresszionista vágyképekt ől a helyzetrajzig, az élettapasz-
talat epikai megformálásáig, majd ezen túlmen ően a típusalkotásig és az 
erkölcskritikáig alakult. Kiérlelt, egységes alkotásmódról vagy állandósult 
magas színvonalról itt sem beszélhetünk. Viszont annál inkább szólhatunk 
kiemelkedő  szenzibilitásról s ennek megfelel ő  alkotói telitalálatról. Még 
akkor is, ha vezérünknek nemigen voltak illúziói saját írói képességeit 
illetően (eltekintve a Vajdasági Írás megsz űnését követő  hónapokat, amikor 
egy nagy kisebbségi regény születését emlegette), s ha energiáját a 
művelődési élet szervezésében tudta els ősorban hasznosítani. 

(Folytatjuk) 

Juhász Erzsébet 
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EGY MŰVÉSZ FILOZÓFUS HALÁLÁRA 
OTO BIHALJI-MERIN (1904-1993) 

Tizenhárom nappal kilencvenedik születésnapja előtt, múltév december 21-én elhunyt 
0 t Bihalji-Merin, korunk egyikjeles, fáradhatatlankutatója, kiváló ismer ője és megújí-
tója Enciklopédikus műveltségű, széles tájékozódású és örökké kísérletez ő  szellemű  
művész volt Ez a szellem nemcsak szépirodalmi műveiben: regényeiben, dráriláiban, 
útleírásaiban, naplóiban, önéletrajzi jelleg ű  emlékezéseiben jutott kifejezésre, hanem a 
modern irodalom, művészet és kultúra értékeinek a felismeréseiben is. 

Munkásságának legfontosabb eredményeit sok esetben el őbb ismerte meg a 
nyugat-európai olvasó, mint hazája. Érthet ő  is ez, mert legjelentősebb művei 
először külföldön jelentek meg, s csak később, miután lefordították őket, nálunk 
Utolsó nagy alkotását, a négykötetes Goya-monográfiát is németül írta egy német 
kiadó számára. Hazai kiadása— a háborús id ők miatt— minden bizonnyal késni fog. 

Egyik legfontosabb törekvése az volt, hogy a m űvészet történetét mint 
evilági egységes folyamatot vizsgálja és ismertesse. Szerinte az ázsiai és 
afrikai primitív művészet éppúgy hozzátartozik a modern világképhez, mint 
az ősi mítoszok, vallások és új művészi irányzatok. 

Ezt a szintézist valósította meg A m űvészet revíziója című, 1979-ben kiadott 
monográfiájában, amelyben összefoglalta mindazt, amit élete során ebb ől a 
témakörből átgondolt, izgalmas kérdésként vizsgált és írt. Egyebek között azt 
tanulmányozta, hogyan függnek össze a m űvészetek az ember helyzetével, mit 
kérdez, mit ígérhet az emberi szó, kép, zene, egy-egy építmény és üzenet. 

Gazdag és szerteágazó életm űve egységbe fogja a tudományt és a m űvé-
szetet a filozófiával, a vallásokkal, a mítoszokkal, az emberiség id őtálló doku-
mentumaival. Ő  írta a legjobb monográfiát a primitív és naiv művészetről és 
alkotókról. Ugyancsak ő  vizsgálta, hogyan hat a modern kor a művészetek 
fejlődésére. Az atomkorszak, az elektronika, a képi kifejezés és a montázstech-
nika térhódítását mára két világháború közötti években felismerte. 

Szerencsés alkotói egyéniségét egyaránt köszönthette tehetségének, 
különös adottságainak és szerencsés életének. Mindig ott volt, ahol zajlottak 
az események, ahol a művészetben új, jelentős kezdeményezések történtek, 
vagy fordulópont állt be a történelemben. Személyesen megismerhette a két 
világháború közötti időszak legnagyobb íróit, festőművészeit, gondolkodó-
it. A háború után is folytatta a kortársaival való párbeszédet. 

Ihletői közt ott találjuk a francia szürrealizmust és a német expresszionizmust 
Barátja volt Piccasónak és Brechnek A Hitler hatalomra kerülése el őtti években Berlin-
ben Lukáccsal vitatkozott Moszkvában jelen volt a modern törekvések utolsó lobbaná-
sainál. A spanyol polgárháborút közelről láthatta, és könyvet is írt róla. A második 
világháborút hadifogolyként élte át Err ől szól a Viszontlátásra októberben dinű  regénye 

A világégés utáni években, mikor megkezd ődött Nyugat felé a nyitás, könyvet 
írt Jugoszlávia — ország a világok közt címmel. Ekkor kezdeményezte elsőként az akkor 
még gyanúsnaktartottBrechtm űveinekkiadásátés színrevitelét Srlcras7álltPicassó-
ért és Thomas Mannért egyaránt Az ő  j óvoltából ismerhettékmeg a jugoszláv olvasók 
Kafka és Faulkner munkáit, akik abban az id őben Nyugaton is alig voltak ismertek 

Így élt és alkotott Oto Bihalji-Merin, a m űvész filozófus. Életét a halál 
sem szakítja meg, mert műveiben tovább fog élni szelleme. 

DÉSI ÁBEL 
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A BÁCSKAI HARANGÖNTŐ  
A NYOLCVANÉVES ILLÉS SÁNDORRÓL 

Illés Sándor az az író, akit eddigi életútján mindvégig elkísérte szül őföldjé-
nek, a Bácskának ragyogó égboltja s mérhetetlennek tetsz ő  láthatára. De 
elkísérte őt útjára a bácskai ember küszöbén megvackolt félelem és szoron-
gás, az otthonukért remegők és reszketők hol mindent feladó és rejt őzködő, 
hol elszántan dacoló és a magasságot fürkész ő  pillantásának tompa fénye is. 
Ő  az az író, aki — a hajdani peregrinusok legszebb hagyományaihoz híven — 
azért hagyta el a szül őföldjét, hogy a legapróbb részletekig mindent 
megőrizhessen belőle, a tavaszi gyepsor illatától az őszi szüretek hangulatá-
ig, a mama óvó tekintetétől a szívnek oly kedves körtefa termésének feled-
hetetlen zamatáig, mindent-mindent, ami az otthon hangulata által fénybe 
és sötétbe öltöztethet gesztust és látványt, indulatot és emléket. A peregri-
nus behunyt szemének zárt ragyogásában a maga sérthetetlenségében őrzi 
az otthoni tájat. „A szül őföldhöz való kötődés szálai olyanok, akár az eltép-
hetetlen köldökzsinór. Táplálják egész életén át az embert — írta egyik 
hazaküldött üzenetében a ma ötvenéves író. — Így vagyok én is a szül őfa-
lummal, Temerinnel: hallom a harangjait olykor, a hazatér ő  nyáj kolompja is 
kísért, látom bíboros alkonyatait és azt a régi csordakutat. Hallom a mama 
hangját, s ott futok utcáin szepl ős kisgyerekként." 

Nehéz eldönteni, ki lett gazdagabb ezzel a szerencsés „találkozással": 
az író, aki soha ki nem apadó ihletforrásra s nem utolsósorban éltet ő  és 
megtartó erőre lelt Bácska óarany színeiben, vagy a szül őföld, mely útjára 
bocsátotta hűséges krónikását, újkori történetének nagy freskókészít őjét. 
Egy bizonyos: a magyar irodalomban immár szép és gazdag hagyományok-
kal rendelkező  Bácska-kép lett Illés Sándor életm űvével sokszínűbb, tartal-
mában pedig bölcsebb és okosabb. 

Illés Sándor 1914. február 14-én született Temerinben, a történelem 
viharaitól nem kímélt bácskai kisvárosban, s a tanyán, a Gyepsoron szerzett 
gyermek- és ifjúkori benyomások és élmények egy életre meghatározták 
világlátását és emberképét. „A hejehujás Bácska, ahol minden tejjel-mézzel 
folyó Kánaán", ahol — az írótárs, Herceg János szerint — kerek két évtizedig 
tartott a millennium káprázata, minden nagy utazására elkísérte az írót, s 
vezette ceruzáját, ha vallomásra szólította a komorságából soha nem ocsúdó 
idő. A lelkiismeret-vizsgálat nagy kérdésére: hova is tartozom? — Sirató című, 
1977-ben megjelent önéletrajzi vallomásában kérdéssel felel. „Oda, arra a 
távoli tanyára, és itt csak vendég vagyok, szökevény, vagy fordítva? Futok 
így a másik énem elől, s borzongva fordulok hátra, magam mögött kutatva 
Prága régi terét, a macskaköveket vagy Berlint, az Alexanderplatzot. Néha 
úgy érzem: az a tanya mindennél csodálatosabb." A pillanatnyi kételyek 
ellenére azonban rendíthetetlen a bizonyosság — s Illés Sándor eddigi 
életműve, a két tucatnyi könyv és fél évszázad b őtermésű  publicisztikája ezt 
igazolja —: a régi nyarak világa jelenti az otthont, ahol sohasem volt vigasz-
talan az éjszaka és a sötétség. 

Pályáját újságíróként kezdte, 1936-ban lett a zombori Új Hírek felel ős 
szerkesztője, 1941-től 1944-ig ugyanott a Délvidék főszerkesztőjeként je-
gyezte a lapot. A Szabadkán megjelen ő, nagy múltú liberális Napló és az 
újvidéki klerikális Reggeli Újság mellett az Uj Hírek valóban vidéki lapnak 
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számított. Mindössze négy újságírót foglalkoztatott a f őszerkesztő, Gyön-
gyösi Dezső, s így nem csoda, hogy mindenki mindennel foglalkozott: 
bírósági tudósításokat írt, fordította a belgrádi Politika cikkeit, vette a vidéki 
telefonokat, lejegyezte a rádió hírm űsorát, közben elvégezte a korrektúrát 
és a tördelést is, hogy este nyugodt lelkiismerettel foglalja el helyét a Kaszinó 
úri társaságában. Illés Sándornak azonban akkor már „híre volt". Alig volt 
tizennyolc éves, amikor 1932-ben Csillaghullás címmel Újvidéken megjelent 
első  verseskötete, melynek nyomdaköltségeit egy zsidó keresked ő, Vértes 
Árpád fizette ki, eladásra szánt példányaival pedig az ifjú költ ő  maga házait, 
többnyire sikertelenül, miközben azon gondolkodott, mi is a lényege a sokat 
emlegetett gazdagságnak, mellyel a bácskai ember oly nagy el őszeretettel 
hivalkodott. „Verseket írtam, megnövesztettem a hajam, rumot ittam és an-
tiklerikális verseket írtam, Újvidéken nyomta ki a Forum nyomda..." — 
emlékezett egykori önmagára vallomásos kötetében az író. 1934-ben Halott 
mesék címmel megjelent második verseskötete is, ezúttal Nagybecskereken, 
majd újabb négy esztendő  elteltével, 1938-ban egy zombori kiadó közzétette 
Virradatban című  elbeszélésgyűjteményét. Kamaszosan dacosak, lázadóak —  
s egyben lázítóak is — ezek a korai könyvek, az els ő  lépések azon az úton, 
amely a földrajzi otthon küszöbét ől a szellemi haza békés nyugalmához 
vezeti az írót. „Akkor még én se tudtam — írja korai útraindulásáról az író —, 
hogy nemcsak az elemózsiás kosár van telis-tele, hanem a szívem is, örökös 
útitarisznyám. Innen vittem a tisztességet és a tisztaságot, a keménységet és 
a szorgalmat, a lágyságot és az alázatot, az emberséget és a minden iránt való 
érdeklődést, a félelmet és a bátorságot, a megbánást és a dacot; csak akkor 
még nem tudtam, hogy ennyi minden belefér egy iskolába induló paraszt-
gyerek remegő  szívébe." 

Illés Sándor a második világháború után Budapestre költözik, ahol 
három és fél évtizedet tölt a Magyar Nemzetnél. A szíve azonban mintha 
továbbra is ugyanúgy remegne, mint az iskolába induló hajdani parasztgye-
reké. A napfényben úszó, der űs Bácska is egyre sötétebb lesz, átitatja a 
félelem és a szorongás. Lassan köréje kérgesedik a férfiúi gond. Egymást 
követik a regények, melyek a szül őföld valódi múltját és jelenét hivatottak 
bemutatni, közös vonásuk pedig a bujtatott félelem és a rejtegettt szorongás. 
A pénzcsináló (1980),Az utolsó napok (1982), a Felszáll a köd (1983), A fekete bárány 
(1983), a Vihar után szivárvány (1988) című  regényeiben bemutatott bácskai 
embereknek egyetlen közös vonásuk van: a ki nem mondott, a néven nem 
nevezhető, a le nem leplezhető , de mindent meghatározó félelem. Érez-
hetően valami történt a tájon, valami megcsúfolta a gyermekkor napsütést ő l 
beragyogott világát. 

„A vihar hirtelen csapott a falura, akár a vércse a csibére, amely nem 
talált anyja szárnya alá." Ezzel a jellegzetes mondattal kezdi az író A pénzcsi-
náló című  regényét, de kezdhetné vele bármelyik kés őbbi művét is. Fekete 
János „pénzhamisító" élettörténetének valós alapja volt, a zseniális szélhá-
mos, a nincstelen parasztból lett dúsgazdag vállalkozó, Bujdosó Ferenc 
alakja búvik meg mögötte, akivel a bosszú pillanatában ellenségei kegyetlen 
módon bánnak el, fiával együtt rágyújtják a szárkúpot, szinte máglyán 
égetik el. A regényben — mely a két világháború között él ő, immár kisebbségi 
sorsba kényszerített délvidéki magyarság társadalmának teljes képét mutat-
ja be — a leírhatatlan eredet ű  és meghatározhatatlan áradású félelem játssza 
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a főszerepet. Mindenki fél valamit ől, valamitől, ami létében fenyegeti őt és 
a családját, valami rejtőzködő  hatalomtól, valamitől, ami egész életükre 
rátelepszik, és akit hatalmába kerít, azt mindörökre igájába kényszeríti. 
Fekete János, amikor az els ő  kihallgatáson megtudja, mivel vádolják, kétség-
beesve próbálja bizonyítani ártatlanságát, hasztalan. Amikor cellájában 
egyedül maradt, nem érzett éhséget, „inkább csak szorongást, félelmet. A 
félelem a gyomrába is befészkelte magát. Olyan, minta k ő, feszíti. Menekül-
ne innen, ujjai görcsösen karmolnak az asztalba, tekintete riadt." De a 
félelemtől az őrmesternek is „megizzadt az üstöke", a kocsmáros arcán 
„verejtékcseppek gyöngyöztek", miközben „megfájdult a hasa, és beszaladt 
a reterátra". Amikor évekkel kés őbb Fekete Jánosra rátörnek gyilkosai, a 
halálfélelem keríti hatalmába: „...nincs semmi ereje, teljesen megbénul, talán 
már nemis él, régen halott, ez csak múlt életének visszavillanó fénye, ösztön, 
ami még ráng izmaiban, de ő  már nem ura magának, gondolatainak..." De 
félnek Illés Sándor regényh ősei valamennyien, néha valóban erősebb az 
ösztönük, mint az életkedvük és az élni akarásuk. Félnek valamennyien, akik 
valamilyen formában belekeveredtek a történelem sodrába, mert a lényeg: 
elképesztően kegyetlenül bánt a történelem a bácskai magyarokkal. S e 
félelemélmény igazi forrása ugyancsak a Sirató című  önéletrajzi vallomásban 
válik nyilvánvalóvá. „Most látom: apám sír. Ott áll az udvaron, a csillagokat. 
nézi és sír. Vajon mit láthatott? És hány ember sírt itt az udvaron, a kertben, 
a szobában, a kamra sarkában, kint a réten, a temet őben, ahol rászakadt a 
kegyetlen félelem, ami állandóan visszatér ő  vendég ezen a vidéken." Az író 
sejteni engedi, nagyon sok szörny ű  nap volt a bácskai magyarok életében, 
de a sok szörnyű  között is ott volt a legszörnyűbb, a legborzalmasabb; 
amikor ezrek és tízezrek voltak kénytelenek megásni saját sírjukat. S mert 
Illés Sándor íróként Babits Mihály nyomán tudja: „... a föladott igazság a 
világ testén sebet vág", megírja legtragikusabb könyvét, az Akikért nem szólt 
a harang című, mementónak szánt művét, az 1944 őszén sok tízezer, ártatlanul 
kivégzett bácskai magyarra emlékezve. Tömegsírba l őtt halottja szinte mind-
egyik délvidéki családnak van, s a néma titok nemzedékeken át ontotta 
magából a félelmet. Ezzel is számot kell vetnie annak, aki ragaszkodik 
szülőföldjéhez, aki éjszakánként a régi utcákról, a hajdanvolt diófákról és a 
hazaballagó csordáról álmodik. Becsületbe vágó kötelessége ez. Mint aho-
gyan a kötelességtudat hajt minden helytállást. Tudta ezt Adám Jóska bácsi 
is, aki 1920 óta télen-nyáron kinn állt a küszöbön, s várta a visszatér ő  
katonákat. Ez lett élete egyetlen értelme. 

A felelősségtudat példája ugyancsak a gyermekkori emlékek mélyén 
lappang. „Volt még egy körtefa a kiskertben, az olyan hatalmasra n őtt, hogy 
magasabb volt a kisháznál is, de a termése mindig korán lepottyant és 
szétlottyant. Öregapám azt mondta: semmirevaló körte. Varas volt az ága, 
férges, beteg, nem szerette azt a talajt. A kiskertben, amit a kisház, az utcai 
kőfal, az udvar fel ől meg az ólak és a szomszéd háza határolt, semmi sem 
termett, azt nem is igen műveltük: felverte a gaz és a dudva. Én szerettem 
ott tartózkodni" — olvasható a szül őföldet és a halott apát elsirató vallomás-
ban. 1991-ben az író üzenetet kap a Bácskából: idegen emberek kivágták a 
körtefát. Utolsó termését a jó szándékú rokon elhozta Budapestre. „Ultem 
csak a karosszékben — írja Illés Sándor —, némán a fájdalomtól, és görcsösen 
szorongattam markomban a körtét. Az üzenetet. Nem is tudom, ki küldte. A 
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nagyapa a múltból, ahogy szomorúan visszatekint rám? Vagy az a félmillió-
nyi magyar, aki riadt nyájként összebújva várja a vihar elvonulását? Talán az 
ősök, akik termővé tették a múltban azt az áldott televényt?" Majd így 
folytatja: ,,...tudnom kéne, ha nem is a Bibliából, akkor a történelemb ől, 
hogy a meddő  fák a tűzre vettetnek." Az író számára az egykori körtefa 
morális példázattá n ő, sorsához kötődik a történelem egésze, a gyerekkor, a 
szülői ház, a falu a tragédiákba fulladt emberi sorsokkal, az összebúvó 
félelem kínja, a némaság s az elnémítottak helyett történ ő  megszólalás. Mert 
Illés Sándor egész életm űvében arról beszél, amiről a megalázottak és a 
hallgatásra kényszerített bácskai magyarok nem beszélhettek. 

MÁK FERENC 

Kopeczky László 
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ÉGTÁJ  

SZABÓ JÓZSEF 

ZENEI ÉLETÜNK ALAPKÖVE 
125 ÉVES A SZABADKAI ZENEISKOLA 

A szabadkai zeneiskola Jugoszlávia jelenlegi területén a legrégibb ilyen 
tanintézet. 1868 óta folyamatosan működik. (Ennél korábban alakult egy 
Versecen, de megszűnt.) Hozzátartozik a város névjegyéhez, s az, hogy az 
intézmény 125 éve fennáll, azt bizonyítja, hogy a szabadkaiakban megvolt 
és megvan az igény a zenekultúra ápolására. Az iskolának több ismert tanára 
és nemzetközi hírnevet szerzett egykori növendéke volt és van. Jelenleg 670 
a tanítványok száma (116-an az előkészítőben, 414-en az alapfokú, 140-en 
pedig a középfokú zeneiskolában tanulnak), csaknem hetven tanár és né-
hány külmunkatárs foglalkozik a tanulókkal. A színvonalas munkát mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a számtalan díj, elismerés, amelyet a növendékek 
a különféle versenyeken kiérdemeltek. 

Szabadkán a zenei nevelés még a zeneiskola megalapítása el őtt meg-
kezdődött. Kevés adat áll erről rendelkezésre, de tudni, hogy 1758-ban a 
katolikus püspökség elrendelte a tanítóknak, tanítsák énekelni diákjaikat. 
Az 1777-es iskolareform eredményeként az ének kötelez ő  tantárggyá vált. 
1800-ban Szabadkára érkezett egy ifjú, tehetséges karnagy, Arnold György. 
Újdonságokat vezetett be az egyházi és a világi zene m űvelése terén, s 
lerakta a város zenekultúrájának alapjait. A városi tanácsnak javasolta a 
zeneiskola megnyitását, de mert a testület nem tett eleget kérésének, egyedül 
kezdte meg a hangszeroktatást. Az ő  nevéhez fűződik városunk els ő  nyilvá-
nos hangversenyének megtartása 1809-ben Palicson. Ez a zenekar a filhar-
móniai zenekar elődjének tekinthető. Arnold „zeneiskolája" 1814-től bizo-
nyos eszközöket kapott a várostól. 

A ZENEISKOLA MEGALAPÍTÁSA 

A XIX. század első  felében a zene egyre inkább a város társadalmi 
életének szerves összetev őjévé válik. A gimnáziumban az énektanulás köte-
lező  tantárgy. 1850-ben Kovács Vazul, a gimnázium igazgatója tanítja ének-
lésre a diákokat, s 1859-ben a rajziskolában ingyenes ének- és hangszerok-
tatás kezdődik. Abban az időben számos magán zenetanár m űködött. A 
legnépszerűbb hangszer a zongora volt. A Szerb Dalkör 1864-ben alakult 
meg, s Petar Stojkovi ć  orvos 1868-ban a zeneiskola megalapításának szüksé-
gességére figyelmeztette a városi tanácsot, mivel megsz űnt a katonazenekar 
és az egyházi zenekar is feloszlott. A tanügyi tanács egyhangúan elfogadta 
a zeneiskola megalapítására tett javaslatot, s az intézmény 1868. október 
16-án megkezdte működését. A gordonkaoktató Maga Géza, a hegedűtanár 
Sousek Vince, az énektanár Leonhard Barbaro lett. Igazgatönak Franki 
Istvánt nevezték ki, aki egyúttal a gimnázium igazgatói tisztjét is betöltötte. 
A tanintézet els ő  emberét a városi tanács nevezte ki, s 1874-t ői a zeneiskola 
igazgatója egyúttal a Szent Teréz-templom karnagya is volt. Abban az id őben 
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a zeneiskolai képzés három évig tartott, de a diákok ezenkívül még egyéves 
elméleti oktatásban is részesültek, mert a vezet őség tisztában volt azzal, 
hogy a hangszeroktatás elképzelhetetlen elméleti ismeretek nélkül. Évr ől 
évre egyre több szül ő  íratta be gyerekét ebbe az iskolába. 

1882-ben Gaál Ferencet nevezték ki a tanintézet élére. Az intézményben 
és a város zenei életében a helyzet nem volt éppen rózsás, s az iskolai munka 
mellett a konzervatív környezettel is meg kellett küzdenie. A zenei képzést 
komolyabb alapokra helyezte. Az általa készített tervezetben zongora tan-
szak, magasabb szintű  elméleti képzés és az addigi három helyett minden 
hangszer esetében hatéves oktatást irányzott el ő . Népszerű  művészeket is 
meghívott vendégszerepelni Szabadkára. Így például 1886. december 17-én 
a világhírű  budapesti Gubay—Popper-kvartettet, 1887-ben pedig gróf Zichy 
Géza zeneszerz őt és 'zongoraművészt láthatta és hallhatta a szabadkai kö-
zönség. A hangszer és ének tanszakon bevezették a hatéves képzést, s 
1890-ben megnyílt a zongora tanszak is. A tandíj kötelez ő  volt, a szegényebb 
sorsú tanítványok azonban kezvezményben részesültek. 

A FILHARMÓNIA MEGALAPÍTÁSA 

Gaál halála után Lányi Ernő  került a zeneiskola élére. Kiváló szervez ői 
képességei itt kifejezésre juthattak. Magas mércéket állított fel, odaadó, 
lelkiismeretes munkát követelt meg, úgyhogy gyorsan teljesen átszervezte 
a tanítást az iskolában. Emellett jelent ős mértékben hozzájárult az Iparosda-
lárda zenei színvonalának emeléséhez, de bekapcsolódott a Szerb Dalkör 
munkájába, s megalapította a Munkás Dalegyletet és a Ludasi Dalkört is. 
Energiájának nagy részét mégis a zeneiskolai oktatás korszer űsítésére fordí-
totta. Azután, hogy 1907. március 1-jén letette a hivatali esküt, hozzákezdett 
annak az elvnek a megvalósításához, hogy a zenei oktatás egyik f ő  célja a 
továbbtanulásra való felkészítés, a szakemberképzés. Az oktatás id őtartamát 
hatról hét évre növelték; kivételt képezett a szólóének és a fúvós hangszer 
szak, ahol maradt a hatéves oktatás. Lányi a zeneszerz ő  tanszakot is beindí-
totta. A sikeres munkának köszönhető, hogy nem volt év, amikor 150-nél 
kevesebb tanulót írattak volna be a szül ők. 

Egyébként 1909. szeptember 30-át tekinthetjük a Szabadkai Filharmónia 
megalakulása időpontjának, mert a városi tanács ekkor fogadta el a létesíté-
sére vonatkozó rendelkezést. 

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN 

Lányi nyugdíjazása után a tanintézet élére Cvetko Manojlovi ćot, a 
belgrádi zeneiskola megalapítóját nevezték ki, aki aktív szerepet vállalt a 
város zenei életének gazdagításában. A növendékek közül többen nagyobb 
zenei központokban folytatták tanulmányaikat, mint például Mirko Kramer, 
a Hauzer fivérek, Ivan Pinkava, Milkó Cora. 1935-t ől az intézmény élén 
egészen a háború kitöréséig Josip Herman állt. Több diák és tanár, köztük az 
említettek közül az els ő  kettő  is, a fasizmus áldozatává vált..A háború után 
a vasútállomás parancsnoka úgy rendelkezett, hogy nyissák meg a taninté-
zetet, mégpedig elsősorban a vasutasok családtagjai részére. Két hónap 
múlva Ivan Rukavina vezérőrnagy állami intézménnyé nyilvánította Miro-
ljub Állami Zeneiskola elnevezéssel. Szerb és magyar nyelven folyt a tanítás. 
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Ebben az időszakban az első  igazgató Željko Straka volt. A hagyományok 
alapján egyúttal a Filharmóniai Társaság elnöki tisztét is betöltötte. Mellette 
még Milan Asić, Vlado Kobler és Zvonimir Cigli ć  is részt vett a filharmónia 
munkájának irányításában. 

1946. november 13-ától 1966-ig, 1954 és 1958 közötti megszakításokkal, 
az iskola élén Milkó Cora állt. Az intézet 1948-tól valódi szakemberképz ővé 
vált, ahol a középfokú oktatás keretében általános és szaktantárgyakat ta-
nulnak a diákok. A tanári kar és a növendékek tevékenyen bekapcsolódtak 
a város zenei életébe. Érdemes megemlíteni az els ő  operaelőadást, amelyet 
az iskola fennállásának nyolcvanadik évfordulója alkalmából tartottak a 
tanítóképző  kórusával és a filharmóniával közösen. A Nikola Šubi ć  Zrinjski 
című  operából adtak elő  részleteket. 

Az iskola keretében működik a Szerbiai Zeneművészek Egyesületének 
alosztálya, amelynek aktív tagjai voltak Jelka Asi ć, Bordás Lajos, Lévay Mátyás, 
Milkó Cora, Mirko Molnar, Molcer Mátyás és Segedin čev Ulreich Irén. 

Eredményes munkájáért az intézmény 1968-ban megkapta a város Ok-
tóberi Díját. 

A FILHARMÓNIA ÉS AZ OPERA 

A Szabadkai Filharmóniát 1908-ban Lányi Ern ő  alapította. Irányítása 
alatt a zenekar a zeneirodalom remekm űveit szólaltatta meg. Olyan ismert 
művészek léptek fel a zenekarral, mint Bartók Béla és Pablo Casals. Lányi 
halála után lanyhult a munkakedv, majd 1945-t ől, Željko Straka irányítása 
alatt, ismét fellendült. Egy évvel kés őbb a Filharmóniai Társaság elnökévé 
Milkó Corát, karnagyává és m űvészeti vezetőj évé pedig Milan Asi ćot válasz-
tották meg, aki — kisebb megszakításokkal — a hetvenes évek közepéig 
irányította a zenekar munkáját. Rajta kívül még — többek között — Borislav 
Peščan, Vlado Kobler, Zvonimir Cigli ć, Jakov Gotovac, Oskar Danon vezé-
nyelte. Szólistaként felléptek: Milkó Cora, Bordás Lajos, Segedin čev Ulreich 
Irén, Jelka Asić, Miroslav Čangalović, Melita Lorkovi ć  és Dušan Trbojević . 

Az operatársulat megalakításának ötlete is a zeneiskolától származik. Az 
együttes 1951 és 1954 között működött. Ez alatt az id ő  alatt 300 el őadást, 
ebből 21 bemutatót tartott. Műsorán olyan népszerű  művek szerepeltek, 
mint amilyen a Traviata, a Pillangókisasszony, Az eladott menyasszony, a Carmen. 
Operetteket is játszott. Karmesterei Milan Asi ć  és Boris Pašćan, tagjai pedig 
Petz Marika, Jelka Asi ć, Ana Ivanišević, Németh Rudolf, Bodrogi Lajos, Vanj a 
Matulić, Aleksandar Marinkovi ć  és mások voltak. Egy balettegyüttes is 
működött Radomir Milošević  vezetésével. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 111. 

Fél évszázaddal ezel őtt a magyar közéletben jelentős eseménynek tűnt az az 
írói társulás, amely Röpirata nemzetnevelés ügyében címmel keresett kivezet ő  utat 
a háborúból. A „nemzetnevelés" témája nagyon id őszerűnek látszott, hiszen 
szélsőségek között folyt a világnézeti harc, s így Veres Pétert ől Zilahyn és 
Illyésen át Márai Sándorig meglehetősen különböző  elvek jutottak kifejezésre. 
Márai a polgár szemével nézett szét, Veres Péter a népi szemlélet nevében szólt, 
úgyhogy a végletek között csak egy dologban azonosultak, hogy „legyen vége 
már, legyen béke már!" — ahogy Babits jajdult fel az els ő  világháború utolsó 
napjaiban. Mindez persze nem hatotta várva várt béke eljövetelére, s amikor a 
háborúnak mégiscsak vége lett, a magyar írók magatartása is lényegesen meg-
változott. Egy idő  múlva Márai nyugati emigrációba vonult, akárcsak Zilahy, 
Veres Péter meg szerepet vállalt az új rendszerben. Az említett röpirat feledésbe 
ment, ötven évig senki sem beszélt róla. Most is inkább csak az emlékét idézi fel 
a pozsonyi kiadó, amely Márai sz űkebb hazájának igézetében jelentetett meg 
válogatást az író publicisztikájából. Én nem láttam a kötetet, de abban a szeren-
csés helyzetben voltam, hogy meg tudtam szerezni Márai odakinn írt munkáit, 
versei és regényei mellett a naplóját is. Így nézeteinek szigorú átalakulását is 
tudomásul vettem, s azzal együtt a nyugati világ szabadságot hirdet ő  elveit, 
szemben a szellemi provincializmussal. Felesleges hangsúlyozni, hogy ebben a 
minőségi verseny és a szabadpiac elve is benne volt, szóval a polgári világnézet 
egész gyökere. De hát Márai kezdett ől fogva öntudatosan polgárnak vallotta 
magát, ezt hozta hazulról, a kassai szül ői házból, ahol a közjegyzői iroda 
jövedelme megengedte az úri életvitelt. Márai persze már a világpolgár fölényé-
vel idézte vissza az Egy polgár vallomásai című  regényében otthoni emlékeit, azt 
is mosolyogva megemlítve, hogy a százkilós nagymama mindennapi sétájára 
indulva nem bírta ki, hogy útközben be ne vágjon tíz deka prágai sonkát. Igy 
aztán bírálata is nagyvonalúan tért napirendre a polgári életformán, de hang-
súlyozva a középosztály humánumának törvényeit. Nem ok nélkül idézve 
említett röpirata elején Marcus Aurelius megért ő  és mindenbe belenyugvó 
elvét: „Az emberek egymásnak születtek, oktasd őket, vagy viseld el őket" 

Ezt a megértő  bölcseletet Márai hazátlansága idején sok minden meg-
keserítette. Elég híressé vált versét idézni, a Halotti beszédet, amely az ember-
telen korról szól, s erősen rácáfol a római császár bölcsességére, pedig ma is 
ott ül lova hátán a római Capitolium el őtt minden lovasszobor példájára. A 
magyar irodalomnak két poémája örökít egy-egy korszakot: a Halotti beszéd 
és Illyésé, az Egy mondata zsarnokságról. Mindketten rettenetes csalódásukat 
örökítették meg. Egyik a polgárét, másika népfiét! Márai már nem érte meg 
az időt, hogy hontalanságából hazatérjen a Mikó utca fáihoz, s Illyés se 
váratta sokáig a halált. Még el őbb elment, mint amikor a népiség szellemét 
populista formák között élesztgetik. Így ha élnének, mind a ketten megta-
gadhatnák ifjúkoruk eszméit. A magyar irodalom és szellemi élet okulására. 
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A nemzetközi PEN Klub is megszólalt Jugoszlávia ügyében és mélyen 
elmarasztalta Dobrica Ćosićot, többek között. Nemzeti türelmetlenségben 
találta bűnösnek, s ez inkább visszhangja volt már a korábbi vádnak, még 
néhány szerb íróval kiegészítve a névsort, mintha a világszervezet sem akart 
volna lemaradni a nacionalizmus elítélésében. Pár hónappal ezel őtt a Pen 
akkori elnöke, Konrád György is érintette a jugoszláv kérdést itteni felszó-
lalásaiban, de mint aki nem akart visszaélni a vendégjoggal, közel sem volt 
olyan szigorú, mint most tisztújítása után az el őkelő  testület. Mi, akik 
negyven évvel ezelőtt figyeltünk fel Dobrica Ćosićra, s én le is fordítottam 
első  regényét, amelynek Messze még a hajnal volt a címe, el voltunk ragadtat-
va, hogy a háborús történetek sorában végre egy elfogulatlanul mutatta be 
hőseit, nemcsak a partizánokat, mint a többi regény. Cosi ćnál a csetnik is 
ember volt, s így a gyanútlan olvasót magával ragadta az író tárgyilagossága. 
Hogy már ott kezd ődött-e aztán nemzeti elfogultsága, amelyet az akkori 
kritika általános véleménye nem győzött ünnepelni, s így ez volt-e a lejt ő, 
amelyen nem lehetett megállni, nehéz lenne eldönteni. Tény viszont, hogy 
következő  regénye, az Oldódás, minden nagyvonalúsága ellenére a távoli 
múltból eredő  nemzeti öntudat egy sajátságosnak hitt lelkiségére vetett 
fényt. Itt a borzalmak még nagyobb és pusztítóbb arányokban ismétl ődtek, 
már-már a grand guignol térfogatában és így az említett nemzeti öntudat 
még nagyobb fényben mutatkozott. Ezt a regényét aztán hiába kínáltuk a 
pesti kiadónak. Talán nemis az említett nemzetieskedés felhangja miatt, csak 
az erőltetett nagyítás torzulásai idegenítették el. Pedig még emlékezhettek 
Ćosić  pesti megjelenésére az ötvenhatos forradalom napjaiban, amikor egy 
héten át csaknem ünnepelték, mint a titói emberségesebb szocializmus kép-
viselőjét, amit aztán Hét nap Budapesten című  röpiratában meg is írt. De hát 
engem is kifárasztott és elkedvetlenített a több mint ezeroldalas regény 
fordítása, olyannyira, hogy kés őbbi művei alig érdekeltek. Hogy mivé lett 
az említett, a távoli múltat idéz ő  nemzeti öntudat és sajátságosnak hitt 
lelkiség nála, nem tudom. Még megírtam méla hegedűszóban, a lehető  
legtapintatosabban kifogásomat, s utána már csak messzir ől hallottam újabb 
műveiről. S szinte elégtétel volt számomra, hogy ezt a hatalmas m űvét más 
nyelvre alig fordították, s újabb kiadása sem jelent meg. 

A PEN megbélyegzése itteni kezdeményezésre történhetett, hiszen a 
nyugati világban Ćosićról, az íróról alig tudtak, inkább mint az itteni kor-
mány elnöke vált valamelyest ismertté. Hatalma, de még csak befolyása sincs 
a PEN-nek, annál több baja a tagközpontokkal. Mint a pestivel a harmincas 
évek derekán, amikor Kosztolányi volt az elnöke, s le kellett mondania, mert 
lord Rothermere kétezer fontos ajándékát Móricz Zsigmondnak és Krúdy 
Gyulának ítélte oda, s ezért az egész vezet őséget kicserélték, korántsem a 
lovagiasság szellemében. Akkor kezdték a pesti irodalmi kávéházakban 
gittegyletnek nevezni a PEN-t. Szóval ez a legenyhébb elmarasztalás, amely-
ben most Dobrica Ćosić  részesült a nemzetközi szervezet megrovásával, s 
így sajnos már sem rá, még kevésbé a mai rendszerre nem lehet hatással 
rosszallásának kifejezése. 
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SILLING ISTVÁN 

KILENCEDEK KUPUSZINÁN (1.) 

A kilenced definícióját megfogalmazandó két fő  támpillérünk lehet: a hár-
mas szám és az ima. 

A három, Szemadám György szerint „talán a legfontosabb szakrális 
szám" (Hoppál M.—Jankovics M.—Nagy A.—Szemadám Gy.: Jelképtár. Helikon, 
Bp. 1990). Benne rejlik ugyanis az égiek és a földiek egyesüléséb ől létrejövő  
harmadik is, az ember, hogy az isteni megnyilvánulás beteljesedjék. Ugyan-
akkor az isteni rendet, a tökéletességet jelképezi, mint ahogy a világ hármas 
osztottságát is; valamint az id ő  hármas síkját: a múltat, a jelent és a jöv őt 
úgyszintén. Jelen van a szentháromságban, a háromkirályokban. De a nép-
költészetben ugyanígy a leggyakoribb, mondhatni mitikus szám. E szentnek 
is nevezhető  szám háromszorosa a kilenc. Ez a háromnak fokozottan való 
jelenlétét és erejét sugallja, feltételezi. 

Az ima pedig eredetileg Isten közelségét, jelenlétét jelentette, vagyis a 
szó használata által kontaktusteremtést Istennel. Imádkozni is annyit tesz: 
kérni, áldani, hálát adni, leborulni, segíségül hívni, körönyögni. Ez a rendít-
hetetlen hit és bizalom az isteni irgalmasság és kegyelem el őtt. 

A kettő  együttese a hatványozottan, kilencszer (3 x 3) elmondott imád-
ság, könyörgés valamely isteni személyhez vagy szenthez a kilenced. Álta-
lában a szent ünnepét megel őző  tiszteleti forma, a szent kultuszának eleme. 
Gyakorlata pedig vagy liturgikus, vagy vallásos népi gyakorlat, attól 
függően, hogy a templomban végzik-e pap jelenlétében és közrem űködésé-
vel, illetve a templomban, de pap jelenléte nélkül, vagy pedig otthon, csalá-
doknál több résztvev ővel, esetleg valaki egyedül. Tartamát tekintve megkü-
lönböztethető  a kis kilenced, amely kilenc napig tart, és általában az illet ő  
szent vigiliáján fejeződik be; illetve nagy kilenced, amely kilenc hétig vagy 
kilenc hónapig tart. A kilenc hétig tartó szintén a már említett ünnepi 
előestén ér véget. 

A rövidebb, lerövidített kilenced a trídium, a harmad, a három napig 
tartó ájtatosság, melynek sajátosságai, az id őtartamot kivéve, megyeznek a 
kilencedével. 

Dolgozatunk témája a Kupuszina (Bácskertes) faluban ma is gyakorolt 
ilyen ájtatossági formák. Kupuszina népe római katolikus vallású és vallásá-
hoz mélységesen ragaszkodó, hagyományait tisztel ő  és őrző  magyarság, 
amely a belterjes gazdálkodás, az endogám házasodás révén máig meg őrizte 
az igazi falu arcát és társadalmi rendjét. Vallási hagyományai szerteágazóak 
és gazdagok: a keresztelés, bérmálás, esküv ő, egyházi temetés szinte kivétel 
nélkül kötelező  a faluban élők számára. Vasárnap, illetve más ünnepeken a 
miselátogatás szintén, bár ez a fiatal férfiak körében csökken ő. A búcsújárás, 
zarándoklat része a kupuszinai ember vallásos életének. Archaikus népi 
imaismeretük igencsak figyelemre méltó. A szentek kultusza pedig éppen a 
kilencedek vizsgálata kapcsán deríthet ő  ki. 

Az egyházi év ünnepeit követve, adventt ől adventig haladva el őször 
szólnunk kell a karácsonyi id őszakban végzett kilencedről, a Szentcsalád-j ó-
rásról. Nem liturgikus gyakorlat, de a papnak és a templomnak is szerepe 
van venne. Élő, szép hagyománya ez a kilenced a kupuszinai népéletnek, s 
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napjainkban egyre terjed. Nem túl régi szokásról van szó, hiszen a falubéliek 
emlékezete szerint valamikor, e század húszas-harmincas éveiben vált ho-
nossá Kupuszinán. December 15-én este a falu papja a templomban szentbe-
szédet tart, énekelnek, majd megáldja és kiosztja a Szentcsaládot ábrázoló 
képeket (rámázott olajnyomatok) a faluban szervez ődött kilencedet végz ő  
csoportok vezetőjének. E csoport spontán alakul, rokonsági, ismeretségi 
kapcsolatok alapján. Általában az egymáshoz közel lakó asszonyok alkotják, 
ám ez nem kötelez ő. A vezetők a saját házukhoz viszik a képet, ahol a többi 
tag, rokonok, szomszédok már összegy űltek. Otthon minden családtag meg-
csókolja a képet, majd egy alkalmi, házi oltárra helyezik, amelyen feszület 
áll, gyertyák égnek és virág díszíti (általában a mindenszentek ünnepe után 
megőrzött néhány szál krizantém, őszirózsa vagy cserepes szobanövény, 
leginkább aszparágusz). A gazdasszony ekkor egy ponyvanyomtatványról 
a következő  beköszöntő  imát és felajánlást olvassa fel: 

„Üdvözlégy, Szűz Mária! Honnan van az, hogy azén Uramnak az Anyja 
jön hozzám szerény hajlékomba? Ó, de boldog vagyok, hogy e szentképet 
hajlékomban tisztelhetem és neki szállást adhatok. 

O, Szűz Mária, mi, a te méltatlan, fogadott gyermekeid, akik szentképed 
előtt itt összegyülekeztünk, mély alázattal lábaid elé borulunk és tör ődött 
szívvel bánjuk meg bűneinket, melyekkel anyai szívedet számtalanszor 
megsebeztük. Mosta te anyai szózatod fölébresztett bennünket b űnös álma-
inkból és részvevő  anyai pillantásod mélyen megihlette szívünket: azért 
visszatérünk hozzád bűnös utainkról és anyai kebledre borulva kérünk, 
fogadj vissza bennünket gyermekeid közé az Úr Jézus szerelmére, aki a 
keresztfán haldokolva anyánkul rendelt téged. Siess segítségünkre, ó Sz űz-
anyánk! és viseld gondunkat nekünk, a te gyenge lábon álló gyermekeidnek. 
Hogy a te különös szeretetedet és pártfogásodat megnyerjük, csupa gyer-
meki szeretetb ől oly ájtatosságot végzünk most, amely bizonyára tetszeni 
fog anyai szívednek. Szeretnénk, ó jó Anyánk, jöv őre sok örömet szerezni 
neked azon temérdek bántalomért és fájdalomért, amelyekkel úgy a földi 
életedben, mint azóta folyton keserít téged az egész világ. Es minthogy f őleg 
ezen úrjöveti idő  alatt különösen szereted gyermekeidet malasztokkal el-
árasztani, te Anyja a szép szeretetnek! és minthogy az egész világ visszhang-
zik most dicséretedtől, főleg az annyira kedves hajnali misék alatt: mi is teljes 
bizalommal számítunk azért kegyeidre, reméljük, b őven lesz azokban ré-
szünk. Emlékezzél csak vissza, ó jóságos Anyánk, arra az id őre, mikor isteni 
magzatodat szepl őtlen szíved alatt hordozva és napokig tartó téli utazás 
fáradalmai alatt kimerülve, az esti homályban Betlehem városába megérkez-
tetek és szűzi jegyesed hiába keresett éjjeli szállást a rokonoknál, ismer ősök-
nél, éppen várandós állapotod miatt senki sem akart hajlékába fogadni. 
Szegény Szent József mennyire restellette, hogy nem tud rólad ill ően gon-
doskodni. Ó, áldott Szűzanya, Mária, mily fájdalmasan eshetett neked ott az 
utcán állni, házról házra járdogálni. Mennyire lenézhettek, megszólhattak 
az átmenők! Ó, ha tudták volna, hogy te vagy az él ő  szentségtartó, aki a világ 
Megváltóját méhedben hordozod, aki áldást viszesz vele mindenhova; de 
szívesen elfogadtak volna! Ó, mily boldogok lettünk volna mi akkor, ha 
Szent József hozzánk kopogtatott volna be; de szívesen adtunk volna mi 
nektek szállást, de nagy szeretettel s nagy tisztelettel láttunk volna el min-
dennel. Miért nem tehetnők meg ugyanezt most? Szentképedet nagy tiszte- 
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Lettel fogadjuk szerény hajlékunkba, úgy, mintha csak személyesen itt tisz-
telhetnénk közöttünk. Reméljük, szívesen veszed t őlünk, ó Szűzanya, Szent 
Józseffel egyetemben e hódolatot és megáldod hajlékunkat meg családi 
életünket, mikor mi egész nap a te kedvedben járunk és a te méhednek áldott 
gyümölcsét ismételten imádással köszöntjük. Bármit gondolunk, beszélünk, 
cselekszünk, mindazzal neked kedveskedünk, ó Szűzanyánk, mint a mi 
legkedvesebb vendégünknek. Fogadd kegyesen e szolgálatunkat, úgy, mint 
az angyalok szolgálatát, akik körülötted valának. Egyúttal mi szerény tehet-
ségünk szerint egy szegény családot megvendégelünk ma a ti nevetekben. 
Ugye, jó néven veszitek e megvendégelést szent Fiadnak azon tanítása 
szerint: »Bizony, mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül 
cselekesztek, nekem cselekszitek.« F őleg pedig Isten szent akaratát teljesít-
jük nagy hűséggel az Úr Jézus azon tanítása szerint: »Ez azén eledelem, hogy 
annak akaratát teljesítsem, aki engem küldött.« És hogy még jobban kedved-
ben járjunk, ó Szűzanyánk, szent Fiadnak szentséges testével is tápláljuk ma 
lelkünket, hiszen e lelki eledelünket te készítetted nekünk, ó jóságos 
Anyánk, mikor az Úr Jézust méhedben fogantad a Szentlélekt ől: épp azért 
az Ur Jézus teste a te tested, az Úr Jézus vére a te szíved vére. Bármit rendeljen 
felőlünk a jó Isten, mi is veled mondjuk azért, ó Szűz Mária: »Íme az Ur 
szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint.« Ó Szűzanyánk, annyi ezerszer 
áldunk s magasztalunk téged, ahányszor az ég angyalai és szentjei, valamint 
e földön az összes jámbor hívek üdvözölnek és magasztalnak. Jézus szívének 
szerelmére, amely a te anyai szíved alatt pihent, kérünk téged, ó Anyja a szép 
szeretetnek, hallgasd meg szívünk legfőbb óhajtását. Ajándékozz meg min-
ket alázatos és szelíd szívvel, hogy az Úr Jézus malasztjában lehessen ré-
szünk és tudjunk az emberekkel megnyerően bánni, főleg a házi békét 
fenntartani, családi életünket megszentelni, a házi kereszteket békével t űrni 
és lelkünk örök üdvösségét biztosítani. Szepl őtlen szíved nyerje ki nekünk 
a bűn utálatát, az igazi b űnbánó életet és minden rendetlen szenvedélyeink 
legyőzését. S ha mégis az emberi gyarlóság megkörnyékezne bennünket, ó 
irgalmasságnak Anyja! ne hagyj elveszni bennünket, nyerd ki nekünk az 
őszinte megértés kegyelmét s a jó gyónás kegyelmét. Bárcsak ne szeretnénk 
mást e földön, mint téged és a te szent Fiadat! 

Ha pedig a halál órája elközelgett, mikor ott fekszünk halálos ágyunkon 
tehetetlenül s félelemmel és rettegéssel eltelve, akkor állj még csak igazán 
mellettünk, miként szent Fiad hal.álánái ott állottál a kereszt tövében. Szánj 
meg majd bennünket haláltusánkban és engeszteld meg nekünk szent Fia-
dat, a mi igazságos Bíránkat, hogy ne legyen nekünk ítél ő  Bíránk, hanem 
édes Üdvözítőnk. Gondolj vissza majd arra, mily tisztelettel fogadtuk hajlé-
kunkba szentképedet, mily szeretettel adtunk nektek szállást az Úr Jézus 
születése előtt! 

Akkor majd te is végy fel bennünket a te maradandó hajlékodba, az örök 
hazába, ahol aztán szünet nélkül fogunk neked szolgálni és téged dicsérni 
a te szűzi jegyeseddel, Szent Józseffel, ahol méhednek áldott Gyümölcsét 
veled együtt fogjuk imádni mindörökké. Amen." 

Ezt követően kezdődik a kilenced. Elvégzik a Szent Család litániát, az 
örvendetes rózsafüzért, énekelnek, imádkoznak. 

A családoknál végzett kilencedeknek általában, de ennek talán még 
nagyobb szerepe van a gyerekek vallásos nevelésében. A kisgyereket, amint 
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megtanul beszélni, imádkodni is megtanítják. Ebbéli tudását kamatoztathat-
ja ezeken az ájtatosságokon, hiszen az azokat vezet ő  személy figyelme 
mindig kiterjed a jelenlév ő  gyerekek aktivizálására, főleg az előimádkozói 
szerep kiosztásánál. Ezt figyelhettük meg az elmúlt esztend őkben is a Szent-
család-járási kilencedeken, ahol e karácsonyváró id őben a rózsafüzér imáját 
végig gyerekek mondták a titkokkal együtt. A többi, alkalmi imát, illetve 
éneket pedig itt nyílik alkalma a kicsinek megtanulni. 

A vallásos nevelést serkenti a Szent Család-oltár egész napos jelenléte 
is a lakásban. Az oltár elé az édesanya, nagyanya f őleg reggel, de napközben 
is le-letérdel imádkozni, fohászkodni. 

A tárgyalt ájtatosságunk az esti harangszóra ér véget, amikor is közösen 
mondják az Úrangyalát. 

A kép a családban marad másnap estig. Akkora következ ő  befogadó ház 
asszonya érte jön. A gazda-gazdasszony pedig ezzel az imával búcsúzik az 
ő  házában egy napot töltött szentelményt ől: 

„Ismét el kell válni tőled, ó Szűzanya, Mária, el a te szentképedtől. De 
legjobban az fáj nekem, hogy nem tudtalak úgy megtisztelni és úgy kiszol-
gálni, amint illett volna. Bocsásd meg hibáimat, hanyagságaimat. En ennek 
a fejében neked ajándékozom szívemet, lelkemet, a te szolgálatodra szente-
lem életemet, minden munkásságomat. Nem szeretnék t ő led többé elválni 
sem ezen, sem a másvilágon. Ó, jóságos anyám, térdre borulva kérlek, miel őtt 
szentképeddel hajlékomból eltávozol: add ránk áldásodat b őségesen és 
minden hozzátartozóimra. Bár mi is szent család lehetnénk! 

És most elkísérlek téged, jó Anyám, másik hajlékodba, ahol ismét nagy 
szeretettel fogadnak, akikre el őre is áldásodat kérem. F őleg arra kérlek, hogy 
a te tiszteleted kösse ismét össze a keresztény családokat szent szeretettel. 
Különösen pedig újuljon meg minden keresztény családban a ti példátok. A 
férjek feleségükben, ó Sz űz Mária, tégedet, a feleségek férjükben Szent 
Józsefet tiszteljék, szeressék s megbecsüljék. A házasság szentségét minden-
kor nagyra becsüljék és a házassági h űséget sértetlenül meg őrizzék. A ke-
resztény szülők a gyermekeket ismét Isten áldásának tekintsék és mint 
legdrágább kincsüket nem elkényeztetve, nem elhanyagolva, hanem isteni 
félelemben, jámborságban neveljék. Viszont a gyermekek szüleikben Isten 
helyetteseit tiszteljék, szeressék és nekik mindenben Isten akarata szerint 
engedelmeskedjenek, hogy így a keresztény gyermekek szüleiknek életét 
meg ne keserítsék, meg ne rövidítsék, hanem inkább megédesítsék, meg-
könnyítsék és megszenteljék. Ily kéréssel búcsúzunk el szentképedt ől, ó 
Szűz Mária. Reméljük, anyai áldásod mindig velünk marad. 

Jézus, Mária, József! világosítsatok fel, segítsetek és üdvözítsetek ben-
nünket. Amen. 

Jézus, Mária, József! nektek ajánlom szívemet, lelkemet. 
Jézus, Mária, József! álljatok mellettem végs ő  küzdelmemben. 
Jézus, Mária, József! veletek nyugodjék lelkem békében. Amen." 
Ezután a képet az új befogadó az ő  házához viszi. 
Ez a kilenced az egyetlen, amely nem az ünnep vigiliáj án ér véget, tehát 

nem a karácsonyt megel őző  estén. Ugyanis december 24-e már a szenteste, 
amikor mindenki a maga családjával költi el a vacsorát, vele együtt marad az 
éjféli miséig. Ezért is ér véget a Szentcsalád-járás kilencedje december 23-án, 
vagyis a szenteste el őtti napon. 
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A szentkép az utolsó befogadó családnál marad, akár egész évben, akár 
a karácsonyi ünnepkör végéig, Gyertyaszentel ő  Boldogasszony napjáig. 
Van, aki egész évben a tisztaszobájában tartja kis házi oltárának képeként, s 
oda járogat imádkozni. 

A népi erkölcs úgy tartja, hogy az e kilencedet végz ő  családoknak 
ajánlatos az id őszak alatt egy szegényebb családot vendégül látni, illetve 
élelemmel segíteni olyat, aki erre rászorul. 

A kilencedet végző  csoportok a karácsonyi ünnepek után külön-külön 
misét szolgáltatnak a közösen gy űjtött pénzből, s ezen a családok minden 
tagja jelen szokott lenni. 

A faluban 1992-ben mintegy 150 családban fogadták be a szállást keres ő  
Szent Családot. A résztvev ők száma egy-egy esten 9 és 35-40 között ingado-
zott. Fiatalabb adatközl őnk szerint „minél több helyen és minél többen 
végzik ezeket a kilencedeket, annál nagyobb a hatásuk. Es jelen pillanatban 
ezeket mind a békéért végeztük. A csoportok mind a békéért imádkoztak. 
Aki egyénileg elfogadja, hogy elvégez egy kilencedet, az másért is felajánl-
hatja, például a rossz családi életének javulásáért, vagy a szüleiért, a gyere-
keiért. De mi most mindig a békéért imádkoztunk, meg az elüldözöttekért, 
a menekültekért, a foglyokért. Nagy bajunk van most nekünk, s ezért imád-
kozunk a békéért". 

A Lourdes-i Szűzanya ünnepe február 11-e, több kupuszinai családban 
fogadott ünnep. Ezt megel őzően kilencedet tartanak a templomban is meg 
néhány háznál is. Itt már a liturgiának is fontos a szerepe. Az örvendetes 
rózsafüzért imádkozzák, és az „Úrangyalát végzi a kis Bernadett..." kezdet ű  
vallási éneket éneklik. Az egyik háznál a templomi ájtatossághoz hasonló 
módon, másutt viszont a régi hagyományok szerint az Arany lourdes-i kilen-
cedet végzik három óra hosszáig egy régi könyv végigimádkozásával és 
éneklésével. Adatközl őnk emlékszik még a mostani plébánost megel őző  pap, 
néhai Veszelity Pál esperes plébános vezette kilencedre, amikor az Üdvöz-
légy helyett így fohászkodtak: 

„Ú, lurdi szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!" 
Ezek a csoportok is adnak miséért, méghozzá egy szabályos rendben, a 

keresztjáró napok második napján. 
Szent József ünnepe a római katolikus egyház parancsolt ünnepe. Ki-

lencedét a templomban és két családnál végzik. A templomban a reggeli mise 
után a pap elvégzi a Szent József litániáját, könyörgést mond és elimádkoz-
zák a „Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József..." kez-
detű  imát, valamint a kántor énekel egy Szent József-éneket. 

(Folytatjuk) 
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KALAPIS ZOLTÁN 

JANUÁRI ÉS FEBRUÁRI ÉLETRAJZI KALAUZ 

HEGEDÜS JÁNOS 
(Szabadszállás, 1858. december 24. — Mez ő túr, 1923. január 19.) 

A homokos, jegenye- és nyárfasorokkal körülvett kiskunsági település 
szülötte, ahol apja tanító volt. A középiskolát Nagyszalontán, Mez őtúron, 
Sárospatakon és Debrecenben fejezte be, majd a pesti egyetemen jogot 
hallgatott. Közben úri házakban nevel ősködött, ügyvédi irodákban kör-
mölt, majd tanulmányainak befejezése után fiskálisként próbált elhelyez-
kedni, de mivel ez nem sikerült, az állami közigazgatás felé tájékozódott. 

Első  kinevezése, 1885-ben, jegyzői minőségben, Szapárifalvára szólt 
(Krassó-Szörény vármegye, ma Románia). A hivatalnokoskodás nem elégí-
tette ki, s ezért a jegyzői foglalkozás elméleti és gyakorlati kérdéseivel 
kezdett foglalkozni. 1888-ban egy Kecskeméten (Jegyzői szigorlatok...) és egy 
Mezőtúron (Ismétlőkönyv a jegyz ői vizsgára kezdők számára) kiadott kéziköny-
vével keltett figyelmet szakkörökben, s még abban az évben meghívták 
Torontál megyébe aljegyz őnek. Itt 1889-ben jegyzői szaktanfolyamot indí-
tott, amely a maga nemében első  volt az országban. Már aJegyzői szigorlatok... 
című  könyvének előszavában önérzetesen vallotta, hogy,,... e téren csaknem 
egészen újat akartam alkotni". Ezt a törekvést folytatta a jegyz őképzéssel is: 
a tanfolyamot, ahol ő  volt a vezető  tanár, ettől kezdve, nagy érdekl ődés 
mellett, minden évben megtartották Közben Hegedüs folytatta szakírói 
munkásságát is, azzal, hogy könyvei most nagyobbrészt a becskereki Pleitz 
Fer. Pál nyomdájának kiadásában jelentek meg (Magyar örökösödési eljárás..., 
1889; Községi ügyviteli szabályok I—II., 1891; Községi pénzügytan, 1891; Magyar 
közigazgatási jog..., 1892; Tiszti irálytan, 1892; Közigazgatási törvénytár I—IV., 
1894-95; Egyházpolitikai törvények, 1895; Magyar államjog, 1895; A nyilvános 
betegápolás ügye, 1899). Az ő  szerkesztésében készült a Torontálmegye szabály-
rendeleteinek gyűjteménye (Nagybecskerek, 1909) és a Jegyzői Almanach több 
évben. 

Még szapárifalvi jegyzősködésének idején kiadta a Krassó-Szörényme-
gyei Jegyzői Ertesítőt, Nagybecskereken pedig a Községi Közlönyt, majd a 
Községi Közigazgatást. Ezekben tette közzé közigazgatási tárgyú szakcikke-
it, irodalmi próbálkozásait, útleírásait viszont a Torontál közölte. 

Hegedüs János munkásságának sajátos területe a negyvennyolcas em-
lékek begyűjtése. Még 1896-ban hivatalos jegyz őkönyvbe foglalta a 96 éves 
bocsári Vörös Márton nyilatkozatát arról, hogyan lopta el a család megbízá-
sából Kiss Ernő  aradi vértanú holttestét az aradi sáncokból. Az 1904-ben 
megjelent a Magyar nők a nemzet nagy napjaiban című  művével a gyengébb 
nem helytállásának állított emléket, két évre rá pedig a Kiss Ern ő  becskereki 
köztéri szobrának leleplezése alkalmából kiadott munkájában — az eddig 
legteljesebb ilyen jellegű  monográfiában — a honvédtábornok életútjáról 
adott részletes adalékokat (Kiss Ernő, az aradi vértanú hős emléke. Nagybecs-
kerek, 1906). 
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KALMÁR ENDRE 
(Szabadka, 1823. november 11. — Budapest, 1910. január 21.) 

Mint annyi más szegény sorsú, tehetséges parasztgyereket, őt is a 
piaristák taníttatták ki — Szabadkán járt elemibe, a líceumot Szegeden fejezte 
be —, majd 18 évesen véglegesen belépett a piaristákhoz: a kegyestanítórend 
szerzetese lett. A további alapos tanulmányok után a piarista gimnáziumok-
ban tanárkodott, köztük a legismertebbekben is, így a nyitrai, váci, tatai 
tanintézetekben, végül pedig a nevezetes pesti f őgimnáziumba került, ahol 
magyar és latin nyelvet és irodalmat, görög történelmet adott el ő . 

Fiatalabb korában, váci tartózkodása során verselgetni is próbált, költe-
ményei nem sokkal abukás után, 1850-51-ben jelentek meg a Hölgyfutárban. 
Az alábbi versstrófát az újság 1850. február 14-i számában olvasható, Camill 
című  balladájából vettük: „Atok reád te d őre, az égnek átka rád! /A b űntudat 
kigyója szaggassa kebled át, / Üdvöt ne lelj a földön, s mint éhség ölyvei, / 
Úgy dúljanak szívedben az önvád szörnyei!" 

Az átokkal Róma árulóját illette, de kortársai ennek és más verseinek 
alapján azt vonták le, hogy „hangot adott a Bach-korszak borongós hazasze-
retetének". 

Oda kell figyelnünk a költemények megjelenési helyére és id őpontjára 
is. Nagy Ignác közvetlenül a szabadságharc letörése után kapta meg Hayna .-
uéktól a lapalapítási engedélyt, úgyhogy a Hölgyfutár 1849. november 15-én 
már megjelent. A „bizalmat" azzal érdemelte ki, hogy a pénzügyminisztéri-
um fogalmazójaként nem követte a kormányt Debrecenbe, hanem Pesten 
maradt és egy Windischgr átzet kiszolgáló lapban vállalt munkát, a honvéd-
ség visszatérése után pedig Soroksáron bujkált, illetve „betegeskedett". Az 
„okos" magatartást tanúsító lapszerkeszt ő  eleinte egyedül írta közlönyét „az 
irodalom, társasélet és divat köréb ől", majd jelentkeztek a munkatársak is, 
főleg a dilettánsok, a szerényebb képesség ű  tollforgatók közül, mert azok, 
akik jelentettek valamit, elhallgattak Arany János például 1850. március 
13-án írta a Letészem a lantot című  versét. 

„A kófic (hitvány) irodalom körül" kuktáskodókat egyszer űen csatlós-
ként emlegették az osztrák elnyomás alatt sínyl ődő  emberek. Gyulai Pál 
eleinte nem osztotta ezt az elmarasztaló ítéletet a „középszer űek gyűldé-
jéről", mondván, hogy „...most köteles minden ember, ki nincs kompromit-
tálva, bármely irodalmi vállalatot pártfogolni", de már 1850-ben A Hölgyfutár 
poétái címmel indulatosan megtámadta Nagy Ignácot, mert lapját „közlönyé-
vé engedte aljasítani egy olyan költészetnek, mely a magyar Parnaszt mind-
inkább igyekszik szemétdombbá és állatlegel ővé változtatni". 

Kalmár Endre magára vette a bírálatot, s ett ől kezdve abbahagyta a 
verselést, később már csak alkalmi költeményekkel jelentkezett. Energiáját 
a kegyesrend iskolahálózatának fejlesztésére fordította. 1876-tól Somhegyi 
Ferencnek, a rend főnökének titkára lett — aki egyébként egyetemi tanár és 
akadémikus is, az általános történelem professzora a pesti egyetemen —, majd 
nagy elődjének halála után, 1879-ben őt választották meg piarista 
rendfőnökké. Ezt a tisztséget 1891-ig töltötte be, amikor hajlott korára való 
tekintettel lemondott, de ezután is, tiszteletbeli rendf őnökként, még csak-
nem húsz évig szolgálta a kegyestanítórendet. 
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ZÁGON ISTVÁN 
(Tiszaszőlős, Szolnok megye, 1893. október 30. — Budapest, 1975. január 10.) 

Műszaki emberként indult, a budapesti m űegyetemen szerzett mér-
nöki képesítéssel a zsebében, de színm űíróként, több teátrum, így a 
Vígszínház dramaturgjaként, az újságokban láb alatt megjelen ő  tárcáival, 
humoreszkjeivel, meg a „Fekete Péter öcsém, te kis ügyefogyott..." típusú 
dalszövegek szerz őjeként vált ismertté. A „pesti humor" jellegzetes kép-
viselőjeként került a köztudatba, bár ennek mély zentai gyökerei is van-
nak. Apja ugyanis uradalmi intéz őként dolgozott Léderer Artúr csókai 
birtokának macahalmi tanyáján, s a kés őbbi népszerű  színpadi auktor 
innen járt be naponta — néhány társával együtt — egy sárga homokfutón 
a zentai gimnáziumba. A hetedikes-nyolcadikos diák els ő  írásai ugyan a 
helyi lapokban jelentek meg, de írói pályáját mégis Móra Ferenc indította 
el, akivel Csókán ismerkedett meg a baraaljai népvándorlás kori temetke-
zési hely régészeti feltárása során, s akivel kés őbb is gyakran találkozott 
a Szegedi Napló szerkeszt őségében. 

„Nem tudom — írta vallomásszerű  levelében Szeli Istvánnak —, hogy a 
zentai gimnázium humánus légköre és a Szegedi Napló füstös leveg ője 
nélkül vállalni mertem volna-e a mérnöki körz ő  mellett még az írói toll 
forgatását is." 

Zágon István' a „könnyű  műfajok" mestereként mutatkozott be, s a 
húszas, harmincas években érte el legnagyobb sikereit. Színházi érvényesü-
lése 1925-ben a Marika című  vígjátékkal kezdődött, melyet szinte egy időben 
mutattak be Budapesten (Gál Franciskával és Somlay Artúrral) és Bécsben. 
Utána sorban következett a többi sikerdarab: Szegénylányt nem lehet elvenni, 
1928; Hyppolit, a lakáj, 1930; Dzsimbi, 1933; Ígéret földje, 1933; Feltételes megálló-
hely, 1936; Tavaszi szél, 1938; Sakk-matt, 1941; Az asszony és a szerelem, 1946. 
Ezeket a vígjátékokat szépen kiegészítették a zenés-táncos darabok, a nap-
jainkban is népszerű  musical comedy ősei: Sárga liliom, 1933; XIV. René, 1940; 
Fekete Péter, 1943; Kis Katalin, 1946. 

Nem egy darabjából, írásából film is készült: Hyppolit, a lakáj, 1931; Budai 
cukrászda, 1935; Marika, 1937. Ezek közül legértékesebb a Hyppolit, a lakáj, 
amely szelíden gúnyt űz az újgazdagokból, a polgári úrhatnámságból. A 
magyar filmtörténet „el nem múló értékként" tartja számon. 

Az újságokban (Pesti Hírlap) megjelent der űs tárcái, sziporkázó hu .mo-
reszkjei, kacagtató kabarétréfái 1923 (Tavasz meg egyéb emberi dolgok) és 1973 
között (Egy kisöreg naplójából) több kötetben jelentek meg. „Zágon István 
humora— írja Szeli István (Nemzeti irodalom— nemzetiségi irodalom, 1974) a száz 
évvel ezelőtt született szerzőről —, (s merjük állítani, hogy ez nem tautológia) 
a legderűsebb humor az újabb magyar irodalomban. Nem komikum ez, 
amely büntet, lemeztelenít és értékekt ől foszt meg. Nem szatira, amely bánt, 
megdöbbent és rombol, nem irónia, amely fölényesen megveti a tárgyat, 
amiról szól. Zágon humora biztató, felszabadító, megértő, éppen ezért bölcs 
és humánus." 
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JURKOVICS ALADÁR 
(Nagyszentmiklós, 1867. február 11. — Arco, Olaszország, 1893. december 6.) 

Egy pesti zsurnalisztára, egy becskereki regény- és színm űíróra emlé-
kezünk halálának 100. évfordulója alkalmából. Bukott szegedi gimnáziumi 
diákként került a magyar f ővárosba, s belső  munkatársa lett A Nemzet cím ű  
kormánypárti politikai napilapnak, amely azonban Jókai-regényeket közölt 
folytatásokban, hetente pedig Mikszáth-tárcát hozott, meg Szana Tamás 
irodalmi szemléit tette közzé. Itt azonban nem t űnt ki — bár időközben 
érettségizett is —, a szerkeszt őség peremére szorult, megmaradt slapajnak, 
úgyhogy csakhamar máshol próbált szerencsét: el őbb a Pesti Naplóhoz 
ment, majd a Budapesti Újsághoz pártolt. 

Feltűnést azonban ezeken kívül keltett, egy más jelleg ű  újságnál: az irodal-
mias, humorisztikus, kozmopolita Pikáns Lapoknál, amely az induláskor fen-
nen jelentete be olvasóinak, hogy „nem árulunk zsákbamacskát' és nyíltan 
hirdetjük, hogy mi a naturalizmus hívei vagyunk". Nos, Jurkovics itt közölte 
„kétforintos novelláit", amelyek — urambocsá! — a hálószobában, a színházi 
öltözőben, a kávéházi szeparéban játszódtak, az utcai kalandokat, a lépcs őházi 
flörtöket s más udvarlási alkalmakat írtak le, de az ő  „franciás témái" a jó ízlés 
keretei között mozogtak, tartózkodtak az „otromba nuditásoktól". Olykor még 
irodalmi igényűek is voltak, amitA lélek tükre, Négy ász és a Virágárus leány című  
elbeszéléseinek esetében ki is lehet mutatni. 1886-ban a Pikáns Lapok felvette 
a Magyar Figaró nevet, ebben Jurkovics a hét társasági és irodalmi eseményeir ől 
számolt be, s közben írta a nagyvárosi mili őbe ágyazott első  regényét, amely A 
szirén címmel 1888-ban jelent meg az Urak Könyvtárában. 

A 21 éves szerző  magánélete is egy Pikáns Lapba való történet: „egy 
vadfekete hajú, lobogó vér ű" leánnyal élt, aki ugyan nem ment hozzá 
feleségül, de vidéken három gyermeket szült neki, anélkül, hogy a nagyapa 
tudomást szerzett volna arról, hogy unokái vannak. Életmódja is rend-
szertelen, sokat éjjelezett a bohémek társaságában, a szivar sem került ki a 
szájából. Tüdő- és szívbaj sorvasztotta, szinte szabad szemmel látni lehetett, 
hogyan alszik ki belőle az élet. 

1890 őszén barátja, dr. Brajjer Lajos, a becskereki Torontál f őszerkesztője 
siet segítségére: elhelyezi a megyénél közigazgatási gyakornoknak, lapjában 
pedig főmunkatársként alkalmazza. A viszonylag tisztességes egzisztencia 
lehetővé teszi neki a tartásdíj fizetését, a vidéki nyugalom pedig az alkotó 
munkának kedvez. Egymás után jelenteti meg tárcáit (A kicsike haragszik, 
Házasélet, A feleségem csókja), Asszonyi lélek címmel prózai költeménnyel kísér-
letezik, 1892 januárjától pedig a Torontál megkezdi új regényének folytatá-
sos közlését, amely hamarosan könyv alakban is megjelent (Halálos sebek. 
Nagybecskerek, 1892). Egy korábban megírt, de Becskereken átdolgozott 
egyfelvonásosát — Második felvonás címmel — a Bega-parti városban vendég-
szereplő  Fügedi-együttes mutatta be 1894-ben. 

Időközben a betegség erőt vett rajta, fáradékony, a lélek már csak hálni 
jár belé. S mégis, egy hosszú útra vállalkozott a jobbulás reményében. Egy 
stájerországi gyógyfürd őbe ment pihenni, onnan pedig lement a Gárda-tó 
közelében fekv ő, mediterrán éghajlatú Arcóba, de az út kimerítette: két nap 
múlva kiszenvedett. A jobb sorsra érdemes, 26 éves literátort — Maupassant 
bánáti követőjét — az olasz falusi temető  sötétzöld ciprusai alá temették. 
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LASKÓI DEMETER 
(XV. század) 

A drávaszögi kultúrkör, a baranyai reformáció kilombosodott középkori 
irodalma nemrégen egy fontos el őzménnyel, egy új névvel gazdagodott: 
Laskói Demeter bencés páter(?) verses imájával, illetve személyével. Az 
évszázados ismeretlenség homályából bukkant el ő, miután Holl Béla iroda-
lomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia f őmunkatársa 1982-ben a 
šibeniki ferences kolostor könyvtárában kézbe vette a Liber Demitrii de 
Laskoii (Laskói Demeter könyve) című  latin nyelvű  kódexet, s annak 16. 
lapján egy ötsoros magyar nyelv ű  imádságot talált: a magyar irodalom 
legrégibb írott emlékét az Ómagyar Mária-siralom után! 

A baranyai táj krónikásai, Baranyai Júlia (Vizekbe vesz ő  nyomok, 1977) és 
Lábadi Károly (Laskaiak, 1983, 1984) könyveik megjelenése idején még nem 
tudhattak erről a „tengerbe vesz ő  nyomról", de Bori Imre új kiadású könyve 
(A jugoszláviai magyar irodalom rövid története, 1993) már jegyzi ezt az 
elsőrendű  irodalomtörténeti szenzációnak min ősíthető  tényt. 

A nélkülözhetetlen kiegészít ő  tanulmányok után Holl Béla csak tíz 
évvel ezelőtt tette közzé felfedezését (Magyar Könyvszemle, 1984. 1-2. 
szám). Laskói Demeter 1433-35 között, azaz 560 évvel ezel őtt írta le saját 
kezűleg a következő  ötsorost: „Ó istennek teste idessége, ez világnak ótalma, 
/ Hogy engemet méltass halálomnak idején éltetni, / O életnek kenyere, adj 
énnekem örök örömet, / Téged kérlek és unszollak, / Lelkemet testemet 
tisztítsad." 

Holl Bélának sikerült megtalálnia a vers latin nyelv ű  eredetijét is egy 
XIV. századi kódexben, tehát átköltésr ől van szó, de — mint közli is a szerző  
tanulmányában — „a szótagszámláló formába tömörített fordítás tökéletesen 
hibátlan és könnyen gördülő". 

A magyar nyelvű  költészet egyik első  gyöngyszeme ez. 
A kitűnő  állapotban megőrzött kódex a már említett id őközben, 1433-35 

táján készült, feltehet ően a pécsváradi kolostor másolóműhelyében. Öt em-
ber kézírását lehet megkülönböztetni benne, de a könyvrégiség 268 lapjából 
241-et Laskói Demeter vetett papírra. Mivel a középkori káptalani és kolos-
tori oskolákban tanított textusok egész sorát tartalmazza, feltételezhet ő, 
hogy tulajdonosa előadója, műveltségénél fogva akár olvasókanonokja, 
lektora, esetleg prépostja is lehetett valamelyik tanodának, talán éppen a 
pécsváradinak, maga a kódex pedig az ő  iskolai segédkönyve volt, a „köte-
lező  olvasmányok" gyűjteménye. 

Az eddig ismeretlen középkori írástudó életrajzi adataiból semmit sem 
tudunk, de minden jel arra mutat, hogy Laskón születhetett. Így aztán, némi 
kockázattal, ezentúl a híres baranyaiak hosszú sorát vele lehet megnyitni, 
megelőzve Laskai Osvátot, Sztárai Mihályt, Szegedi Kis Istvánt, Laskai 
Csókás Pétert, az Istvánffyakat, Veresmarti Mihályt és a többieket. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

Anyanyelv ű  oktatásunk problémái 

HORVÁTH MÁTYÁS 

KÖZPONTOSÍTÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ 
A HÁBORÚ ELŐTTI JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
ISKOLÁKBAN 

Sándor király 1929. január 6-án kiáltványt bocsátott ki, amelyben bejelentet-
te, hogy felfüggeszti az 1921-ben hozott alkotmányt, feloszlatja a parlamen-
tet, és a törvényhozó, valamint végrehajtó hatalmat a maga kezében össz-
pontosítja. Az ország neve is megváltozott: 1929 októberét ől a Szerb—Hor-
vát—Szlovén Királyság helyett Jugoszlávia lett az államalakulat neve. 

A hatalom központosítása a közoktatási rendszerben is éreztette hatá-
sát. A közoktatási hálózat minden egysége közvetlenül vagy közvetve a 
közoktatásügyi miniszternek tartozott felel ősséggel. 

A miniszter közvetlen hatáskörébe tartozott a pedagógusok kinevezése 
és áthelyezése az egyetemi tanároktól a falusi tanítókig. A központosítás 
olyan nagyfokú volt, hogy a miniszter döntött még a pedagógusok külföldi 
utairól is! 

Az irányítás közvetett formáit képezte a minisztérium Közoktatási Ta-
nácsa és a báni közoktatási osztályok. A Közoktatási Tanács 35 tagból állott. 
Teljes összetételben évente két ízben ülésezett. Állandó bizottsága havonta 
ült össze az operatív ügyek intézésére. A kisebbségi iskolák ügyeivel a 
minisztérium kisebbségi osztálya foglalkozott. A pedagógusok egyénileg 
közvetlenül nem fordulhattak ügyes-bajos dolgaikkal a miniszterhez, csak 
felettes szerveik útján. 

A bánságok területét iskolajárásokra, azokat pedig iskolaközségekre 
osztották. A terület közoktatása élén a báni közoktatási osztály állott a báni 
tanfelügyelőkkel. Az iskolajárások élén a járási tanfelügyel ő  állott. A báni 
közoktatási osztály kezdetben kéthavonta, majd háromhavonta köteles volt 
a bánnak, illetve a közoktatási miniszternek jelentést tenni a terület közok-
tatási állapotairól. 

A középiskolák egy része nem tartozott a közoktatási minisztérium 
hatáskörébe. A mezőgazdasági szakiskolák a mez őgazdasági minisztérium, 
az ipariskolák a kereskedelmi és iparügyi minisztérium hatáskörébe tartoz-
tak. 

A báni közoktatási osztály döntött az iskoláztatás minden lényeges 
kérdésében. A hivatal hatáskörébe tartozott: 

a költségvetés, 
a beruházás, 
a felnőttképzés (az írástudatlanság felszámolása), 
a pedagógusok továbbképzése. 
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1931-ben a Dunabánság területén 34 járási tanfelügyel ő  tevékenyke-
dett. Mindegyikük 100-150 pedagógus munkáját ellen őrizte. Feladatkörük 
a következőkre terjedt ki: 

— évente két ízben meglátogatták az iskolákat, 
ellenőrizték a pedagógusok munkáját, 
ellenőrizték az igazgatók tevékenységét, 
új iskolákat, illetve osztályokat nyitottak vagy zártak be, 
összehívták és vezették a pedagógusok járási értekezleteit, 

— mint hivatali felettesek, kirótták a fegyelmi büntetéseket, 
ők döntöttek a munkahelyek betöltésér ől, 
évente leosztályozták a pedagógusok munkáját, 
jelentést terjesztettek be a területükön m űködő  iskolák munkájáról. 

A felsoroltakból látjuk, hogy a járási tanfelügyel ők teljhatalommal ren-
delkeztek. Hivatali súlyukat még növelte, hogy bels ő  utasításokkal szabá-
lyozták a kisebbségi iskolákhoz való viszonyukat is. 1929. augusztus 30-án 
kelt rendelettel utasítják őket: a járási értekezleteket használják föl arra, 
hogy a kisebbségi pedagógusokat a rendszer szellemében formálják. Meg 
kell — egyebek között — követelni tőlük, hogy minél több szerb nyelvű  
könyvet olvassanak. Ha a településen több iskolaépületben folyik a tanítás, 
a szerb tagozatok közé magyart, a magyar tagozatok közé szerb tagozatokat 
kell beosztani a szerb nyelv tanulása végett. 

A rendelet értelmében a tanfelügyel ő  és az iskolaigazgatók szerb nem-
zetiségűek legyenek. Sőt az óvónő  is legyen szerb nemzetiségű, aki érti, 
beszéli a kisebbség nyelvét. A nemzetközi szerz ődések előirányozták a 
kisebbségi óvodák megnyitását. Ám mivel az óvodában nem folyik tanítás, 
a foglalkozásokat a szerb nyelv elsajátításának a szolgálatába kell állítani. 
„Alkalmazzuk azt a módszert, amelyet a magyarok alkalmaztak népünkkel 
szemben." Azokban a helységekben, ahol nem m űködött óvoda, a kisebbségi 
gyermekek számára iskolael őkészítő  osztályokat nyitottak, hogy a gyerme-
kek az iskolába lépés előtt megismerkedjenek a szerb-nyelvvel. 

Sajnos, a fenti idézet éle mögött valós tények rejlenek. Eötvös József 
1868-ban hozott liberális népiskolai törvényét a század második felében 
mindjobban áthatotta a nemzeti elfogultság. Igy 1879-ben kötelezték a nem 
magyar anyanyelvű  tanítókat, hogy négy éven belül sajátítsák el a magyar 
nyelvet. Ennek analógiájára 1920-ban az új állam közoktatásügyi minisztere 
rendeletet hozott, amely szerint minden kisebbségi tanítónak három éven 
belül nyelvvizsgát kellett tennie szerb nyelvb ől. Ennek végrehajtása a járási 
tanfelügyelők hatáskörébe tartozott. Csak 1929-ben 85 tanítót bocsátottak el 
a nyelvvizsgák miatt! 1935-ben a vizsgára jelentkez ők 70%-a megbukott. Ha 
az érintettek hat hónapon belül nem tették le a vizsgát, elbocsátás várt rájuk. 

A tanfelügyelői jelentésekben rendszeres a panasz, hogy az iskolák 
tanszerellátottsága igen szegényes: Valóban, a rendszer igen keveset fordí-
tott beruházásokra. A rendelkezésünkre álló adatok szerint az iskolatér 1919 
és 1945 között a következ ő  arányban bővült: 

óvodák 	 8,0% 
általános iskolák 	8,3% 
középiskolák 	 7,2% 
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Az alapvető  feltételek hiánya mellett nagy gondot jelentettek a könyv-
tárak. A tanfelügyelők többször panaszkodnak a báni hivatalnak, hogy a 
könyvtárak szegényesek, sok helyen a könyvek nagy része magyar nyelv ű . 
A felettes hatóság nem azzal segített az aránytalanságon, hogy több szerb 
könyvet vásárolt, hanem a magyar könyvek egy részét megsemmisítették. 
Leiratban kötelezték az iskolákat, hogy bizottság el őtt, melyben helyet 
kapott a helyi rendőrség vagy csend őrség képviselője is, nézzék át a magyar 
könyvállományt, és a nem tartós értéket képvisel ő  munkákat semmisítsék 
meg! Ez olyan könyvégetéshez vezetett, amilyet csak a nácizmus ismert. 

A két háború közötti id őszakból a lakosság nemzetiségi összetételére 
vonatkozó adatokat nagyon nehéz megállapítani. Két népszámlálás zajlott 
le a vizsgált időszakban. Ezek tükrében Vajdaság lakossága a következ őkép-
pen alakult: 

	

1921-ben 	 1525 904 fő  

	

1931-ben 	 1 624 158 fő  

A jugoszláviai magyarság számára vonatkozóan igen nehéz pontos ada-
tokhoz jutni, egyáltalán adatokhoz. Például az 1931. évi népszámlálás adatait 
1934-ben tették közzé. A mindenre kiterjed ő  statisztikai kimutatások azonban 
nem tartalmazzák a lakosság nemzeti összetételét. A kíváncsi olvasó mindössze 
azt tudhatja meg, hány idegen állampolgár élt a jelzett évben az ország terüle-
tén. Egy korábbi statisztikai közlöny (Statisti čki pregled Kraljevine Jugoslavije) 
szerint az ország területén az ország területén 1930-ban 467 658 magyar élt, azaz 
az összlakosság 3,9%-a. Ugyanakkor a Dunabánság területén a magyarok száma 
385 526, akik az összlakosság 18,29%-át képezték Dr. Vladimir Radašin szerint 
közvetlenül a II. világháború előtt a mai Vajdaság területén 1 628 000 ember élt, 
ebből 413 000 volt magyar nemzetiségű. 

Az iskolarendszer tanulmányozásakor feltétlenül ismernünk kell a la-
kosság összetételét. Megbízható és tárgyilagos képet a kisebbségi oktatásról 
ugyanis csak úgy kaphatunk, ha ismerjük a lakosság nemzetiségi megoszlá-
sát. Fennáll ugyanis az a veszély, hogy bizonyos tendenciák elhomályosítják 
a valóságos helyzetet. Az eltelt fél évszázad azonban már lehet ővé teszi, 
hogy politikai indulatok nélkül, ideológiai befolyástól mentesen szemléljük 
az akkori helyzetet a közoktatásban. 

Az 1929. december 9-én meghozott népiskolai törvény egyebek között 
foglalkozott az óvodák kérdésével is. Mai szemmel úgy t űnik, hogy a Vajda-
ság területén hagyománnyal rendelkez ő  óvodai nevelés hatással volt a 
törvényhozóra, mert kötelez ő  jelleggel előirányozta az óvodák megnyitását, 
különösen a nagyobb városokban és az ipari központokban. Az óvodába 
járás azonban nem volt kötelez ő . 

A hagyomány erejét arra alapozom, hogy Vajdaságban valóban kiterjedt 
óvodai hálózat volt már 1918 előtt is. Például Szabadkán 1873. szeptember 
18-án nyílt meg az első  óvoda, az első  ilyen intézmény a mai Jugoszlávia 
területén. De a kisebb mez ővárosokban, később a falvakban is megnyíltak 
ezek az intézmények. Kanizsán 1975 óta m űködik óvoda, s a Kanizsához 
hasonló településeken szintén azokban az évtizedekben alapították őket. 
Így természetszerű, hogy a hagyományőrzés ezt a nevelési formát kiterjesz-
tette az egész ország területére. 

56 



1930-ban a Dunabánság az óvodák következ ő  nemzetiségi összetételét 
mutatja: 

Tanítási nyelv Óvodák száma Tanulók száma 
szerbhorvát 157 13 655 
német 37 2 600 
magyar 35 2 870 
szlovák 1 72 
román 3 239 
ruszin 1 ? 
orosz (ruszon) 2 28 

A lebilincselően fejlett vajdasági hálózat mellett ugyanakkor Šumadijá-
ban mindössze 7 óvoda működött! 

Ha az óvodák számát vetjük egybe az összlakosság nemzetiségi meg-
oszlásával, tapasztalnunk kell, hogy az óvodák tekintetében a magyar cso-
portok száma kedvező  volt. Míg a lakosság 18%-át képezte a magyarság, az 
óvodák tekintetében a magyar óvodák 22,4%-át képezték a magyar tagoza-
tok. Nem ilyen kedvező  a megoszlás a magyar és a német óvodák között. A 
német lakosság kisebb százalékban szerepel a Vajdaságban a magyarságnál, 
ennek ellenére nagyobb számú német óvoda volt. 

A kisebbségi óvodákban a tanszemélyzet jobbára szerb nemzetiség ű  
volt, akik beszélték az illet ő  kisebbség nyelvét. A foglalkozásokat jobbára 
szerb nyelven vezették azzal a nem titkolt céllal, hogy a gyermekek az 
iskolába iratkozás előtt megismerjék az államnyelvet. Ennek a törekvésnek 
részben megalapozott okai voltak. Az elemi iskola alsó tagozatán kötelez ő  
volt a szerb nyelv, a harmadik osztálytól a tantárgyak egy részét szerb 
nyelven tanulták. Igy érthető  volt, hogy az óvoda igyekezett eleve biztosí-
tani a szükséges nyelvismeretet a kés őbbi követelményekhez. Ezt a célt 
szolgálták az iskolaelőkészítő  csoportok is. 

Az 1938-1939. tanítási évben a Dunabánság területén a következ ő  isko-
latípusokkal találkozunk: 

Iskolatípus Iskolák száma Tanulók száma 
elemi 1125 268 580 
polgári 34 7 728 
gimnázium 29 16 971 
tanítóképző  5 498 
egyházi iskola 1 154 
művészeti szakiskola 1 87 
háztartási 1 424 
ipariskola 38 2 115 
kereskedelmi 10 1 139 
ismétlő  127 12 263 
technikum 1 207 
akófokú mezőgazdasági 6 282 

Az 1929. évi elemi iskolai törvény leszögezi, hogy a tanítás nyelve az 
államnyelv. A nemzetközi kötelezettségek szellemében a kisebbség lakta 
településeken kisebbségi osztályok is nyithatók. A névelemzési rendelet 
szellemében a tisztakisebbségi településeken is megnyitották a szerb nyelv ű  
osztályokat. Zsidó tanulók csak szerb osztályba járhattak, a más nemzeti-
ségűek nem látogathatták például a magyar osztályokat. Kisebbségi magán- 
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iskolákat nem lehetett nyitni. A megszorítások közé tartozott az is, hogy a 
kisebbségek nyelvén csak akkor lehetett osztályt nyitni, ha legalább 30 
tanuló jelentkezett. Kivételesen, külön miniszteri engedéllyel volt nyitható 
kisebbségi osztály 25 tanulóval is. 

A fenti rendelet folytán a kisebbségi osztályok igen zsúfoltak voltak. 
Általában részben osztott vagy osztatlan osztályok m űködtek. A zsúfoltsá-
got fokozta, hogy a kisebbségi osztályokat csak 50 tanuló felett lehetett 
megosztani, a felső  tagozatos osztályokat pedig 40 tanuló felett. Ez azonban 
nem jelentett gondot, mert alig akadt kisebbségi fels ő  tagozat (legalábbis 
magyar nyelven). 

A törvény előirányozta a nyolcosztályos elemi képzést. A tanulók dönt ő  
többsége azonban csak az alsó tagozat négy osztályát végezte el. A törvény-
nek ezt a rendelkezését a háború végéig nem hajtották végre. 

A megszorítások következtében a mai Vajdaság területén az alsó tago-
zatos osztályok 62,2%-a szerb tanítási nyelv ű  volt, 37,8%-a pedig a kisebb-
ségek nyelvén működött. Ugyanakkor a lakosság 40%-a volt szerb vagy 
horvát nemzetiségű, 60%-a pedig a kisebbséghez tartozott. 

A második évtizedben a magyar nyelvű  elemi iskolák helyzete a követ-
kezőképpen alakult: 

Év 	 Alsó osztály 	 Felső  osztály 

1931 	 503 
1935 	 482 	 2 

Látjuk tehát, hogy öt év alatt is jelent ős számban csökkent a magyar 
osztályok száma, azaz a magyar nyelv ű  elemi iskoláztatás lehetősége. Hely-
zetünket nem is a szerb osztályok arányához viszonyítanám, hanem a néme-
tekéhez. 1935-ben például 617 német nyelv ű  alsó osztály működött, tehát 
135-tel több, mint magyar nyelv ű. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a német 
lakosság száma alacsonyabb volt a magyarnál. Még szembet űnőbb ez a felső  
osztályok esetében. A JaŠa Tomi ćon és Becsén működő  egy-egy felső  osz-
tállyal szemben 97 német nyelvű  felső  osztállyal találkozunk! Tehát nem 
csupán negatív diszkriminációról van szó, hanem az „oszd meg és uralkodj" 
elvének érvényesítésér ől. A jelenséget magyarázhatnánk azzal is, hogy ek-
kor már a hitleri Németország jelen volt az európai politikai színtéren, s 
Jugoszlávia uralkodó osztálya nem akart vagy nem mert ujjat húzni egy 
nagyhatalommal még a kisebbségi oktatás területén sem. 

A kisebbségi elemi iskolák számának fokozatos csökkentésével párhu-
zamosan még nagyobb mértékben érvényesültek a megszorítások a közép-
iskolai iskoláztatásban. A Vajdaság városaiban már hagyománya volt a kö-
zépiskoláknak, így érthető, hogy az intézkedések felháborodást keltettek e 
helységek lakosságában. A városi közigazgatás, kisebbségi szervezetek til-
takoztak az intézkedések ellen. Küldöttségek keresték fel az illetékes minisz-
tériumot, a kisebbségi képviselők az országgyűlésben tiltakoztak az iskolák 
bezárása ellen. 

Különösen szép számú polgári iskola m űködött a tartomány területén. 
A rendszerváltozás után ezekben az ún. nemzeti tárgyakat a kisebbségi 
osztályokban szerb nyelven kellett tanítani. A tornaórákon fokozatosan 
átálltak a szerb vezényszóra. Az iskolai dokumentációt kizárólag szerbül 
lehetett vezetni. Egy 1930. április 26-án kelt rendelet utasította az igazgató- 
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kat, hogy az iskolakönyvtárakban található magyar és német nyelv ű  köny-
vekről jegyzékeket készítsenek. Az 1. jegyzék azoknak a könyveknek a 
névsorát tartalmazta, amelyek tartós értékeket képviselnek. A 2. jegyzékben 
fel kellett tüntetni azokat a károsnak ítélt m űveket, amelyeket át kellett adni 
a rendőrségnek vagy bizottság el őtt el kellett égetni őket. A 3. jegyzék azokat 
a sérült köteteket tartalmazta, amelyeket le kellett írni az állományból. A 
rendelet lényege ezekben az iskolákban is arra irányult, hogy a kisebbségi 
nyelveken található könyvállományt csökkentse. 

A megszorító intézkedések ellenére 1931. június 1-jén a Dunabánság 
területén a következő  polgári iskolai hálózattal találkozunk: 

Tanítás nyelve 	Osztályok 	száma 
szerb 	 113 
német 	 14 
magyar 	 5 

1931. december 5-én megjelent az új polgári iskolai törvény. Ez el őirányozta 
az összes magánpolgári fokozatos megszüntetését A nem államnyelven m űködő  
polgárik azonnal megszűntek! A rendelkezést a törvényhozó a következ őkkel 
okolta meg ezek az iskolák az állam fejlettebb részein m űködnek, felkészültebbek 
az állami iskoláknál, és kiszorítják növendékeikkel a gazdaság minden területén 
az államalkotó elemet A továbbiakban az államnyelv ű  polgároknak különleges 
szerep jut a kisebbségi fiatalság nevelésében, az államnyelv alsajátításában. 

A törvény meghozatala azonnal éreztette hatását. 1931. november 4-én 
a terület polgári iskolai hálózata már a következ ő  képet mutatta: 

Tanítás nyelve 	Osztályok 	száma 
szerb 	 131 
német 	 19 
magyar 	 2 

Ha összevetjük adatainkat az el őzőekkel, akkor megállapíthatjuk, hogy az 
intézkedés kizárólag a magyar tanítási nyelv ű  osztályokat sújtotta. A német nyelv ű  
osztályok száma még emelkedett is az el őző  tanítási év adataihoz viszonyítva. 

Hasonló volta helyzet a gimnáziumi oktatásban is. Az I. világháború el őtt a 
Vajdaság minden nagyobb városában volt gimnázium. Amegszorító intézkedések 
hatására 1935-ben már csak két gimnáziumban működött magyar tagozat is. 
Zentán négy algimnáziumi osztályt találunk Szabadkán nyolcún. magyar osztály 
volt Ezekben minden tantárgyat szerb nyelven tanítottak, de abban különböztek 
a többitől, illetve azért tekintették őket „magyar" osztályoknak, mert tanították a 
magyar nyelvet és irodalmat, valamint magyarul tanították a hittant 

A középiskolai kisebbségi osztályok megfogyatkozása tükröz ődik a 
magyar egyetemi hallgatók számában is. Az 1931. évi népszámlálás adatai 
szerint a jugoszláviai egyetemeken összesen 342 magyar egyetemi hallgató 
tanult, azaz 10 000 lakosra még egy egyetemista sem jutott! Akadémiai 
polgáraink nagy része a zágrábi egyetemre iratkozott be, összesen 200. 
Legtöbb volt az egyetemeken a joghallgató (149) és a medikus (67). 

A külföldi egyetemi tanulmányok el ől is elzárták a kisebbségi fiatalasá-
got. 1926-ban a kormány megtiltotta, hogy a kisebbségiek, különösen a 
magyarok magyarországi egyetemeken tanuljanak. 

A magyar tanítási nyelvű  iskolák sorsának vázolása pontosan tükrözi a két 
világháború közötti jugoszláv kormány viszonyulását a kisebbségi kérdéshez. 
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A közoktatásban mereven ragaszkodott a békeszerz ődésben meghatározott 
elvhez: biztosította az elemi iskolai oktatást a kisebbségek anyanyelvén. 
Függetlenül a hagyományoktól és a szükségletekt ől, a középfokú oktatás min-
den formáját fokozatosan visszaszorította, lényegében megszüntette. A máso-
dik évtized végére az intézkedés következménye már vészes jelenséget idézett 
elő : a vajdasági magyarság úgyszólván értelmiség nélkül maradt A helyzetet 
az is súlyosbította, hogy az impériumváltozás után egyébként is tömegesen 
hagyták el ezt a területet az értelmiségiek. A továbbiakban a nyelvvizsgák, a 
hátrányos megkülönböztetés el ől sokan áttelepültek Magyarországra. 

A két állam közötti mindenkori politikai viszony dönt ő  módon kihatott 
a magyar értelmiség elszivárgására. Például a Tanácsköztársaság rövid 
időszakában százával űzték el a vasúti tisztvisel őket. Még 1920-ban is, a 
bérharcukat folytató vasutasoktól úgy szabadult meg a kormányzat, hogy 
csak Szabadkáról több százat űztek a határon túlra. 

Az új határok megvonása előidézte, hogy a földművesek vagyonának egy 
része a határon túl rekedt Ez a tény létrehozta az ún. kett ősbirtokosságot A 
földtulajdonosoknak át kellett kelniük a határon földjük megm űvelése érdekében, 
a terményt hazakellett szállítani stb. Kezdettől fogva számoskérdésben akadályoz-
tatva voltak A királygyilkosság után, 1934. október 9-ét ől helyzetük válságosra 
fordult Csupán október 9-e és december 9-e között 2700 személyt űztek a hatóságok 
Magyarországra. Az érintettek zöme kett ős birtokos vagy állami tisztviselő  volt A 
diplomáciai viszony rendeződésével ezek egy része visszatérhetett eredeti lakóhe-
lyére, de az intézkedések az állandó bizonytalanság érzetét alakították ki a lakosság 
körében. A tanítók száma annyira megfogyatkozott, hogy még a megmaradt 
magyar nyelvű  osztályokban is nehezen lehetett megtartani a személyi állományt 
A helyzet olyan súlyos méreteket öltött, hogy a magyar nagykövet 1936-ban 
panasszal fordult Stojadinović  miniszterelnökhöz a kevés magyar tanító miatt 
Ismeretes azonban, hogy huzamosabb id ő  szükséges a káderállomány számszer ű  
megjavítására még abban az esetben is, ha megvan a megoldáshoz a szükséges 
jóindulat. A kormányzat viszont azon az állásponton volt, hogy a tanítóutánpótlást 
a kisebbségi iskolák számára a szerbség soraiból oldja meg. A vajdasági tanító-
képzőkben külön tagozatot nyitottak azoknak a szerb nemzetiség ű  fiataloknak, 
akik beszélték a kisbbségek nyelvét A csoportokon belül a nyelvismeretet úgy 
oldották meg, hogy - a hivatalos tanterv mellett - emelt óraszámmal még a 
kisebbségi nyelvet is tanulták a jelöltek. A cél egyértelm űen az volt, hogy rend-
szerhű  tanítóságot biztosítsanak a nem államnnyelvű  iskolák számára. 
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TÓTH LAJOS 

A MAGYAR TANNYELVŰ  OKTATÁS MÚLTJA, 
JELENE ÉS JÖVŐJE A VAJDASÁGBAN 

A második világháború óta eltelt csaknem öt évtizedes id őszakban a vajda-
sági magyarság, az itt él ő  délszláv és más népekkel együtt, sok változásnak, 
váratlan fordulatnak volt kitéve. Sorai 1961-t ől mind nagyobb mértékben 
gyérültek. Kisebbségi helyzete a múltban sem volt rózsás, az utóbbi két-há-
rom évben, egy borzalmas háború árnyékában, a nyugalmát és biztonságát 
veszélyeztető, nyílt vagy lappangó tényez ők hatása alatt keresi a maga 
helyét, fennmaradásának lehetőségeit ezeken a tájakon — ősei földjén. 

Az oktatás mindig nagyon érzékenyen tükrözi a társadalmi változáso-
kat, zajlásokat. Kisebbségi szempontból rendkívüli horderej ű  az anyanyelvű  
oktatás megvalósítása az olyan soknemzetiség ű  országban, mint a miénk: 
egyik legmegbízhatóbb fokmér ője a nemzeti egyenjogúság realizálásának. 
Ezért nem üres szólamként emlegetjük, hogy ennek a jognak a szavatolása 
avagy szűkítése, esetleges megvonása egyes területeken, dönt ő  hatással van 
a nemzeti kisebbségek fejl ődésére és életvitelére. Ennek jelent őségét és 
életközelségét mi, vajdasági magyarok nap nap után átéljük. 

Az oktatással kapcsolatos kérdések általában igen bonyolultak, az egyes 
oktatási fokozatok — az óvodától az egyetemig — problémái összefonódnak. 
Ezért a felmerülő  kérdések halmazát a maguk összefüggésében és kölcsön-
hatásában kell szemlélni, figyelembe véve az adott feltételeket, valamint az 
e téren a fejlettebb világban tapasztalható irányzatokat, törekvéseket is, 
elsősorban a kisebbségi oktatásügyi helyzet megoldására irányulókat. 

Mindezt szem előtt tartva kívánunk áttekintést nyújtani a magyar 
nyelvű  oktatás eddigi alakulásáról a Vajdaságban, kiemelve néhány kulcs-
kérdést; azzal, hogy tekintetünket nemcsak a múlt, a jelen, hanem a jöv ő  felé 
is szegezzük. 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 

Az általános iskolai oktatás, alapozó jellegénél fogva, egyéni és társa-
dalmi szempontból egyaránt rendkívüli jelent őségű . Ez a megállapítás még 
nyomatékosabban vonatkozik a kisebbségben él ő  népcsoportokra és szemé-
lyekre. Számukra a képzésnek ez az alapozása, valamint az erre épül ő  
középfokú és fels őfokú oktatás, fennmaradásuk egyik alapvet ő  feltétele — 
alappillére. A felnövekv ő  nemzedékek itt szerzik meg általános és azon belül 
anyanyelvi műveltségük alapjait, amely életerővé válhat bennük. 

Az anyanyelvű  oktatás kialakulását és fejlődését a nemzeti kisebbségek-
nél Jugoszláviában, illetve a Vajdaságban több jelent ős tényező  és körül-
mény határozta meg. A régi, második világháború el őtti Jugoszláviától ezen 
a téren is eléggé szegényes hagyaték maradt ránk magyarokra. Ezt híven 
szemlélteti a következ ő  adat: az 1938-1939-es tanévben az egész Jugoszlávia 
területén négy-, illetve hatosztályos elemi iskolába összesen 27 915 magyar 
ajkú tanuló járt, ataner ők száma pedig 347 volt. 

Az új, ún. titói Jugoszláviában ugrásszer ű  javulás következett be. Ezt 
elsősorban az uralkodó párt és az államhatalmi szervek által hirdetett és az 
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alkotmányos és törvényes el őírásokba is beleszőtt elvnek, a nemzeti egyen-
jogúság elvének elfogadása tette lehet ővé és segítette el ő. Végeredményben 
a jogok adagolásáról volt itt szó, amit még id őnként bizonyos fokig csorbí-
tott a végrehajtásban, a gyakorlatban tapasztalható következetlenség. 

Minden személyi és tárgyi akadály (pedagógushiány, anyagiak hiánya) 
ellenére egy elég lendületes fejlődés bontakozott ki a hatosztályos iskolák-
ból és algimnáziumokból hatosztályos, majd az ötvenes évek elején nyolc-
osztályos iskolákban megvalósuló magyar nyelv ű  oktatásban. 

A TANULÓK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 

A magyar nemzetiségű  tanulók bekapcsolódása az általános képzésbe 
az 1956-1957-es tanévben érte el a csúcsát: 49 844 tanulót tartottak nyilván. 
Mivel abban az időben a statisztika országos adatokat közölt, a horvátorszá-
gi és szlovéniai tanulók kb. 5-6%-os levonása útján jutunk el a vajdasági 
tanulók létszámához. Utána, de különösen a hatvanas évek közepét ől, mind 
nagyobb arányú létszámcsökkenés következett be a magyar ajkú tanulók 
soraiban, ami egyben jelzi az asszimilációs folyamatok felgyorsulását is. 

Az 1970 és 1991 közötti huszonegy éves id őszakban a magyar nemzeti-
ségű  tanulók összlétszáma Vajdaságban 33,2%-kal, az anyanyelvükön tanu-
lóké pedig 32,6%-kal csökkent, 1992-ben már 24 715-re, az 1955-ös lélekszám 
csaknem felére süllyedt. Az anyanyelvükön tanuló diákok százalékaránya 
79 és 81 százalék között ingadozott. Tehát a magyar tanulók 18-20%-a, vagyis 
minden ötödik gyermek Lemondott az anyanyelv ű  oktatásra való jogáról (voltakép-.  
pen a szülők mondtak le gyermekeik nevében err ől a jogról). 

Ezzel az aggasztó jelenséggel kapcsolatban a kérdések és aggályok 
egész sora merül fel. Mindenekel őtt az a kérdés: mi készteti a magyar szül őt 
arra, hogy gyermekét szerb tagozatba írassa, amikor lehetősége van az anyanyelv ű  
oktatásra? Itt feltétlenül szem el őtt kell tartani a tényt, hogy a múltban 
aránylag kevés olyan szórványban él ő  magyar élt Vaj daság-szerte, akinek 
erre nem volt lehetősége, mert a környékben nem működtek magyar tany-
nyelvű  tagozatok (kétségtelen, hogy a magyar iskolák hálózatának is voltak 
komoly fogyatékosságai). Tehát az esetek többségében más motívumok 
(meggondolások, remények, kételyek, feszültségek) hatottak a szül ők elha-
tározására. Feltételezhet ő, hogy sokaknál éppen a nemzeti azonosulás, az 
anyanyelvükhöz és magyarságukhoz való ragaszkodás hiánya volta dönt ő, és téves 
döntésükkel éppen ettől fosztották meg, és fosztják meg manapság is, gyer-
meküket. Továbbá nem elhanyagolható körülmény a küls ő  nyomásgyakor-
lás sem (a vállalaton belül, szűkebb környezetükben). 

Az ötvenes évek második felét ől Vajdaság-szerte ún. területi iskolákat 
alakítottak, ami — kevés kivétellel — az önálló magyar iskolák megsz űnéséhez, 
„beolvadásához" vezetett. 1971-ben Vaj dacág 409 általános iskolája közül 126 
iskolában folyt a tanítás két, illetve három nyelven, köztük magyar nyelven 
is; 25 iskolában továbbra is csak magyar nyelv ű  oktatás volt. Az 1987-es 
adatok szerint már csak összesen 127-ben folyt magyar tanítási nyelv ű  
oktatás, és ebből mindössze 15-ben folyt a tanítás csak magyar nyelven. 
Azóta is évről évre egy-két iskolában megsz űnőben van a magyar nyelvű  
oktatás. 1993-ban 79 teljes és 39 négyosztályos iskolában folyt az oktatás 
magyar nyelven is. 
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A két és három tanítási nyelvű  iskolák megalakításával — hivatalos 
magyarázat szerint — a nemzeti elkülönülést és különválást kívánták a 
tanulók körében megakadályozni, de emögött bizonyos „hátsó gondolatok" 
is meghúzódtak. Kétségtelen, hogy ez a fondorlatos intézkedés, amelyhez 
az irányvonalat a mindenható párt határozta meg, dönt ően hozzájárult az 
önálló magyar oktatás elsorvasztásához, és állandó csalétekként hatott az 
ingadozó és nem eléggé öntudatos magyarokra, hogy gyermeküket a „na-
gyobb távlatokat" ígérő  szerb tagozatba írassák. 

A magyar tannyelvű  általános képzés jöv ője a Vajdaságban nem mond-
ható bátorítónak, biztatónak, de teljesen reménytelennek sem. Ami ezen a 
téren végbemegy, az szoros összefüggésben van vajúdó társadalmunk zajlá-
saival, külön a vajdasági magyarság aggasztó létszámcsökkenésével (1961 és 
1991 között 444 561-ről 340 000-re, amiből még ki kell vonni a kb. 25 000 
menekültet), valamint a természetes szaporulat ijeszt ő  csökkenésével — az 
önpusztítással. 

A szerb nyelvű  tagozatokba iratkozott magyar tanulók kb. 60%-a nem-
rég még anyanyelvápolásban vett részt, de ez csak nagyon kis mértékben, 
sokaknál elenyészően pótolta az anyanyelvű  oktatást. Ez is, és sok más 
nyomós érv amellett szól, hogy a jövőben minden magyar ajkú tanuló 
számára biztosítani kell az anyanyelv ű  oktatást. 

Az utóbbi időben a Vajdaságban a minisztérium levette a kezét a kör-
nyezet nyelvének tanításáról (a délszláv tanulók részér ől pl. a magyar nyelv 
tanulásáról), mint fakultatív tantárgyról, és ezt a jórészt pénz nélkül maradt 
községek hatáskörébe (és terhére) helyezte. Nemrég még pl. Szabadkán 
minden tanuló kölcsönösen tanulta az itt él ő  másik nép nyelvét. Félő, hogy 
egy téves politika következtében ez a kölcsönösség hamarosan teljesen 
felbomlik. 

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 

Nem szorul részletes bizonyításra, milyen jelent ősége van a nemzeti 
kisebbségek számára a középfokú oktatás anyanyelven való megszervezé-
sének. Ezen a téren a második világháború befejezése után lendületes és igen 
biztató fejlődés bontakozott ki. Az 1951-1952-es tanévben már hat gimnázi-
umban folyt magyar nyelvű  oktatás. Akkor indult meg egy sokat ígér ő  
folyamat, amely (ebb ől a szempontból) az ipari és szakiskolákat is felölelte. 
A hatvanas évek második felében már kialakult a magyar nyelv ű  középisko-
lai oktatás széles hálózata. Jugoszlávia Statisztikai Intézetének adatai szerint 
az 1968-1969-es tanévben Vajdaságban 48 szak- és egyéb (középiskolának 
tekintett) iskola működött, amelyekben magyar nyelv ű  oktatás is folyt. 
18-ban az oktatást csak magyar nyelven szervezték meg. Emellett nyolc 
gimnáziumban is működtek magyar tagozatok. A legismertebb és ebb ől a 
szemszögből is legfejlettebb Szabadka volt, amely néhány (a gimnázium, a 
tanítóképző, a zeneiskola) nagy múltú és nagy tekintély ű  iskolával rendel-
kezett. A felsorolt középiskolák mellett, a vegyészeti-építészeti technikum 
és a közgazdasági iskola is a legismertebbek, legszínvonalasabbak közé 
tartozott a tartomány területén, de a kés őbbi zombori mezőgazdasági közép-
iskola is itt kezdte meg működését — mindkét tanítási nyelven. 

63 



A fokozatos és elég látványos fejl ődés ellenére, a hatvanas évek végén 
még mindig 1688 magyar nemzetiségű  tanuló iratkozott szerbhorvát nyelv ű  
középiskolába. A Tartományi Közoktatásügyi Tanács 1972-es elemzése ezzel 
összefüggésben még egy negatív jelenségre is rámutatott: az említett tanu-
lók többsége (63%-a) szakmunkásképz őbe, az egykori inasiskolába iratko-
zott, mert ez az iskolatípus támasztotta velük szemben a legalacsonyabb 
intellektuális és nyelvtudási követelményeket. 

Pozitív törekvésként emelem ki, hogy már 1945-ben Szabadkán meg-
kezdődött a magyar nyelv ű  tanítóképzés. 1947 és 1952 között Újvidéken is 
működött magyar tannyelv ű  tanítóképző. Megszűnése után ott szervezték 
meg a magyar nyelvű  óvónőképzést szintén négyéves id őtartalommal, amit 
az ötvenes évek közepétől ötévesre, a hetvenes évek közepét ől pedig — a 
tanítóképzéssel együtt — f őiskolai szintre emeltek. Eddig csaknem 2500 
tanítói oklevelet osztottak ki a magyar ajkú ifjak között a Vajdaságban. 

A kisebbségi nyelveken folyó középiskolai oktatásban az 1975-ös, nagy-
dobra vert és vérmes reményekkel megindított oktatási reform komoly meg-
torpanást, illetve visszaesést jelentett. Abban az id őben egyesek— halkan, de 
határozottan — egy ilyen irányú „rejtett célt" véltek a levitézlett „reformcsi-
nálók" szándékaiban felfedni. 

Míg a középiskolai oktatás első  fázisában, az egységes középiskolai 
rendszerben (az I. és II. osztályban) ez a zagyva reform némi javulást vont 
maga után (ilyen felemás középiskolák átmenetileg nagyobb falvakban is 
létesültek), a III. és a IV. osztályt magában foglaló ún. hivatásirányú oktatás 
— szakmai képzés — terén a visszaesés aggasztóvá vált. Az oktatás színvona-
lának süllyedése csak tetőzte a bajt. 

A nyolcvanas években „kis lépésekben" végrehajtott rendszerbeli javí-
tások — amelyeket jogosan neveztek a „reform reformjának" aztán mindkét 
szempontból némi javulást idéztek el ő, de nem oldották meg kielégít ően az 
anyanyelvű  oktatás kérdését a kisebbségek számára, amit a következ ő  ada-
tok is alátámasztanak: 

1988-ben a magyar tanulók 38,3%-a nem tanult az anyanyelvén. 1989-
ben 36,2%-a, az 1990-1991-es tanévben ez az arányszám 29,7-ra csökkent, ami 
némi javulást jelent. Ehhez hozzájárult a gimnáziumok visszaállítása is. 
1991-ben Vajdaságban 8 gimnáziumban, 16 szakközépiskolában és 1 m űvé-
szeti középiskolában szervezték meg a tanítást magyar nyelven is. A javulás 
ellenére a helyzettel továbbra sem lehetünk elégedettek, hiszen a magyar 
ajkú tanulók csaknem 30%-ama sem az anyanyelvén folytatja tanulmányait. 

A kisebbségi jogok nagyarányú csorbítására irányuló törekvés a tavasz 
folyamán (1992) sok vajdasági magyar szül őt arra késztetett, hogy gyermekét 
valamelyik dél-magyarországi középiskolában helyezze el, ami elég nagy 
számú szülőnek, illetve diáknak sikerült is. Ezáltal a vajdasági középiskolák 
egy részébe nem jelentkezett elég tanuló, ami helyenként a tagozatok csök-
kenéséhez vezetett. A helyzet 1993-ban tovább rosszabbodott: a tagozatok 
száma tovább csökkent. Ez alkalmat nyújtott a különböz ő  manipulációkra — 
hogy az amúgy is rosszabbodó helyzetre még néhány lapátnyi, az eddigi 
egyensúlyokat megbontó, kétes érvet rádobjanak. Egyebek között azzal a 
lehetőséggel sem számoltak, hogy a Magyarországon tanuló diákok egy 
része nem tud kellőképpen beilleszkedni, s a feldúlt kedélyek megnyugvása, 
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a biztonságosabb légkör kialakulása után visszatér, és itt kívánja folytatni 
tanulmányait, amire joga van. 

Az általános és középiskolai oktatás terén a közelmúltig nálunk sem volt 
nagyobb gond a személyi feltételek, a magyar nyelvet jól (ha nem is minden 
szempontból, például a szakmai kifejezések szempontjából nem is teljesen 
tökéletesen) beszélő  pedagógusok biztosításával. Ehhez igen nagy mérték-
ben járult hozzá a magyar nyelvű  tanító- és óvónőképzés, az Ujvidéki 
Egyetemen 1959-ben megnyílt Magyar Tanszék, majd az 1964-ben megala-
kult Hungarológiai Intézet, valamint az 1969 és 1976 között Szabadkán 
működő  Tanárképző  Főiskola, amely matematika, fizika—vegytan és szerb-
horvát, illetve magyar nyelv (környezetnyelv) szakos általános iskolai taná-
rokat képezett. A szaktanárok képzésében az Ujvidéki Egyetemen (kivéve a 
magyar szakosok képzését) a magyar nyelv ű  oktatás csak néhány, igen 
fontos tantárgy (pedagógia, pszichológia, szociológia, közgazdaság) oktatá-
sában valósult meg azok számára, akik ezt igényelték. Ez is ma már „ele-
nyészőben" van, a magyar tanárok pedig mind nagyobb számban hagyják 
el az országot. 

A tárgyi feltételek, elsősorban a tankönyvellátás és más tanulói és pedagó-
gusi kellékek biztosítása terén a helyzet, különösen az általános képzés 
vonatkozásában, a múltban kielégít ő  volt. Középiskolai szinten, főleg a 
hetvenes évek közepét ől, a helyzet fokozatosan romlott. Jelenleg az általá-
nos iskolai tanulók sem juthatnak hozzá egyes tankönyvekhez az anyanyel-
vükön, emellett mind több a szerb nyelvr ől lefordított, tartalmi szempontból 
sem mindig megfelelő  tankönyv. A középiskolákban pedig a helyzet szinte 
aggasztóvá válik, ami sok esetben a nemzeti egyenjogúság elvének a nem 
eléggé következetes alkalmazását bizonyítja. Ezen a téren is pontos felmé-
résre, egy minden oldalról megvilágított helyzetkép kialakítására volna 
szükség. 

FELSŐOKTATÁS 

Ezen a fokon az anyanyelvű  oktatás megvalósítása kisebbségi szem-
pontból kedvezőbb volt, mint a hallgatók összetétele. A nyolcvanas évek 
közepén az Újvidéki Egyetem 1556 tanára és segédtanára közül 198, azaz 
12,7%-a volt magyar nemzetiség ű , a 360 főiskolai tanár közül pedig 79, azaz 
21,9%. Az 1987-1988-as tanévben ez a százalékarány az egyetemi oktatók 
esetében 13%-ra, a főiskolai tanárok esetében pedig 23%-ra emelkedett. Bár 
ez sem felelt meg teljesen a lakosság összetételének (ebb ől a szemszögből 
csak a főiskolai tanárok képeztek kivételt), az utóbbi években el őbb stagná-
lás, majd nagyarányú visszaesés következett be, ahelyett, hogy a kisebbségi 
tanárok és segédtanárok száma növekedne, illetve arányszáma javulna. Az 
utóbbi egy-két évben sok magyar nemzetiség ű  egyetemi és főiskolai tanár 
hagyta el az országot. 

A magyar nemzetiségi hallgatók részaránya az Újvidéki Egyetemen az 
1975-1987-es időszakban 9,5 és 10,1% között ingadozott, viszont 1990-ben 
8%-ra csökkent, ami jelent ős lemaradásról tanúskodik. Itt azonban figyelem-
be kell venni, hogy a múltban a vajdasági magyar ajkú ifjak kisebb része a 
belgrádi, zágrábi, szarajevói stb. egyetemen folytatta tanulmányait, és na-
gyobb számban iratkoztak magyarországi egyetemekre. Ez utóbbiak száma 
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az elmúlt években még ugrásszer űen növekedett, hiszen tavaly csak a bu-
dapesti egyetemi előkészítő  évre 97-en jutottak be. Az Újvidéki Egyetemen 
a magyarok részaránya pedig 4,7%-ra süllyedt. 

Ezzel kapcsolatban a helyzet alapos felmérésére van szükség. Csak 
helyeselni lehet, hogy az anyaország tör ődik a vajdasági magyar értelmiség 
utánpótlásával, de ugyanakkor komoly kételyek merülnek fel a visszatéré-
sükre vonatkozólag. Olyan kapcsolat- és viszonyulási rendszer kialakítását 
tartom halaszthatatlannak a Vaj daság és a magyarországi oktatásirányítási 
szervek és alapok között, amely lehet ővé teszi az itteni ifjak fels őoktatási 
továbbtanulására rendelkezésre álló eszközöknek a legcélravezet őbb, leg-
ésszerűbb felhasználását. Semmiképpen sem szabad szem el ől téveszteni, 
hogy nekünk itt, a Vajdaságban Y agy szükségünk van megfogyatkozott 
értelmiségünk pótlására, új szellemi kapacitásokra. Ez természetesen nem 
zárja ki, hogy többen magyarországi egyetemekre és f őiskolákra iratkozza-
nak,, de feltételezi, hogy ezt alapvet ő  fennmaradási céljainkkal összhangban 
szervezzük meg. 

Hasonló elvi álláspontokat és törekvéseket kell érvényesíteni a tudo-
mányos kutatómunka és a kiadói tevékenység terén megvalósítandó 
együttműködésben is. 

Következtetésképpen leszögezhetjük, hogy ajövőben minden rendelkezé-
sünkre álló eszközzel, a szellemi er ők mozgósításával arra kell törekednünk, 
hogy a magyar nyelvű  oktatás terén, a múltban elért eredmények ellenére, 
nyilvánvalóvá vált fejlődési egyenetlenséget, a komoly hézagokat és akadá-
lyokat — de mindenekelőtt a sorvadás okozóit — minél el őbb eltüntessük, és 
kialakítsuk a magunk fejlődési-fejlesztési stratégiáját. Ez nem irányulhat a 
velünk együtt élő  nemzetek és nemzeti kisebbségek ellen, s őt mindannyi-
unknak előnyére válhat. 

Az oktatással szemben világméretekben növekv őben vannak a követel-
mények, az elvárások, és ez a nemzeti kisebbségek számára még nyomaté-
kosabban és egyben sajátságosan jut kifejezésre. A legmegfelel őbb megoldá-
si keretet és alapot mi a vajdasági magyarság önkormányzatának és ezen belül 
az oktatás terén megvalósuló önkormányzati rendszer kialakításában látjuk. 
Erre komolyan kell felkészülnünk, mert az önkormányzat nemcsak jogokat 
biztosít, hanem a felelősségvállalás magasabb szintjét is feltételezi. 

Nem akarunk állammá válni az államban és elszigetel ődni a szomszé-
dainktól, a délszlávoktól és a többi nemzeti kisebbségt ől. Nagyobb önálló-
ságot és mozgásteret óhajtunk a felnövekv ő  nemzedékek jöv őjének és az itt 
élő  magyarság távlati fejlődésének biztosítása céljából. 

Az önállóságot mindenekelőtt a magyar tannyelvű  oktatási hálózat kiala-
kításában kívánjuk elérni, de azonosságtudatunk és külön kisebbségi tuda-
tunk fejlesztése szempontjából azt biztosítani kellene néhány fontos 
tantárgy (magyar nyelv és irodalom, töreténelem, zene, m űvészettörténet) 
tanterveinek és tankönyveinek a kidolgozásában is. Továbbá, komoly önkor-
mányzati hatáskör biztosítására volna szükség az iskolák alapításában és fenn-
tartásában is. Ezáltal lehetővé válna, hogy az anyanyelvű  oktatás teljes meg-
valósítását szolgáló intézményrendszer alakuljon ki, amely egyben szavatol-
ná a megfelelő  min őségi szint elérését is. 

A fejlesztés és a távlati stratégia kialakításában különösen fontos fel-
adatként merül fel a magyar nyelvű  pedagógusképzés és tudósképzés megalapozó- 
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sa, illetve a meglévő  továbbfejlesztése. Ez szinte éget ő  kérdéssé és sürgős 
feladattá vált, mivel a tanítóképzés egyetemi szint űvé való emelése folytán 
veszélybe került a Szabadkai Pedagógiai Akadémia és vele együtt a magyar 
nyelvű  tanítóképzés jövője.  Ezt mindenképpen meg kell akadályozni, hiszen 
nagyon jelentős kisebbségi jogról van szó. Zomborban ezt a kérdést nem 
lehet kielégítően megoldani. Egy szabadkai magyar egyetem létrehozása, 
amelynek központjában a minden fokozatot, pedagógusprofilt felölel ő  pe-
dagógusképzés állna — emellett több fontos feladatkört is betöltene — távla-
tilag is elfogadható megoldás volna. Ehhez kellene a szükséges személyi és 
anyagi előfeltételeket előteremteni, els ősorban a magyar nyelvet tökéletesen 
beszélő  oktatási kádert. 

Sok komoly rövid- és középtávú feladat végrehajtása vár ránk. Ehhez 
őszinte együttműködésre van szükségünk különösen az eddig nem elég 
megértést tanúsító államhatalmi szervek, mindenekel őtt a minden fontos 
hatáskört magában foglaló Oktatásügyi Minisztérium részéről, hogy meg-
értésben tudjunk együtt élni. 

Németh István 
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VAJDA JÓZSEF 

MAGYAR ANYANYELVI TANKÖNYVEINKRŐL 

Az alkotó gondolkodás fokáig eljutni minden 
ember általában egy nyelven tud: az anyanyelvén. 

Hogy a tankönyvek a társadalmak kulturális fejl ődésének milyen hatásos 
eszközei, arra vonatkozólag hivatkozom az UNESCO XXIII. Nemzetközi 
Konferenciájának (Genf, 1959) következ ő  megállapítására: „Meglehet ősen 
pontos felmérések szerint a világ könyvtermésének felét iskolai tankönyvek 
alkotják, és ezek a könyvek nagyobb példányszámban jelennek meg, mint 
bármilyen más kiadványféleség." Ma mindehhez hozzá kell még adnunk a 
világban rendkívül felgyorsult jelent ős társadalmi, gazdasági, politikai és 
kulturális változásokat, továbbá figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy 
némely környezetben a tankönyveket nemcsak egyszer olvassák el, hanem 
— ha arra alkalmasak — hosszabb ideig szellemi táplálékul is szolgálnak. 

Régebben a tankönyvet általában olyan kompilációs m űnek tekintették, 
amely alkalmazkodik az oktatási célokhoz, egybehangolja a tananyagot és a 
tantervet. Ez a szemlélet ma már korszer űtlen és tudománytalan, mert nem 
tükrözi a tankönyvek valódi szerepét az oktató-nevel ő  munkában. A gya-
korlat meggyőzően tudatosítja pedagógusainkban, hogy a jó tankönyv nem 
lehet egyszerű  lineáris kifejtése, részletezése a tantervnek, hanem a maga 
nemében sajátos, tudományos didaktikai m ű, a tudományos írásm űvek 
válfaja. A tankönyvek elemzését, értékelését tehát ilyen szempontból kell 
végeznünk. 

A Vajdaságban mind ez ideig nem végeztük el a magyar nyelv-
tankönyvek objektív, tudományos mércékkel való értékelését, mert a meg-
felelő  kutatási módszerek sem alakultak ki. 

A nemrég megszüntetett Újvidéki Tankönyvkiadó Intézet szerkeszt ői, 
valamint a volt pedagógiai szakszolgálatok dolgozói, a tankönyvírók és a 
gyakorló pedagógusok az utóbbi évtizedekben többször fölvetették azt a 
kérdést, hogy nálunk nincs érdemleges tankönyvkritikai, nincs tudományos 
tankönyvelemzés, de f őképpen a tankönyvek hatásvizsgálatát hiányolták. 

Tantervelméletünk van ugyan, ám ett ől függetlenül Vajdaságban a ma-
gyar anyanyelvi tanterveink ma még nem érik el a társadalmi elvárások, s őt 
a lehetőségek szintjét sem. Létezik tankönyvkoncepciónk is, de az egymást 
rövid időközökben váltogató iskola- és tantervi reformok közepette rendkí-
vül nehéz az ilyen irányú kutatómunkát megszervezni. Pedig nagy szükség 
lenne rá, mert egy-egy tankönyv objektív értékét csak néhány éves iskolai 
használat után állapíthatjuk meg. 

A tankönyv társadalmi hasznosságát elsősorban tartalma, módszertani, 
nyelvi, grafikai és egyéb értékei döntik el. Gyakran érdekl ődünk a tanárok-
tól, hogy mennyire tartják ők jónak a tankönyveket. A pedagógusok vélemé-
nyei azonban szubjektívek, töredékesek, hézagosak. Ennél sokkal objektí-
vebb módszerekre van szükség, s ilyeneket csak a tudomány nyújthat. Tény 
azonban az is, hogya tudományos fölméréseknél mégsem nélkülözhetjük a 
gyakorló pedagógusok tapasztalatait, eredményeit. 
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Nyelvtankönyveink mint az ismeretszerzés megtanulásának eszközei 
A Vajdaságban jelenleg használatban lev ő  magyar nyelvtankönyvek 

értékelésénél részben az e tárgyban megjelent kevés publikációt, részben az 
Újvidéki Tankönyvkiadó Intézet által elkészített elemzési szempontokat )  
vettem tekintetbe. Legfőképpen pedig a tankönyvkoncepcióra,L valamint 
magyar nyelvkönyveinknek a szerbhorvát anyanyelvi nyelvtankönyvek-
kel, továbbá a magyarországi anyanyelvi nyelvtankönyvekkel való összeve-
tésére támaszkodtam. 

Jelen vizsgálatomban abból a föltételezésb ől indultam ki, hogy a tan-
könyv — minden más taneszközzel szemben — elvileg minden didaktikai 
feladat megoldásában szerepet vállalhat; az oktatási folyamat egészében hat, 
és mint ilyen az oktatás legfontosabb eszköze. Ebb ől következik, hogy a 
tankönyv funkcióinak meghatározásában az oktatás funkcióit kell alapul 
venni. 

Nevelési funkció 
A tankönyv nevelési funkciója elsősorban abból következik, hogy bizo-

nyos tananyag kiválasztásával és annak fölépítésével (megszerkesztésével) 
a tanuló személyiségére hat. Az érdekl ődés, a meggyőződés és a megfelelő  
értékelés kialakításával, az ítéletalkotó képesség fejlesztésével el ősegíti az 
értelmi és az erkölcsi tulajdonságok és meggy őződés kialakítását. 

Informnációs (ismeretközvetít ő) funkció 
Azt jelenti, hogy a tankönyv a valóság tényeit és jelenségeit, fogalmait, 

összefüggéseit, törvényeit ismerteti és tárja föl. Mindezeket olyan terjede-
lemben és olyan módon, hogy a tanuló képes legyen az ismeret ezen elemeit 
egységükben látni, képes legyen a feltárt tények gyakorlati alkalmazására, 
egyszóval kellő  alapot szolgáltasson a tudás kialakításához. Az információs 
funkció azt is jelenti, hogy a kapott információk mellett a tanulók hol és 
hogyan szerezhetnek további ismereteket az adott témára vonatkozóan. 

Irányító funkció 
A tanulók megismerő  tevékenységét irányítja, segíti. Az irányítás szol-

gálatában elsősorban a didaktikai-metodikai apparátus áll, amely a tanulás-
ban úgyszólván vezérlő  szerepet tölt be. Többek között kérdéseivel fölkelti a 
tanulók érdeklődését, megfelelően motivál; ábrák, illusztrációk, feladatok, 
utasítások segítségével gondolkodási műveletekre ösztönöz; gyakorlatok-
kal, rendszerező  táblázatokkal az ismeretek rendszerezését és rögzítését 
segíti; elvezet a teljesítőképes tudáshoz, a képességek fejlesztéséhez. Az 
összefoglaló ismétléssel, az ellen őrző  kérdések segítségével hozzájárul az 
önellenőrzés és önértékelés képességének kialakításához. 

A vizsgált nyelvkönyvek 
Az értékelés az alábbi általános iskolai és középiskolai magyar nyelv-

tankönyvekre terjed ki: 
Aranyablak — olvasókönyv az általános iskola 2. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1989. 
Anyanyelvem — nyelvismereti és helyesírási munkalapok az általános 
iskola 2. osztálya számára. Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1989. 
Szivárvány — olvasókönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1987. 
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Anyanyelvem — nyelvismereti és helyesírási munkalapok az általános 
iskola 3. osztálya számára. Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1987. 
Gyakorló nyelvtan és a kifejez őkészség fejlesztése az általános iskola 4. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó Intézet, Ujvidék, 1988. 
Gyakorló nyelvtan és a kifejez őkészség fejlesztése az általános iskola 5. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó Intézet, Ujvidék, 1989. 
Gyakorló nyelvtan és a kifejez őkészség fejlesztése az általános iskola 6. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1989. 
Gyákorló nyelvtan és a kifejez őkészség fejlesztése az általános iskola 7. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó Intézet, Ujvidék, 1990. 
Gyakorló nyelvtan és a kifejez őkészség fejlesztése az általános iskola 8. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó Intézet, Ujvidék, 1988. 
Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középfokú oktatás és 
nevelés I—IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó Intézet, Ujvidék, 1992. 

A vizsgálódás módszerér ől 
Mivel a tankönyv funkciói nem különállóan érvényesülnek, így értéke-

lésemet is komplex szemlélettel végeztem, különös tekintettel az irányító 
funkcióra, mivelhogy a tanulásban ez tölti be a vezérl ő  szerepet, és leginkább 
tükrözi mind a tankönyvírók, mind a szerkesztők egyéni hozzáállását. A 
didaktikai-metodikai irányító rendszer kidolgozása jelenti ugyanis a 
szerzők számára a legnagyobb szabadságot, mert a nevelési, valamint az 
ismeretközvetítő  funkció szempontjait általában már meghatározza a tan-
terv, illetve az ahhoz f űzött utasítás; vagyis a tankönyvírók keze a nevelési 
és az információs funkció tekintetében részben kötve van. 

A tankönyvek értékelését osztályonként végeztem, de a megállapításo-
kat egységesen teszem meg, mert kisebb eltérésekt ől eltekintve a levonható 
következtetések általában megegyeznek. 

Az adatok feltárása, értékelése 
I. Az általános iskola 2. és 3. osztálya számára készült olvasókönyvek a 

nyelvi ismereteket ölelik fel, a begyakoroltatást pedig külön munkalapokon 
végzik a pedagógusok. A munkalapok feladatai és gyakorlatai szervesen az 
olvasókönyv szövegeihez kapcsolódnak. Mindkét olvasókönyv igényes, 
színvonalas, a tanulók értelmi szintjének megfelel ő  szövegválogatást tartal-
maz. Itt külön szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy mind a szerz ők, 
mind a könyvek szerkesztője következetesen tartották magukat ahhoz az 
elvhez, hogy a nyelvi tevékenység két alapvet ő  formáját: a beszédet és az 
írást egymással arányos mértékben kell fejleszteni. 

Az olvasókönyvben feldolgozott nyelvi anyag röviden és szemléletesen 
mutat rá az elsajátítandó új anyagra, és a szövegértelmezés kapcsán tudato-
sítja a szóban forgó nyelvi tény beszédbeli alkalmazásának szükségszer űsé-
gét, pl.: „Beszélgessünk!", „Fölfedez ő  úton anyanyelvünkben", „Búvárkod-
junk nyelvünk világában!" Mondókák, szólások, közmondások, találós kér-
dések stb. teszik színesebbé a könyvek anyagát, és érzékeltetik a nyelv erejét, 
szépségét, a közlési módozatok sokféle lehet őségét. 

Ezekre a jó érzékkel és szakszer űen megválogatott szövegekre épülnek 
rá a nyelvismereti és helyesírási munkalapok, amelyekben gazdag gyakorlat-
és feladatrendszert találunk. A gyakorlatok és feladatok zöme gondolkod- 
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tató és munkáltató jelleg ű . Ebből a szempontból a másodikos és a harmadi-
kos könyv között megfelel ő  összhang van. 

A helyesírás és az olvasás gyakoroltatása, továbbá a szókincs b ővítése 
már az első  osztályban megkezdődik, de szerves része ez a nyelvismereti és 
helyesírási munkalapok gyakorlatrendszerének a második és a harmadik 
osztályban is. 

Mindkét osztály olvasókönyvében a szemelvények, valamint a nyelvi 
ismeretanyag mind tartalmi, mind mennyiségi szempontból megfelelnek a 
8-9 éves tanulók pszichofizikai fejlettségi szintjének. Ugyanez vonatkozik a 
feldolgozás módjára, valamint a fényképpel, rajzzal nyújtott információkra, 
illetve az esztétikai célt szolgáló illusztrációkra is. 

A feladatok és a gyakorlatok funkciója tekintetében azonban némi bizony-
talanság észlelhető : a kétféle funkció nem mindig érzékelhet ő. A feladatok és a 
gyakorlatok alapvető  funkcióit egyszerűen úgy fogalmazhatnánk meg, hogy 
azok az elméleti ismeretszerzés kiindulópontjai. A feladat els ődleges szerepe, 
hogy érdeklődést váltson ki a tanulóból, és igazodjék a tanulók elvárásaihoz. A 
gyakorlatok legfontosabb szerepe pedig az ismeretek bevésésében van, vala-
mint abban, hogy általuk a tanulók megismerhetik a tudományos gondolkodás 
és tevékenység alapelveit. Az általános iskola alsó osztályaiban mindez termé-
szetesen nem különül el élesen, sőt a későbbiekben is párhuzamosan kell hogy 
jelen legyenek, mert így lényegében az elmélet és a gyakorlat elvét biztosí-
thatjuk a tankönyvekben. Arra azonban törekednünk kell, hogy a két fogalmat, 
mint fontos didaktikai eszközt, a tanulók fejlettségi szintjéhez, valamint a 
tananyag jellegéhez alkalmazva megkülönböztessük. A jelenleg használatban 
Levő  magyar nyelvtankönyveinkben azonban ilyen tekintetben — a fels ő  osztá-
lyokban. is — átfedések és aránytalanságok vannak 

II. Az általános iskola negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik 
osztályában egységes elv szerint szerkesztett gyakorló nyelvtanokat haszná-
lunk. Ezek a tankönyvek koncepciójukban lényegesen eltérnek a szerbiai és 
a vajdasági szerb, illetve horvát tanítási nyelv ű  iskolák anyanyelvi nyelv-
tanaitól. Ugyancsak — és kb. ugyanilyen mértékben — eltérnek a magyaror-
szági anyanyelvi nyelvkönyvekt ől is. Ez a tény önmagában még nem jelen-
tene különösebb gondot, ha az említett koncepcióbeli eltérések nem jelen-
tenének külön megterhelést pedagógusainknak, és nem vonnának 
magukkal gyakran színvonalbeli különbségeket is. Ezek a lényeges eltérések 
véleményem szerint három alapvet ő  okra vezethetők vissza: 

A vajdasági magyar anyanyelvi tantervek hiányosságaira, arányta-
lanságaira és a tantervekben megnyilvánuló bizonyos fokú módszertani-
didaktikai konzervativizmusra. 

A vajdasági magyar gyakorló nyelvtanok terjedelme átlagban kb. 
50%-kal kisebb a szerbhorvát nyelvtanokénál. Terjedelemre nézve ugyanez 
az aránytalanság áll fenn, ha a magyarországi általános iskolai nyelvköny-
vekkel vetjük őket össze. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez az eltérés nem 
az elsajátítandó nyelvi anyag mennyiségére vonatkozik, hanem a tan-
könyvek didaktikai-módszertani szerkezetére: a szemléltetést szolgáló szö-
vegekre, valamint a feladat- és gyakorlatrendszerre. 

Mind a szerbiai, mind a magyarországi általános iskolai anyanyelvi 
nyelvkönyvek osztályonként két-két könyvb ől állnak Például a. szerbiai 
tanterv által el őírt nyelvi ismeretek anyagát osztályonként egy-egy nyelv- 
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könyv és a negyedik osztályig munkalapok, az ötödik osztálytól a nyolcadi-
kig minden osztályra egy-egy nyelvkönyv és egy-egy munkafüzet tartal-
mazza. Ugyanez a koncepció érvényesül a magyarországi általános iskolai 
anyanyelvi nyelvkönyveknél is, azzal az eltéréssel, hogy ott még minden 
osztályban nyelvtani és helyesírási munkalapok is vannak. 

Feltétlenül meg kell még azt is említenünk, hogy a szerbhorvát anyanyelvi 
tankönyvcsaládra vonatkozóan a tankönyvkoncepció (a Tankönyvkiadó Inté-
zet 53. sz. közlönye, 36. o.) határozottan megköveteli, hogy az olvasókönyv, a 
nyelvkönyv, valamint a munkalapok, illetve a munkafüzetek az els ő  osztálytól 
a nyolcadikig egymásra épülő  szerves egészet képezzenek. A vajdasági magyar 
nyelvtankönyvek koncepciója (az idézett közlöny 40-53. o.) ilyen követelményt 
nem támaszt Nemis támaszthat, mert a tankönyvcsalád egy tagja, a nyelvkönyv 
hiányzik. 

Magyar gyakorló nyelvtanainkra vonatkozó megjegyzéseim a következ ők: 
Ezek a tankönyvek bizonyos szempontból úttör ő  jellegűek, mert a 

nyelvtan és a munkafüzet kombinációját képviselik. A Tankönyvkiadó által 
szigorúan megszabott szűk terjedelem következménye, hogy az új anyagot 
bevezető  rész (rendszerint irodalmi szemelvény) általában túl rövid, nincs 
elég lehetőség a megfelel ő  ráhangolásra, figyelemfölkeltésre, sem a nyelvi 
jelenség tartalmi és stilisztikai szempontjainak kiemelésére. Itt érezzük leg-
inkább az irodalmi olvasókönyvre épülő  nyelvkönyv hiányát, amihez a 
munkafüzetek kapcsolódnának. Kár pedig, mert gyakorló nyelvtanaink fel-
adat- és gyakorlatrendszere változatos, és didaktikai-módszertani szem-
pontból is korszerű. A legtöbb gyakorlat és feladat gondolkodtat, és a helyes 
nyelvhasználat szempontjából való megközelítést kíván. A gyakorlatok és 
feladatok közt vannak egyéni, páros és csoportmunkára alkalmasak; önálló 
szövegalkotások, leírások, kiegészítések stb. Egyes feladatokban és gyakor-
latokban jelen vannak a programozott nyelvoktatás elemei is, tehát gyakorló 
nyelvtanaink munkáltató jelleg űek. 

A negyedik osztálytól a nyolcadikig egységes elvek szerint készült 
gyakorló nyelvtanaink a nyelvtudomány által leírt és meghatározott nyel-
vi-nyelvtani anyagot didaktikailag tanítási anyaggá dolgozzák át. Sajnos 
sokat kell még azon munkálkodnunk, hogy ne „tanítási anyagról" beszél-
hessünk, hanem arról, hogy a tankönyv lerövidítve mutassa be a megismerés 
módszeres útját, vagyis hogy a tanuló maga fedezzen föl minél többet a 
nyelvi rendszerben működő  jelenségekből és összefüggésekb ől. 

Az olvasókönyvre ráépül ő  nyelvkönyv hiányából következik az is, 
hogy gyakorló nyelvtanaink nyelvi anyaga - igaz, hogy a tanterv is ezt 
sugallja - még zömmel mondatközpontú. Pedig a modern nyelvoktatás már 
régen a szöveget helyezte a tanítás/tanulás középpontjába. A megfelel ő  
szövegek, szövegrészletek a spontán beszéd fejlesztését szorgalmaznák: a 
kapcsolatfölvételt, a véleménynyilvánítást, a tájékoztatást, az üzenetet, a 
híradást stb., mai kifejezéssel - a kommunikációt. A kommunikációra épít ő  
szövegközpontúság csak helyenként van jelen gyakorló nyelvtanainkban. 
Szintúgy csak esetlegesen fordul elő  a nyelvi és irodalmi gyakorlatok ösz-
szefüggése. 

A tantervi anyag bemutatása és kifejtése mindegyik osztályban általá-
ban rövid irodalmi szöveg (helysz űke miatt néhány verssor, idézet, szöveg-
részlet, közmondás stb.) alapján történik. A gyakorlatok és a feladatok 
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színesen, elevenen és sokoldalúan világítják meg a rögzítend ő  nyelvtani, 
nyelvhasználati ismereteket. A definíciók rövidek, világosak. Minden téma-
kör lezárásaként szemléltet ő  táblázatok (ábrák) foglalják össze a legfonto-
sabb tudnivalókat. 

A tankönyvírók és szerkesztők következetesen figyelmet fordítottak a 
tankönyv önképzési funkciójára is. Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolá-
saként érdeklődést fölkeltő, önálló gondolkodásra és cselekvésre ösztönz ő  
feladatokat fogalmaznak meg. Nem mindegyikre egyformán érvényes ez a 
megállapítás, de igen gyakran állítják a tanulókat olyan feladatok elé, hogy 
önállóan kell megkeresniük és használniuk a konkrét témára vonatkozó 
kézikönyveket, segédeszközöket, mint amilyen például A magyar helyesírás 
szabályai, Helyesírási kéziszótár, Magyar értelmező  kéziszótár, Szerbhorvát—magyar 
szótár, Agoston Mihály: Mai magyar írás, O. Nagy Gábor: Magyar szólások és 
közmondások, Szerbhorvát—magyar és Magyar—szerbhorvát frazeológiai szótár stb. 

Általában mindegyik nyelvtanunkban egy-ergy fontosabb anyagrész-
hez tematikailag kapcsolódik nyelvművelő  olvasmány is. Ezek a nyelvmű-
velő  olvasmányok nemcsak oldottabbá teszik a nyelvtan szerkezetét, de 
életes, gyakorlati megvilágításba helyezik a nyelvi ismeretek beszédbeli 
alkalmazását. A nyelvművelő  olvasmányok ismert nyelvészeink írásai, illet-
ve azokból idézett hangulatos és találó szemelvények. 

A Vajdaságban a két-, illetve többnyelv űség föltételei közt folyó anya-
nyelvtanulás szükségszer űen megköveteli az összevető  nyelvszemlélet ki-
alakítását is mind a pedagógusoknál, mind a tanulóknál. Ezért a negatív 
nyelvi interferencia kiküszöbölése céljából gyakorló nyelvtanainkban kö-
vetkezetesen jelen van a magyar—szerbhorvát, illetve a szerbhorvát—magyar 
nyelvi összevetés. Ezt az összevetést általában olyan anyagrészeknél alkal-
mazták a szerz ők, ahol a két nyelv szerkezete között lényeges eltérés van. A 
nyelvek grammatikai rendszere közötti eltérés leginkább a fordításokban 
mutatkozik meg, ezért a tankönyvírók igyekeztek minél több ilyen fordítási 
feladatot és gyakorlatot beiktatni. Kétirányú fordítások segítségével tudato-
sítj ák az eltéréseket és a hasonlóságokat. A kontrasztív szemlélet és a gya-
korlatok nagy segítséget jelentenek abban a célkitűzésünkben, hogy két-, 
illetve többnyelvű  környezetben is megőrizzük anyanyelvünk tisztaságát, 
szókincsét, nyelvtani és fonológiai rendszerét. Ez a nyelvszemlélet ugyan-
akkor megkönnyíti nekünk a szerbhorvát nyelv minél tökéletesebb elsajátí-
tását is. 

III. Középiskolai magyar nyelvtanításunk ügyét jelenleg egyetlenegy 
tankönyv szolgálja: Magyar nyelv és a kifejez őkészség fejlesztése a közép-
fokú oktatás és nevelés I—IV. osztálya számára (Tankönyvkiadó Intézet, 
Újvidék, 1992). Semmilyen szempontból sem indokolható az a koncepció, 
hogy mind a szakközépiskolák minden szakiránya és minden fokozata 
számára (két-, három- és négyéves stúdium), mind a gimnáziumok számára 
az első  osztálytól a negyedikig ugyanaz az egy tankönyv legyen használat-
ban. A gyönge kötésű  vaskos könyv már egymagában is körülményessé teszi 
annak négy éven át való használatát, de a tantervi követelményekhez alkal-
mazott, különböző  részekből álló tartalom is megnehezíti az áttekinthet ősé-
get. A fenti okokból ered ő  megkötöttségek ellenére a szerz ők a lehetőségek-
hez képest megkíséreltek használható tankönyvet írni. 
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A tankönyv szerkezetét nem iskolatípusok és nem osztályok szerint, 
hanem témakörök szerint tagolták. Ezzel bizonyos mértékben segítették a 
könyv áttekinthetőségét, és olvasmányosabbá is tették azt. Az adott iskola-
típus konkrét osztályára el őírt tantervi anyagot magának a tanárnak kell 
kijelölnie a tankönyvből. 

Ennek a tankönyvnek a gyakorlatban való alkalmazásáról még nincs 
megbízható visszajelzésünk, illetve csak nagyon minimális, mert teljesen új 
kiadványról van szó. 

A tankönyv egyetlen kötetbe foglalva a magyar nyelvr ől elsajátítandó 
ismereteket egyszerre három iskolaszint igényét kénytelen kiszolgálni. Az 
első  szintet a műszaki pályákon, a szakiskolákban is nélkülözhetetlen isme-
retek képviselik. Ezeket egy csillaggal jelölték meg a szerz ők. A másodikat —  
a humán ismereteket tanulók számára ajánlott szintet — két csillag jelzi. A 
nyelvigényes pályákra készülőknek (a leend ő  oktatóknak, fordítóknak, 
népművelőknek stb.) a három csillaggal megjelölt ismereteket is el kell sajá-
títaniuk. 

A szerzők munkájukban maximálisan törekedtek arra, hogy a modern 
nyelvtudomány, a jeltudomány, a jelentéstan, a leíró nyelvtan, a stilisztika, 
a szövegtan és a nyelvtörténet tanterv által meghatározott anyagrészeit 
megismertessék a tanulókkal, és tudatosítsák bennük, hogy a nyelv össze-
függő  rendszer, és a kommunikáció nélkülözhetetlen eszköze. Következete-
sen megvilágítják az egyes anyagrészek közötti összefüggéseket. Célszer ű  
feladatok segítségével igyekeznek ránevelni a tanulókat a gondolkodási 
műveletek alkalmazására, az önálló ítéletalkotásra, a problémák továbbgon-
dolására. 

Munkáltató és gondolkodtató jellege mellett fontos szerep jut a könyv-
ben az önművelésnek is, mert megköveteli a nélkülözhetetlen szakkönyvek, 
szótárak, lexikonok használatát; a sajtó írásainak értékelését, a rádió, a 
televízió megfelel ő  nyelvi vonatkozású adásainak figyelemmel kísérését stb. 

Ez a tankönyv példáiban, gyakorlataiban, feladataiban és szemelvénye-
iben már szövegközpontú. Az írás mellett fontos célként szerepel benne a 
beszédművelés is. Vajdasági magyar nyelvhelyességi, helyesírási problémá-
inkkal is foglalkoznak a szerz ők, és minden megfelel ő  anyagrésznél rámu-
tatnak a magyar és a szerbhorvát nyelv grammatikai rendszere közötti 
eltérésekre és hasonlóságokra is. 

Az elmondottakból azt a következtetést vonhatnánk le, hogy középis-
kolás tanulóink az anyanyelvük megismeréséhez végre egy korszer ű  szem-
lélettel megírt, használható tankönyvet kaptak. Egy ilyen értékelést els ősor-
ban a gyakorlatnak kell majd meger ősítenie, illetve megcáfolnia. Hangsú-
lyozni szeretném azonban, hogy a tankönyv eredményes felhasználásának 
föltételei még nincsenek meg. Hiányoznak hozzá az irányító tanmenetek, a 
segédkönyvek, a kézikönyvek stb. Ennek biztosítása nem a Tankönyvkiadó 
és a nem a szerzők dolga. Mindezek ellenére azok a magyartanárok, akik 
függetleníteni tudják magukat a tanterv holt bet űitől, és alkotó módon 
viszonyulnak a tananyaghoz, ennek a könyvnek a használatával lényegesen 
megkönnyíthetik mind a maguk, mind a tanulók munkáját, aminek majd az 
elért eredményben és — nem utolsósorban — a tanulóknak az anyanyelvük-
höz való viszonyulásában kell megmutatkoznia. 
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Összefoglalás 
Az általános iskola els ő  osztályától kezdve a középiskola negyedik 

osztályáig rendelkezünk az alapvet ő  magyar anyanyelvi nyelvtanköny-
vekkel. Ezek színvonala általában eléri a megkívánt szintet, de az egymást 
viszonylag rövid időközökben követő  = megfelelően elő  nem készített — 
iskola- és tantervi reformok rendkívül megnehezítik mind a szerz ők, mind 
a Tankönyvkiadó szerkeszt őinek a munkáját, és csökkentik tankönyveink-
nek az oktató-nevel ő  munkában elért hatásfokát. 

Tankönyveink hiányosságai főleg a tantervek következetlenségeib ől, 
hézagosságaiből erednek. 

Az általános iskola számára kiadott magyar gyakorló nyelvtanok kon-
cepcióját össze kell hangolni a szerbhorvát anyanyelvi tankönyvkomplett 
koncepciójával, hogy a jelent ős aránytalanságokat megszüntessük. 

Módosítani kell a középiskolák számára kiadott tankönyvkoncepciót is: 
minden iskolatípusra és minden osztály számára külön tankönyvet kell 
kiadni. 

Az illetékes tanügyi hatóságok, valamint az érdekelt tudományos és 
szakintézmények egybehangolt, interdiszciplináris kutatómunkájával 
sürgősen ki kell dolgozni egy, a jelenleginél korszer űbb tantervelméletet, 
majd annak alapján egy modern tankönyvkoncepciót. 

Ugyanilyen módon ki kell dolgozni a tudományosan megalapozott 
tankönyvkritika módszerét és a tankönyvek elemzésének objektív mércéit. 

Vrednovanje udžbenika za Bilten 56 (Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1990) 
A nyelvi ismeretek és a kifejezési kultúra tankönyvi koncepciója (Az Újvidéki Tan-

könyvkiadó Intézet 53. sz. közlönye, 1989) 

Harkai Vass Éva 
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HÓZSA ÉVA 

ÉLESZTGETETT IRODALOM 
ESSZÉ AZ IRODALOMTANÍTÁSRÓL 

Az irodalomtanár afféle mindenes. Olyan tanárfajta, aki rendez ői, közönségszer-
vezői, fordítói, lektori, írói, reklámszakemberi és egyéb szerepekben t űnik fel, de 
az oktatás jelentőségéről sajnos egyre kevesebb szó esik mostanában. Ezt a tényt 
már kezdő  tanárként hiányoltam. Mi, magyartanárok pedig még most is szívesen 
forgatunk minden új módszertani kiadványt, pl. Petőfi S. János és Benke Zsuzsa 
Elkallódni megkerülni c. kötetét, amelynek „analitikus-kreatív", illetve „kreatív-pro-
duktív" versmegközelítési módjai lelkesedéssel töltik el a lankadni készül ő  tanár-
személyiséget A csongrádi konferencián magyarországi kollégáink is élénk ér-
deklődést tanúsítottak a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola 
kísérleti tankönyve, szöveggyűjteménye, valamint szövegismereti tesztjei iránt 
Egy-egy előadás még mindig felpezsdít bennünket, a lelkes pedagógusok eddig 
az Oktatás és Nevelésben meg is írták tapasztalataikat 

Mostanában inkább elkeserít ő  eredményekről hallunk Az egyetem kereté-
ben végzett olvasásszociológiai kutatások valamennyi illúziónkat lerombolják, az 
olvasás lélektanával foglalkozó kutatók nemzetközi viszonylatban is rámutattak 
arra a tényre, hogy környezetünk alapjaiban változtatta meg az emberek olvasási 
szokásait. A fiatalok olvasottsága egyre silányabb képet mutat; a televízió és a 
video kiszorítja a könyvet a mindennapokból, esetleg az ifjúsági sajtó néhány még 
kapható terméke vagy a könnyedén befogadható kommersz olvasmány jut el az 
ifjú olvasóhoz A középiskolások nem igazán újságolvasók, ezt már egy két évvel 
ezelőtti felmérésem is igazolta, amikor csak a 18 éveseket min ősíthettük annak 
Szaklapot vagy folyóiratot pedig tanítványaim köréb ől az osztályok kb. 14 száza-
léka olvasott, a legintelligensebb tanulókból álló negyedik osztályban is csak 
47,62% mélyedt bele ezek tanulmányozásába. A középiskolások korosztálya, 
illetve korosztályai még mindig elhatárolják magukat a feln őtt társadalomtól, 
inkább az ifjúsági sajtót és rádióadásokat igénylik, de tudjuk, hogy most ezek 
megjelentetése és sugárzása is gondot okoz. Ma már még rosszabb a helyzet: a 
tanulók többsége a kiadási nehézségek, az anyagi gondok és az „elegem van đ  
politikából" ismétlődő  gesztusa miatt még újságot sem olvas. 

A szakközépiskolákban két évvel ezel őtt is sokkal elkeserítőbb tapasztalatokról 
számoltak be. Látszólag tehát hiábavaló a magyartanár törekvése, a tantervben el őírt 
műelemzések sokasága. A verselemzést még Nemes Nagy Ágnes is űrhajós feladatnak 
vélte. Egy űrhajós ugyanis azt nyilatkozta indulás el őtt, hogy tízezer hibalehetőségen ül. 
De a verselemző  nevelő  még a hibalehetőségek elemzéséig sem juthat el, ha harmadik-
negyedik osztályban is akadozva, dadogva olvasó,/felolvasó diákokra bukkan, illetve 
abban sem lehet biztos, hogy tanítványai a minimális számú házi olvasmányt egyáltalán 
elolvasták Ebben aztán a legtüzesebb magyartanár is belefásul, s őt az is tragikus, hogy 
beletörődik, és az irodalom a monoton tantárgyak egyikévé válik a monoton iskolában, 
majd ott lebeg a távlattalan jöv ő-kép, hiszen a szakirodalomban kiemelt permanens 
önképzés csak vágyálom marad. Pedig valljuk ami felel ősségünk az olvasó felnőttek 
kinevelése, viszont azt is tudjuk, hogy ezmaszélmalomharc. Korunk apró egzisztenciális 
küzdelmei, a megrekedt sorsok látványa elkedvetleníti tanítványainkat A példa másra 
nevel. Mi (tanárok) féltjük a jöv ő  nemzedéket, de lehet, hogy kevesen hiszünk 
már igazán abban, hogy a tudás és a lelki gazdagság minősít 
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Persze mindennap megvívjuk apró szakmai csatáinkat. Nem csoda, ha a 
magyartanár gyakran gondol Camus Sziszüphosz-mítoszának arra a részletére, 
amikor Hermész visszaviszi a h őst szenvedéseinek színhelyére, oda, „ahol már 
várt rá a sziklája". Sokszor idézem magamban mostanában ezt a mellékmonda-
tot, mert bennünket is mindennap vár a sziklánk. Nincs tankönyv, nincs szö-
veggyűjtemény, nincs többé anyagi lehet őségünk (eddig saját költségünkb ől 
fedeztük!) fénymásolatok és egyéb szemléltet ő  eszközök készítésére, és mun-
kánk sem könnyű, hiszen erre már Nagy János 1969-ben megjelent módszer-
tankönyve is rámutatott (Az irodalomóra). Az iskolában tanított anyag legna-
gyobb részét nem annak a korosztálynak írták, amelynek tanítjuk, tehát a 
szaktanár „transzformálása" nélkülözhetetlen. Jelent ős megállapításnak tartom 
a következőt is: „A módszer nem válhat sablonná, mert ha azzá lesz, elszürkíti 
a legfényesebb közvetített anyagot is, csökkenti a tanulók aktivitását. Az öncélú 
módszereskedés pedig nevetségessé teheti magát a nevel őt is." 

Pillanatnyi helyzetünkben sajnos kevés lehet őség nyílik ilyen öncélú 
módszereskedésre, hiszen még a kréta beszerzése is gondot jelent, de egy 
módszer nagyon elterpeszkedik mostanában még nálunk is: videokazettával 
helyettesíteni az írott szót. Kényelmes módszer a tanárnak, élvezetes a 
diáknak, és elfelejtjük, hogy a tanuló újra azt teszi, amit otthon tenne: 
lemond a kreatív szövegelemzésr ől. A „képi kultúrának", a technikának be 
kell törnie az egyébként is konzervatív iskolába, de csak akkor és olyan 
mértékben, amikor és amennyiben funkciója van. A drámák esetében rendkí-
vül fontos (pl. Romeó és Júlia, Tóték stb.). Ugyancsak érdekes feladat egy 
regényrészlet összehasonlítása a filmm űvészeti megközelítéssel (pl. Tolsztoj-
művek, Jókai-regények, Pacsirta, Szindbád, Hemingway-alkotások stb.). 
Hasznos az íróportrék megtekintése is (pl. Déry, Szirmai Károly stb.). Ezeket 
a filmrészleteket viszont csak akkor érdemes bevinnünk a magyarorára, ha 
az elemzésre, a kétféle koncepció és a sajátos eszközök megbeszélésére is 
szánunk időt. Teljes filmek megtekintésére f őként szakköri foglalkozásokon 
keríthetünk sort. Sajnos filmesztétikát nem tanítunk a középiskolában, tehát 
az irodalomtanárra hárul az a feladat is, hogy a filmnéz ő  tanulót befogadóvá 
tegye. Közülük néhányan a művészfilmek rajongóivá is válhatnak, de azzal 
semmiképpen sem cselekszünk igazán helyesen, ha óráról órára betesszük 
az előkészített (esetleg a tanulókkal hozatott) kazettát. Az említett „transz-
formálás" nélkül a diákok többsége lyukasórának tekinti az irodalomórát, és 
kreativitásának legparányibb mozzanatát sem bizonyíthatja. 

A művészi alkotások befogadását tartom a legfontosabb célkit űzésnek. 
Aggaszt pl. az a tény, hogy újabban a színházban és irodalmi esteken egyre 
gyakrabban szembesülünk egy sajátos magatartásformával: a közönség va-
lamely tagja/tagjai szinte a mondat közepén felállnak, eltávoznak a 
nézőtérről, zavarva ezzel szerepl őt és befogadót egyaránt, és mondjuk ki 
őszintén, hogy a tettesek általában a diákok, hiszen f őként velük „töltjük 
meg" színháztermeinket. Nincs színházkultúránk, tehát itt az újabb feladat. 
Ez nem csupán illemtani kérdés, hanem sokkal nehezebb és mélyebb gond: 
a tanulót fogékonnyá kell tennünk az alkotások befogadására, és ha nem 
kényszerűségből (esetleg az ötös osztályzat miatt), hanem saját igényéb ől 
adódóan jelenik meg a néz őtéren, akkor talán nem leszünk „fegyelmezetlen" 
közönség. A „talajt" irodalomórán kell el őkészítenünk, taktikusan kell irá-
nyítanunk a diákok kulturális bolyongását. 
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Ha a magyartanár jelenlegi gondjairól és munkafeltételeir ől kellene 
beszámolnunk, akkor a legvaskosabb panaszkönyv sem adna elég lehet ősé-
get ezek elmondására. Még a legkedvesebbr ől, a könyvvásárlásról is le kell 
mondanunk, pedig a könyvtárban eddig sem állt elegend ő  szakkönyv és 
szépirodalmi kiadvány rendelkezésünkre. Beszámolót és érettségi dolgo-
zatot már az én nemzedékem sem írt volna, ha a tanárok nem kölcsönözték 
volna könyveiket. Mindez nyílt titok az iskola világában, és ma néhány 
irodalomtanár arra kényszerül, hogy megváljon kincseit ől, mert a család 
eltartása óriási gonddal jár. Napi gondokkal küzd az irodalomtanár, holott a 
lelke mélyén tudja, hogy az irodalom nem igazán tantárgy, az irodalomórán 
nemcsak leckéket kell felmondanunk, amelyek reprodukálását kés őbb érté-
keljük. Nem büszkeségb ől jelentjük ki, de mi és a diákok pontosan érezzük 
élet és irodalom összefüggését, az életre keltett irodalom fontosságát, amely 
ledönti a tanóra korlátait. 

Ha a tanárnak megmaradt az irodalomba vetett hite, akkor példájával 
irodalomszerető  embereket nevelhet. Ha sikert és kudarcot mérlegelünk, 
valószínű, hogy most több a kudarc, de ezért kell megbecsülnünk a szikrányi 
sikerélményt is. Ha a gimnáziumi nevelő  néhány csillogó szempárba néz, 
akkor talán megmarad és meger ősödik tantárgya iránt érzett vonzalma. 
Egyre többet gondolok módszertantanárom akkor „megmosolygott" mon-
dataira, amelyek arra figyelmeztettek, hogy a tanár álljon meg egy pillanatra 
a tanterem ajtaja el őtt, helyezze a kilincsre gondjait, és ha ezt megtette, 
beléphet az osztályba. Örülök, hogy a diákok segítségével ez gyakran sike-
rül. Ha pedig belépünk, ott a kérdés, hogyan is tanítsunk nyelvet és irodal-
mat. És ezt követik a kételyek: Jól csinálom-e? Lehet-e irodalomórát el őre 
megtervezni és ragaszkodni annak papírh ű  megvalósításához? Nem hiszem. 
Koncepció és óravázlat bizonyára szükséges, de mindehhez a tanárnak 
kreatív módon kell közelítenie. Pet őfi S. Jánosék parafrázisához folyamo-
dom, amikor velük együtt vallom, hogy keltsük fel az érdekl ődést saját 
belátásunk szerint. Ha kudarcot vallunk, újra kell próbálkoznunk, és ne 
rettenjünk meg attól, ha tanítványaink is formálnak bennünket. 

Az én belátásom szerint a magyartanár munkájának általános alappillérei az 
alábbiakban foglalhatók össze. Először is fontosnak tartom azt a Nádas Péter-i tézist, 
hogy az irodalomtörténetet összefüggéseiben, szinte m űvek párbeszédeként kell 
felfognunk. Ha Babits európai irodalomtörténetét lapozgatjuk, éppen ezek az össze-
függések ragadják meg az olvasót Talán nem szentségtörés itt a nagy írók társaságá-
ban egy tavalyi negyedikes diákom utolsó, számadásra késztető  iskolai dolgozatából 
azokra a sorokra hivatkoznom, amelyek szürrealista módon együtt láttatják Sartre t, 
Ottlikot és Éluard alakját, valamint az előttük kavicsot rugdosó Petőfit Ezt kellene 
elérnük, ezt a sajátos totalitást, felülemelkedve a leckéken, a tollbamondás és egyéb 
banális módok, illetve módszerek korlátain. Lehúznak viszont a „hínáros" körülmé-
nyek A másik fontos alapelv a művek kreatív és változatos megközelítése. Ezt kis 
ötletességgel költséges eszközök híján is megtehetjük. Szükséges a szemléltetés, a 
művek élményszerű  átélése, a komplex esztétikai nevelés. Igen, a tanár nem tudhat 
mindent, de egyetlen utalással, szemponttal képzettársítások sokaságát indíthatja el 
tanítványaiban. Valahogy ide kívánkozik Ottlik Budáj ának feledhetetlen megállapí-
tása: „Nehéz szavakkal csakis olyat írni, ami szavakkal nem közölhet ő. De nem 
lehetetlen." Nehéz szavakkal a m űről is olyasmit közölni, ami nem közölhető . De 
ez sem lehetetlen. Sőt az sem baj, ha néha csendezni kell — írná Estertházy. 

78 



Fontos, ingoványos területnek tartom a nyelvhelyességgel és nyelvhasználattal 
kapcsolatos kérdéseket, mert a mai értelmiség ezen a téren igazán kezd eltávolodni 
minden normától Dolgozatjavítás közben gyakran gondolok Malamud tanárh ősére, 
az ő  „spleenes" világára. Hátha a tudatos olvasás ezen is csiszolhat valamicskét 

Tapasztalatom alapján a beszélgetés, illetve vita és az egyéni foglalkozása leghasz-
nosabb módszer a magyarórán. Párbeszéddel megközelíteni a m űvek párbeszédét, ez 
lenne talán az igazi cél Néha nehezen indul, de ha kialakul, rendkívül hasznos lehet 
Néhány osztályban öten, néhol huszonöten vesznekrészt abeszélgetésben. Az a lényeg, 
hogy a tanár lássa: a hallgatag diákok kreatív hallgatók A tanár tudatosan, de látszólag 
a háttérből irányít Problémafelvetések ezek, nem baj, ha nincs mindig megoldásuk 

Az egyéni munka ad igazán alkalmat a tanulói személyiség kibontakoztatására. 
Különösen értékesek a jól elkészített beszámolók, amelyekre elvem szerint ne kény-
szerítsük a diákot, inkább a taktikus meggy őzés módszerével éljünk. Tanári elvem, 
hogy a beszámolókra (főként kezdetben) csak ötös osztályzatot adok; ha nem felel 
meg az elvárásoknak, a tanuló nem kap osztályzatot Ez éppen elégbüntetés számára 
A munkát viszont közösen értékeljük Ezek a beszélgetések igen hasznosak 

Főként harmadik és negyedik osztályban szívesen vállalkoznak diákja-
im egyéni kutatásokra is. A témával kapcsolatos alapm űveket kölcsönzöm, 
és aztán kellemes meglepetések érnek pl. egy-egy sajtótörténeti dokumen-
tum felkutatása esetén; néha sajátos szemléltet ő  eszközöket is készítenek 
erre a célra. A beszámolóhoz vázlatot írnak, de él őszóban mondják el. A 
szemelvények bemutatásának bírálatára szintén kitérünk. Negyedik osz-
tályban hosszabbodnak a beszámolók, néhány munka túln ő  az iskolai kere-
teken. A „hallgatag" tanulók közül is többen vállalkoznak erre a tevékeny-
ségre; ilyenkor bontakoznak ki igazán. Hasznos, ha a legújabb szakiro-
dalmat is bevisszük az irodalomórára, és mindig utalunk az összefüggésekre. 

Az olvasónapló vezetését pártolom, bár nem szükséges minden házi 
olvasmányról beszámolót íratni, de az érdekes vagy sokrét ű  olvasási szem-
pontok hihetetlen kreativitásra késztetnek néhány tanulót. Az esszészer ű  
kidolgozások különösen értékesek. Az elemzések színvonala néha itt is 
áthágja az iskolai kereteket, szinte új felfedezések születnek. A feladatlapok 
alkalmazása általában sikeres. Lehet ez valamely táblázat kitöltése vagy egy 
más művészeti ághoz kapcsolódó kérdéseket, képeket tartalmazó feladatlap 
(pl. film, képzőművészet). Az utóbbi id őben gyakran folyamodom az ilyen 
jellegű  eszközökhöz, a tanulók szeretik, f őként az asszociációs vagy játékos 
kérdéseket. Sajnos a költségek miatt egyre ritkábban alkalmazhatjuk a fel-
adatlapokat. A nyelvtantanításban is kiválóan hasznosíthatjuk a sajátos 
képanyagokat (pl. a szemiotikai, szemantikai rész tanításakor). A grafikonok, 
rajzos vázlatok kedveltek a diákok körében; szívesen hasonlítják össze több 
előadóművész interpretálását egy vers kapcsán. A hangszalagok el őkészíté-
se a tanárra háruló újabb feladat. Díszlettervet és filmforgatókönyvet a 
szépirodalmi alkotással hozhatunk összefüggésbe. Mindezt persze els ő  és 
második osztályban kell megalapoznunk, hogy harmadikos és negyedikes 
tanulóink munkáját élvezhessük. Természetesen ez csak abban az esetben 
lehetséges, ha a tanár négy évig taníthatja az adott generációt. Napjainkban 
egyre nehezebb ezt elérnünk. A versenyek és pályázatok is fontosak, de csak 
az igazán tehetséges vagy kevésbé zárkózott diákok számára. A tanórán 
végzett tevékenység jelentőségét senki sem becsülheti le. Nem lehetünk csak 
versenycentrikusak 
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Szándékosan számoltam be felel ősségteljes, ám sokszor lebecsült és 
bírált hivatásunk örömteli, „alkotó" pillanatairól, a sok-sok szépr ől, ami 
„sziklánk" mellett vár ránk. Ennek Sheryl Sutton-i értelemben vett vázlatát 
igyekeztem megragadni. A szakközépiskolai irodalomtanár helyzete külön-
bözik a fent vázolttól, mert ott a motiváció mozzanata még fontosabb. 
Sokszor teljes érdektelenséggel, közönnyel, s őt az iskolában kialakult sajátos 
tantárgyi értékrendddel kell megbirkóznia a nevel őnek. A legfontosabb 
tehát az érdekl ődés felkeltése, az irodalom, illetve az olvasás megszeretteté-
se. Az értékrend némi megváltoztatásához talán az új érettségi bevezetése is 
hozzájárulhat. 

Külön tanulmányban foglalkozhatnánk a tantervben el őirányzott isko-
lai dolgozatokkal. Az értekez ő  próza, az esszé és a novellisztikus formák 
„alkalmazására" nyílik a legtöbb lehet őség. A gimnáziumi irodalomtanítás 
lehetővé teszi a kísérletezést. Miután a tanulók elsajátították a fogalmazás 
fortélyait, teljesen szabad asszociációkra épül ő  témákat is feladhatunk. 
Ilyenkor a tanulók a legkülönböz őbb tartalmi, formai, műfaji megoldásokkal 
élnek. A téma még egy reprodukció is lehet, amely képzettársítások sorát 
indítja el. Ezeket a dolgozatokat igazán fontosnak tartom. A legjobbakat 
újságokban jelentetjük meg, az Újvidéki Rádió Iskolarádió-adásai ösztönöz-
tek és segítettek bennünket, de most — sajnos — ez a kapcsolat a nehéz 
körülmények miatt gyengült. 

A dolgozatok szövegtani elemzésével kimutatható a tematikus prog-
resszió változatossága, de a fels őbb osztályokban már az egyes diákokra 
jellemző  specifikus tematikus progresszió is felismerhet ő. A nőies és férfias 
szövegsajátosságokra szintén felfigyelhetünk. 

A dolgozatok stilisztikai és nyelvhelyességi vonatkozásban legtöbbször 
„lehangoló" eredményt érnek el, helyesírási hibák a legjobb diákok dolgo-
zataiban is előfordulhatnak. A dolgozatjavítás akkor eredményes, ha min-
den munkáról írásbeli értékelést adunk. A közös hibajavítás szintén hozzá-
járul a hibák kiküszöböléséhez. Tapasztalatom azt igazolja, hogy a tanulók 
szívesen hallgatják meg egymás dolgozatait, s őt véleményük kifejtésére, 
hozzászólásra is vállalkoznak. Tudatos tevékenységgel az osztályok többsé-
géből egy-egy kis irodalmi műhelyt létesíthetünk, és ezeken egészséges 
vitaszellem alakulhat ki. Maradandó pillanatképeket őrizhetünk meg az itt 
végzett munkából. Feledhetetlen, amikor egy mai Beatrice-apród a közöny 
kapcsán hirtelen saját létér ől kezd vallani, és az osztály tanulói meglep ődve 
tekintenek zárkózottnak ismert társukra. Hihetetlen, amikor egy mai diák 
lefújja a port pl. Kisfaludy Károlyról, szinte bizonyítja aktualitását, modern-
ségét. Nagyon sok olyan beszámoló emlékét őrzöm, amely számomra is 
élményt nyújtott. Szép hallani, amikor valaki kamaszos magabiztossággal 
jelzi, hogy melyik mondat miatt érdemes elolvasni A pert. Az is felemelő  
érzés, ha csengetés után a diákok folytatják a vitát, és én velük maradok. 
Örömteli pillanat, ha az egyik diáklány szerényen átnyújt egy papírlapot, 
mert kimutatta, hogy 51 h őst említ Kosztolányi a Pacsirtában. Es a díjnyertes 
versenyzők öröméért is érdemes dolgozni. 

A tanulókat mi sokkal jobban megismerjük, mint bármely más szakos 
tanár. Ezért különösen nehéz megválni a kiiratkozó, eltávozó értékes közép-
iskolásoktól. Mert a létszám alaposan megcsappant egyes osztályokban... 
Egyébként múlnak a hétköznapook, mint a Böll-novellákban. 
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MINTHA A SZÓNAK ROSSZ ÍZE LENNE... 
A MAI MAGYAR PRÓZA NÉHÁNY JELLEGZETES VONÁSÁRÓL 3. 

úgy fontolgatom sorban 
a címeket, végigtekintve összevisszaságától folyton potyogó polcomon, va-
lahogy mind cím akar lenni, fennen dobogó véres nagy valami, hogy 
messzire lássék, mert iszonyúan fontos, hogy a borító közlése levegyen a 
lábamról, mert csak akkor lapozom fel; de most kerülöm a lényeget, az egyes 
szám első  személyt, és nem tudom a körülményeket életszer űen áttenni 
másba, talán a leütött bet űre kellene hagyatkoznom, mint valamikor közép-
iskolás koromban, éppúgy nem tudtam gépelni, mint most, és ha melléütöt-
tem, akkor már ragaszkodtam hozzá, és addig törtem a fejem, mígnem csak 
azért is így kellett kezdődnie a szónak, vagyis történetnek: a keleti ablakhoz 
futott, és egy veteményeskertet látott odakint, szürkés hatmatcsillogásban. 
Azon meg se lepődött, hogy a gyep egészen a falakig ér, és mindenütt 
pataknyomok látszanak benne. A karókra felfutott zöldbabtól nem látszott 
messzire, de feljebb, a távolban a felkel ő  nap sugarai mindinkább kirajzolták 
a szürke hegygerincet. Párás reggel volt: keleten hosszúkás felh őcsíkok 
húzódtak, mint megannyi beszennyez ődött gyapjúcsomó, amelynek piros a 
vége, mögöttük pedig sárgásan derengett a mélység. Az égbolt es őt ígért, de 
a világosság gyorsan terjedt, és a babvirágok pirosan izzottak fel a nedves 
zöld levelek foglalatában. Ekkor döntöttem el, hogy csakis tömbszövegnek 
szabad lennie, hiszen maradnak benne szentimentális vagy döcög ő  monda-
tocskák, a hosszú, tagolatlan szövegfüzér pedig az egységesség benyomását 
kelti. Mintha valami nagyon komoly dologról lenne szó: a piros babvirágok 
mögött a víz homályosnak látszott, de én tudtam, hogy elvben makulátlanul 
tisztának kell lennie, nem lehet benne semmiféle szennyez ő  anyag, se 
fertőtlenítő. Egy vaslétrán ereszkedtem le a vízbe, amelyhez egy csomó hínár 
tapadt. Nem ért le a víz fenékig, mint ahogy számítottam rá, hanem egy 
kevéssel a víz felszíne alatt véget ért, és én belecsusszantam a leghidegebb 
vízbe, ami csak érte életemben a b őrömet. A testem felszisszent, aztán foly-
tatta a sziszegést. A víz váratlanul mélynek is bizonyult, ha meggondoljuk, 
hogy még alig távolodtam el a móló szélét ől. Ilyenkorra várható, hogy az 
olvasónak belefájdul a szeme. A tömbszöveg tehát megóvja az egyes szám 
első  személyt, hiszen úgysem bírja tovább szusszal az úszást, komolynak 
tetszik, és úgy tesz, mintha végigolvasta volna. Visszataszító kiszólni a 
szövegből: a történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. Látha-
tólag ikrek voltak, és szélesre tárt lábbal ültek egy hever őn. Az úszót nézték. 
Először arra gondoltam, hogy a cselekménytelenség a könnyebb, mert azt 
mohóbban kanonizálják a sznobok, de csüggedten vettem tudomásul, hogy 
csak kínlódás, mint amikor a kutyámat puszta kézzel akartam a kanálisba 
fojtani, mert megharapta a postást; a szöveg folyton szólni akar valamir ől, 
és újra a víz alá kell nyomni, hogy elmosódjanak a kontúrjai, mélységi libegés 
legyen a stílusa. Most úgy rémlett, mintha az évezredek során egyetlen, 
hatalmas test bomlott volna részeire, s ezek a részek mintegy el akarták volna 
foglalni A TÚLSÓ PARTOT, és mintha magának a teremtés f őművének, az 
emberi testnek a lényegi formája széjjeldarabolódott volna véletlenszer ű , 
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sokféle és különálló formákra, önnön ellentétének képét öltve fel így, ideális 
helyett földi formává válva, porrá és csak halált és pusztulást jelenteni tudó, 
bűzhödt cafatokká. Jól néz ki a verzálos kiemelés is, kibámul a szövegtestb ől, 
amely fokozatosan erjedni kezd a túlsó parton, mert a cselekményes-leírásos 
indítás után jön a mikronaturalizmus a vízihulláról, aki/ami a vízmáslétben 
megtanulja, hogy mi módon kommunikálnak a démonok a földi dolgokkal, 
miféle földi helyektől irtóznak, mely földi tárgyakat szeretnek, meg hogy 
miképpen népesítik be a sötétséget, micsoda ellenállást tanúsítanak egy s 
más téren, miként tudnak a hatalmukba keríteni testeket és lelkeket, és hogy 
mit tesz végül is a magas rendű  tudás, emlékezet, rettegés, illúzió vagy a 
földmozgáskeltésnek meg a földmélyi áramokra való hatásnak a csínja-bín-
ja... Aztán, sajnos, megtér, de valami a tudományából azért csak megmarad, 
tovább öröklődik, és most tessék, itt bukkan elő  megint: a part észrevehet ően 
távolodott, a móló végén álló horgászok gyufaszálemberekké zsugorodtak, 
a város zsibongását elnyelte a motorzaj, a láthatár halvány bíborszínben 
olvadt össze az alacsonyan járó felh őkkel, ezekből tejszínfehérségű  nagy 
szigetek váltak ki, fölemelkedtek és csaknem mozdulatlan lebegtek az azúr-
kék égen, úgy találtam, hogy a távoli part olyan, akár egy Monet-festmény, 
a csíkokban egymás mellé került élénk színek magát a fényt láttatták. Amikor 
idáig úsztam, akkor jöttem rá, hogy nem is a tömbszöveg a divatos forma, 
hanem újabban a bekezdésnyi tagoltság. 

Valahogy így. 

Aztán a következő  szövegcsíkban szó eshet bármi másról. Mert az értelem 
mély, és a fantázia összekötheti a széthúzó partokat: bocsásd meg, Urunk, 
hogy sokszor tovább ültünk nyugodtan, amikor pedig Te nyugtalanító 
tényekre mutattál rá életünkben és feladatokat adtál nekünk. Bocsásd meg 
a kihívó engedetlenséget, amivel oly sokszor semmibe vettük világos paran-
csaidat: 

mint a körtér, err ől jut eszembe: az öt éves, az egy szó, a mindezidáig pedig 
nem egy, legyenek bárki vallomásai. Nevelgetem magam, hogy a helyesírás 
szójátéktrükknek tűnjön, a cselekmény pedig önmaga parafrázisának, mert 
ha hiányzik valamelyik csavar, szétesik az egész, és ha nincs megcsavarva 
háromszor, akkor túl egyenes. De nem is avítt hagyományokban kell gon-
dolkodni, hanem mondjuk dobókockával folytatható halállabirintusban: 
eszedbe jut a leírás, amelyet a gonoszról és a medencéjéb ől áradó mérges 
gázokról olvastál. Ingujjaddal eltakarod szád, és kivont karddal lépsz el őre, 
vigyázva a szörny nyelvére. Ahogy a medence széléhez érsz, a fenevad 
előrevetíti magát, és kilövi nyelvét (szóismétlés ez?), de készen állsz, és 
kardod egyetlen csapásával levágod a nyelvet. A szörny nyög fájdalmában, 
és kétségbeesetten támad, megpróbál vérborította állkapcsába kapni. Förtel-
mes arca felé vagdosol, hogy eltaláld valódi szemeit. Innen már megint 
muszáj tömbnek lennie. Minden szükségszer ű. Megláttam egy szemetesbö-
dönben kotorászló öregasszonyt. Ez is szükségszer ű  volt. Nem vitatkozom 
senkivel. Megláttam egy fürdőszobai játékot, egy kis gumikacsát, az oldalán 
feküdt egy kanális rácsán. Ott kellett feküdnie. Es így tovább. Nem tudok 
visszakanyarodni a piros babvirágokhoz. Mint mondották el őttem tudósab-
bak: szánandó az antitörténet, amelynek egyetlen szerepl ője a szerző, és 
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témája vagy tárgya az a hihetetlen nehézség, amivel számára az írás jár, mert 
fene sokat tud a technikáról, de ezen a tudáson kívül mást nem képes nekünk 
nyújtani, végső  soron ezek a szerz ők büszkén hirdetik, hogy sterilek. Az 
olvasó eleinte csodálja virtuozitásukat, aztán zavarba esik — mikor hagyják 
már abba ezt a magakelletést? —, és végül az arcukba ásít. Néha maga a szerz ő  
ásít elsőnek — mint olvasom. Az igazán szép próza ma olyan, mintha egy 
meghibásodott gép terméke volnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 
Bájosan eldöntetlen, nem tudja, merre menjen, feláll a rímje! Itt jön a történet 
közepe: amint szétvetett lábbal végigd őlt az ágyon, összecsuporított két 
kezével kényeztette tovább, és most mormolt neki rekedt hangján, hogy 
milyen szép, milyen jó, milyen nélkülözhetetlen. És meg kellett hagynom, 
hogy jó pina bizony! Formás mellei szabadon himbálóztak, festett haja 
tapadósan lelógott, és a szája felé tekerg őzött. Nem használtam törülköz ő t; 
szeretem a párolgást, nemcsak az érzést, a gondolatot is, hogy a nedvesség 
szabadon szökik át az anyagtalanságba, szeretem az elemek topográfiáját, 
ahol a víz egyenesen a leveg őbe siklik. Ha szélben járok, még az orromat 
csavaró port is mintha angyal szórná, a virágport meg egyenesen immanens 
ténynek érzem. Kell hogy legyenek ilyen tények, amelyekre 
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lehet építeni 
egy világot még akkor is, ha önkényesnek tűnnek. Elérkezett a kártyák 
felfedésének ideje: visszavonulás a moralitás biztonságába. Mert hitem sze-
rint a pusztán kellemetlen — szigorúan véve — éppúgy képzelgésnek min ősül, 
mint a legborzalmasabb szerencsétlenség. Az örök fuldokló a víz alól nézi a 
szomjas világot, ahogy a magányos hal szétpattanó buborékok közé dugja 
az orrát. Annak a jognak a kérdése vet ődik fel, hogy a kortárs eseményeket 
valósághűen lehessen ábrázolni, vagy legalábbis olyan h űséggel, mely össz-
hangban van mindazzal a tudatlansággal, el őítélettel, önámítással, amelyt ől 
minden szemlélő  szükségszerűen szenved, eközben szükséges azokat a nem 
idetartozó sallangokat lehántani, melyek ezt a problémát is övezik, a szellemi 
szabadság ellenségei az individualizmussal szemben mindig megpróbálják 
ügyüket a fegyelem véd őbeszédeként beállítani. Valamikor régen egy cini-
kus filozófus kérkedve sétált fel-alá Athénban a molyrágta köpenyében, 
hogy mindenki megcsodálja, mennyire nem számítanak neki a konvenciók. 
Aztán egyszer találkozott Szókratésszel, aki azt mondta neki: Köpenyed 
lyukán át hiúságodat látom. Befejezésnek nem elég frappáns a piros babvi-
rágtól indázó történetet így anekdotizálni, hiszen a szövegben nem közvet-
lenül a tartalmát vagy akár a struktúráját élvezem, hanem sokkal inkább 
azokat a törléseket, melyeket én teszek a felszínen: olvasok, ugrom, felnézek, 
megint belemerülök. Fontolgatom közben: mintha a szónak jobb íze lenne. 
Mert végül mindenkinek csak a saját szavai maradnak, és ez az egyetlen 
hagyomány, amit követni tud. 

Az ENTERT akartam most megnyomni, aztán kapcsoltam, hogy ez 
hagyományos írógép, mechanikus zongora, a narancs óraszerkezete. A MI 
VILAGUNK. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but l'll fill the empti-
ness, és a kezembe veszem a folyóiratokat. A cenzúra szó mellett sokszor 
leírtam már a cezúrát is, legutóbb a Magyar Naplóban, de olyan még nem 
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volt, hogy ez utóbbit is ne cenzúrának szedték volna. És olvasok itt a július 
23-i számban Láng Zoltántól egy érzelmes történetet a halról, amelyik túlél-
te. Továbbra is a novelláknál és az augusztusi számoknál maradva, felt űnik 
a cselekmény újszerű  vezetése, csupán két példát említek: a Kortársból Hazai 
Attila A vétel és a Tiszatájból Mózes Attila Egy város brávója és nője című  
bevégezetlenül jó történetét. 

Fogalmazás-, stílus- és cselekménypéldákkal kezdtem ezt az írást, hogy 
merre kanyarodhat a fikció és az intellektuális próza. Vannak azonban 
érdekes újdonságok a TÚLSÓ PARTON is, a mai magyar próza másik végén: 
a valóságból közvetlenebbül kiinduló vonulatra gondolok, mintha megúj ul-
ni készülnének a dokumentarista törekvések: a Hitel szociográfia-pályázatot 
hirdetett, a Nappali Ház pedig a fiatal írónemzedéket kérte fel, hogy írjon 
szociográfiát, többek között Balázs Attilát, Darvasi Lászlót, Garaczi Lászlót, 
Kemény Istvánt, Kőrösi Zoltánt, Krasznahorkai Lászlót, Kukorelly Endrét, 
Márton Lászlót. Felkérő  körlevelében Károlyi Csaba egyebek között ezt írja: 
„A harmincas években meg a hatvanas években egy csomó kiváló szocio-
gráfia született, most viszont úgy t űnik, mi sem áll távolabb általában az 
íróktól, mint éppen ez a m űfaj. Pedig elég nagy lehetőségei lennének éppen 
ma, amikor naponta több tucat olyan jelenséggel találkozhatunk, ami éppen 
ezért a műfajért kiált." Támogatandó terv: mondjuk el a jelent is! Ennek a 
törekvésnek olvashatjuk egyik szép példáját folytatásokban az Alföldben, a 
címe: A kutyák nem felejtenek, írója pedig Salamon András. 

Tripolsky Géza 
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HÁTBORZONGATÓ_ HATÁS 
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ CAMUS-BEMUTATÓJÁRÓL 

Egy ősi japán misztériumjáték elevenedik meg Albert Camus  félreértés című  
drámájában. Elsősorban a cselekményben fedezhetünk fel hasonlóságokat: 
anya és leánya a nádasba téved ő, menekülő  harcosokra vadászik. Pengéjük 
hosszú és hegyes, leginkább a nád leveléhez hasonlítható. Suhogó hangja is 
beleolvad a szélbe, amely a mocsáron átsüvít. Anya és leánya ismeri ezt a 
baljós helyet, akár a tenyerét. Gyilkolásból élnek. Meglapulnak, ügyesen 
dolgoznak, mintha egy baromfi torkát vágnák el, ugyanolyan rutinossá 
válik a mindennapi cselekvés. Az így szerzett drága fegyvereket és felszere-
léseket a közeli városban értékesítik. A történetet Onibaba címen regényben 
és filmen is feldolgozták, ismertté vált Európa-szerte. 

Erre a forrásra utal vissza Neboj ša Bradić  találó díszlete. Megfelel ő  zenei 
aláfestéssel nála is a nád zúg a szélben, mintegy el őre jelezve a tragédiát, 
ráirányítva a figyelmet arra, hogy az erkölcsi mocsárban a gyilkolás is 
mindennapi esemény. A penzió falait érdemes kitolni a természet irányába, 
mert vizuálisan is többet tud nyújtani. Id őtlenebbé és örökérvény űbbé teszi 
általa a színteret, utal arra, hogy mindez bárhol, bármikor megtörténhet. A 
rendező  ezért alkalmaz lehetőleg minél kevesebb olyan elemet, amely konk-
rét helyre és id őre utalna. 

Mellékes körülmény például, hogy Jan egy cseh faluból indul el a 
nagyvilágba szerencsét próbálni. Mi akkor találkozunk a Giricz Attila által 
megjelenített, tragikus sorsú figurával, amikor huszonöt év után visszatér 
gazdag emberként, aki megengedheti magának azt a szabadságot, hogy 
addig maradjon a penzióban, ameddig kedve tartja. Álnéven jelentkezik be 
abba a fogadóba, melyet anyja és n ővére tartanak fenn. A rendez ő  azzal 
fokozza a feszültséget, hogy bizonytalanná teszi, hogy ebben a baljós há-
romszögben melyik szereplő  meddig jutott el a feltételezést ől a bizonyosság 
felé vezető  úton. A koreográfia -. amely id őnként egészen mást mond el, mint 
a szöveg - inkább a bizonytalanság felé billenti az utalásokat. 

Ahogyan a többi vendéget, Jant is egy csésze teával küldik át a másvi-
lágba, a mocsárba, amely feneketlen tóként nyeli el az áldozatokat. A gyil-
kolás oka itt is anyagi természetű. Erre utal Martha következ ő  kijelentése: 
„Ó, anyám, ha majd sikerül félretennünk sok-sok pénzt, s itthagyhatjuk 
végre ezeket a kilátástalan tájakat, ha hátat fordítunk ennek a vendégfoga-
dónak, meg ennek a városnak is, ahol örökösen esik, ha elfelejtettük már az 
egész sötét vidéket, ha ott leszünk végre a tengernél, amelyr ől annyit 
álmodoztam, akkor igen, akkor mosolyt látsz majd az arcomon." H. Faragó 
Edit az érzelmi és jellembeli labilitást emelte ki alakításában, az általa meg-
jelenített lányban így megfér egymás mellett a gyilkolás durvasága és a 
gyengédség, valamint a szeretet utáni vágy. 

Abrahám Irén az elhárítást, az érzelmek nélküli passzivitást vitte a 
színpadra, ami a leírt jellemb ől következett: „Nem tudom. Rossz a szemem, 
nem is igazán néztem meg. Tudom, tapasztalatból tudom, hogy jobb nem 
megnézni őket. Könnyebb megölni, akit nem ismer az ember." Mintha tudat 
alatt nem akarná felismerni a saját fiát. 
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A tett elkövetése után váratlanul betoppan a fogadóba Jan felesége 
(Banka Lívia alakítja), Marthától megtudja, hogy mi történt. Anya és leánya 
hiába próbálják önmaguk el őtt félreértésként értelmezni a gyilkosságot, 
tettük végzetességét nem képesek elviselni, belehátrálnak áldozataik után a 
mocsárba. A Szilágyi Nándor által megjelenített öreg cselédnek nem marad 
más dolga, mint kimondani a végs ő  negációt, egyetlen szóval, hogy nem, 
mert a sokszoros értelmetlen halál után nincs több szónak helye. Nád zúg a 
szélben az áldozatok fölött, aztán csönd lesz és éjszaka, minta háborúk után. 
Hiszen a testvér csupán egy az áldozatok között. 

Nebojša Bradi ć  nemcsak díszlettervezője, hanem rendez ője is a darab-
nak, a két munka elválaszthatatlan egymástól, mert a m ű  értelmezését fejti 
ki mindkettőben. A díszletek ihletett keretet adnak a klasszikus tragédiákat 
időző  játékstílushoz. A szöveg ugyanis kevés részvétet próbál kelteni, több 
az elidegenítő  elem, hiszen a történet filozofikus tételeket próbál igazolni. 
A dialógusok emiatt nem igazán színpadra termettek, a mondatok gyakorta 
mesterkéltek, és a kifejtett gondolatok nem igazán következnek egymásból. 
Vegyük például ennek bizonyítására a darab záróakkordját, amikor Martha 
némi pátosszal a következ őket mondja Mariának: „Megcsaltak bennünket, 
én mondom magának. Mit ér a lét hívó szava, mit ér a lélek nagy riadója? Mi 
értelme a tengerhez vagy a szerelemhez kiáltozni! Nevetséges próbálkozás! 
A maga férje már tudja a választ, ismeri azt a szörny ű  házat, ahol vala-
mennyien egymáshoz simulunk majd. Maga is meg fogja ismerni, és ha akkor 
tudna, gyönyörrel emlékeznék majd vissza onnan erre a mai napra, holott 
most úgy érzi, hogy a legszívettép őbb pusztaságba száműzték. Értse meg 
végre, a maga fáj dalma soha fel nem érhet az emberen esett méltatlansággal." 
A szöveget Justus Pál fordította magyarra. 

Hogy a darab ma színházibb élményt nyújtson, házzájárult Franyó 
Zsuzsa dramaturg is a sallangok nyesegetésével, valamint a jelmeztervez ő, 
Branka Petrovi ć, aki egyértelműen jelezte fehérrel és feketével a jókat és a 
rosszakat. Nemcsak az elkülönítés, hanem a feltételezett kapcsolat megte-
remtésének eszközévé is válik a fehér zakó, amit az anya jelképesen magára 
ölt. A jelmez másutt is kiegészíti a cselekményt. Látható, de ki nem mondott 
az ajándék, a lila kend ő, amely színével nyomatékot ad a jelenetnek. Részévé 
válik annak a törekvésnek, hogy színpadi látványt és cselekményt teremtse-
nek Camus szövegéhez. 

Albert Camus A félreértést (Le Malentendu címmel) 1944-ben jelentette 
meg, érződik benne a háborús klausztrofóbia, és talán éppen ezért érzi magát 
otthon benne a mai néz ő. A rendező  úgy aktualizál, hogy kerül mindenféle 
konkrét párhuzamot vagy megfeleltetést. Hátborzongató hatást ér el, az 
előadás emlékezetes élményt nyújt a néz őnek, a záróképet szimbolikussá és 
karakterisztikussá tudja emelni. 
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GAJDOS TIBOR 

ESEMÉNYDÚS ŐSZ 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

Évtizedekkel ezel őtt a kiállítási termekben bemutatott képz őművészeti 
anyag technikai egyhangúságát Lévai György ékszerészm űvész igyekezett 
munkáival változatosabbá tenni. A szokatlanul formált ékszerdarabok mel-
lett időnként néhány égetett zománctáblát is elhozott a tárlatokra, de ennek 
az újdonságnak sokáig nem volt követ ője, mindaddig, míg Szilágyi Gábor 
festőművész kecskeméti tanulmányútját követően ki nem rukkolt zománc-
képeivel, melyeken ismert motívumait igyekezett ezzel a technikával kivite-
lezni. De a zománcnak más követelményei vannak — a „klasszikus" fest ői 
témák helyett inkább a stilizált, dekoratív jellegű  motívumok felelnek meg. 

Ezt a tényt bizonyítja Januskó Ferenc ékszerésznek és ötvösm űvésznek, 
a Q csoport tagjának önálló tárlata, mely 1993. október 28-án a Központ II. 
Gerontológiai Klub immár elismert kiállító galériává fejlesztett helyiségében 
nyílt meg. A tizenkilenc darabból álló együttes alkotója ugyancsak a kecske-
méti iskolában sajátította el ennek az érdekes iparm űvészeti ágnak szakmai 
titkait, de más „tiszta" művészetek befolyásától mentesen valósította meg 
tűzzománc technikával elképzeléseit. Ez különösen két remekbe sikerült, az 
Aszimmetria és az Ózonhasadás című, sárgaréz hátterű, elvont színes síkokból 
összeállt munkájára vonatkozik, melyek a kiállítás legjobb darabjainak te-
kinthetők. Amikor a zománcot a régebbr ől ismert ötvösmunkáival együtt 
alkalmazza, a hatás igen látványos, de eklektikus, esetenként zavarja a 
kollekció harmóniáját. Néhány konkrét reális témakörb ől eredő  alkotása is 
alapos, lelkiismeretes munka (pl. Portré, Szentkép, Madár), de ezek inkább 
rutinos megoldások eredményei. Janusko Ferenc rendelkezik olyan képes-
ségekkel, hogy majdan egy teljesen egységes, mostani csúcsteljesítményét 
elérő  tárlat anyagával léphet a nyilvánosság elé. 

Még mindig októbernél tartunk, jóllehet az ezekben a napokban meg-
nyíló kiállítások lényegében már a novemberbe áthúzódó eseménysorozat-
hoz tartoznak. Október 29-én ugyanis a Képz őművészeti Találkozó galériá-
jában megnyílt a Bucka-Gányó alkotóház palicsi munkájában részt vev ő  
képzőművészek közös tárlata. Az a tény, hogy egy magánkezdeményezésre 
létrejött telep képes volt jelentős művészeket bevonni munkájába, már ma-
gában véve is tiszteletre méltó eredmény, de a kiállított m űvek mennyisége 
túlmutat egy viszonylag rövid életű  táborozás alatt megvalósítható eredmé-
nyeken. Igaz, a kvalitásos anyag jó hányadát nem Palics inspirálta és nem is 
a telepen jött létre. Hogy a tagok mégis ez alkalommal kaptak bemutatkozási 
lehetőséget, ez már a szervez ők koncepciójának vitathatóságát jelzi. 

Így például Tomislav Šebekovi ć  szolid olajfestményei egészen más tájak 
hangulatát tükrözik. Nemes Fekete Edit Távozók című  kerámiai már régebbi 
tárlatokról ismertek, viszont Mojak Aranka két finom terrakotta tájképe 
lenyűgöző  költői alkotás. Sava Halugin Pocsolya című  bronzszobrával és két 
nagyvonalú festményével t űnik ki. Petar Mojak képei közül háromon még 
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régebbi stílusának jegyeit fedezhetjük fel, másik három nagyobb méret ű  
olajfestménye (különösen a Csoport III.) viszont újabb fázisának értékes 
darabja. Branislav Vulekovi ć  az a festő, akinek négy erőteljes koloritású 
olajfestményén palicsi élményei érezhet ők. Dušan Nonin olajképei kissé 
vérszegények, de akvarelljei életesebbek. Zsáki István színvonalas munkái 
az enformel jegyében fogantak. Borsik Károly Palimpeszt ciklusa sikerült 
együttes. Giga Đuragić  munkái az expresszív absztrakció stílusát képviselik. 
Pavle Blesić  ósdi kapui és roskatag falai a tőle megszokott formában készül-
tek. Branimir Karanovi ć  két grafikája a fotorealizmust idézik. Dagan Coha 
palicsi motívumai jeles dokumentumok. Penovác Endre kemény vonalú 
grafitrajzait küldte el a tárlatra, Sava Pavlovi ć  akvarelljei pedig messzi tájak 
üzenetei. Szajkó István négy pasztellje a tárlat legjobb m űvei közé tartozik 
és egy misztikus világ hangulatát árasztja. Torok Sándor öt pasztallképe 
közül különösen az Alkonyat és a Fák emelkedik ki, de Gyurkovics Hunor 
érdekes technikával festett akvarelljei is finom, ihletett alkotások. A kiállítás 
meglepetése a fiatal Miroslav Jovan čić  alig ismert palicsi festő, akinek nagy-
méretű  olajfestményein különösen a kompozíció biztonsága és a szakrális 
témák eredeti megjelenítése a feltűnő . Orvendetes, hogy az utóbbi id őben 
magáról ritkán hallató Petrik Pál ismét szép munkákkal van jelen, akárcsak 
Katarina Tonković  Marijanski, aki két rajzával jelzi régen várt visszatérését. 

A Bucka-Gányó alkotóház palicsi termésének bemutatása összességé-
ben jó benyomást keltett. Ami a további működés és tárlatok koncepcióját 
illeti, azt majd megvitatják az illetékesek. Bucka-Gányó vagy állandó palicsi 
művésztelep — ez most a kérdés. 

Közvetlenül a Šadi-kiállítás után a Képz őművészeti Találkozó szalonjá-
ban még egy grafikai tárlat megrendezése jelezte a kontinuitást: november 
9-én Nikola Caran mutatkozott be m űpártoló közönségünknek. Az 1957-ben 
Belgrádban született grafikus tanulmányait a szarajevói Képz őművészeti 
Akadémián Hozo Dževad osztályában végezte, majd a nyolcvanas években 
Versecen telepedett le. Eddig tizenkét önálló kiállítást tudhat maga mögött 
és nagyszámú közös tárlaton vett részt. Csaknem hatvan lapból álló, Káosz 
c. ciklusa az újabb nemzedékre jellemz ő, jó szakmai felkészültséggel rendel-
kező, egyben lelkiismeretesen dolgozó m űvésszel ismertetett meg bennün-
ket. A többszínű  kisebb kollekciók kiegyensúlyozott, egységes anyagot 
képviselnek, csupán egyetlen nagy formátumú szériagrafikája, a Monumen-
tum rontja az összhatást. 

Caran hosszabb időn át a figuratív megjelenítés elkötelezettjeként dol-
gozott, de ez a ciklus egy egészen más formavilágot képvisel. A nonfiguratív 
stílusból eredő  problémákat azonban annyira korrekt módon oldotta meg, 
hogy az útkeresés bizonytalanságának nyomát sem észlelhetjük. Köls őleg 
geometriai formákkal építkezik, a bels ő  szerkezet azonban felszabadult és 
kötetlen. Vonzódik az archaikus elemekhez, és az írott szövegeket kol-
lázsszerűen komponálja be a képbe. Legjobb munkájának egy tizenhét 
darabból álló miniatűr együttest tekinthetünk (Variációk egy témára), mely-
ben sűrített drámai feszültséget teremtve valósította meg elképzeléseit. A 

88 



többiek közül elsősorban A stressz följegyzése, A változat, valamint a Fölirat 
című, kombinált technikával készült grafikája emelkedik ki. 

Függetlenül attól, hogy egyik sorozatát Káosznak nevezte el, kiállításán 
egy fegyelmezett rendszerben megvalósult egységes kollekció került a 
Képzőművészeti Találkozó szalonjának falaira. 

Szabadka köztéri szobrainak és emlékm űveinek hányatott sorsáról már 
sok szó esett, hiszen a város történelme során kisszámú szakrális, polgári 
vagy katonai jellegű  emlékműve mindig útjában volt valakinek vagy vala-
milyen hatósági közegnek. Ezek sorában is különlegesnek tekinthet ő  az 1912 
és 1918 között elesett szerb h ősök emlékére 1925-ben, az akkori Putnik vajda 
téri parkban felállított kétfigurás kompozíció, amelyet 1993. november 13-án 
lepleztek le újra a háborús romok helyén kiképzett Puskin téren. Ennek az 
emlékműnek a története a többinél is bonyolultabb. Ismeretes, hogy az 
Osztrák—Magyar Monarchia hadvezet ősége már az első  világháború folya-
mán, nem várva be annak befejezését, h ősi emlékművek felállítására adott 
parancsot. A rendelkezés végrehajtása során a szabadkai Zentai úti temet ő  
egy részében katonai emléktemet őt szándékoztak létrehozni, amelynek kö-
zéppontjában egy olasz hadifoglyok által kifaragott szoborcsoport elhelye-
zését tervezték. A m ű  azonban sohasem került elképzelt helyére, mert a 
háború után gazdát cserélt, vagyis a szerb hadsereg tulajdonába ment át. 
Később, 1925-ben kis átalakítással a már említett helyen és jelleggel ünnepé-
lyes keretek között leleplezték. A visszacsatolás után nem távolították el, de 
a szövetségesek 1944-es bombatámadása idején komoly sérüléseket szenve-
dett. Ilyen formában nem sokáig maradhatott helyén, ezért az ötvenes évek 
elején a város vezet ősége talapzatát és a két figurát el őbb az Integral 
Építővállalat kőfaragó műhelyébe, majd a Képz őművészeti Találkozó udva-
rába vitette. 1993-ban a körzeti hatóság megbízta Sava Halugin szobrászt a 
sérült mű  restaurálásával, aki ezt a munkát nagy er őfeszítések árán el is 
végezte. Így kerülhetett sor 1993. november 13-án, a szerb csapatok bevonu-
lásának 75. évfordulóján az emlékm ű  újbóli felavatására. Jelenlegi helye 
kedvezőbb az eredeti lokációnál. Ennek jóvoltából városunk egy m űvészi 
szempontból nem különösebben értékes, de érdekes emlékm űvel gazdago-
dott. 

Ebben az évszázadban az amat őr és nem hivatásos képz őművészek 
hatalmas tábora gazdagította Szabadka kulturális életét. Közülük jó néhá-
nyan a továbbképzés útját választották, akadémiákon bontakoztatták ki 
tehetségüket és tökéletesítették szakmai felkészültségüket. Mások viszont 
megmaradtak az önképzés szintjén, és kisebb-nagyobb sikert értek el itt vagy 
másutt. 

Az utóbbiakhoz tartozik Török István nem hivatásos fest őművész, a Q 
csoport szervez ője, mindenese, aki november 13-án, a Vajdasági Magyar 
Kultúra Napjai kertében, a városháza komor el őcsarnokában megnyílt kiál-
lításával megünnepelte működésének harmincötödik évfordulóját. Emléke-
zetem szerint első  önálló tárlatát még úgyszólván gyermekfejjel a Városi 
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Könyvtár egyik termében rendezte meg, és akkoriban úgy tartottam, hogy 
egy nagy ígéret indult el a művészi pályán. Főleg termékenységével, nagy 
szorgalmával és szervez őkészségével felelt meg a várakozásoknak, számos 
technikai és stílusváltása azonban nem volt elegend ő  teljes kibontakozásá-
hoz. A módszeres továbbképzést elmulasztota és — jóllehet az amat őr tevé-
kenység határait minden tekintetben túllépte — megmaradt nem hivatásos 
státusában, annak minden konzekvenciájával együtt. Az elvárások m űvészi 
vonatkozásai igazából nem valósulhattak meg. Ludas és Hajdújárás tanyái-
nak, fasorok, elszáradt, sorvadó fáknak és nádasoknak volt és maradt a 
festője. Ennek ellenére nagy opust hozott létre, és mély nyomot hagyott 
vidékünk képzőművészeti életében. Mostani, visszatekint őnek nem 
minősíthető, újabb, elvontabb irányú kísérletezésekr ől tanúskodó tárlata is 
ezt bizonyítja. 

A Képzőművészeti Találkozó 1993. évi programját egy igen érdekes és 
jelentős eseménnyel zárta: december 3-án megnyitotta Szerbia naiv m űvé-
szetének nagyszabású tárlatát. A mintegy hetven m űból álló anyagot a 
jagodinai Naiv Művészet Múzeumával létesített együttm űködés keretében 
sikerült prezentálni a szabadkai közönségnek. A szakszer ű  és szelektív 
válogatásnak köszönhető, hogy a naiv festők alkotásainak legjava kerülhe-
tett a kiállítási termekbe. A szobrászat — a lehet őségekhez képest — sokkal 
szerényebben van képviselve, különösen akkor, ha tekintetbe vesszük a 
fafaragás népszerűségét Szerbia területén. Így aztán a szobrászok közül csak 
Bogosav Živkovi ć  emelkedik ki kompozíciójával, míg a többiek, mint például 
Dragutin Aleksi ć  munkái kevésbé vonzóak. 

A vajdasági naivok néhány kiválósága is jelen van a tárlaton. Fejes Imre 
ma is ragyogóan friss képei közül különösen München c. alkotása kelt 
feltűnést, Jonas Martin ismert, humoros Névnapi mulatságával bizonyítja 
rátermettségét, Zuzana Halupkova Májusi ünnepségét a naiv báj jellemzi, 
Mészáros János Szerelmi játéka pedig poétikus hangulatával jeleskedik. Sava 
Stojkov divatos egyéniség, képeinek naivsága azonban megkérd őjelezhető . 
Sajnálatos, hogy az elsodródott szabadkai Mészáros István és a hlebinei 
ihletettségű  Dvoracskó László nincs a kiállítók között. 

Mihajlo Marjanović  Lakodalma életes, sokfigurás kompozíciója a tárlat 
legjobb művei közé tartozik, Slobodan Živanovi ć  Hazatérés a mezőről c. 
festménye szép mese, de hasonló színvonalú Du.šan Jeftovi ć  Nyár az én 
falumban c. olajfestménye is. Gordana Đelošević  Velencéje Fejes hatását tük-
rözi. Számos más, igen szép alkotás dicséri még a jagodinai múzeum törek-
véseit és a Képzőművészeti Találkozó fáradozását, hogy a lesz űkült lehetősé-
gek közepette maradandó élményt nyújtson a m űvészet barátainak váro-
sunkban. 
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OLVASÓNAPLÓ  

AZ ÚJ HIT HITVALLÁSA 

MILOŠ CRNJANSKI: Ithaka 
Forum, Újvidék, 1993. 

Vujicsics D. Sztoján a London regénye magyar kiadásának előszavában a következő  
előkelő  névsorban helyezi el Miloš Crnjanskit: Milan Raki ć, Rastko Petrović, Jovan 
Dučić  és Ivo Andrić . Századunk szerb irodalmának e nagyjai a második világháború 
előtt és alatt diplomáciai szolgálatban voltak, Crnjanski például Berlinben, Rómában,, 
Lisszabonban és Londonban, Utolsó állomáshelyén a királyi Jugoszlávia emigráns 
kormányának sajtótanácsosa volt 1945-ig. 

Crnjanski azonban egy másik, szintén igen rangos névsorban is jelent ős helyet 
foglal el. Ebbe a következ ő  nagy alkotók sorolhatók be: Miroslav Krleža, Todor 
Manojlović, Danilo Kiš és Aleksandar Tišma. Ezek az írók természetesen magyar 
kapcsolataik, a műveikben gyakori magyar vonatkozások, a magyar nyelv, kultúra, 
irodalom ismerete révén rokoníthatók, nem utolsósorban pedig az életm űvük iránt 
megnyilvánuló magyar érdeklődés révén is. 

Krležáról eléggé köztudott, hogy Pécsett a kadétiskola, Pesten pedig a Ludovika 
katonai akadémia növendéke volt, s a Zászlók című  nagyregénye magyar vonatkozá-
saira sem szükséges sok szót vesztegetni. Todor Manojlovi ć  a nagyváradi Holnap 
köréhez tartozott, személyes barátság f űzte Adyhoz — akit fordított és méltatott is 
szerbül — és Juhász Gyulához; fordította még Kassákot, Kosztolányit és lefordította 
Az ember tragédiáját is. Danilo Kiš apai, Aleksandar Tišma anyai ágról magyar szárma-
zású. Kiš szinte eszményképének választotta Kosztolányit, de fordította Adyt, József 
Attilát és Radnóti Miklóst is, sőt Ivan Ivanjival kitűnő  és gazdag válogatásban prezen-
tálta szerbül az újabb magyar költészetet — húsz magyar költ őt! — Adytól Nagy 
Lászlóig és Juhász Ferencig. Aleksandar Tišma, többek közt, lefordította Babits Halál-
fiai című  nagyregényét, Déry Nikijét, s készséggel és nagy hozzáértéssel bábáskodott 
a — délszláv olvasóknak írt! — magyar irodalomtörténet kiadásánál. 

És Miloš Crnjanski? Egy véletlen folytán Csongrádon született, Szentesen ke-
resztelkedett, középiskoláit Temesváron a piaristáknál végezte magyarul, majd oszt-
rák—magyar katonaként hányódott az els ő  világháború harcterein; 1919-t ől egy ideig 
Belgrádban él, ahol — hja kés őbb — „Miután egész régi irodalmunkat felforgattuk, 
szétszéledtünk a világ négy tája felé"; a második világháború és annak vége ismét 
külföldön találja, hogy 1965-ig a hontalanok keser ű  kenyerén éljen. Ekkor hazatért, 
elfoglalta méltó helyét századunk szerb irodalmában, s Belgrádban hal meg nyolc-
vanöt évesen, ahová oly nagyon vágyott, amint Cooden Beachben írt Belgrád-sirató 
című  versében megjövendölte: 

És ha vén toronyórád nekem is megkondul egyszer, 
utolsó szavam ez lesz: így halok meg, a neveddel. 

Az író Crnjanski ősei a 17. században települtek a Bánságba, s családi nevüket 
Csernye — Crnja településről kaphatták. A múlt század végéig ószlávosan Cernjans-
kinak, Csernyánszkinak, de magyar használatban el őkelően Csernyánszkynak is 
írták Nem véletlenül írta le 1929-ben: „Az Örökös vándorlás folytatása során megírom, 
hogyan eresztettek gyökeret az Isakovi čok a magyar talajban", a fenti regény els ő, 
1940. évi magyar kiadásának utószavában pedig a következ őket: „Ha egy magyar író 
Mária Terézia koráról magyar regényt írna, mondanivalója hasonló lenne ahhoz, amit 
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én mondtam el ebben a regényben." S hogy nemcsak magyarul tudott kiválóan, de 
a magyar történelmet és kultúrát is jól ismerte, azt jól szemléltetik a következ ő  sorok 
a Római éjszakák (1940) című  művéből, melyeket szintén Vujicsics D. Sztoján után 
idézek: „Váratlanul ugyanaz a gondolat ismétl ődik agyamban. Szüntelen is-
métlődnek a szavak, amelyeket harminc esztend ővel ezelőtt tanultam: »S lovaik 
nyomát hóval lepi be a tél.« Ezt mondják az erdélyi felkelők, amikor elhagyják a hazát, 
s átkelnek a Kárpátokon, Törökországba vonulva vissza. Rodostóba mentek, s ott 
telepedtek le a Márvány-tengeren. Az, aki utolsónak maradt közülük, ott ült a kövön 
a ház előtt, s magányosan hallgatta a tenger hullámverését: »Egyedül hallgatom 
tenger mormolását«." Az író emlékezetében tehát örökös vándorlásának egyik állo-
másán a bujdosó kurucok sorsa és éneke, Mikes Kelemen alakja és Lévay József róla 
szóló versének egyik sora merül fel. 

A mondottak után szinte magától értet ődő, hogy a magyar irodalmi közvéle-
mény és az olvasóközönség kivételes érdekl ődést tanúsított Crnjanski művei iránt. 
Szenteleky és Debreczeni már 1928-ban felvette verseit a Bazsalikom című  antológiába, 
Csuka Zoltán pedig Láthatár című  folyóiratában közölte egy versét 1937-ben (Franyó 
Zoltán átköltésében). Miután 1940-ben Csuka Zoltán fordításában megjelent az Örö-
kös vándorlás, a magyar fordítók és kiadók érdeklődése az író szépprózája felé fordult: 
1959-ben másodszor is megjelent az Örökös vándorlás (Forum Könyvkiadó), majd 
1967-ben az immár kétkötetesre kiteljesedett „sorsregény", 1974-ben a London regénye 
(Forum - Magvető), ugyancsak 1974-ben a Csarnojevics naplója, 1979-ben pedig az Egy 
csepp spanyol vér (mindkettő  az Európa kiadásában). Ezalatt a különben költ őként 
indult Crnjanski lírája méltatlanul e próza árnyékában maradt, ha versei szórványo-
san, folyóiratokban és antológiákban (Jugoszláv költők antológiája, Bp. 1963; Napjaink 
éneke 1-2., Forum, 1965-67; A szerbhorvát irodalom kistttkre (Forum -Európa, 1969) meg 
is jelentek. 

Most végre megjelent - lényegében - Crnjanski teljes lírai opusa is a Forum 
kiadásában, Acs Károly átköltésében és gondozásában. Végre, mondhatjuk, mert a 
verseskönyv amellett, hogy méltó tisztelgés a száz éve született nagy alkotó emléke 
előtt, egyszersmind kulcs is a regények megértéséhez, értékük és szépségük befoga-
dásához. Erre utal B. Novakovi ć , amikor ezt írja az Örökös vándorlásról: „koncepcióját 
az igazságot kereső  történész állította össze, szerkezete viszont a költ ő  keze nyomát 
viseli." 

A háború végeztével, miután Bécsben felesküdött Péter királyra, megjelenik 
Belgrádban mint az új irodalom „torzonborz agitátora", aki még a háború alatt 
„olvasta a Nyugatot és Ady költészetének híve volt". Nem csoda hát, hogy fellépésekor 
ezt is szemére vetették. „Belgrádban - írja majd kés őbb - néhány szerb és horvát 
költőt találtam, akik a jugoszláv irodalomban egészen új korszakot nyitottak. Hozzá-
juk tarttoztam én is. A konzervatív irodalmi körök vádat emeltek ellenem, mert 
irodalmunkba Ady Endre költészetét vittem." Els ő  verseiben, költői tartásában s újat 
akarásában fel is fedezhet ő  valami hasonlóság: 

hadd daloljak kicsit szent, 
kicsit új dalokat. 

De: vagy megváltozik mifelénk is az élet 

vagy minket is, verset, Ithakát, minden szent görcsöt, 
vigyen az ördög. 

(Prológus) 
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Ezt az újító szándékot A Szumátra magyarázatában így fogalmazta meg Crnjanski: 
„Annyi év után, amikor az irodalom csak gond űzést jelentett, mi most, mint valami 
szekta, nyugtalanságot, fordulatot idézünk el ő  a szóban, az érzésben, a gondolkodás-
ban." Természetes, hogy a konzervatív kritika, mint mindig, most is felháborodással 
fogadta az újítást, a szóban, az érzésben és gondolkodásban véghez vitt fordulatot, s 
szavaikat, szabad verseiket érthetetlennek találta. Csakhogy Crnjanskiék ezt a fiata-
lokra jellemző  elszántsággal utasították vissza: 

Tán daloljak a kritikában pácolt 
öreg professzoroknak, 
kik papucsosan, csúzos háttal 
optimizmusról karattyolnak? 

(Epilógus) 

Érthető, hogy Crnjanski, miután látta, megélte és megszenvedte a világháború 
borzalmait, ezt vágja szemébe a hazafiaskodóknak: 

Éhes és véres és rémes nép az enyém. 
Nincs dicső  múlt, hazugság a múlt. 

(Princip emlékére) 

Minthogy alapélménye az els ő  világháború, ő  azokat a tömegeket tudja maga mögött, 
melyek „a hullák, mérgező  gázok között de még mennyire érzékelték a »hipermodern« 
szenzációkat", nem tart tehát attól, hogy nem értik, s szinte a nevükben kiáltja világgá: 

Nincsen semmink, 
Se Istenünk, se urunk. 

Nem maradt se anyánk, se otthonunk, 
s velünk költözött a vér. 

se anya, se otthon nincsen számunkra, 
se hajlék, se gyerek. 
Ami maradt, egyedül a vér. 
Hej. 
A mi rettentő  büszkeségünk. 

(Himnusz) 

Crnjanski másik alapélménye az örökös vándorlás, hányattatás: 
Mert idegenben kellett születnem, jég s hó alatt, 
örök táplálékomul kaptam a Te hangodat 

- üzeni hazájának, „Szerviá"-nak Korfu szigetér ől 1925-ben. S e haza egy volt 
számára a hajnallal. „Örökké idegenben éltünk - panaszolta már 1920-ban -, költöz-
ködtünk, vándoroltunk." Ez az az élmény, amely a háborús szenvedésekkel feldúsít-
va először az Ithaka lírájában, majd az Orökös vándorlásban, a London regényében és a 
Csarnojevics naplójában nyer magasrendű  művészi megfogalmazást. Ezért, úgy vélem, 
az életmű  egészsére érvényesnek tekinthetjük B. Novakovi ćnak a Crnjanski-lírát 
jellemző  megfogalmazását, miszerint annak legfőbb eleme „a háború és az annak 
dehumanizáló hatása elleni keser ű  lázadás, amely a dacos iróniától a történelmi 
mítoszok anarchoid tagadásáig ível". 
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1971-ben - emlékezik Ács Károly - „az újvidéki Forumnál és a.budapesti Európánál 
felvetődik Crnjanski válogatott művei kiadásának gondolata. A Forum, a szerző  egyetér-
tésével, Ács Károlyt bízza meg a válogatás elkészítésével. Eszerint egy kötetben Crnjanski 
versei, egy kötetben szépprózája és egy kötetben esszéi és útirajzai jelentek volna meg. 
Mivel a szerző  ragaszkodott hozzá, hogy csakis teljes, egész m űvek kiadásáról lehet szó, 
a. terv úgy módosult, hogy el őször a London regénye jelenik meg..." Ekkoi a hetvenes évek 
elején tehát legalább két dolog volt kétségtelen: el őször is, hogy a magyar Crnjanski-bib-
liográfiából - könyv alakban megjelent művekről van szó - nagyon is hiányzik a lírai 
termés, másodszor pedig, hogy ennek az életműnek a legjobb magyar ismerője, legava-
tottabb magyar tolmácsolója Acs Károly. E vállalkozás akkor az író kikötése miatt, sajnos, 
nem realizálódott, de utólag Crnjanski fenti kikötését már azért is indokoltnak kell 
tekintenünk, mert már évekkel azel őtt - ugyancsak a Forum és az Európa közös vállal-
kozásaként - Ivo Andrić  válogatott művei négy, Miroslav Krleža válogatott m űvei pedig 
nyolc parádés kötetben jelentek meg magyarul. 

Végre, ismétlem, ha kissé késve is, de talán mégsem kés őn megjelent magyarul Crnjanski 
lírai opusa is. Megjelent az Ithaka lírája (Lirika ltake, 1919) majdnem teljes anyaga, kiegészülve 
a Stražilovo, a Servia és a Belgrád-sirató (Lament nad Beogradom) poémákkal, valamint a 
folyóiratokban és almanachokban elszórtan, majd az Összegyújtott művekben közölt versekkel. 
Elmondhatjuk tehát, hogy Miloš Crnjanski lírai opusa  - amelynek jelentőségét sem az 
életműben, sem az újabb szerb költészetben nem a mennyiségével, hanem irodalomtörténeti 
jelentőségével kell mérni - immár minden értékével és szépségével hozzáférhet ővé vált a 
magyar olvasó számára, mégpedig szöveg- és formah ű  átköltésben. Persze, ez a tény már 
magában is méltó tisztelgés századunk egyik legnagyobb szerb írójának-költ őjének emléke, 
életműve előtt születésének centenáriuma alkalmából. A válogató-fordító Ács Károly és a 
Forum Könyvkiadó e tettének azonban nemcsakez az érdeme, hanem- a könyv példaérték ű  
műszaki megformálása és kivitelezése (ami Maurits Ferenc érdeme!) mellett - az olvasó és a 
szakmabeli eligazítását egyaránt szolgáló „felszereltsége" is. Hadd említsem els ő  helyen a 
Szumátra című  poémát Közli ezt a kötet eredetiben, majd hét fordításban (Csuka Zolién, Latfar 
László, Dési Ábel, Tolnai Ottó, Danyi Magdolna, P. Nagy István, Ács Károly). Ez már magában 
is megérdemelne egy külön tanulmányt, melyben nyilván tetten érhet ő  volna, miként lehet 
egy lírai alkotást hétféleképpen úgy átkölteni, hogy valamennyi ugyanazt, ugyanúgy, mégis 
másként, egyéni hangon közvetítse. De olvashatjuk itt a fordítások mellett A Szumátra 
magyarázatát is, az első  világháború utáni „új szerb költői iskola manifesztumát', azaz az „új 
hit hitvallását' is. 

Külön figyelmet érdemel a kiadvány Függeléke. Ismét azt kell mondani, hogy 
mind az olvasó, mind a szakma számára rendkívül fontos és hasznos az életm űhöz 
való közelítés szempontjából a MilošCrnjanski életének adatai című  áttekintés (Radovan 
Popovié összeállítása nyomán), majd a magyar Crnjanski-fordítások bibliográfiája 
(Crnjanski magyarul) s a Crnj anski-életmű  jugoszláviai magyar recepciója (Néhány adat 
a hazai magyar Crnjanski-irodalomból), végül pedig A fordító jegyzetei. Az Ithaka című  
Forum-kiadvány tehát így egészében tölti be azt a szerepet, mely Ács Károly szerint 
abban van, hogy a száz éve született író „vérben született, szám űzetésben kiteljese-
dett és a kozmikus összefüggések megsejtéséig eljutott költészete éppen most és 
éppen itt, a szülőföldjén szólal meg magyarul is". 

Idézzük befejezésül magát a költ őt, A sorsom beteljesült című  írásából e szinte 
végrendeletként hangzó szavait, melyekkel immár az olvasóra, az utókorra hagyo-
mányozza életművét „Amíg a műalkotás nem kerül a közönség birtokába, nem 
ismerek el semmiféle törvényt, melyhez a költ őnek tartania kellene magát, kivéve a 
saját törvényeit. Attól a pillanattól fogva azonban, hogy a m űvet átvették tőle, a költő  
személyisége teljesen közömbössé válik, s megkez ődik a mű  önálló élete, majd az idő, 
a társadalom különböző  hatása alatt egészen idegenné válik az író számára." 

JUHÁSZ GÉZA 
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ILLÚZIÓK PÓKHÁLÓJÁBAN 

VÉGEL LÁSZLÓ: Lemondás és megmaradás 
Cserépfalvi, Budapest, 1992. 

Non-fiction regényként jelöli meg a szerz ő, Végel László ezt az esszékötetét, amely-
ben a hős „a peremvidék peremvidékén élte át az izgalmas, a vésztjósló, az átren-
deződő  időket, s látta süllyedni azt, amibe beleszületett". Az, amibe beleszületett, 
többé-kevésbé fix pont, amelyhez szilárdan odaszegezi az ég közömbös tekintete. 
Félelmetesen egyhangú és félelmetesen csalóka: anélkül, hogy egy hajszálnyit is 
változna, egészen mássá lesz, mint ami volt. Egyik percben még meghitt és ismer ős 
miliő, amelyben - akár a szülőházban - sötétben is könnyedén és biztosan eligazod-
hat, a következőben már ezernyi veszélyt és buktatót rejt ő  ismeretlen táj, melyben 
párhuzamos világok húzódnak egymás mellett, széles utak, amelyeken a nemzeti 
mivoltukban biztos emberek menetelnek, meg furcsa, veszélyes kis ösvények, ame-
lyeken a sehová sem tartozók lopakodnak: a köztes kultúrák képvisel ői, a peremkul-
túrák furcsa kentaurjai. A hős úgy tudta: otthon van a bácskai tájban, otthon az egész 
jugoszláv térségben-kultúrában, otthon egész Kelet-Közép-Európában. Úgy látta: 
egyfelől egyetlen lépésnyire, könnyed karnyújtásnyira van csak t őle a mediterráne-
umi kultúra, amelynek emberei „a kataklizmával meghitt kapcsolatot alakítottak ki", 
s megteremtve az új, termékeny individualizmust, megszabadították „pannon míto-
szai súlyától"; másfel ől ugyanennyire elérhető  az a bizonyos „szlovén ösvény", 
amely Európa felé nyithat a számára utat, amely szemében „az új civilizációs dimen-
ziók egyetemes modellje lett". A civilizáció esélyei adnak új lendületet annak, aki - 
Végel megfogalmazásában - „Akaratod ellenére a történelem hosszútávfutója lettél". 
A hős hitt abban, hogy az a világ, amelynek szilárdan meghatározható pontján, lábát 
jól megvetve áll, az a bizonyos Kelet-Közép-Európa, amelynek kultúrája „a végletekig 
valósághű, de egyben roppantul valószínűtlenül hat". 

Ez a többrétűség, többsíkúság, az elérhet ő, könnyedén megközelíthető  világok 
gazdagsága, amelyet hősünk valóságként, mi több: sziklaszilárd, megmásíthatatlan 
tényként kezel, lépésről lépésre, esszéről esszére omlik össze, míg végül nem marad 
más belőle, csak a sokak által máig tagadott, vagy legfeljebb a meteorológiai jelentések 
térségére közömbösített Kelet-Közép-Európa, amelyben a h ős elmagányosodik „a 
kilátástalan vágyakozásban", méghozzá úgy, hogy „magányának csak tragikuma 
van, de nincs méltósága". 

Volt egy Város: multikulturális, toleráns, gazdag színhelye egy-két nemzedéknyi 
j ugo-értelmiségi „megdicsőülésének", kultúraostromló, művészethódító próbálkozá-
sainak. Lett belőle „egy ambivalens, sokarcú, soklelkű  Duna menti oázis" helyett 
ellenséges Bábel, otthona azoknak a gy őzteseknek, akik „azzal kérkednek, nincs 
szükségük tragikus azonosságtudatra. Az egyértelm űség, az egyneműség a világné-
zetük". A kötet hőse így hát egy utcasarkon, mésszel az aszfaltra festett alaprajz el őtt, 
az illúziók szemellenzője nélkül már világosan láthatja, milyen könnyű  és egyér-
telmű  a kipusztulás ebben a Bábelben. Egykor örmények is éltek itt, egykor építettek 
templomot is maguknak Aztán kivesztek a tájból, s a pusztulásban követte őket a 
kecses épület. Csak a mésszel kihúzott alaprajz ad még hírt róluk egy ideig. Aztán azt 
is eltakarja a feledés guanója, mint annyi mást a Föld gyomrában az egymásra simuló, 
közömbös kőzetek. 

A hősre méretett a másság tragédiáját megélnie, de úgy, hogy tragédiája nem 
igazán tragédia. Nem jogosult ugyanis arra, amire Kelet-Közép-Európában csak a 
nemzetek jogosultak, hogy tudniillik: „Ebben a világban mindenki arra büszke, hogy 
saját nemzete a legtragikusabb, legtöbbet szenvedett a nyomorúságos történelem-
ben." Mert aki - mint h ősünk - nem a nemzetállam polgára, hanem csak egy 
kisebbségi, amolyan se hal, se hús, nem lehet a világ, de legalábbis Európa polgára, 
vérbeli kozmopolita, de még a nemzeti tragédiák h őse sem. Bele kell törődnie, hogy 
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örök kívülálló, aki önnön történelmének, regényének sem lehet hiteles h őse, kívül 
rekedt mindazon, amit át kellett élnie. Látszólag otthonosan mozog egy másik nyelv-
ben és kultúrában, az idegen nyelvi közegen áthatolva ismer ős szavakkal találkozik, 
ha kell, kész gondolatok-mondatok buknak ki a száján. Azután megáll egy szó el őtt, 
lefordítja, s rá kell döbbennie, hogy két nyelven két világ az. Mint ahogyan az 
ugyancsak otthonos anyanyelvi közegben, Budapest kell ős közepén azzal a könyör-
telen ténnyel kell szembesülnie, hogy nem több és nem kevesebb, csak a nemzetállam 
fattyúgyermeke. „...a szavakon túl, a stílus, a forma, a világ is aszinkronban van. 
Mindig egy láthatatlan határvonalat kell átlépned, nemcsak az országhatárt... Az 
egyik sejt valamit rólad, a másik tud is egyet-mást, de arra már nem vállalkoznak, 
hogy legfontosabb rejtélyeidet kinyomozzák..." Mi hát a teend ő, mi az egyetlen 
lehetséges (borítékolt) lépés? „Gondterhelten emeled fel fejed, véded marginalitásod, 
mint függetlenséged egyetlen lehetséges formáját anyanyelvi kultúrádban." 

Végel esszékből épített non-fiction regénye az érzelmi kitörések és érzelemmen-
tes vizsgálódások sajátos ötvözete: vég nélküli lamentációk és tömör, pontos követ-
keztetések sora, pillanatokra egy sértett kamasz heves reagálására emlékeztet, hogy 
a következő  bekezdésben már a tudós elme szabatos problémafelvetésével szembe-
sítse az olvasót. Ez az állandó kettősség végigkíséri a kötetet: józan diagnózisok és 
jeremiádok váltják egymást, minden fejezet újabb kísérlet, bátortalan lépés afelé, 
hogy a hős (önmagával pertuban) lesöpörje arcáról/agyáról az illúziók pókhálóit, 
amelyek elborították, rátapadtak, látását homályosították. Illúziókban n őtt fel: volt itt 
minden, egyfelől emberarcú szocializmus, munkásönigazgatás és elnemkötelezett-
ség, másfelől BITEF, FEST, Októberi írótalálkozó, világhír ű  disszidensek, külső  és 
belső  emigránsok pódiuma, formabontás és százféle lázas lázadás. Így cseperedett fel, 
s maradt „fiatal" (ifjú alkotó) Végel esszékötetének én-h őse is mindaddig, amíg rá nem 
döbbent, hogy „elmúlt a bensőséges, erkölcsi idealizmus kora... Személyes drámád-
ból groteszk történelem lesz. Nem maradt más hátra, mint hogy meghitt iróniával 
kommentáld egykori eszményeidet... Az irónia diktatúrájának következményeként 
véglegesen elvált egymástól a lázadás és a cselekvés világa." 

A józanság és mélységes kiábrándultság váltakozásának szabályos ritmusát az 
illúzió-pókhálók eltávolításának ismétl ődő  rituáléja adja meg. Egy újabb illúziótól 
szabadulva a látás hirtelen javul, a kép kiélesedik, az okok világosan körvonalazód-
nak, s úgy tetszik, a pontos és tömör diagnózis magában hordozza a gyógyulás, 
gyógyíthatóság reményét. Ez sem több azonban puszta illúziónál, s a kéz már akcióba 
lendül: tépi le a következő  pókhálóréteget. 

A sziszifuszi küzdelem nem ér véget a kötet utolsó lapján. Végel munkásságának 
ismerői tudják: az esszéfolyamat azóta is ássa medrét, h ősünknek újabb és újabb 
ideálokkal kell leszámolnia, újabb csapdákból kellene kiverg ődnie, újabb pókhálókat 
kényszerül eltávolítani. A megállíthatatlan, vad pusztítás, amely a balkáni nemzeti 
tudat mélyrétegeiből tör fel, lassan mindent puszta illúzióvá, hazugsággá változtat, 
még az évszakok változásának örökt ől fogva elfogadott tényét is. Az életet magát, úgy 
rémlik, itt, a végeken, a Balkán és Kelet-Közép-Európa különleges és félelmetes 
választóvonalán ismét megmozdult egy láthatatlan, ecsetet tartó kéz, az ecsetet 
mészbe mártja, s a közönyt ől szürke aszfaltra fest egy alaprajzot: egy elpusztult, 
kiveszett furcsa népség, egy illúziókkal elborított, illúzióinak légszomjával küszköd ő  
se hal, se hús letűnt nemzedék volt létét igazoló kontúrt. Egyetlen bizonyítékát 
annak, hogy egy nemzetállam fattyúgyermekei itt építgették valaha homokváraikat 
a homokdombokon. 

P. KECZELI KLÁRA 
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MONOGRÁFIA AZ ESSZÉÍRÓ TOLLÁBÓL  

TOLDI ÉVA: Herceg János 
Forum, Újvidék, 1993. 

Elhanyagolhatatlan irodalomtörténeti 
szempontok és elméletírói törekvések 
képezik Toldi Éva irodalomelemző  mód-
szerének végleteit. Így első  kötetében, 
Herceg János írói. pályaképének (meg 
nem írt) monográfiájában is végig nyo-
mon követhetők e belső  ellentmondás 
jegyei. 

Persze, könyvbírálatot nem lehet - 
pláne a bizonyító-magyarázó eljárások 
elhanyagolása mellett - egy ilyen ítélet-
tel kezdeni. Úgy vélem mégis, írásomnak 
egészen más vetületei kerülnek el őtérbe, 
kezdő  információként mondom el: véle-
ményem szerint Toldi Évának nem sike-
rült - épp kutatási módszereinek ellent-
mondásosságából kifolyólag - tervezett 
monográfiáját megírnia Herceg Jánosról. 
Legalábbis megállapításai és felfedezései 
nem olyképpen (nem abban a m űfajban) 
szerveződtek kötetté, mint ahogy ezt - és 
erre publikált előmunkálatainak termé-
szetéből következtethetünk - célul tűzte 
ki maga elé. A vajdasági magyar iroda-
lom egyik legjelentősebb életművének 
teljességigényű  monografikus bemuta-
tása helyett esszékötetet vehet kézbe az 
olvasó. A térség irodalmának alakulásfo-
lyamatát elemzi az esszéíró és mutatja ki 
jelenségeit a jelentős, korszakokat átívelő  
életmű. szakaszaiban. 

Módszerét és eredményeit-több té-
nyező  is igazolja. Egyrészt a Herceg Já-
nosi életmű  sokszor maga termelte ki e 
meghatározó momentumokat és alakí-
totta fejlődésüket, másrészt folytonosan 
megújuló gazdagsága miatt sem képzel-
hető  el komplex irodalomtörténeti szem-
pontú vizsgálata. Toldi Éva az ún. kalei-
doszkóp-szemlélet módszerével él, azaz 
olyan „holtpontokat", részjelenségeket 
keres, melyek azonban az egész bonyo-
lult összefüggésrendszer mibenlétére is 
rávilágítanak. Figyelme így sokszor el-
szakad Herceg János művészi alkotó-
munkáj ának konkrétumaitól, s a köréjük 
fonódó elméleti kérdések leírására, vizs-
gálatára vállalkozik. Így például a Vihar-
ban című  Herceg-kötet kapcsán a két há- 

ború közötti víziós-szürreRlista próza el-
méleti dilemmáiról szerkeszti meg írását, 
az ún. bolond-novellák kapcsán pedig a 
„belső  látás" módszereiről elmélkedik: 
„Míg a víziós-szürreális novellák a képi 
összetettség és a szándékoltan jelzész-
szerű  jelentéstartalmak, sejtések jegy& 
ben alakultak, addig a szóban forgó elbe-
szélések már nem az els ődleges köz-
lésszint tekintetében bonyolultak. A 
novella egyes szám első  személyben író-
dott, ún. én-elbeszélés, amely redukált 
nyelvi eszközök segítségével építkezik. 
Az író egy együgyű  ember szemével lát-
tatja a világot, és vezeti végig h ősét ifjú-
korának gondtalan éveit ől házasságáig, 
nagyvárosba kerüléséig és munkanélkü-
liségéig„  - állapítja meg Herceg e ciklus-
ba tartozó műveiről. A 76 mellett város 
című  regény elemzése során a harmincas 
évek regényirodalmának és kritikai ten-
denciáinak mibenlétét tárgyalja. Akár a 
regionalizmus programjának, akár a tár-
sadalmi változások vagy a művészre-
gény-teremtés kérdéseinek, az aktiviz-
mus elvének, az ember és táj, a múlt és 
jelen kapcsolatának fényében vizsgálja 
is az életművet, elméletírói érzékenysége 
mindenkor legyőzi a monográfust, a tör-
ténészi látásmódot. Ehhez kapcsolódik 
szándéka is: az újraértékelés és rend-
szerezés eltökéltsége. Eközben m űvészi 
eljárásokat, jelenségeket, struktúraépít ő  
elveket vizsgál, s csak nagyon ritkán tör-
téneti összefüggéseket. S épp emiatt nem 
elhanyagolható és nemis egyedülálló ki-
adványa irodalmunknak... Az iroda-
lomfelfogás és -elemzés újszer ű  látás-
módj ának reprezentánsa. 

Amikor Toldi Éva könyvét olvastam, 
az egyetemi irodalomtörténeti tárgyak 
jutottak eszembe. Aki az iroda-
lomtörténetet tantárgyként tanulta, ta-
pasztalhatta, hogy az igazán tanulságos, 
mélyreláté és élményfeltáró - lehet, 
hogy kevésbé tudományos - iroda-
lomtörténetek (amit aztán a szakmabeli-
ek nem fogadtak el annak) csak ritkán a 
„valódi" történészek munkái, sokkalta 
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inkább az íróké, a szakterületre „kiránduló-
ké": Babits vagy Szerb Antal művei az egye-
temi hallgatók által csak Spenótnak nevezett 
akadémiai irodalomtörténettel szemben. 

Toldi Éva könyvének és írói módszeré-
nek nagy erénye, hogy nem vész el az 
egyébként sikeresen felkutatott adatok, élet- 

ÁRNYÉKÓRIÁS 

KONTRA FERENC: Kalendárium 
Forum, Újvidék, 1993. 

Kontra Ferenc Kalendárium című  könyve 
nemcsak gyerekeknek íródott. A szerz ő  
gyermekkorát idézi fel ugyan benne, de 
az írásokban felsejlik a jellegzetes bara-
nyai táj és megelevenednek a hagyomá-
nyok, a legendák. Mégis: a tanulságos, 
nevelő  célzatú történetek elsősorban az 
általános iskolásokhoz szólnak. 

A baranyai emberekről egy kicsit 
megfedkeztek manapság. Róluk, minde-
nekelőtt a szerző  családjáról szól a Kalen-
dárium, azokról, akik ott maradtak, ahol 
egykor őseik éltek, és megpróbálják túl-
élni jelenünk embertelenségét. A könyv 
azokat az éveket idézi fel, amikor még 
gondtalan volt az élet, a félelem nélküli, 
a jövőt remélő  élet. Lehangoló a mai ba-
ranyai kép. Az emberekre súlyosan ráne-
hezedik a csaknem három éve tartó há-
ború terhe. A külvilágtól távol, bezártan 
tengetik katlanéletüket azok, akik déd-
apáik földjén maradtak. 

A kötetnek tehát több célja van. 
Mindenekelőtt emlékezni azokra, akik-
nek a szellemét magunkkal hordozzuk, 
akik mély nyomot hagytak bennünk leg-
fogékonyabb korszakunkban. Jorge Luis 
Borges szerint, akinek szavait Kontra Fe-
renc a könyv egyik mottójául választot-
ta, „Mindannyian magunkban hordoz-
zuk valami módon mindazokat az embe-
reket, akik korábban meghaltak, és 
nemcsak azokat, akiktől származunk". 
Magunkkal hordozzuk ezt a kincset, 
amelyet kötelesek vagyunk továbbadni 
azoknak, akik utánunk következnek. A 
másik célt szintén a mottóban olvashat-
juk. Danilo Kištől származik az idézet, 
miszerint a gyermekkorra való emléke- 

rajzi dokumentumok rengetegében, 
sem a poétikai vizsgálódásban, hanem 
mértéktartással szerkeszt egy fontos iro-
dalmi-kritikai észrevételeket feltáró, 
ugyanakkor tömö4 érdekes, érdekfeszítő  
kötetet Még ha részben műfaji váltás is 
lesz ennek az eredménye. 

BENCE ERIKA 

zés nem más, mint annak gyógyító, jóté-
kony hársfa- és kamillaillatait magunkba 
szívni. Napjaink nyomorúságos nyava-
lyáit levetkőzve magunkról, megpihenni 
egy kicsit. Időszerű  tehát az emlékezés. 

Ezt teszi a szerző : felidézi gyermek-
korát, valóságos tényeivel és dokumen-
tumaival együtt. Mintha egy b űvész va-
rázspálcája nyomán elevenednének 
meg történetei. Legendákat örökít meg, 
amelyek apáról fiúra szállva ébresztették 
fel a tájhoz fűződő  események emlékeit. 
Az aranyhintó keresésére induló gyerek-
had képzeletében megelevenedik a le-
genda tárgya. A török sereg visszavonu-
lásakor elásott egy aranyhintót, amely 
egyszerre valóságossá válik, hogy aztán 
a lejtőn legurulva eltűnjön a Dunában. 
Hasonló legenda övezi az utolsó római 
katona történetét is, akit a visszavonuló 
csapatok hagytak a katakombákban, 
hogy a kincseket őrizze. 

Ezeket a történeteket a beomló part 
látványa szülte, ami arra késztette a 
gyermeket, hogy kutasson a kincs után. 
Három napig ásott az udvarukban, és 
képzeletében megjelent a katona, beszél-
getett is vele. A képzelődéseket azonban 
az üregben levő  oxigén hiánya okozta, 
de a mécsesnek hitt kincset magával hoz-
ta, amely — mint kiderült — csupán egy 
bronzkori totemisztikus madárszobor 
maradványa volt: „Tehát érdemes volt 
megőrizni, varázserejéből mit sem veszí-
tett. Titokzatossága csak erősödött a vit-
rin fekete bársonyán. A föld ajándéka 
volt, amely bevilágítja a múltat. Jeleket 
adott, amit megérthetett mindenki, nem 
kellett hozzá történelemkönyv és nyelv 
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sem. Olyasmire is emlékezni kezdtünk 
egyszeriben, ami sohasem történhetett 
meg velünk Valahányszor megmozdult 
a föld, kiröppent üvegkalitkájából a feke-
te madár" 

Irodalmunkban már régen született 
hasonló gyermekkönyv. A történetek 
nem időrendi sorrendben követik egy-
mást. Az első  fejezet a cserépkályháról 
szól, amelynek titokzatossága megmoz-
gatja a gyermek képzelőerejét. Felsejlik 
az árnyékóriás, akitől fél. Ekkor képzele-
tében megjelenik a kislány, Amálka, a 
kályha egykori tulajdonosa, akinek halá-
lát a könyv utolsó történetében említi az 
író. A történetek tehát egy kört alkotva 
bezárulnak Középütt az iskoláskor van, 
majd a kötet vége felé újra az óvodás-, 
illetve az óvodáskor előtti események 
elevenednek meg. 

Tizenkét történetet mesél el Kontra 
Ferenc. Fel-felvillanó emlékeket, ame-
lyek a senkiföldjéről szólnak, ahova sen-
kinek sem volt szabad belépni, csupán a 
madarak repdeshettek határokat átszel-
ve szabadon. Továbbá szól a tehénr ő l, 
amely szintén betévedt a tiltott övezetbe, • 
az ünnepekről, a halottak napjáról, az 
első  cigarettáról. 

Vissatérő  motívum az óriás és az ár-
nyék, illetve az árnyékóriás, akitől fél 
ugyan a kisgyermek, de elhatározza, 
hogy megbirkózik vele. A gyermeki má-
gikus realizmus világa ez, ahol minden 
valóságosnak, ugyanakkor misztikus-
nak, el nem érhetőnek látszik: 

„Én voltam az óriás. Néhány órára 
vagy egy délutánra csak, nem emlék-
szem pontosan, mégis maradt az érzés: 
legfelül lenni, legyőzni a saját erőmet, 
kilökni a falakat, hogy sose legyen vége 

RÉSNYIRE CSUKVA 

SZABÓ PALÓCZ ATTILA: Résnyire nyitva 
Gemma könyvek 29. Forum, 1993. 

A könyv címe előzetes élményhatározó, 
eldönti, hogyan fogjuk végigpörgetni a 
lapokat, milyen testhelyzetet választunk 
az olvasáshoz, mélyet sóhajtva, izgalmat 
remélve vagy odaadást érezve nyitjuk ki 

a szobának, kiűzni a rosszat, a talpam alá 
szorítani, mint a szőnyeget, kiporolni, 
hogy messze szálljon." Továbbá: „Akkor 
jöttem rá, hogy a történet még el sem 
kezdődött, minden lehetséges, talán ha-
tárőr leszek, vagy kertész, megtalálha-
tom az aranyhintót, lehetek még focista 
vagy kapitány, erős és óriás, elvihetem a 
tavaszt a tenyeremben, minden hátra 
van, csak meg kell fordulni csukott szem-
mel háromszor, és előttem lesz a sárga 
kövekkel kirakott út, a fecskékkel kijelölt 
égbolt, a keresztekkel tűzdelt temető, 
tengerek és bombázók, országok és ki-
kötők a senkiföldje valamelyik oldalán. 
Római katonák és új birodalmak, rok-
kantakkal zsúfolt kaszárnyák — el őrelát-
hatatlan sorrendben." 

A csodaszerű, csodaváró gyerekkor 
egy olyan közegről szól, amely távoli szá-
munkra, és még távolabb lett manapság. 

A Kalendárium érdekessége, hogy a 
szerző  maga illusztrálta. Technikája a kol-
lázsnak eddig még nemigen alkalmazott 
formája. Találóan ábrázolja a szöveget: 
ahol megjelenik az árnyék, ott a kollázs-
ban is árnyékokkal illusztrálja a törté-
netet. 

Bizonytalan létünk idején jólesik 
egy kicsit a múltunkban kutatni. Pilla-
natképek, tanulságos történetek buk-
kannak így elő, melyek leginkább az ér-
zelmeinkre hatnak. A könyv hangulata 
melankolikus, de olvasmányos, lélekszé-
pítő. Jól ismert érzéseket ébreszt ben-
nünk, hogy emlékezzünk a hozzánk kö-
zeli világra. Mert ha a jelenünket be-
mocskolták, ha már a jövőnk kérdésessé 
vált, akkor csupán a múltunkba kapasz-
kodhatunk. 

LAJBER TÍMEA 

a művet. A könyvcím elárulja, hogy mire 
számíthat az olvasó, megengedi neki, 
hogy dédelgesse magában a még meg 
sem született élményt. De félrevezet ő  
könyvcímek is léteznek biztosan, ame- 
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lyek után tévesen igazodunk, vesszük 
fel az olvasópózt, hibásan hangoljuk rá 
magunkat az élményre. Persze az is le-
het, hogy a könyvet teljes nyitottsággal 
kell kézbe venni, mentesen el őzetes be-
nyomásoktól. Ez azonban addig kevéssé 
megvalósítható, amíg a könyveket cí-
mük után vesszük kezünkbe. En a ráve-
zető, kitárulkozó könyvcímek híve va-
gyok, amelyeket elolvasva, ráhangolód-
hatok a könyvre. Hozzáállásom lehet 
öreges, kényelmes, de a követel ő  olvasó 
ismertetőjegye is, aki tudni akarja, hogy 
mit vesz a kezébe. Mert fontosnak tartja 
a könyvet, becsüli a szerz őt és önmagát, 
esetleg lelkiismeret-furdalása van, ha 
csalódik a könyvben, és nem tudja vé-
gigolvasni. 

Szabó Palócz Attila verseskötetének, 
amely a szerző  első  kötete, s a Forum 
Könyvkiadó Gemma sorozatának 29. 
könyve, igen csalogató címe van, Résnyi-
re nyitva, ezt látja az olvasó, amikor kezé-
be veszi a könyvet, s azt gondolja magá-
ban, redukálva az olvasót most egyetlen, 
az én személyemre, hogy ez egy picit 
nyitott könyv, a versek írója résnyire nyi-
totta csak ki önmagát, ezért a versek nem 
kitárulkozóak, végtelenül személyesek, 
annyit nyújt olvasójának a versek írója, 
amennyi, hogy képünknél maradjunk, 
fény beszivárog egy résnyire nyitott aj-
tón, egy vékony fénycsík, amelynek 
nyomát követve kitalálhatjuk a helyiség 
tárgyait, a verseket jelent ő  szavak közti 
összefüggéseket. El is csodálkoztam 
ezen, a címen, mert nemigen illett egy-
máshoz a kettő, a szerző, és a kötet címe. 
S akkor még a könyvet ki se nyitottam. 
Szabó Palócz Attila a Vajdaságban ma-
radt fiatal alkotók legszorgalmasabbika, 
legsokoldalúbbnak tűnő  személyisége, 
lelkét sohasem szabdalják kételyek, ami-
kor belekezd valamibe, sikerét már ma-
gabízása, önbizalma garantálja, a m űvé-
szetek szinte minden területén mindent 
alkot, mondhatnánk a régi reklám szöve-
gét, minden szinten szinte minden, s va-
lóban, tevékenységét siker koronázza. 
Ha egy elsőkötetesről szólunk, akkor egy 
kicsit be is kell őt mutatni, legalábbis bi-
zonyos esetekben, ha van mit elmonda-
ni. Szabó Palócz színész, legalábbis az 
újvidéki Színművészeti Akadémia ab- 

szolvense, lehet, hogy ebb ől a vénájából 
következik, hogy drámákat ír, de kisre-
gényt, számtalan újságcikket tud már a 
háta mögött, a szerb és horvát nyelvb ől 
való fordítás területén is jeleskedik, 
ugyanúgy, mint ahogyan az Újvidéki 
Rádió munkatársaként riportozik, 
műsort vezet. S most végre tevékenysé-
gének egyik ága kötetbe gyűjtve kerül az 
olvasó kezébe. A Résnyire nyitva verseit 
tartalmazza. Irodalmi életünket, a közé-
letet, a színház világát, az újságírás terü-
letét figyelve, s szinte mindenütt e fiatal 
költő  nevébe ütközve azt hihetnénk, 
hogy kevés ideje jut az elmélyülésre, ar-
ra a lelki megméretésre, ami a versírás-
hoz talán még ma i, szükséges, az egyén 
és a világ, a szubjektum és a mindenség 
kérdésének vizsgálatára, vagy a társada-
lom és az egyén, az én és ti közti különb-
ség kifinomult taglalására, költői egyéni-
ség kérdése, hogy mi kényszeríti meg-
szólalásra, s még ennél is kevesebb ideje 
jut az olvasásra, ritka, örömteli percekre 
a halhatatlanokkal. Ez azonban, vagy 
legalábbis a föltételezés második része 
téves. Szabó Palócz Attila igen sokat ol-
vas, ezt mindenképpen észre kell vennie 
annak, aki az ő  kötetét kézbe veszi. De 
visszatérve a kötet címéhez, ekkora ha-
lom adat birtokában a szerz őről, szinte 
kötelező  erejű . Mint mondtam, számom-
ra a könyvcím akkor becsületes, ha nem 
hagy kétségek között, ha eléggé egyér-
telmű  vagy part oly mértékben homá-
lyos. Szabó Palócz verseskötetének a cí-
me az, hogy Résnyire nyitva. Ezt elolvas-
va igen zavarba jöttem, mert nehezemre 
esett a föntebb leírt, alapvető  szakmájá-
ból, a színészségből, de a többi művészi 
vagy közéleti megnyilvánulásából el-
képzelni, hogy résnyire van csak nyitva 
a kötete. Gondoltam, inkább réšnyire 
csukva, az lehet nagyon nyitva, de nem 
egyértelmű, kézenfekvő, költészetről lé-
vén szó, még hatásos is. Ezért adtam az 
én írásomnak ezt a címet. 

Ugyanakkor elképzelhet ő, hogy 
Szabó Palócz költőként zárkózott. A kö-
tet azonban cáfolta ezt. 

Nyitottságában kiteregeti olvas-
mányélményeit. Nem felhasználja, al-
kalmazza, beépíti, ráépít, továbblép, idé-
zi, utal rá, hanem kiteregeti. Furcsa ilyen 
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viszonyulással találkozni egy igen fiatal 
alkotó esetében, akiről azt hihetnénk, 
hogy az irodalmat szövegként kezeli, 
egy óriási szöveg, amelyhez egyéni mó-
don, de argumentumokkal közelítünk 
az elfogadottat b ővítjük saját rálátásunk-
kal, s ebből születik valami, adott esetben 
vers. Úgy tűnik azonban, hogy Szabó 
Palócz az irodalmi szöveg alatt valóban 
csak szöveget ért; textust, amelyet saját 
beszéde, verse megfogalmazása céljából 
felhasznál. Irodalmi szövegrészek be-
ágyazása nem ismeretlen el őttem, ez az 
eljárás azonban sokban különbözik az 
irodalmi szöveg textusként való felhasz-
nálásától. Ez utóbbi módszert alkalmaz-
va az alkotó megmutatja, kiteregeti, 
hogy mit olvas, részeket ragad ki anél-
kül, hogy saját alkotásában távolabbi cél-
ja lenne ezzel az eljárással, anélkül, hogy 
esztétikai célokat kívánna megvalósíta-
ni, a dőlt betűs szöveg, az irodalmi ösz-
szességet, kapcsolatokat, utalásokat egy-
más közt, az alkotóktól már függetlenül 
elvégző  irodalmi szöveg ebben az esetben 
csak apropó, igen, pont erről jut eszembe, 
vagy erről eszembe jutott, s következik a 
vers. Ezekben a vershelyzetekben az iro-
dalmi szövegek, illetve a rájuk való utalá-
sok, hogy a költő  stílusánál maradjunk, 
afféle thyrsusok csak, az olvasmányél-
mény mámorának hirdetői. Ugyanakkor; 
ha a költő  kellő  távolságra kerül elsődleges 
élményétől, versei erősebbnek hatnak, de 
mert a mindenséget célozzák, helyenként 
kicsúsznak A mindenségnek akkora részét 
kívánja befogni sorai elé, hogy szárnyas 
lovakként röpítsék, amely bátran minden 
szférát érint, ahogyan a görögök világképe 
megköveteli, anélkül, hogy közel hozná a 
mai, egy mai, lehető, elképzelt, valós világ-
képhez. Amikor azonban minden követel-
ményt sikerül egybehangolnia, tegyük 
hozzá, a követelményeit magának szabta 
meg a költő, akkor igazán remek sorokat 
alkot: „Én már az álmokról régen leszok 
tam, / mióta lemerültem, ím, e koszban, // 
és mivel a kosznak veleje káosz, / kedvem 
elpártol, Chaosz vesz magához." 

Szabó Palócz számos versének 
egyik legfontosabb jellemz ője, hogy 
klasszikus versformában íródott, ami a  

költői műgondot mutatja, de nem a cél-
szerűséget, valódi eredetiséget. Költ ői 
sokszínűségét példázza, hogy kötetében 
a fent említettek mellett haiku és más 
rövid lélegzetvételű  versek is szerepel-
nek, mint Az eszperantó ritmusa című , 
„Vészesen közeledik a hang felém. / Át-
ölel, megpofoz, megkötöz és segít: / láb-
ujjas papucsban tangózom.", vagy az Alter 
ego: „Ne sirassatok, ha meghalok, / mert 
annyi halottat sirattak már túl, / hogy a 
feleslegből jut nekem is elég." Mindkét 
vers csattanója egy fintor, bár nem biztos, 
hogy az elsőt Ludwig Zamenhof megér-
demelte. E rövid versek mellett néhány, a 
testi szerelmet megéneklő  vers mutatja 
csak igazán, hogy fiatal költővel állunk 
szemben, félreértés elkerülése végett: ez 
nem azt jelenti, hogy csak a fiatal költ ők 
írnak szerelmes verseket, a hangsúly ter-
mészetesen azon van, hogy milyeneket. 
„Tyű, baszd meg, Katikám! Mire jó ez: / én 
csak ülök itt melleted, s / Hérodotoszról, 
Vergiliusról meg/ Horatiusról mesélek ne-
ked, (...) Baszd meg, Katikám, én csak ülök 
itt / melletted, ahelyett, hogy talán / végig-
simítanám melledet..." A kötetnek ezek a 
versei fiatalságukkal és őszinteségükkel 
jobban hatnak, mint az els ő  látásra elmé-
lyült, de valóban rengeteget olvasó alkotó-
ra utaló versek, talán mert olvasmányél-
ményünk magában, életíz nélkül csak 
felhasznált szöveg, az életíz pedig a ta-
pasztalatok gyermeke. Ha költőnk leszűkí-
tené kicsit világát, önmagára, köteténekcí-
rnére hallgatna valóban, s kicsit becsukód-
na, önmagának is megtartana néhány 
versszakot, olvasója előtt résnyire nyitná 
csak meg magát, kevésbé lenne sebezhet ő, 
kevésbé követhetné az olvasó nyomon a 
versekbe nem eléggé elrejtett gondolatme-
netet, a gondolatot magát kapná csak, a . 

lehetőséget, a játékszépségét, hogy kitalál-
hassa: mi rejlik a résnyire nyitott ajtón be-
áramló fénycsík által meg nem világított 
részeken. 

Mindazonáltal, Szabó Palócz Attila 
energiáját ismerve, szinte biztos, hogy 
már egy újabb kézirat hever az íróaszta-
lában, s talán nemsokára a mi asztalun-
kon is. Mert Attila dolgozik! 

LOVAS ILDIKÓ 
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ÍRÓK, RAJZOK, MŰVÉSZEK 

Vajdasági íróportrék. Penovác Endre és Szajkó István rajzai. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest-Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993. 

Napokig forgattam, lapozgattam, olvasgat-
tam minden rendszer nélkül ezt a mappát 
Félretettem, aztán ismét kézbe vettem. 
Nyugtalanított, és nem tudtam közömbö-
sen elsiklani felette, mert ez a könyv akkor 
is könyv, ha történetesen nem az én szám 
íze szerint szerkesztették, meg hát két olyan 
művész munkái találhatók benne, akiknek 
már nincs szükségük bizonyításra - mégis 
bizonyítanak Ezenfelül a jó ízléssel kivitele-
zett kötet nemcsak rajzokat tartalmaz, hanem 
a megrajzolt írómodelleket bemutató szöve-
geket és műveikből válogatott egészet ké-
pező  vagy töredék szemelvényeket is. Tehát 
egy csoportmunka dicséretre méltó eredmé-
nye. Mindezért képtelen voltam elegánsan 
visszaadni a szerkesztőnek azzal a megjegy-
zéssel, hogy nem tudok vele mit kezdeni, 
ahogyan első  átlapozása utána megint kiha-
gyott ember sértődöttségével elhatároztam. 

Elsősorban dr Botka Ferenc, a Pet őfi 
Múzeum egykori főigazgatója előtt kell 
tisztelegnem, mert gyanítom, hogy a 
szülőföldje iránti ragaszkodása nélkül nem 
születhetett volna meg ez a kiadvány, hi-
szen a Forum, jelenlegi áldatlan körülmé-
nyeink között, megfelelő  anyagi támogatás 
nélkül aligha tudta volna megjelentetni. 
Ugyanakkora bemutató szövegeket író és 
a szemelvényeket válogató Balázs Arth Va-
léria és a képanyagot összeállító Baranyi 
Anna érdemei sem lebecsülend ők 

Az alkotók, Penovác Endre és Szajkó 
István eltérő  utakon járó, különböző  vérmér-
sékletű  művészek, de - egy és ugyanazon 
ügy szolgálatába állva - azonos eredményre 
jutottak sikerrel késtették el a vajdasági 
magyar irodalom harminc képviselőjének 
araképét, örökítették meg jellemük alapvet ő  
vonásait Rajzaik pillanatfelvételek Vala-
mennyi egy-egy villanás, amely megvilágítja 
az arc rezzenését, a szemek mélyb ől jövő  
távolba meredését... 

Szajkó István - a fedőlapon is látható - 
Herceg János-portréja vázlatszerűen megol-
dott munka, így nem mondhat annyit, mint 

Fehér Ferenc kettős arcképe, melynek egyike, 
az alsó, kezének mozdulatával együtt avatja 
a rajzot a költő  egyéniségét jellemző  művé. A 
Gion Nándorról készült rajz csupán gubanc, 
emiatt többet mond a szerző  hangulatáról, 
mint a regényíróról. Ezzel szemben Dudás 
Kámly cizelláltan finom vonalakból kompo-
nált fejét szinte fotorealisztikus precizitással 
rajzolta meg. Koncz István robusztus képmá-
sa félelmetesen hatásos alkotás Rajzainak tel-
jes felsorolásától természetesen el kell tekinte-
nünk Értékelésük helyett csupán annyit 
jegyzünk meg, hogy könnyedén megoldott 
munkái egységes benyomást keltenek 

Penovác Endre Beder István-arcképe 
olyannyira felemásra sikeredett, hogy még a 
festő  erőteljes gesztusait sem tudjuk felis-
merni rajta, Dér Zoltán-portuja pedig in-
kább karikatúra, amelyen azonban az össze-
kulcsot kezek megrajzolása a művész igazi 
képességeire utal. Harkai Vass Éva képmása 
ihletett, magas esztétikai mérce szerint ké-
szült munka. Juhász Erzsébet szeme, lágy 
mosolya annyira emberi, hogy már el sem 
hisszük „csak' egy rajz néz felénk A Peno-
vác absztrakt rajzairól már ismert szertelen, 
vastag vonalakból bontakozik ki Sziveri Já-
nos kísérteties egyénisége, sápadt aszkétaar-
ca, Kopeczky László bozontos feje pedig, 
nem véletlenül, a kaotikusnak tűnő  rovások-
ból áll össze. 

Mind Szajkó, mind Penovác néhány 
olyan rajzot produkált, mely egymában is 
külön tanulmány tárgyát képezhetné, de 
egy ilyen rövid ismertetésben egyiket sem 
elemezhetjük részletesebben. El is tekintünk 
ettől, de befejezésül kénytelenek vagyunk 
idézni egy mondatot Bordás Győző  elősza-
vából: „Nem a leltárkészítés, a lexikoni cím-
szavak teljességének igényével készült a vaj -
dassági magyar irodalom e képzeletbeli map-
pája" Ezt a tényt csakugyan szükséges volt 
leszögezni, mert a kötet, szerzőinek szándé-
kától függetlenül, tartós dokumentumként 
marad az utókorra. 

GAJDOS TIBOR 
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Egy könyv hármas tükörben 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN-EVA BA2ANTA szabadkaikiadulnycichbliográfájall.fitzeí(187a-1918) 
Forum-Szabadkai Városi Könyvtár-Monográfia, Újvidék-Szabadka, 1993. 

BITTERMANN UTÓDAITÓL A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGIG 

Bár a könyvészet története mintegy 
négy évszázadra tekint vissza, a retros-
pektív bibliográfiák száma ma még min-
dig alacsony, a helyiek pedig, mint ami-
lyen a szabadkai kiadványok bibliográfi-
ájának második kötete, igazán ritka-
ságnak számítanak Szabadkának is 
eddig csak százötven évet felölel ő  bibli-
ográfiája van (az 1988-ban megjelent első  
kötet az 1764 és 1869 közötti kiadványo-
kat öleli fel), de készül a harmadik kötet 
is, amely remélhetőleg a közeljövőben 
napvilágot lát. 

Százötven évi nyomdászati és ki-
adói tevékenység egy város életében 
igen megbecsülendő . Hosszú időszak 
ez, melyről csak az írott és nyomtatott szó 
tanúskodik A mai szabadkai diákok és 
egyetemi hallgatók, akik újabb ötven év 
után kutatnak majd, hosszú két évszá-
zadra fognak visszatekinteni. 

Ha Szabadka komoly kiadói és 
nyomdászati hagyományát összehason-
lítjuk más városokéval, kiderül, hogy 
nem is olyan régi. Pesten például 1473-
ban, Belgrádban 1552-ben, Újvidéken 
pedig 1790-ben létesült nyomda. 

Azt, hogy a város kiadói tevékeny-
sége milyen gazdag volt, legjobban 
Szentgyörgyi István és Eva Bažant bizo-
nyítja a szóban forgó könyvvel. Mindkét 
bibliográfia gazdag anyaggal szolgál a 
helyi hatóságok, a bankok, az ipari és 
gazdasági létesítmények, kaszinók, szín-
házak, könyvtárak stb. munkájáról. Els ő  
pillantásra ez az anyag csak Szabadká-
nak, a város történészeinek, tudósainak, 
olvasóinak fontos. Tudomást kell szerez-
niük azonban erről a kiadványról má-
soknak is. Elsősorban a közírókra gondo-
lok, akik sok adatot találhatnak benne 
egy polgári társadalomról, melynek esz-
ményeihez: a munka becsületéhez, a kö-
telességtudathoz vissza kell térnünk, hi-
szen nekünk is nagy súlyt kell fektet- 

nünk az iskoláztatásra, a művelődésre és 
a szociális védelemre. 

Szabadkán is évről évre jelentek 
meg kiadványok a tudományok minden 
ágából, éppúgy, mint másutt a világon. 
Szerzőik közül, a teljesség igénye nélkül, 
kiemelném Iványi Istvánt, Jámbor Pált, 
Lazar Mamužićot, Mijo Mandićot, Millcó 
Izidort, Dušan Petrovićot, Blaško Rajićot, 
Ambrozije Šarčevićet, Kosztolányi De-
zsőt, Sinkó Ervint, akik itt kezdték pályá-
jukat, vagy itt publikálták tudományos 
vagy szépirodalmi műveiket. 

A szabadkai tankönyvek mindig jó 
szolgálatot tettek a város diákjainak Ele-
inte a bunyevác és sokác gyerekek szá-
mára íródtak, tehát elég sz űk földrajzi 
területet öleltek fel. Kés őbb aztán Iványi 
István, Toncs Gusztáv és Loósz István a 
magyar nemzeti irodalom klasszikusai-
val ismertette meg a tanulóifjúságot. 

Izgalmas olvasmány a régi szabad-
kai társaságok bibliográfiája, mely els ő  
olvasásra száraz jogi szövegnek látszik, 
pedig értékes adatokat tartalmaz, melyek 
segítségével a város polgársága összeha-
sonlítható más városok polgárságával. 
Az összehasonlításból aztán kiderül, 
hogy a szabadkaiak semmiben sem ma-
radtak le a többiek mögött. 

A bibliográfia a mai Városi Könyv-
tár évkönyveiről is szolgáltat adatokat. 
Az első  1895-ben jelent meg. Ez a hivata-
los kimutatás beszámol az egylet mun-
kájáról és költségvetésér ől. Az intéz-
ménynek ma sajnos nincsen évkönyve, 
pedig sokan jó hasznát vennék egy ilyen 
kiadványnak Nagyon hiányoznak az it-
teni kitűnő  könyvtárosok írásai a vajda-
sági könyvtárosok Bibliotekarski go-
dišnjak Vojvodine című  évkönyvéből is. 

Az iskolai értesítők gazdag és érté-
kes anyagot kínálnak a pedagógusok-
nak, hiszen a szabadkai tanárok szakdol-
gozatai alapos tudásról és komoly peda-
gógiai felkészültségről tanúskodnak Jó 
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lenne, ha hasonló értesítőket a jövőben 
minden itteni iskola kiadna. 

Még ma is érdekes olvasmányok a bu-
nyevác-sokác naptárok, melyek sokban fej-
lesztették a bunyevác nemzeti öntudatot A 
bibliográfia hasznos tájékoztatót ad a kalen-
dáriumokról, melyeket minél elóbb be kelle-
ne gyűjteni és legjobb írásaikat meg kellene 
jelentetni. Először a szóhagyományokat, a 
népdalokat és a népmeséket kellene kiadni,  

hogy elősegítsük a népélet, a népszoká-
sok és a népnyelv tanulmányozását. 

A szabadkai újságok és folyóiratok 
szerves részét képezik a város m űvelő-
déstörténetének. A jövő  bibliográfusai-
nak feladata lesz, hogy feldolgozzák őket 
és lehetővé tegyék tanulmányozásukat. 

A szerzők szorgos munkáját dicsérő  
kiadvány gazdag ajándék Szabadka váro-
sának. Minden elismerést megérdemel. 

LAZAR CUR ČIC 
(Kunkín Zsuzsanna fordítása) 

EGY IDŐSZAK SZELLEMI TERMÉSE 

Ez a fontos és a kutatók számára igen 
hasznos kiadvány - Szentgyörgyi István 
életműve -- nagyon szépen illusztrálja, 
hogy ezekben a zord időkben, a nagy 
nélkülözések közepette is lehet szó köz-
érdekű  tudományos munka megjelente-
téséről, közkinccsé tételéről. Igaz, nem 
egyetlen szerv, kiadóház anyagi támoga-
tásával, hanem több hazai és határon túli 
közösség segítségével. A hosszú évek óta 
folyó kutatást, a kutatások eredményeit 
bemutató szabadkai kiadványok bibli-
ográfiáj át s annak megjelenését ugyanis 
a Szerb Köztársaság Művelődési Minisz-
tériuma, a Magyar Köztársaság M űvelő-
dési és Közoktatási Minisztériuma, a sza-
badkai Monográfia Tusadalmi Szerve-
zet, a Vajdasági Biztosítóintézet szabad-
kai kirendeltsége tette lehet ővé. A 
Forum Könyvkiadó és a Szabadkai Váro-
si Könyvtár munkatársai végezték a 
nyomást, a nyomdatechnikai megmun-
kálást. 

E dicséretes összefogás nyomán 
közrebocsátott mű, Szabadka bibliográ-
ftáj ának második kötete, az 18704611918- 
ig terjedő  időszakot öleli fel, azaz - mint 
a kétnyelvű, szerb és magyar nyelvű  
előszóból megtudjuk - az els ő  szabadkai 
nyomdász, Bittermann Károly halálától 
a szerb hadsereg 1918. november 13-án 
Szabadkára való bevonulásáig tartó peri-
ódus nyomdai termését veszi számba. 

A szerzők közlik továbbá, hogy 
„Szabadka bibliográfiája, nyelvre és írás-
ra való tekintet nélkül, felölel minden  

szabadkai kiadványt - könyvet, brosú-
rát, röpiratot, zeneművet és újságot - 
szabadkai kiadvány alatt nemcsak a Sza-
badkán nyomtatott kiadványokat értjük, 
hanem azokat is, amelyeket egyes 
szerzők mint szabadkai lakosok valahol 
Szábadkán kívül jelentettek meg... vala-
mint minden Szabadkával összefügg ő  
kiadványt... Ez azt jelenti, hog Szabadka 
bibliográfiája olyan helyismereti bibliog-
ráfia, amely magában foglalja a szabad-
kai nyomdaipar bibliográfiáj át is." Ehhez 
hozzátennénk még azt is, hogy a bibliog-
ráfiából kiolvasható a XIX. század végi és 
XX. század eleji Szabadka politikai, gaz-
dasági, művelődési állapota, közigazga-
tási berendezése, intézményei, viszo-
nyai, hitélete, irodalma, valamint a min-
dennapi élet sok apró-cseprő  mozzanata. 
A bibliográfia, noha nem olvasásra szánt 
mű, mégis izgalmas és tanulságos olvas-
mány. (Legalábbis számomra az volt!) 

A négy csoportba sorolt kiadványok 
(I. könyvek, brosúrák, röpiratok, ze-
neművek; II. iskolai értesítők; III. naptá-
rak; IV újságok) szinte teljes keresztmet-
szetét adják a kutatott id őszakban Sza-
badka szabad királyi város életének. 
Megmutatják, hogy a bunyevácok, ma-
gyarok mivel' gazdagították Szabadkát, 
népét. Megtudjuk például azt,. hogy mi-
lyen fejlett és szervezett volta városi élet. 
Volt itt gőzfürdő, távbeszélő, takarék-
pénztár, népbank, bíróság, nemzeti ka-
szinó, közkönyvtár, olvasókör, múzeum, 
énekkar, zeneiskola, színház, elemi isko- 

104 



lai és középiskolai hálózat, nyomdák so-
ra, orvosi rendelők, kórház, templomok, 
kaszárnyák, rendőrség, még földműves-
iskola is, temetkezési egylet és ki tudja 
felsorolni mindazt, ami a polgárok testi 
és szellemi jólétét, biztonságát szolgálta. 
Az irodalom és a tudomány is képvisel-
teti magát a bibliográfiában (a város tör-
ténésze Iványi István, ifj. Brenner József 
- Csáth Géza, Hiador - Jámbor Pál, 
Blaško Rajić  plébános, képviselő, Stipan 
Grgić, Pajo Kujundžić, Gaál Ferenc zene-
szerző, az Evetovićok, Gyóni - Áchim 
Géza, Kosztolányi Dezs ő, Lányi Ernő, 
Ambrozije Šarčević, Toncs Gusztáv, 
Loósz István stb.). Az áldozatkész, köz-
véleményt formáló nyomdatulajdono-
sokról, lapkiadókról sem feledkezünk 
meg (Bittermann Károly, Dobay János, 
Schlesinger Sándor, Pertits Simon, Hirth 
Lipót és Kladek István, Fischer Ern ő  és a 
többiek hosszú sora), de az általuk ki-
adott hosszú életű  vagy csak egy-két szá-
mot megért lapokról, újságokról, közlö-
nyökről, híradókról, értesítőkről, tan-
könyvekről, 'szótárakról, 
imakönyvekről, naptárakról, zenemű-
vekről sem, tekintet nélkül arra, milyen 
nyelven láttak napvilágot - magyarul-e 
vagy bunyevácul. Csak néhány, újság 
címét említsük: Bácskai Híradó, Subo-
tički glasnik, Neven, Bácskai Szemle, Su-
botičke novine, Színházi Lapok, Szabad-
kai Sport Újság, Novog stolića glasnik - 
Új Század Hírnöke, Danica ili Bunje-
vačko-šokački kalendar, Szabadkai Képes 
Naptár, Szabadkaer Bilder Kalender stb. 

Ami az adatok megbízhatóságát ille-
ti, magam is tanúsíthatom, hogy a bibli-
ográfia adatai pontosak, megbízhatóak. 
Ez a kutató szempontjából óriási érték, 
nagy időmegtakarítást jelent, rábízhatja 
magát a bibliográfiára, nem kell utána-
néznie az adatoknak. A megbízhatóság 
annak az eredménye, hogy a szerz ő  min-
den kiadványt szemlepéldány alapján 
dolgozott fel, kivéve a szerb elemi iskolák 
értesítőit, az azokra vonatkozó adatokat  

ugyanis a Szerbiai Nemzeti Könyvtár 
bibliográfiai anyagából vette át. 

A technikai megmunkálás során az 
adatok besorolása a nyomtatási év alap-
ján történt, kivéve a naptárakat. Azoknál 
a vonatkozó évnél történik a besorolás, 
nem a nyomás esztendejénél. Az egyes 
éveknél a szerzők vezetékneve vagy a 
cím kezdőszava volt az irányadó. A bib-
liográfiai leíráskor a cím minden változ-
tatás, rövidítés nélkül szerepel. Már 
ebből a szempontból is biztosítva van a 
pontosság, hűség, megbízhatóság. 

Külön értéke a kiadványnak, hogy 
közli a megfejtett álnevek és jelek jegy-
zékét is. 

A mellékletként szereplő  regiszte-
rek (névjegyzék, címjegyzték, a szabad-
kai nyomdák jegyzéke és működésének 
krónikája, egyéb nyomdák jegyzéke, a 
szabadkai lapok megjelenésük évei sze-
rint) sokat segítenek a tájékoztatásban. 
Irodalom címszó alatta kutatott id ő  köny-
vészetére vonatkozó és felhasznált 
művek jegyzéke található. 

Szentgyörgyi István az Előszó végén 
köszönetet mond a hosszú évek kutató-
munkáját segítő  és támogató hazai és 
külföldi intézmények könyvtárosainak, 
munkatársainak Hosszú a névsora 
ezeknek az önzetlen segítőknek. Ez a 
hosszú névsor is az együttműködés, a 
segítés, a támogatás szép és követendő  
példáját bizonyífij a. 

Summa summarum: Örülünk, 
hogy megjelenhetett Szentgyörgyi Ist-
ván és Eva Bažant bibliográfiája. Hisz-
szük, hogy a kutatók hálásan lapozzák 
majd fel, keresve és megtalálva a hiányzó 
adatot, a kutatást továbbviv ő  vagy alátá-
masztó, bizonyító kiadvány címét, idejét, 
szerzőjét. A szabadkaiak is köszönettel 
tartoznak a szerzőknek, hogy e regioná-
lis bibliográfiában városuk szellemi 
eredményeit szorgalmas méhecske mód-
jára összehordták és közreadták, egyen-
getve ezzel is a jövendő  kutatások útját. 

PENAVIN OLGA 
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FÉL ÉVSZÁZAD KÖNYVÉSZETE 

Október 13-án, a Szabadkai Városi 
Könyvtár napján adták át ünnepélyes 
keretek között a város közönségének a 
frissen napvilágot látott Szabadka-bibli-
ográfia 2. kötetét. A megjelenés ténye a 
jelenlegi helyzetet tekintve óriási fegy-
vertény a kiadók: a Forum Könyvkiadó, 
a Szabadkai Város Könyvtár és a Monog-
ráfia Társadalmi Szervezet részér ől. Ez 
csak úgy valósulhatott meg, hogy a ki- 
adókon kívül más támogatókat is sikerült 
megnyerni, így a kötet megjelentetését 
anyagilag támogatta a Szerb Köztársaság 
Művelődési Minisztériuma, a Magyar 
Köztársaság Művelődési és Közoktatási 
Minisztériuma, valamint a Vajdasági Biz-
tosítóintézet szabadkai kirendeltsége. 

De még ez is kevés lett volna a Sza-
badkai Városi Könyvtár áldozatos mun-
kája nélkül, hiszen nemcsak a kézirat saj-
tó alá rendezése készült itt, hanem a két 
szerző: Szentgyörgyi István és Eva 
Bažant is ezen intézmény munkatársa-
ként gyűjtotte össze a kötet anyagát. 

A kötet magyar címe (A szabadkai 
kiadványok bibliográfiája) kissé félreve-
zető, hiszen Szentgyörgyi István beve-
zetője szerint „szabadkai kiadvány alatt 
nemcsak a Szabadkán nyomtatott kiad-
ványokat értjük, hanem azokat is, ame-
lyeket egyes szerzők mint szabadkai la-
kosok valahol Szabadkán kívül jelentet-
tek meg (pl. egy tanárember, akinek 
szolgálati helye Szabadka volt), valamint 
minden Szabadkával összefügg ő  kiad-
ványt (pl. a Bácska Palánkán nyomtatott 
szabadkai naptárok). Ez azt jelenti, hogy 
Szabadka bibliográfiája olyan helyismereti 
bibliográfia, amely magában foglalja a sza-
badkai nyomdaipar bibliográfiáját is." 
(8-9.) Így került a kötetbe pl. Völgyi Lajos 
szabadkai „óvó bácsi" Budapesten 1898-
ban kiadott Karácson fa-ünnepély c. műsoros 
könyve, vagy Gyóni Gézának, a szabadkai 
Bácskai Napló munkatársának Lengyel 
mezőkön, tábortűz mellett címmel 1915-ben 
Budapesten megjelent versei. 

A gyújtott anyag legtekintélyesebb 
részét természetesen a szabadkai nyom-
dákban előállított nyomtatványok teszik 
ki. Ennek a kiadványok regisztrációján 
kívül van még egy jelentős hozadéka:  

ezek nyomán kirajzolódik az 1870-1918 
közötti évek szabadkai nyomdászatának 
körvonala. Szentgyörgyi István már az 
előszóban összeállítja a város nyomdái-
nak miniatűr történetét, majd a kötet vé-
gén rögzíti ezen vállalkozások életének 
kronológiáját. 

A bibliográfia négy nagyobb feje-
zetben közli a földolgozott nyomtatvá-
nyok leírását. Az elsőben a könyvek, fü-
zetek, röplapok és zeneművek adatai 
kaptak helyet megjelenésük időrendjé-
ben. Az évszám nélkül megjelent kiad-
ványokat a kronológia végére helyezték 
a szerkesztők. Egy-egy éven belül a 
szerzők, ill. ennek hiányában a címek 
betűrendjébe sorolódnak a leírások. A 
második fejezet az iskolai értesít őket, a 
harmadik pedig a naptárakat tartalmaz-
za tárgyévük szerint rendezve. Végül a 
negyedik fejezet a szabadkai lapok, 
időszaki kiadványok leírását közli meg-
jelenésük időrendjében. Ehhez csatlako-
zik 19 olyan periodikumnak a leírása, 
melyeket ugyan Szabadkán nyomtattak, 
de nem itt jelentek meg. (Ezek legtöbbje 
kiskunhalasi kiadvány.) Külön érdeme 
ennek a két résznek, hogy mindenütt 
tekintettel van a lapok ebben a korban 
igen gyakori mellékleteire is. Így e köny-
vészeti munka egyben Szabadka 1870 és 
1918 közötti saj tóbibliográfiáj át is összeg-
zi. Ezt a törekvést teljesíti ki a kötet leg-
végén található jegyzék, mely kronológi-
kus rendben, a jelzett évben megjelent 
szabadkai lapok címének fölsorolásával 
nyújt segítséget a kutatóknak. 

A bibliográfia leírásai igen korrek-
tek, pontosak, minden részletre kiter-
jedőek és mindenütt lelőhelyet is föltün-
tetnek a szerkesztők Az egyedi nyomtat-
ványok esetében mindenütt egy-egy, 
míg az időszaki kiadványok esetében ép-
pen az anyag természete (esetleges szét-
szórtsága) miatt többb lelőhelyre is buk-
kanhatunk 

A bibliográfiában való tájékozódást 
segítik a kötet végén található mutatók. 
A névmutató a leírásokban előforduló 
minden személynevet tartalmaz. Mel-
lékletként az álnevek és személynévi rö-
vidítések jegyzékét is közlik az összeállí- 
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tók, így ezen álneves szerz ők a névmu-
tatóban már teljes nevükön szerepelnek. 
Külön jegyzékbe foglalták a bibliográfi-
ában előforduló címeket, ahol nagybetűs 
írásmóddal különböztették meg a hírla-
pok, folyóratok címeit. Ez a címmutató 
különben három részből áll, külön-kü-
lön tünteti föl a latin, a cirill és a héber 
betűs nyomtatványok címeit. Végül a 
nyomdák mutatója segít összegyűjteni 
az egy-egy ilyen üzemben készült 
nyomtatványok adatait. Ez is két részb ől 
áll, a szabadkai és a városon kívüli nyom-
dák külön betűrendben sorakoznak. Az 
előbbiek a nyomda neve szerint, az utób-
biak pedig a nyomda székhelyének 
betűrendjében. Minden egyes mutató a 
tételszámokra utal. (Jómagam ugyan föl-
tehetően egyetlen betűrendbe olvasztot-
tam volna a mutatókat, betűtípussal kü-
lönböztetve meg a címeket, hogy a kötet 
használata, a mutatóban való keresés mi-
nél egyszerűbb legyen. A szerzőket 
azonban nyilván kötötte az els ő  kötet-
ben már kialakult szerkezet.) 

Egy dolgot azonban mindenképpen 
sajnálok, ami ugyancsak a használó ké-
nyelmét szolgálta volna: az él őfej elmara-
dását. Különösen akkor indokolt ennek al-
kalmazása, ha a bibliográfia több fejezetre 
tagolt. Ilyen esetben ugyanis az olvasónak 
először mindig azt kell megállapítania, 
hogy a megfelelő  fejezetet ütötte-e föl, 
majd hogy annak épp melyik részénél tart. 
Ennek azonnali megállapításához nyújtott  

volna támpontot az élőfej. (Pl. a 11 45., a 
62-63. stb. oldalakon nem találunk eliga-
zító „nagybetűs" évszámot, így vagy la-
pozgatással, vagy a leírások böngészésé-
vel lesz kénytelen megállapítani a hasz-
náló, hogy melyik évnél is ütötte föl a 
könyvet.) 

Az 1336 tétel és az azt visszakeres-
hetővé tevő  mutatórendszer hatalmas 
munkát takar A szerz ők többesztendős 
kutatással több jugoszláviai és magyar 
könyvtár anyagának szívós átbúvárlásá-
val hozták létre ezt a bibliográfiát. Példa-
mutató kitartásukat, szakértelmüket 
nem lehet eléggé méltányolni. A kötet 
áttekinthető, világos tipográfiája a sza-
badkai Minerva Nyomda munkáját, a 
csaknem hibátlan szöveg a Szabadkai 
Városi Könyvtár munkatársainak gon-
dos korrektúráját dicséri. 

A föntiek egy bibliográfus gondola-
tai, de biztos vagyok benne, hogy a tör-
ténészek, helytörténészek is kiapadha-
tatlan kincsesbányát kaptak e kötettel a 
kezükbe, s az irodalom-, a zene- és a 
művelődéstörténet számára is sok-sok 
tanulsággal fog szolgálni a bibliográfia. 

Es még egy tanulsága van e könyv-
nek az országhatárokon átível ő  gyűjtő-
munka, a kötetben egymás mellett sorjázó 
latin és cirill betűs, francia, magyar, német, 
szerb és még ki tudja milyen nyelvű  leírá-
sok a kultúrának a népeket testvéri 
együttműködésre sarkalló hatását hirdetik 

GYURIS GYÖRGY 

Sziveri János 
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MŰVEL ŐDÉSI MÖZAIK  

Az új év első  szerdáján, január 5-én a 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társa-
ság szabadkai tagozatának Szabad Líce-
umán szerkesztőségünk tagjai: Biacsi 
Antal, Dér Zoltán, Dudás Károly, Siflis 
Zoltán és Szekeres László az egy évvel 
ezelőtt újjászületett lapunk anyagi hely-
zetéről, megújulásáról és törekvéseir ől 
számoltak be a Népkör emeleti termében 
a nagyszámú érdeklődőnek, akik közül 
többen hangsúlyozták: már az is valósá-
gos csoda, hogy az Üzenet a jelenlegi 
körülmények között egyáltalán létezik, 
hát még az, hogy folyamatosan megjele-
nik Ezt a szabadkai, a becsei, a kanizsai, 
a topolyai és a zentai képviselő-testület 
és több kisiparos, cég és vállalkozó anya-
gi támogatása tette lehetővé. Sajnos, Ada 
és Kishegyes önkormányzata — az ígére-
tek ellenére — nem támogatta az ügyet. 
Kérelmünk a magyarországi alapítvá-
nyoknál, köztük a József Attila Alapít-
ványnál sem talált visszhangra, holott 
közismert ilyen jellegű  feladatvállalása 
más határon túli lapok esetében. Dudás 
Károly szerint a vajdasági magyarság-
nak ruhanemű  és élelem mellett szellemi. 
táplálékra is szüksége van, ezért ennek 
fontosságát az anyaországi illetékesek-
ben is tudatosítani kell, mert megmara-
dásunk a tét. Kasza József polgármester 
szerint szerkesztőségünknek még többet 
kell törődnie a fiatal tehetségekkel, hogy 
ezzel is hozzájáruljon lelki megújulá-
sukhoz. 

A beszélgetést megel őző  beve-
zetőjében Dér Zoltán, lapunk fő- és fe-
lelős szerkesztője egyebek között a kö-
vetkezőket mondotta: 

„A Szabad Líceum mai találkozójára 
azért hívtuk meg folyóiratunk olvasóit, 
barátait és munkatársait, hogy számot 
adjunk múlt évi munkánkról, s elmond-
juk, milyen nehézségekkel kell megküz-
denünk az idén. 

Tesszük ezt azért, mert hét-nyolc 
hónappal ezelőtt, első  találkozásunkkor 
megígértük, hogy időnként elbeszélge-
tünk irodalmi és kulturális életünk kér-
déseiről, amelyek mindazokat érdekel- 

hetik, akik szívükön viselik lapunk és 
azon túlmenően az itteni magyarság sor-
sát. Ilyenek pedig egész biztosan szép 
számban akadnak, még ha az itt jelen-
levők száma nem ezt látszik bizonyítani, 
hiszen az egykori Jugoszlávia területén 
az utóbbi években lezajlott események 
nemcsak az úgynevezett államalkotó né-
pek életében idéztek elő  nagy, leginkább 
tragikus változásokat, hanem a kisebbsé-
gek, köztük a vajdasági magyarok éle-
tünkben is. Nekünk ebben a században 
immár harmadszor kell újragondolnunk 
létkérdéseinket: politikai, társadalmi, 
gazdasági, művelődési és oktatási életük 
problémáit. Mert az igaz ugyan, hogy 
csaknem fél évszázad után az írástudók-
ban egyre jobban fölenged az öncenzú-
ra, az önkontroll következtében kialakult 
görcs, de az már igencsak gondba ejt ő, 
hogy ezzel párhuzamosan fokozatosan 
korlátozódnak azok a nemzetiségi jogok, 
amelyek a régebbi rendszer idején még 
az olyan nagy szellemeket is megtéveszt-
hették, mint amilyen Illyés Gyula volt, 
aki csaknem húsz évvel ezelőtt, az Üze-
net első  Kosztolányi-emlékszámában így 
értékelte helyzetünket: »Azt hiszem, az-
zal, amit 'ti lenn Jugoszláviában tudtok 
végezni, éppen azért, mert ott ma tán a 
legkedvezőbb a magyar diaszpóra jogi 
helyzete, majdnem példán is munkál-
kodtok. Majdnem azt mondanám, világ-
nak kínálható példán. Mert hisz a husza-
dik század legtöbb veszéllyel fenyeget ő  
és egyben legtestvéribb összebékülést 
ígérő  problémája a faji, vallási, anyanyel-
vi ellentétek megoldása vagy meg nem 
oldása.« 1974. december elején mondotta 
ezt, akkor, amikor még sejteni sem lehe-
tett, hogy éppen minálunk, ahol min-
denki számára példaértékűnek látszot-
tak a nemzetek és nemzetiségek közötti 
viszonyok, elemi erővel tör felšzínre a 
népek közötti kibékíthetetlen antagoniz-
mus, korunk legtöbb áldozatot követel ő  
kórja. Még kevésbé azt, hogy éppen azok 
miatta különbözőségek miatt fog föllán-
golni a több százezer áldozatot követel ő  
és négymillió embert szülőföldjétől meg- 
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fosztó polgárháború, amelyeket Illyés az 
összeütközések forrásául megjelölt. Az 
áldozatok közé természetesen nemcsak 
azokat soroljuk, akik a frontokon elestek, 
megsebesültek, lelkileg megnyomorod-
tak, vagy más országokban voltak kény-
telenek menedéket keresni, hanem azo-
kat is, akik itthon maradtak, s nap mint 
nap a menni vagy maradni kérdéssel 
szembesülnek. 

Ilyen körülmények között, amikor 
teljes létbizonytalanságban élünk; ami-
kor nincsenek gyógyszerek; amikor ki-
ürültek az üzletek; amikor pár márkás 
fizetésből és feleennyi nyugdíjból az em-
berek képtelenek kielégíteni mindenna-
pi szükségleteiket; amikor megszűnt 
vagy csak - jobbik esetben - jelképessé 
vált a lapok állami támogatása, joggal 
merül föl a kérdés: vajon érdemes-e, s ha 
igen, miből és kinek lehet irodalmi, 
művészeti, tudományos folyóiratot ki-
adni? Hiszen a Híd az egyetlen, amelyik 
továbbra is folyamatosan megjelenik. 
1992 januárjában megszűnt az 1952 
szeptemberében indult Egészség; min-
den bizonnyal ugyanez a sors vár az Ok-
tatás és Nevelésre, amely az utóbbi két 
évben nem jutott el a pedagógusokhoz; 
a négy és fél évtizedes múltra visszate-
kintő  7 Napra és Képes Ifjúságra; az Új 
Symposionnak tavaly csupán egy száma 
került ki a nyomdából, az is tavalyelőtti 
keltezéssel (igaz, helyette nemrég meg-
indult a Symposion, amelynek els ő  szá-
mát - 1993-as keltezéssel - még három-
nak kellene követnie); rendszertelenné 
vált a Mézeskalács és a Jó Pajtás megjele-
nése, a Magyar Szó pedig már jó ideje 
hetente csak kétszer kérül a lapárusok 
polcára; anyagi gondokkal küzd a Ma-
gyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézetének kiadványa, a 
Hungarológiai Közlemények, amelynek 
legutóbbi, 82-83. száma 1990. március-
júniusi dátumot visel; az Életjel, amely 
az elmúlt esztendőben - negyedszáza-
dos könyvkiadói tevékenysége során 
először - egyetlenegy művel sem gyara-
pította két sorozatának darabjait; a Lé-
tünk, amelynek szerkeszt ősége 1993-ban 
csupán egy négyíves számot adott ki; 
nem kevésbé és nem utolsósorban - 
hogy végül magunkról is szóljunk - az 

Üzenet, amelyik több mint egyévi szünet 
után múlt év márciusában újraindult. 

Tegyük azonnal hozzá: megle-
hetősen furcsa körülmények közepette. 
A helyi önkormányzat ugyan átvette az 
alapítói jogot, s ezzel kötelezettséget is 
vállalt, hogy folyósítj a a lap megjelenésé-
hez szükséges anyagi eszközöket, az 
egyre rosszabbodó gazdasági helyzet 
miatt azonban csupán jelképes összeget 
tudott erre a célra fordítani. A helyzet 
azóta sem javult, sőt a vágtázó infláció 
hatására tovább rosszabbodott. Igaza lett 
a községi művelődési titkárnak, aki a 
Kosztolányi-napokra megjelent els ő  
szám átlapozása után tréfásan megje-
gyezte: „Szép, szép, de csak egyet tudok 
megígérni: azt, hogy pénz nem lesz." 

Persze, ebbe a szerkesztőség nem 
tudott belenyugodni, s más anyagi for-
rások után is nézett. Nagy nehezen sike-
rült is összekoldulnia a helyi kisiparosok-
tól annyit, amennyiből a nyomdaköltsé-
geket fedezni tudta. Id őközben a 
szabadkaiak kezdeményezésére a hét 
észak-bácskai község közül öt anyagi tá-
mogatása -- rendkívül szerény keretek 
között -- lehetővé tette az Üzenet folya-
matos megjelenését. Félő  azonban, hogy 
ez a támogatás - az egyre súlyosbodó 
életkörülmények következtében - az 
idén elmarad, s emiatt az Üzenet tovább-
ra sem fog havonta megjelenni, ahogyan 
húsz éven át megjelent, hiszen - a mind 
nehezebbé váló gazdasági helyzetben - 
eddigi szponzoraink segítségére sem 
igen számíthatunk. Kivéve talán a tóth-
falui Logos Grafikai Műhelyére, amely 
eddig is a lehető  legnagyobb mértékben 
támogatta törekvéseinket, s amelynek 
elsősorban köszönhető  tavalyi számaink 
megjelenése. 

Pedig mindannyiuk támogatására 
nagy szükségünk volna, mert csakis kö-
zös erővel tudjuk megvalósítani az 
előttünk álló föladatokat. Márpedig ezek 
nem hanyagolhatók el. Felül kell vizsgál-
nunk az elmúlt évtizedek társadalmi éle-
tét, művészetét és irodalomszemléletét, 
az eddigieknél jóval több szociológiai és 
demográfiai fölmérést kell közölnünk, 
sokkal többet kell népünk életével foglal-
koznunk, ez pedig anyagiak nélkül el-
képzelhetetlen. Szeretnénk, ha az Üzenet 
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- amint azt újraindulásunkkor megfo-
galmaztuk - fóruma lenne minden meg-
nyilatko7ásnak, mely a vajdasági ma-
gyarság azonosságtudatának meg őrzé-
séért vívott szellemi harcát, magára 
eszmélésének a folyamatát szolgálja. 
Akárcsak a múltban, ezentúl is vállaljuk 
azt az örökséget, amelyre a Kosztolányi 
és Csáth Géza emlékét ápoló Szabadka 
joggal büszke, s továbbra sem szándéko-
zunk egyetlenegy irodalmi irányzat 
vagy elmélet szolgálatába szegődni, ha-
nem - mint ahogyan azt két évtizeddel 
ezelőtt elhatároztuk - nemzedéki höva-
tartozástól és művészeti irányzattól füg-
getlenül mindenki írásának helyet 
adunk lapunkban, aki ho77á  akar és hoz-
zá tud járulni kisebbségi kultúránk gaz-
dagodásához. Szeretnénk, ha az Uzenet 
ismét az egész magyar nyelvterület fo-
lyóirata lenne, ahogyan hosszú éveken 
át az volt. 

Új történelmi helyzetünkben nél-
külözhetetlen az új értéktudat kialakítá-
sa, a tehetséges fiatalok fölkarolása. To-
vábbra is jó viszonyt szeretnénk fönntar-
tani azokkal az értelmiségiekkel - írókkal 
és művészekkel -, akik elhagyták Vajda- , 
ságot, de lélekben velünk maradtak. A: 
hagyományápolást is elsőrendű  köteles-
ségünknek tartjuk, hiszen lapunk indu-
lásárától kezdve - miként azt huszadik 
évfordulónk közeledtével a Magyar 
Nemzet glosszaírója megállapította - 
»irodalomtörténeti, művelődéstörténeti, 
művészettörténeti, néprajzi és régészeti 
tanulmányok hosszú sorával jelezte kül-
detésében rejlő  szándékait: számon tar-
tani minden múltbéli értéket, amely a 
magyar kisebbséget a fennmaradásáért 
vívott küzdelmében segíthette«. A kor 
parancsa, hogy az eddiginél is jobban 
hozzájáruljunk szellemi életünk gyara-
pításához, hogy az Üzenet ne csak egy, 
hanem egyik meghatározó színfoltja le-
gyen, ahogyan az eltelt időszakban volt, 
amikor - a budapesti Köztársaság című  
lap kritikusának szavaival - »a mérleg 
nyelvét jelentette a vajdasági magyar 
irodalom szélsőségei között. Értékcentri-
kus volt... fáradhatatlanul kutatta a vaj-
dasági magyarság társadalmi mozgását, 
kulturális hagyományait, ideértve az in- 

nen elszármazott írók, művészek és tu-
dósok életművét is«. 

Anyagi és szellemi nyomorunk elle-
nére hisszük, hogyha az idén is legalább 
hat kettős számot sikerül kiadnunk, 
nemcsak az 1971 őszén magunk elé 
tűzött föladatoknak tudunk eleget tenni, 
hanem azoknak is, amelyeket a megvál-
tozott körülmények miatt - úgy érezzük 
- kötelesek vagyunk fölvállalni. Egye-
bek között azokat is, amelyek eddig más, 
az utóbbi években megszűnt lapok föl-
adatai voltak. Ugyanígy foglalkoznunk 
kell a tanügy kérdéseivel, a fokozatosan 
leépített magyar pedagógusképzéssel, a 
tankönyvhiánnyal, kulturális hagyaté-
kainkkal, a népi vallásossággal, közér-
dekű  egyházi kérdésekkel, népünk hit-
béli állapotával. 

Ez a munka remélhetőleg nemcsak 
azt a célt fogja szolgálni, hogy az Üzenet 
egykor nem csupán egy fejlett bácskai és 
bánáti magyar kultúra dokumentuma, 
hanem ittmaradásunknak, élni akará-
sunknak is bizonysága lesz. Annak, 
hogy ugyanúgy magunkra találunk, 
ahogyan elődjeink a két világháborút 
követő  években magukra találtak, hiszen 
különlétünk immár háromnegyed évszá-
zada tart, s történelmi tapasztalataink azt 
mutatják, hogy maroknyi értelmiségünk -
bármilyen nagy veszteség érte is - nem 
veszti el azonosságtudatát. Jó példa erre az 
ugartörő  Szenteleky Kornél is, akinek 
nemrég ünnepeltük századik szüle-
tésnapját, aki vállalta az irodalomszervez ő  
szerepét, s már a húszas évek derekán 
megfogalmazta azokat a létkérdéseket, 
amelyekre a vajdasági magyarság még ma 
is keresi a feleletet; ezért is indulásunktól 
fogva az ő  programjának szellemében te-
vékenykedtünk De irodalmunk doyenje, 
Herceg János is, aki a harmincas évek kö-
zepén Budapesten próbált meg érvénye-
sülni, de csakhamar hazajött, hogy művé-
szetével elsősorban az itt élőket szolgálja, 
abban a meggyőződésben, hogy a diasz-
pórában élő  író és művész is az egyetemes 
magyar kultúra alkotója lehet 

Mint minden lap szerkesztőségé-
nek, ugyanígy az Uzenet szerkeszt ősé-
gének is az a szándéka, hogy olyan folyó-
iratot szerkesszen, amelyet nemcsak 
szűkebb környezetében, hanem az egész 
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magyar nyelvterületen érdeklődéssel ol-
vasnak Nyilvánvaló, hogy ez csak  úgy 
érhető  el, ha íróink magas művészi szinten 
fogalmazták meg kisebbségi életünk sorsfor-
máló témáit Maradandó értéket a jugoszlá-
viai magyar irodalom is elsősorban azokkal a 
művekkel teremtett, amelyek mindennapja 
inkivl adtak hírt Ilyen értékek megszületését 
szeretné ezentúl is elősegíteni folyóiratunk, 
amelynek közelgő  negyedszázados jubileu-
mát remélhetőleg nyugodtabb körülmények 
között fogjuk majd megünnepelni Különö-
sen akkoE ha időközben idehaza is sikerül 
olyan alapítványokat létrehoznunk, amelyek 
lap- és könyvkiadásunk támogatását tekintik 
kötelességüknek Mert nélkülük, lük, akárcsak az 
anyaországi alapítványok támogatása nélkül, 
elképzelhetetlen folyóirataink zavartalan 
megjelenése." 

Ezt követőena Szabad Líceum lapzártá-
ig még három nagy siker" összejövetelt tar-
tott január 19-én Juhász Erzsébetet, február 
2-án Cs. Simon Istvánt, 16-án pedig Véget 
Lászlót látta vendégül, akiknek EstifilIjegyzé-
se1S, Sávirág és Varasodás, illetve Lemondás és 
megmaradás c. köteteiről folytattak beszélge-
tést az irodalombarátok a szerzőkkel 

A Szabad Líceum 1991. szeptember 19-
én tartotta alakuló ülését, s azóta folyamato-
san működik kezdeményező] ének, dx Vajda 
Gábor irodalomtörténésznek az irányításá-
val Kezdettől fogva arra törekedett, hogy az 
értelmiség számára lehetőséget nyújtson a 
párbeszédre. A Népkör emeleti termében 
többnyire kéthetente tartott tribünszer ű  
előadások a kultúra jelenségeinek, elsősor-
ban a különféle (szépirodalmi, történelmi, 
szociográfiai, néprajzi, nyelvészeti, kapcso-
lattörténeti stb.) kiadványoknak az értékeit 
igyekeznek tudatosítani mindennemű  
előítélettől függetlenül, de különös tekintet-
tel fennmaradásunkra Nemzetiségünknek 
a jövőjét főleg a lapjaink és a művelődési 
intézményeink helyzetét mérlegel ő  javasla-
tok által igyekszik befolyásolni. Így pl 
elsőként vitatta meg az Uzenet további sor-
sát, miután addigi kiadój ánakfelelőtlenviszo-
nyulása miatt több mint egy éven át nem 
jelent meg. Továbbá kezdeményezte a ma-
gyar nyelvű  tankönyvek behozatalát az ille-
tékes minisztériumnál, de javaslata sajnos  

nem volt több nyomatékos gesztusnál. 
Jelenleg a nyáron Szabadkán megrende-
zendő  Kosztolányi Dezső  Irodalmi Tábor 
megszervezésén fáradozik 

Időrendi sorrendben a következ ő  
könyveket és témákat vitatta meg-egy-két 
esettől eltekintve - minden alkalommal a 
művek szerzőinek a jelenlétében: 

1991- Varga Zoltán: Szökés (okt 3.), A 
középiskolások irodalmi tankönyvei (okt 
17.), Ibdolszki József: Át (nov. 6.). Dudás Ká-
roly: Ketrecbál (nov. 20.), Gion Nándor: Bör-
tönről álmodom mostanában (dec. 11.). 

1992 - Kontra Ferenc: Nagy a sátán 
birodalma (jan. 15.), Burány Nándor: Mar-
git-híd (febr 12.), Hódi Sándor: A nemzeti 
identitás zavarai (márc. 4.), Csorba Béla: 
Rögeszmélet (márc. 25.), A JMMT első  kiad-
ványai (Bosnyák István részvételével, ápr 
22.), Tari István: Elmulatott jövő  (máj. 20.), 
Barácius Zoltán: Mestermutatványok 
(szept 16.), Milyen legyen az új Üzenet? 
(szept 30.), Manipulálási kísérletek a k ővá-
gói ásatásoknál (okt 14.), Szöllősy Vágó 
László: Petőfi a déli végeken (nov. 12.), Jung 
Károly: Barbaricum (nov. 25.), A Szabadkai 
Városi Levéltár munkatársainak a bemu-
tatkozása (dec. 9.), Bogdán József: Billegé-
sek (dec. 23.). 

1993 - A szabadkai színház jövőjéről 
13.), Beszédes Valéria A ház (jan. 27.), 

Hogyan nem szolgálhatja az Üzenet a kultú-
rát? (A lap „fantomszámj áról", febr 10. ), Szath 
máriIstván: Álmok és életek(febz 24.), Mészá-
ros Sándor. Magyarok a Vajdaságban 1929-
1941(márc.10.),BosnyákLstván: „Lehetetlen" 
kapcsolatok „lehetetlen' idó'kben (máre. 24.), 
Vita a magyar nyelv és irodalom tanterveir ől 
és tankönyveiről (ápr 7.), Sefcsich György: 
Egy reálértelmiségi eretnek gondolatai (ápr 
21.), Raj Rózsa-Nagy István Hazahív a ha-
rangszó (videofilm, máj. 5.), Téves csatatéren 
(A Napló kiadványáról, máj. 19.), Gubás Jenő : 
Egészség(ügy)ünk nyelve -nyelvünkegész-
sége (jún. 23.), Milyen 7 Napot akarunk? 
(szept 8.), I Sth Emil• Kultúra és vallás (szept 
22), Milyen Népkört akarunk? (szept 29.), 
Mák Ferenc: Fényességek titkai (okt. 13.), 
Kontra Ferenc: Ősök jussán (okt 20.), Vicei 
Károly beszámolója kéziratainak a sorsáról 
(nov. 10.), Páll Sándor: Miloš Cmjanski és a 
magyarok (előadás, nov. 24.), Tari István: Bog-
lya (dec. 8.), Rehák László. A magyar egye-
tem jövője Szabadkán (előadás, dec. 22.). 
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ELOFIZETESI FELHÍVÁS 

Az Üzenet több mint két évtizedes történetében tavaly történt meg 
először, hogy egész évben csupán kéthavonta jelent meg. Ezt is azonban 
sikernek tarthatjuk, mert általános elszegényedésünkben, a hiperinflá-
ció, a szigorú gazdasági zárlat, pénz-, papír-, festék- és lemezhiány 
közepette többre nem tellett. Hogy — annyi más vajdasági magyar laphoz 
hasonlóan — nem szűnt meg, akárcsak ideiglenesen is, azt alapítónk ;  
Szabadka Község Képviselő-testülete mellett els ősorban Becse, Kanizsa, 
Topolya, Zenta önkormányzatának és a tóthfal.ui Logos Grafikai 
Műhelynek köszönhetjük, amelyeksegítségünkre siettek, és lehet ősége-
ikhez mérten támogattak bennünket. Köszönet érte nekik, mint ahogyan 
azoknak a személyeknek, intézményeknek, cégeknek és vállalatoknak 
is, akik/amelyek— olykor csupán jelképes, máskor azonban visz onyaink-
hoz képest j elentősebb összeggel — lehetővé tették az Üzenet folyamatos 
megjelenését. 

Szándékunk szerint az idén is legalább hat kett ős számot szeret-
nénk kiadni, de arra törekszünk, hogy lapunk gyakrabban, lehet őleg 
havonta eljusson olvasóinkhoz, ahogyan az az elmúlt évtizedek fo-
lyamán történt. Ehhez azonban alapítványok támogatására is szüksé-
günk van, amely eddig — az ígéretek ellenére — sajnos elmaradt. Nem 
kevésbé arra, hogy az irodalom- és m űvészetbarátok, a tanulók és az 
egyetemi hallgatók továbbra is legalább ugyanolyan érdekl ődést ta-
núsítsanak lapunk iránt, mint amilyet eddig tanúsítottak. 

Ezért arra kérjük őket, hogy újítsák meg el őfizetésüket vagy 
fizessenek elő  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 tavaly 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 név sorát, akik előfizetnek lapunkra, 
és az élőfizetési összeget fizessék be személyesen vagy zsírószámlánk-
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  zsírószámlán lehet 
előfizetni: Književna zaj ednica — Íróközösség, Subotica, 46600-678-6-
8077 — Üzenet. 

Előfizetési díj belföldön egy évre 10, fél évre 5 dinár. Külföldre 
az összeg háromszorosa. Diákok és egyetemi hallgatók csoportos, 
legalább tíz személy számára szóló el őfizetése ennek az összegnek a 
fele. Egyes szám ára 1, kett ős szám ára 2 dinár. Magyarországon 60, 
illetve 100 forint, más országokban 3, illetve 5 márka. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 
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Folyóiratunk e számának megjelenését 
anyagilag támogatta: 

FŰTÉS- ÉS GÁZBERENDEZÉS- 
SZERELŐ  VÁLLALAT 

PALI LUDOŠ 
DRUšTVPJVO rREDUZEĆE REOIONAZNI lAD1C, Fa 

VAJDASÁGI MAGYAR HETILAP 

FUNEREJ 
TEMETKEZÉSI MAGÁNVÁLLALAT 



Galériánk 

DANILO  KIŠ  író, költ ő , mű fordító 

Századunk egyik legjelentősebb szerb írója 1935. február 22-én született Sza-
badkán. Édesapja, Kis Eduard, az Állami Vasutak főfelügyelője városunkban 
ismerte meg a montenegrói származású Milica Dragi čevićet, s itt vette el 
feleségül 1931-ben. A család 1936 júniusától 1942 elejéig Újvidéken, majd a 
„hideg napok" után a nyugat-magyarországi Kerkabarabáson, az apa 
szülővárosában élt. 1939-ben a szül ők pravoszláv hitűre keresztelték fiukat, s 
így ő t 1944-ben nem deportálták apjával Auschwitzba, ahonnan az nem tért 
vissza. Az anya 1947-ben repatriált; Cetinjében élt 1951-ben bekövetkezett 
haláláig. Itt járatta fiát gimnáziumba, aki ekkor már verseket is írt, és magyar, 
orosz és francia költőket fordított. Els ő  munkái 1953-ban jelentek meg. Egy 
évvel később beiratkozott a belgrádi egyetemre, ahol diplomát szerzett össze-
hasonlító irodalomtörténeti szakon. Ezt követ ően a szerbhorvát nyelv és 
irodalom lektora volt Strasbourgban, Bordeaux-ban és Lille-ben, 1979 őszétő l 
haláláig, 1989. október 15-ig pedig Párizsban élt. Belgrádban temették el. 
Életében tizenegy könyve jelent meg. M űveit több mint húsz nyelvre, köztük 
magyarra is lefordították. Egy részüket a kritikusok napjaink legjobb alkotásai 
közé sorolták, ezért nemcsak számos hazai és külföldi elismerésben részesült, 
hanem a Nobel-díj komoly várományosa is volt. Ivan Ivanjival együtt 1970-en 
antológiát szerkesztett az új magyar líra legjobb képvisel őinek verseibő l, 
amelyeknek jelentős részét ő  ültette át anyanyelvére. Osszes verseit az Ex 
Symposion 1993/3-4., munkásságának szentelt száma közölte. Szabadkán 
Weil Erzsébetnek a várösközpontban 1993. március 16-án leleplezett szobra 
(képünkön) és a Napredak f őtéri könyvesboltja őrzi az emlékét. 


