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HERCEG JÁNOS 

HANGVERSENY 

A teremben már valamennyi lámpa égett, és a dobogón feltámasztották a 
zongora fedelét. A muzsikusok egy mellékszobában cincogtak, hangolták a 
hegedűket, s a folyosón gyülekezni kezdett a közönség. 

Hajjaj, korán van még — mondta apa—, az ember nyugodtan lehajthat 
még egy fröccsöt itt kinn a söntésben. Nem jöttök? 

— Nem — felelte Évike —, én nem vagyok szomjas. De azért te csak menj, 
apa. Ugye, Géza, magának sincs ihatnékja? 

Q, dehogy! — rebegte a v őlegény készségesen s még legyintett is a 
kezével, mintha isten tudja, milyen lehetetlen dolog lenne most meginni egy 
friccsöt odakinn a söntésnél, két rész borral, egy rész szódával. 

Így hát apa egyedül ballagott át a másik terembe, ahol még igazán 
kocsma volta kocsma, és nem csináltak bel őle egy estére hangversenytermet. 
A tarka abroszokkal leterített asztaloknál vacsorázó vendégek teli szájjal, 
zavartalanul ették a marhapörköltet és a rakott káposztát. 

— Nekem ez a mai este olyan, mint valami szép ünnep — mondta Évike, 
s a fiú ezen megint csak elpirulni tudott, sóhajtani, s azt mondani: . 

— Ó, hát nekem is! 
Pedig ki tudja, arra gondolt-e Évike, amire ő, s nem csupán az estélyi 

ruhás hölgyek és a feketébe öltözött férfiak keltették benne az ünnepi 
hangulat érzését. Hiszen igaz, ők ma először jelennek meg nyilvános helyen 
együtt, méghozzá apa kíséretében, mint j egyesek, de kisvárosban a hangver-
seny ilyesmitől függetlenül is ünnep és társadalmi esemény. Meg a m űsor: 
Chopin, Mascagni, Bartók és Kodály! Apa meg elmegy fröccsözni! No, de 
hála istennek jön is már! Mosolygós arccal, kedélyesen és a szokottnál kicsit 
hangosabban üdvözli az ismerősöket, amikor meg odaér hozzájuk, azt 
mondja: 

— Na mi az? Ezek még mindig nem kezdték el a f űrészelést? 
jaj, ez az apa! — feleli erre Évike megbotránkozva, s legszívesebben apa 

szájára tapasztaná a tenyerét, nehogy még valami hasonló illetlenséget 
találjon mondani, s az embernek szégyellnie kelljen magát, ha valaki esetleg 
meghallja. Borzasztó! 

Na hallod! — mondja apa szinte kiáltva. — Sz tudod jól, hogy tíz évig 
én is velük reszeltem a húrt! Képzelem, mennyit izzadtak most ezek, amíg 
belejöttek! Két hónapot biztosan igénybe vett a próba! Leteszem a fejem, 
hogy két hónapig elkínlódtak, amíg ezt a műsort — így mondta! — bevágták. 
Két hónap? Sssz! Az kevés! Elszuszogtak ezek rajta még tovább! 

Mert el kell ismerni, apa ért a zenéhez. Még képz ős korában megtanult 
hegedülni, sőt harmóniumon is játszik, s ha zenéről van szó, olyan szakér-
telemmel beszél, ahogy az iskolában el őadást tart a gyerekeknek. Évikéék-
nek is szívesen tartana el őadást most itt a negyedik sorban, ahol elfoglalták 
a helyüket, mivel apának az az élve, hogy se nagyon elöl, se nagyon hátul. 
Az ember csak maradjon mindig az arany középúton. Ez a negyedik sor ma 
este, Gézára való tekintettel még engedménynek is számít. Es apa itt is 
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zavartalanul beszél csaknem hangosan a műsorról, amelyet ő  igazán nem 
helyeselhet, mert túlságosan modernnek tartja. S ami modern, attól apa eleve 
irtózik. 

— Mascagni nem mondom, de Chopin nem idevaló, kérem tisztelettel. 
Hát még Bartók és Kodály! Nem muzsika az, 'könyörgöm, nem muzsika! 
Kodály, kotkodálj! Már megbocsássanak, de nem veszi be a gyomrom! Stra-
uss, az igen! Attól az ember szíve mindjárt hevesebben kezd el dobogni! 

Tovább apa szerencsére nem fejthette ki zenei véleményét, mert libasor-
ban bevonult a zenekar, mind a tizenhat ember talpig feketében. Mancika is 
leült a zongorához, s utolsónak az ősz hajú, hosszú sörényű  karmester 
felkapaszkodott a dobogóra. Tekintetét zordonan végighordozta a zeneka-
ron, hogy mindenki készen van-e, aztán megrántotta frakkja mindkét szár-
nyát, simított egyet a haján, majd megfordult a közönség felé, hogy mélyen 
meghajtsa magát. Erre persze kötelezően felzúgott a taps, csak apa súgta 
feléje kedélyesen: 

— Szerbusz! 
— Jaj, ez az apa! — háborodott fel Évike megint, de csak magában, szólni 

nem mert, nem is lehetett már, mert abban a pillanatban halkan, finoman, 
panaszos gyerekhangon felsírtak a heged űk, utánuk a csellók, mintha bána-
tos férfiak lettek volna, míg a zongora a csermely csobogásával követte 
panaszaikat. És ahogy a hangok szétváltak, majd összeölelkeztek megint, 
Evike úgy érezte, mintha nem is hangversenyteremben lenne, hanem vala-
hol kinn egy hegyoldalban hatalmas sziklák között, míg lenn a mélyben 
ezüstös fényű  derengéssel folyik medrében a kis patak. Fenn a hegyen pedig, 
az erdőben szarvasok legelésznek, s Pán fújja szerelmesen a sípját. Mert 
nincsenek többé falak, lámpák helyett a Nap ontja rájuk szikrázó fényét, s ő  
félve, remegve, de gyönyörteli odaadással élvezi mindezt a v őlegénye mel-
lett. 

Évike volt már néhány hangversenyen, de ezt, amit ma érzett, még soha 
nem érezte. Szinte öntudatlanul nyújtotta ki egy kicsit a kezét, hogy hozzá-
érintse a fiú keze fejéhez, hadd érezze az is, amit ő  érez. Nem, a zenéhez ő  
nem ért, a kantilénák selymes hullámzásában nem veszi észre a kissé hamis, 
reszelős hangot, s amikor Bojnicki bácsi belefúj a vadászkürtbe, akármilyen 
hangosan szól is az a kürt, bármennyire kirí a zenekar együttes játékából, 
azt ő  nem hallja hibának, csak apa sziszegi: 

— Jóska, Jóska, mintha a fogamat húznád! 
Mert apa továbbra is azt figyelte, ki hogyan játszik, hol követ el hibát. 

Ő t az egész hangversenyb ől csak a zenekar technikája érdekelte. Az, amit a 
muzsika mond, ha döcögve, darabosan, ha szétszakadozva is, az őt hidegen 
hagyta. Ő  nem azért jött ide, hogy zavartalanul átadja magát az élvezetnek 
Ő  itt, mint szakértő  foglalt helyet, akinek csak a füle van nyitva. A lelke 
apának, mint valami öreg pince, rég beomlott, betemette az id ő. A Paraszt-
becsület gordonkaszólójánál felélénkült ugyan kicsit: tra-rárá, trata-ra-rá! — 
dúdolta félhalkan, de a végén, amikor minden hangszer megszólalt teljes 
erővel újra, dühösen dörmögte a karmester felé: 

— Ereszd el, az anyád ne sirasson! 
Évikében halkan dünnyögni kezdett a sejtelem, egészen messzir ől de-

rengett benne valami apjáról, a szakértelméről, mindig résen levő  jópofasá-
gáról és kegyetlen fölényér ől. Egy olyan vélemény, amilyet szélhámosoknál 
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érez az ember Megpróbálta ezt a sápadtan felmerülő  gyanút elfojtani magá-
ban és a muzsikára figyelni továbbra is, de apa folytonos közbeszólásai nem 
engedték vissza előbbi hangulatába. Alig várta már, hogy vége legyen a 
hangeversenynek 

Egyelőre azonban csak a szünet következett A szünet, amelyet apa 
megint a söntésben töltött, mint egyébként a férfiak nagy része. A n ők 
csacsogtak, csicseregtek, egymás ruháját nézték, úgy látszott, a zene bel őlük 
se váltott ki különösebb hatást. Szerencsére Évike Géza szemében délibábos 
álomképeket pillantott meg, s ez szép volt 

A második részbene egy énekesnő  is fellépett Diáklány volt a határon 
túl, bársonyosan halk alt hangon énekelt, s ez egy ideig megint szép volt 
Habár nem volt olyan szenvedélyesen vonagló, de mégis kordában tartott 
muzsika, hanem vad, barbár dionüszoszi viharzással teli. "Ami szánk többé 
nem iszik pohárból, - Hanem tiszta, hűvös forrásból!" - dalolta az ősi ballada 
sorait az énekesnő, de akkor apa megint beleszólt 

- Már én inkább pohárból iszok! 
Évike most már nem bosszankodott. Megadta magát, mosolygott, apa 

humoros vallomása legye az ő  gyenge ellenállását Ahogy a hullámok 
valahol mégis megcsendesednek, benne is kisimultak az érzelmek 

A nagy taps után, a hangverseny végén széthúzták a másik teremt ől 
elválasztó üvegfalat, fehér kabátos pincérek asztalokat toltak be, és egyszer-
re olyan harsogó ételszaggal telt meg a leveg ő, mintha egy bogrács birkagu-
lyást borított volna ki valaki. 

- Na, hova ülünk? - kérdezte apa, és szétnézett a teremben, ahol már a 
zenekar tagjai is helyet foglaltak civil minőségükben, otthonosan és a csa-
ládjukkal, de Évike hangja egyszerre határozott lett: 

-- Sehova, apa! Hazamegyünk! 
- Ugyan már! Hiszen most jön a java! 
És csakugyan úgy tűnt, az igazi hangulat csak most kezdődik majd. Mert 

a söntésből átjött a banda is, s a nagy hasú prímás a t űkór elé állt máris, hogy 
álla alá illessze a hegedűjét 
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BATA JÁNOS 

HAN OK HELYETT 

Hangok helyett a torkomból 
vérrögök hullanak, 
kereslek, merre vagy, 
Európa, te céda? 

Emberek pusztulnak, 
kőhidak omlanak, 
Európa, merre vagy, 
Európa, te kurva? 

A Balkán vérgőzös pribékjei 
hullatáncukat lejtik, 
gyermeki koponyákról a bőrt 
gondosan lefejtik. 

Aprócska ujjakból 
kalárist fűznek, 
ezt is te tűrted, 
Európa, ó, Európa, te céda. 

Kőszürke felhőivel 
ránk szakad az ég, 
felkap, magával ránt 
egy jéghideg légörvény. 

Belefagyunk a télbe, 
bele a tűzbe, 
a kiásatott gödrökbe, 
a megpörzsölt erdőkbe. 

Hangok helyett a torkomból 
vérrögök hullanak, 
Európa, messze vagy, 
Európa, te kurva. 

ME KÉSETT KÖSZÖNTŐ  
Bogdán József plébános úrnak 

Mintha nem is lett volna, 
múlt el az advent, a karácsony, — 
és közülünk is hányan távoztak el 
oda, hol minden már csak álom? 
Elmentek férfiak, asszonyok, gyerekek, 
magukkal vittek lelkünkből egy-egy szeletet. 
Széthull körülöttünk darabjaira a világ, 
kisdedek helyett sokasodó hullák. 
Hatalmas lángoszlop kellene, melynek melege 
tudatunkban föloldja a jéggé fagyott emlékeket! 
Az Ige, melyet hirdetsz, és a Szó, mellyel szólsz, 
mécsesként világol, bennünk reményt gyújt. — 
Az égen vasmadarak szállnak, 
Pelikánja vagy te, barátom, a bánsági tájnak. 
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BIACSI DÁVID 

A FÉRFI ÚJABB ADVENTI ÚTJA A VÁROSBAN 

A férfi most emlékezik. 
Voltaképpen kora alapján nem lenne jogunk őt férfinak nevezni. Vi-

szont fáradtsága, ami eddigi rövid élete folyamán reánehezedett, vetekszik 
egynémely halálba készül ő  öregével, amint azok, végigtekintvén múltjukat, 
annak súlyát könnyűnek találva készülnek a szentkenetre. Másrészt a fiatal-
ember, akit mostani hallgatólagos megállapodásunktól fogva mindvégig 
férfiként szólítunk majd meg, hasonlóképpen sejti látni múltját, mid őn 
emlékezik, amiképpen a fentebb mondott öregemberek merülnek a mélység-
nek nevezett kút ama bugyraiba, melyeknek feneke akár a végtelen, s enyhe 
akár a nagyboldogasszonyi templomhajó h űse; tapintása lágy, mint a meg-
foghatatlan igéje és íze édes, mint a gyermekkorban csent els ő, aranysárga 
hajzuhatagként lecsorgó lépes méz. 

A férfi előszedi emlékeit; előbb rendezi őket, majd hagyja, hogy szerte-
foszoljanak, s mindegyikőjük a saját útját járja. Azután ismét egybegy űjti 
őket, csokorba kötözi, s mid őn szemléli, érzéseit hasonlatosnak találja ahhoz 
a megdöbbenéshez, amit a mesterét eltemetett tanítvány érzett évszázadok 
és évezredek kútmélynyi messzeségében, amint a tanítómestere hatására 
alapított iskolájában megtekintett példázat során lelkének osztályrésze le-
vének: szánalom és részvét. A férfi, amint már említettük, hasonlóképpen 
érez, mégsem ugyanúgy; voltaképpen rejtély marad számára, vajon részvéte 
önmaga vagy a világ felé irányul-e; amellett abban a kérdésében sem lel 
eligazítást, mi légyen ama csoda, melynek révén úgy tekinthet élményei 
zuhatagára, miként az Üdvözítő  tiszteletre méltó, szent tekintete száguldott 
végig az őt körülostromló emberözönön: képcsarnokát egyenként maga elé 
idézve bármelyiket vallomásra bírhatja, s úgy olvashat benne, miként a 
prédikátor az Irásból. És hogy a megmerülésnek mámora hasonlóképpen 
töltse el lelkét bőséggel, mint a vízbe bámuló gyermeket a tükörkép láttán a 
valón túli megismerés s a fels őbbrendű  emléke, vándorául szegődik a hívó 
sugallatnak, mely mintegy hajnalban aláereszked ő  ködfátyolon túl integet 
felé, melynek lehelete jéghideg, minta távozó kedves utolsó csókja, s pihen-
tető, mint keblére vonó anyaölként a megfagyót körülölel ő  hórengeteg. 

A férfi most az Útról elmélkedik. 
Az út, mely elragad kedvesünkt ől, olyanná lesz, mint a magányos 

hegyormon árválkodó, közepes kényelmű  tüdőszanatórium. Általa a léte-
zés, ami legmulandóbb, de önmagából eredend ő  jelentésében a legcsodála-
tosabb műve a Leghatalmasabbnak, ledönti falát, melynek nevei: szokás, 
erkölcs és hűség; elragadottságában odáig jut, hogy többé nem vet számot 
önnön szükségességével, és jelenlétét, ezen ismételten magasztalandó cso-
dát, saját birtokaként tágítja a határtalan horizontjába. A létez ő, akinek élete 
nem más, csak út és állomás, elréved a múltba. Az úton túlnan, ahol a sors 
korlátai leomolnak, a lét már csak egy tüd ővészes kamaszlány sápadt moso-
lya, és a gondolat, mid őn kedvesünkre emlékezünk, olybá leend, mint a 
csupán önmagáért való gesztus, melyet e névvel illetünk: megszokás. 
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— — — Már halálba ölel ő  légörvényeivel csalogatta a tél a buszmegállókon 
várakozókat, amikor a férfi megérkezett a városba. Sietve haladt végig a pálya-
udvaron, s beszállt a földalattiba, mely melegével lelkét bágyadt teljességbe 
andalította. A férfi az egykori Ágoston-rendi szerzetes templománál szállt ki, a 
rendőrkapitányság és a Hollósnak nevezett királyhoz címzett szálloda előtt 
sétált be a romantikus költőt megörökítő  szoborcsoport által uralt térre, amely-
nek valamikori neve, a bajor királylányé, kés őbbi magyar királynéé, szintén ama 
meghatározhatatlan érzéssel ostromolta énjét A bal kéz fel ől nyíló sétálóutcán 
szándékozott továbbhaladni, de el őtte a sarki órásszalon előtti irodában elkérte 
rendszeres olvasmányát, az Europa Times legújabb havi példányát, majd a néhai 
városkaput a feje fölé gondolva, mely hajdan az ezeréves püspöki székhely felé 
vivő  utat őrizte, s melyről a sétálóutca is neveztetik, méltóságteljesen haladt át 
azon a képzeletbeli vonalon, mely a földmér ők mappáiban a költőről megjelölt 
tér végét s székesegyházával a Fiú könyörületéért esedez ő  városról elnevezést 
kapott utca kezdetét jelenti. 

A férfi a hajdani görög üzletemberről az utókor s a város méltó hálával 
emlékező  közönsége által megnevezett közben tért csak le a corsóról, így 
rövidebbnek találta ugyanis a ferences templommal szembeni megállóhoz 
vezető  utat, ahol eléggé sokáig kellett várnia, amíg megérkezett az autóbusz, 
mellyel utazni óhajtott, s amely a háború után újjáépített, az agg király 
boldog emlékezetű  feleségéről keresztelt hídon át vitte, a vértanú püspök 
terén s az egykori átlósnak nevezett úton keresztül ama térig, ahol az 
omnibusznak számára egyúttal utolsó állomása is volt, s mely a férfi szül ővá-
rosának költőfiáról kapta nevét. A férfi a buszból a jobbról átlósan elt űnő  
tavat s a háttérb ől föléje növő  templomot kísérte tekintetével, majd, átszelve 
a teret, átszállt arra a piros színnel megjelölt autóbuszra, melyen a lakótele-
pig utazott, amelynek eredete arról a rétr ől beszél, ahol a felmentő  sereg 
őrtüzei • világították be az éjszakát háromszáz-egynéhány esztend ővel 
azelőtt, midőn a Megfeszített nevében a Slachtától a délnémet fejedelemsé-
geken át a franciák és Piemont között fekv ő  tartományig hadba gyűltek a 
nemzetek, hogy újra megváltsák a pogánytól a rögöt és a gyökeret, miként 
a Legszentebb tette, amikor a Lélek erejéb ől megtestesült, és bűnbánatra 
hívta a föld porából összegyúrt mennyei képmást; s amid őn a kard és az eke 
jogán azé lett az ország, aki a mocsarakból új világot emelt, amelyr ől a honi 
harangok hangján száll a hű  hálaadás a tömjénfüsttel a magasságba. 

A férfi másnapig várt az élménnyel. A ferences templomtól gyalog sétált 
el a költőről nevezett térig a sétálóutcán, majd a nevében híres, az. óta egyre 
türelmetlenebb pincérkisasszonyokkal vendégeit váró párizsi cukrászda 
mellett elhaladva kisvártatva kiért egy újabb térre. 

A nádor állt; díszruhában állt: ünnepi öltözetében, amelyben a külor-
szági látogatóit szokta volt fogadni, arcán a ráfagyott madárürülékkel s 
formájának azon zöldes árnyalatával, mely jéghideg testében a kéjt kialudni 
soha nem hagyja. Úgy állt ott, mintha nem száz, de ezer éve tenné; a szem, 
a tekintet, mely valaha akként nyitotta meg a cselédlányok ölét, ahogy a 
megdicsőült öntudat szemléli a véle kardalt zengő  boldogságot, ugyanazon 
határozottsággal révedt honába, mellyel a tölgyekkel körülölelt jósda döb-
bentette volt látogatóit a valóságba: „ I'vcozit Qeavtov!" vagy amellyel az 
archaikus istentorzó szólít: „Du muf3t dein Leben ándern." A férfi bámulattal 
adózott a hatalmasnak; szánta őt, amint a megbecstelenített arcról leolvasta 
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az örökké magabiztosságot árasztó ajkak ívét, majd azzal a tudattal indult 
tovább, amit a torreádor érez a b űnbánat székében térdelve, amíg a mellében 
dobogó büszkeség a Legszentebb nevében indítja útnak, s képzeletében 
vörös ruhában libegő  trapéztornásznők éneklik: „we are heading for a fali". 

Lassan engedni kezdett a hideg, ahogy az id ő  valós múlásától kísérve a 
férfi kiszállt a nyolcszög alakú térnél a földalattiból, mely egykor a vezérr ől és 
birodalmi kancellárról, máskor az első  nagy háború idején a cárvárosában kitört 
zavargás, majd hatalomátvétel dátumáról neveztetett el. A sugárutat, aminek e 
hajdani nevét az idők során — melyek változását emberfia soha meg nem 
tapasztalhatta — egy ideig a vörös cár, az ifjúság és az oligarchia bitorolta, 
egyébként egy köztiszteletben állott hajdani gróf, másképp az ország els ő  
miniszterelnöke, aki ama békés fordulat után megkoronázta a köztudatban 
aggként számon tartott királyt, jegyzi nevével. A férfi, miután felsétálta lépcs őn 
a térre, igyekezett azt jobban szemügyre venni, mely látta őt dicsőségében 
ragyogni és elesettségében porba hullni, s melyen egymással farkasszemet néz 
a két, egymással versengő  gyorsétteremlánc vendéglője, míg a nyolcszög azon 
oldalán, ahol a férfi kiszállt, a kereskedelmi bank új márványépülete, s a 
bemenésre magától nyíló ajtó vonzza magához a tekintetet. A férfi átkelt a 
nagynak becézett körúton, mely metszi a sugárutat, s az általa kedveltebb 
gyorsétteremhez ért Kiszolgálta magát, kifizette ebédjét, s azért fohászkodva, 
hogy fel ne ismerjék s nehogy beszélgetnie kelljen, miként legutóbb, elmondot-
ta az asztali áldást, és elkezdte ama folyamatot, mely nála az evés, ivás és 
merengés valamiféle csodálatos keverékéb ől állott, s mely számára a tökéletessel 
versengő  megnyugvást biztosította. 

A férfi hajdan a sugárúton lakott, mikoron diccsel eltelve sétált le telt, 
dús nyári esténként lakásából a földalatti állomására — ahonnan a magasból 
minden angyalok főangyala tekintett rá és a kivilágított vezér- és királycso-
port, valamint ahol a vég nélküli csavarvonalt mintázó padlózat egyfajta 
magasztosságot árasztott —, és elindult a nyárba. Valaha: és e szó immár úgy 
jajong a hegedű  négy húrján, mint a hazáját elhagyni kényszerül ő  dala 
végén az „ade!", a férfi leszállt a nyolcszög ű  téren — akkor még csak egy 
étterem volt ott, a földalatti központba viv ő  megállója előtt —, három kávét 
rendelt és hármat abból a húsos lepényb ől, melyet a hirdetések tanúsága 
szerint két kézzel kell enni, és visszafordult a sugárúton, hogy a már említett 
romantikusról elnevezett utca, a nép énekeinek begy űjtésével is foglalkozott 
zeneszerzőről elnevezett körtér és egy nemesi családról elnevezett másik 
utca — melynek egy, a férfi által igen kedvelt chanson szerint „van a sarkán 
egy kis palota" — után kiszálljon a téren, amely fölé, amint már említettük, 
maga a főangyal tárja ki apostoli keresztjét. Kés őbb, mire már megnyílt az az 
étterem is, melyben most elgondolkodva magára hagytuk, az éttermet ve-
zető  kisasszonynak kezdettel udvarolni, aki nagymértékben hasonlított egy 
fiatal leányra a hazájából, egy ifjúsági irodalmi-m űvészeti folyóirat szer-
kesztőjére, aki széles látókörével, olvasottságával és elbeszéléseivel a férfi 
lelkére felüdítő  hatással volt. Az éttermet vezető  lány nem volt túlságosan 
szép, mégis amikor áldott lehelet ű  éjszakákon meztelenül kiálltak az erkély-
re, és néma öntudatlanságban szemlélték, hogy a csillagsátor alatt mint 
kóvályog, fortyog és emészt a város, ahogy elnézték a sugárúton az elesettek 
és kishitűek részegségben vigaszt keres ő  társaságainak továbbmenetelését, 
az arkangyalt és az utcán Seherezádé ezeregyedik éjér ől daloló magányoso- 
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kat, egyszerre elteltek ama boldogsággal, aminek hatására a lélek kilép testi 
önmagából, és végtelen pályáján tör fel a csillagokig, elkeseredve remélvén, 
hogy végre nincs egyedül. 

A férfi lelkében újabbnál újabb képek bukkannak fel. Emlékezik a gyönyör ű  
sétákra, melyeket annak idején a barátjával szokott tenni a nyolcszöglet ű  tértől a 
költőről nevezett utcáig, hogy kiszellőzzenek, és itt száiljanakbe a földalattiba, ami 
két közbülső  megálló után hazarepítette őket. Emlékezik a liget szélén, a fasoron 
álló kínai étteremre, melyet kínai barátja ajánlott neki, s ahová rendszeresen meg 
szerette hívni, amikor módja volt rá, otthoni barátait, ha együtt feljöttek a városba. 
Másik emlékét, ami szintén e vendégl őhöz köti, mélyen magába zárja; május volt, 
minden mítoszok hava, és a férfi lelke tág, akár a Walpurgis-éj .. . 

A férfi szeméből most könnyek kezdenek el csorogni. Sírása eltömíti a 
megtörténteknek kútmélyét, feneketlen bugyrát. Múltját, melynek foszlá-
nyait maga előtt látja, s melyből az emlékképeket úgy fűzi újra meg újra 
gyöngysorrá., mint ötéves korában a m űanyag játékgyöngyöket, kedélyesen 
ragadva meg egyet-egyet a tálból, kedvesked ő  szavakat intézve mind-
egyikőjükhöz; s melyet keresztül-kasul jár, gyakran költve el némelyiküknél 
a vacsorát, át. -.öleli és a világtérbe ereszti. A gondolatok, melyeket átélt és 
megérlelt, pu:, „.ván képesek arra, hogy bejárják a tért; nem vesznek el nyom-
talanul. A fáradtság, ami időnként magához szólítja és az árnyékok birodal- 
mához mind közelibbé teszi őt, egyszer csak végs ő  bizonyosságba csap át. a 

„Álmom — mondja a férfi — lassan véget ér. Az élet, melynek törleszthe 
tetten hitelezői vagyunk, egykor majd számon kér. A magból, melyet d őre 
éjszakákon elhintünk vagy magunkba zárunk, nejeink testéb ől és a Minden-
ható .akaratából Új élet és új halál születik. Nem a világ az, aki megváltásra 
vár. A férfi — és itt a férfi magára mutat, jelezve, hogy amit mond, az reá 
vonatkozik, majd később mellére teszi ökölbe zárt kezét, mintha. a »Non sum 
dignus...«-t mondaná —, aki önhittségében és elvakultságában százszor 
megszállta, magáévá tette és elhasználta e várost, és aki dics őségének elmúl-
tával könnyek közt bár, de büszkén gondol vissza a múltjára, most megaláz-
kodik a Tökéletes száz neve előtt, és magába száll. 

Midőn a tékozló fiú megtér övéihez, legkisebb öccse útra kél. A báty 
nem félti őt: tudja, hogy az öcs, miként annak idején ő  is, vállalja a kiűzetést 
tettéért; mert ő  a gránátalmára, a cukortalan gyümölcsre szomjazik, s a 
kertben az atyák sírjai mind csak néma társai a hallgatásnak. A csend, mely 
őt a sivatagban körülveszi, így szól hozzá: »Én veled vagyok.« És ahol Ő  van, 
ott csüggednünk nem lehet." 

A férfi eltávozik az étteremb ől. Útján körbejárja a teret a földalatti 
állomásáig, beszáll, és a párizsi cukrászda el őtt lép ki belőle. Végigsétál a 
corsón, a görög közén levágja a sarkot, és az aluljárón át a ferences templom-
ba lép. És amíg egy fiatal barna csuhás szerzetes az oltár alá készíti a szalmát, 
és a páter violaszín stólában dörgi: „Confiteor Deo omnipotenti, beat 

 semper virgini...", a férfi ájtatos tekintettel pillant a fogadalmi táb-
lákra, melyek közül a legjelentősebb a „HVALA. ĐURĐICA" feliratot viseli, 
töredelmesen megbánja b űneit és eljelentéktelenedik a lesütött szem ű  mes-
siásvárók gyülekezetében. 

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének idei első  díjas novellája. . 
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URBÁN  GÁBOR  

TAGAD() A P Á MNE MB~TÉNEK  

NEM  
így beszéltük meg  

NEM  
álltál volna szavaid megett  

NEM  
megyünk sehová  

mondtad  
Mentségedre legyen mondva  

mindörökkön maradva távoztál  
s mondhatni rólad bármit  

de azt  
NEM  
hogy  
NEM  
voltál  

ez  
NEM  

egy ókínai közmondás  
NEM  

is a kumisz  
az az urál-altáji  
mondatja velem APÁMNAK ANYJA 

 

NÉKEM Ő  IS ADOTT  
ÍZES IGÉT  

igaz itt már  
NEM  

sokan munkát  
NEM  

sokan kenyeret  
itt  

NEM  
lőnek  

ez  
NEM  

olyan övezet  
néha ünnepelnek  

Csak kerékpárt  
NEM  

vezettél  
mégis mobilisabb voltál  
mint üres tartállyal én  
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NEM 
mondhattam azt sem 

végül 
NEM 

érint Szabadkán a majomsziget 
vagy Lennon druszád Képzelete 
csak hőn szeretett Tűzszigeted 

NEM 
is volt tán olyan fontos 

csak hajam ne lett volna bozontos 
Fejem már dércsípte holdvilág 

NEM 
fér bele a betonzár 
rajta néhány betű  

NEM 
annyi voltál .. . 

A fenti vers közlésével emlékezünk az egy évvel ezel őtt, 1993. június 5-én 
elhunyt egykori felelős szerkesztőnkre, Urbán János íróra, költőre. 

GULYÁS JÓZSEF 

DE SOKÁ LESZ MÁR VÉGE 

BESZÉLGETÉS A 7 NAPOS KIS ILDIKÓVAL 
(Az ígért vers helyett) 

Hallja-e? De soká lesz vége a világnak. 
No, miért lenne vége? 
Ez a sok rossz ember... 
Akkor mindnyájan meghalunk. 
De ne felejtse el, van feltámadás is, 
majd feltámadunk. 
A rosszak, ugye? 
A rosszak? Igen, a rosszak feltámadnak. 
És mi lesz a jókkal? 
A jók azok elnyerik méltó büntetésüket. 

Szabadka, 1993. május 
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SZABÓ PALÓCZ ATTILA 
i 	 n 	 i 

LÉPCSŐK ÉS FOKOK 

ti mind, 
kik a csendben üvöltésről álmodoztok 
egy külvárosi tömmbház 
fagyos lépcsőfokaira telepedve, 
mohaként megtelepedve, 
és Saint-Justről mondatok 
hosszas regénymeséket, 
vagy vég nélkül hosszas 
sorokba verődve szívjátok 
dagadt tüdőre 
utolsó poros cigitek, 
a nyálból kik megéltek, 
táplálék helyett mérges szörpöt esztek 
veséitekben a kövek a telepesek, 
valami prostituált szerelméért 
akár többet is áldoznátok, 
többet mint mások — az av... az al... 
gyűrűitől megőszülve lépcsőfokos 
sorokban ős szakállal (de a 
bajusz színe még ép), tátott szájjal 
mikrofonhoz állva utolsó csöves 
cégek stúdióiban, vastag fehér 
műanyag keretes szemüvegben 
a falra üzeneteket, faszokat 
rajzolók vizuális üvöltéseik 
tomporába vájva gyászos fekete 
kötésben még a kefefésű  árnyékát 
lesve, ahogy elterül végig az ágyon, 
csizmástul, ruhástul, kabátját 
maga alá gyűrve bársonyból, 
kötött blúzában kisírt szemeit 
öklébe szorítva, markolászva a 
lány — ti mind, ott a toronyházak 
övezte tereken, kik messzire elbúj-
dostatok kopaszodó portrék 
homályosságba mosódó hátterében, 
ti is — ezúttal ketten — egy mikrofon 
előtt, s csukott szemmel éneklitek, 
mit mások adtak rólatok el ő, 
hol távolodva már, s mert, de csak 
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hírből ismeritek a különféle spricceket, 
tűket, füveket, 
évek óta már mindig egyre, 
mindig egy nagy utazásra készül ődb5k, 
mindig ugyanarra, mindig egyre, 
s a videóra rögzített szentképekhez 
fohászkodva a hamis megváltást 
várjátok álkollektivizmusotok 
bölcsődalának korongjait nyűve 
e1 a matuzsálem lemezjátszók 
zsákvarrőtűjével, s az egykori 
matricák helyén még ragadós 
tokokra támaszkodva, mert 
rosszul - mert nem elég jól 
sikerült lekaparnotok a szart, 
hogy másodjára a sarki boltból, 
ahogy a csokoládét ellopni, ha ugyan 
sikerül rajzolt tereken gyülekezve 
rajzolt embereket vetkőztetve 
mondjátok: začini; 
s ahelyett, hogy a nadrágját, a 
gatyáját töröltétek volna el, 
s örökkön örökre végre 
bajban az igazság, bajban a vigasz, 
de merészve csak alulra nyúltok 
üdvözítő  hűs pataki nedvek forrása 
után, önnön testetek hajlatába 
szégyenlősen, hogy felszisszenhessetek, 
bele az éjszakába 
magányosan virraszt, honnan 
elmenni nem küldött, nem tartott vissza se senki, 
de nem is érv volna, hisz ellenedre 
úgyis a közeg - ám csizmája talpa 
nem sáros, s szára duplán a bokája 
fölé ér, s szoknyája följebb hajtva, 
alatta feldereng a fekete nejlonharisnya, 
egész a forrásig - a forrásig is, 
hogy törne bár ki már a sírás, az üvöltés, 
a láb, a kar, a fej, a nyak_ 
újabb lágyak, mélyek nyíljanak! 
- s alám húzod vastag, görbe vonallal üzeneted, 
iniciálét is hagysz a coitu.s lábnyomán, 
több mint három évbe telt, mire végre elélveztem 
kiömlő, magömlő  cigifüstben, az ég felé 
törve a plafonig, hol a sarokban . 
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a pók már nem is szövögeti hálóját, mert 
végtére is beleunt, hol az asztal alatt 
is egér motoszkál, az ágyadból elillan, 
a mosógép tetején rád kacsint, hol már 
a patkány is abortál, s levesszedő  kanállal 
méred a sarokba, a lyukba a mérget, 
pedig tegnap még ölelted, szeretted is — 
vallottad —, riadó homályos arcától 
(már hol a vágy) belesápadsz a tükörbe 
(egy kis nomád), hogy mondanád már, 
másznál bele az ölébe, hogy némi dühvel 
csapd aztán be a frizsider ajtaját, 
elharapták... 
lesütött szemmel prüszkölöd tovább a 
ketchupot, olajon hagymát pirítasz, 
paradicsomot, paprikát, tököt, krumplit, 
és ráöntöd a sütőben a palacsintatésztát, 
s hol a tömbházak már véget érnek, 
s alig néhány lépés választja már csak 
el a gyárat, a gyárudvart — a homokba 
fekve, hogy senki rád holmi ködb ől soha 
vissza ne integessen, 
szomszédos, hason holtan fekvő  buzik 
közé vérszomjas csúszómászó dögök, 
gyíkok, kukacok, 
ahogy, azt mondja lázálmában csizmájával 
az ágy szélére hág, a támlára felmászva, 
ahogy rád mászott, álmot és lázat 
mellőzve, a minap még, s úgy másztál 
vissza, hogy akár észre sem vetted, hisz 
oly természetes volt még — csak ruhátlan —  
a test, mely melléd feküdt, átölelt, a 
test, melyből alvadt vér és genny 
folydogált — bár megnézhetted, 
s a faoszlop körül járva utolsó 
csárdást, még tangó helyett is elmegy, 
ha akarod, úgy, ahogy akarod, 
s nem akarsz emlékezni, csak a 
mát, a most, a mostot, a szart 
látod, mi testet ölt bennem, még 
mielőtt a zuhany alá engedne 
mennem — ti mind, hol meleg 
fürdőt is a vendég ad, hol leültél 
arra a helyre, a lépcsőre, hol felfáztál, hol 
elért a petefészek-gyulladás, 
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régi meddőségi álmod késve már, 
de valóra vált, hol a tüzenötödik 
emeletre érve már elszédülsz a liftben, 
s a kockafejű  szomszéd a teraszon, 
ő  is mikrofon elé áll, hol körömreszelővel 
próbálja gyalulva lekerekíteni, hol 
magányra vágysz, s elér a magányosság, 
s enni is szégyellsz, s ahogy a paprika 
serceg, ropog a fogad alatt - alant, 
kigúvad az állad, leesik a szemed, 
színből színbe vált máris, 
hol elfogysz, 
hol kifogysz, 
kiégsz, 
de már veszőben a lendület, a hév, 
nincs, mi az újabb oldalra átmozdítson, 
hogy belefúlj, de tényleg belefúlhass, 
hogy vége sose legyen, sose érjen 
el, ne mondja már 
rég kiöntve, faragva, taposva az a 
lépcsőfok, hol otthonra talált, otthonra, 
hazára vált, puha ágy, ágynem ű, 
szappan, hol van, mi van, 
csak hogy soha ne érjen véget, csak 
kifogysz a szóból, habár még mindig, 
még tovább, még mindig, mindig még 
mondanád 

még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
még mondanám 
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CS. SIMON ISTVÁN 

MAGÁNY 

Az elenyésző  falunak már néhány évtizede lebontották az iskoláját, és utána 
nemsokára a kocsmát is becsukták. Aztán egyszer csak híre ment, hogy újból 
megnyílik a kocsma, de kósza, alaptalan volt a hír. Nincs itt már szükség se 
kocsmára, se iskolára, elöregedett a lakosság. Mind több a rom, az üres ház 
meg a magára maradt id ős ember, aki sorsába süllyedten botorkál az elha-
gyatottságban. 

Érdektelennek látszanak, de a falu végén lakó nénikének látszólagos 
érdektelensége, kiégettsége ellenére is élénk az emlékezete. Amikor libáit az 
aljra hajtja, az egykori iskola el őtt mindig megáll néhány pillanatra s röpke 
fohász szakad föl a kebléb ől a sóhaj aival. Ilyenkor az egykori feszületnek és 
a körmenetek emlékének adózik. 

Visszafelé a lakóházzá vedlett kocsma elé érve, olykor mosolyog magá-
ban, mert hát eszébe jut, hogy „annak idején" egy arcpirító, h őhullámos 
vasárnap délután milyen feszélyezetten lopakodott be a bálba. Óriási volt 
az örvénylés és napnyugtára a kacérkodó Tecáért vérre mentek a legények... 

Jó ideje már talán forgószél sem jár errefelé. A volt kocsma küszöbén 
zsibbadtan, félvakon ül a rangid ős öregember. Úgy tesz, mintha valakit 
várna. Nagyon akaratos volt fiatalkorában a vén adófizet ő. Egyetlen lányá-
ból mindenáron úrin őt akart nevelni, ezért hát elküldte a városba tanulni. 
„Te csak tanulj, a többi az én gondom" alapon tette ki-ki a maga dolgát, ám 
egy szűk esztendőben az iskoláztatással járó költségek fedezése miatt embe-
rünknek el kellett adnia igavonó társát, a lovát. S akkor megtörtént az az 
eset, amiről a faluban még ma, több mint egy,évtized múltán is beszélnek. 
Az illető  befogta a feleségét és saját magát a kocsiba, s vánszorogva húzták 
haza a termést, természetesen heccel ődést és megdöbbenést váltottak ki a 
határban és az utcákban egyaránt. 

Emberünk zokszó nélkül vonta az igát, nem tartotta hiábavalónak az 
áldozatot, hiszen a lánya menetrendszer űen befejezte az egyetemet; s mivel 
úgy érezte, hogy kinőtte szülőfaluját, sőt az egész vidéket, a hegyek közé 
költözött élete párjával. Kezdetben egyszer-másszor még hazalátogatott, de 
jó ideje már csak szökőévben jön, ám húsvétra és karácsonyra még mindig 
küld üdvözlőlapot töpörödött apjának, aki azokkal már telidugdosta a 
szentképek rámáját. Az újabbakat már ovális tükör keretébe t űzi... 

Köszön egymásnak a két öreg, s mint korábban már annyiszor máskor, 
megtorpanva azt mondja a nénike: „Hallja, gyühet még a postás..." Aztán 
elindul arra gondolva, hogy az ő  lánya sokkal közelebb van, csak a folyón 
ment át és ennek ellenére csak elvétve fordul meg itthon, a bölcs őhelyén. 
Pedig hogy sírt, amikor bekötötték a fejét, meg amikor tülkölve vitte ki a 
faluból a mihaszna városi nésznép. Régen volt, talán igaz se volt. Már az 
unokája is házas, és éppen úgy, mint a lakodalmában, most a házassági 
évfordulóján is „hápogós" nótával lepték meg a barátai. 

Itt a Faluban ritkán van ünnepi hangulat, egyedül még a búcsú hasonlít 
valamire. Olyankor összesereglik a rokonság, hazalátogat az elszármazottak 
nagy része, és függetlenül az id őjárástól, olyankor melegség árad szét a 
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faluban. De nem sokáig ragyognak az arcok, nem sokáig tart a közösségi 
melegség. Már alkonyat el őtt fölkerekednek, megpakolnak a hazaiból a 
„gyerekek", s elsuhannak... A nénike egy ideig még érezni véli h űlő  jelenlé-
tüket, aztán a helyükre rakja az edényeket és a székeket, a maradékot kiönti a 
kutyának, és aprókat sóhajtva megforgatja a kulcsot a zárban. Magára zárja a 
magányát 

OLÁH ISTVÁN 

AZ EVILÁGI DICSŐSÉG MULANDÓ 

Kiperzselt izzó samott. 
Tanyája volt tücsöknek, 
hajdani rétnek. 
Törött ágú gémesen kárál a varjú. 
Nyög belé a kettészakított földes út 
Amott — pusztába szökött fegyenc. 
Bujdosó délibáb. 
Lantosa vén betyári múltnak. 
Mesélne, csak már nincs, aki hallgassa. 
Tölgyfába csapott a villám. 
Kifordult gyökerein széldongók 
zúgnak. 
Hol vagytok ti, tajtékzó, izzó Eguszok? 
Hol patáitok visszhangjától 
dohogó pusztai szív? 
Nem jár már ide senki! 
Kóbor barlangó méregeti a világot 
Ámokfutó jajongása a végtelenben, 

s vágóhidas rémálmaiban 
fel-felnyerít az igába roppant ló. 
Beleroggyant a vén akác is a 
gang előtt. 
Nem bírta már terhét az id őnek. 
A nádfödeles még tanyára hasonlít 
Pöszmög még a vén szüle is. Kapálgat 
De parlagon a föld. 
Csak pislákol az élet. 
A fia rég elhagyta, 
az öregje meg már kivénhedt. 
Aranykorongon üzenetet küld. 
Pitypang bóbitán ragoz az élet: 
nyögöm, nyögöd, nyögjuk. 
Itt szikrányi élet volt. 
Valahol a messzeségben. 
Sic transit gloria mundi. 
Nyüszítő  ebek a fakuló éjben. 
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BARANOVSZKY EDIT 

LARA LEVELE ZSIVÁGÓHOZ 

Jégcsillámos ködmönöd a padlón, 
körötte „királygyertyák" könnyei 
összefolynak az enyémmel, és csak 
jönnek, jönnek szemem medréből, 
ömlenek, ömlenek, ömlenek. 
Utánad. Ki könnyedén, hófedte 
tájakon, napégette sztyeppéken 
jársz nehéz hűségemmel, hűtlen 
életemmel, nélkülünk-éveiddel. 
Kettős életed mindkét felét 
én viselem, míg te barna és mahagóni 
hajfürtök között szánkázol. 
Csajkovszkij b-moll zongora-
versenye forog a lemezjátszón, az 

allegro non troppo e molto maestoso 
tétel ezer éve, csak ez a tétel, 
mióta elmentél. Nincsenek azóta 
szép napok, volt régi nevetés, 
dér lepi tollamat, szerelmed kí-
sértés. Csókjaink havaznak a 
télben, a nyár izzadása is 
lopottan a miénk, félig, addig — 
Ha megjönnél, fáradt vágyunk, 
téli ködbe hullt álmunk helyébe a 

túlságosan vidáman és nagyon fenségesen 
tétel lépne, tudod, a szignónk, vágytorzó, 
az 

allegro non troppo e molto maestoso — 
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AZON A SZABADKAI REGGELEN 

B. I.-nek 

Láttad a hajnali múzsát? 
aranyesőt, nárciszt, barkát 
kezed melegébe temettem 
azon a szabadkai reggelen 
láttam hársfaszínű  szemedben 
puszta lepkevágyam 
válladra vetett fehér 
fürdőköpenyedbe menekülten 
azon a szabadkai reggelen 
őrzöd a hajnali múzsát? 
nárciszt, barkát, aranyes őt 
illatos emléket temetőt 
őrzöm, őrizlek esztelen 
azon a szabadkai reggelen 

CSILLAGNÉZŐBEN 

Lába van a csillagoknak 
Le akarnak jönni? 
Búmat csillagtestükhöz kötni? 

Búmat csillagtestükhöz kötni 
Reményemet szőni 
Szárnya nőtt a csillagoknak 

Szárnya nőtt a csillagoknak 
Fel akarnak szállni? 
Tiszta csillagmezőben járni 

Tiszta csillagmezőben járni 
Ném a földön hálni 
Felejteni lentlétüket 
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JÓDAL KÁLMÁN 

A PARTIZÁNGYERMEK 

Az autóbusz késett Az elhaladó járművek némelyike szisztematikusan locsolta az 
út pocsolyáiban felgyülemlett fagyos, kásaszer ű  latyakot az autóbus7állomáson 
didergő  embertömegre. A zsúfolásig teltbuszban egy fokhagymaszagú nagypapa 
és egy késsel-tölténnyel teleaggatott, szakállas-kokárdás szabadságharcos mére-
gettek fölváltva. A jegykezelő  környékén egy nő  hangosan kiabált egy felte-
hetőleg hozzádörgölődző  indivíduumra, amikor a mellettem álló kövér néni a 
fülembe súgta: Pszt! Fiú, én vagyok a jótündéx Ha fejbe vágsz ezzel a fejszével, 
teljesítem három kívánságod Kitaszigáltam az ajtóban szobrozókat és leszálltam 
a következő  állomáson. A feketepiacon eladtam tíz márkát egy deviza-dealernek 
és gondolatban ledobtam egy atombombát Aztán kinyitottam a szemem. A 
verebek bambán bámultak a villanydrótról, egy Kawasaki pedig fülsért ő  robajjal 
zúgott el mellettem a semmibe. Smile! It's wartime, mondtam magámnak, és újra 
kinyitottam a szemem. Denevérszárnyaimon körözni kezdtem a város felett, és 
rájöttem, hogy tulajdonképpen partizán vagyok. 

SORBAN ÁLLÁS KENYÉRÉRT 

Kora reggel volt. Az éjjel már megint nem tudtam aludni. Egy tavalyel őtti 
divatlapot nézegettem, amikor a környék fölött elzúgott egy repül ő, megre-
zegtetve az ablakokat. Az ablakból ráláttam a pék el őtt kígyózó sorra. Mára 
van kenyér: majd kiveszünk a mélyh űtőből, gondoltam, és stoppolt haris-
nyámra tévedt a pillantásom, mire elkezdtem magam a földhöz verdesni, 
majd a tévé felé fordultam, és azt mondtam: aknavet ő  van nálam, Babyface. 
A barátnőm lopta a sarki önkiszolgálóból. Le-föl fogok vele lövöldözni az 
utcán, de előbb még kiverem vele a fogaidat. Két harckocsi haladt el az 
útszalagon, tompa, zötyköl ődő  fémhorkanásokat hallatva. A sorban állók 
továbbra is mozdulatlanul, rezzenéstelen arccal várakoztak a pékség el őtt. 

SZÍNHÁZ UTÁN '93 

Már nem emlékszem, hogy miért kísértem haza, nem emlékszem, mennyit ittam 
meg a Jack Danielséből, azt mondta, ajándékba kapta, j ó vastagon ki volt festve, 
azt mondtam, szeretem a kifestett, öreged ő  nőket, ő  nevetett, félmeztelenül 
olvasta fel Sylvia Plath verseit, és én tudtam, hogy nem fogom neki megadni a 
telefonszámomat, nem voltak rajtam a kontaktlencséim, rövidlátóan pislogtam 
és meg-meghúztam az üveget, az utcáról lövések hallatszottak fel az emeletre, 
pedig kihalt volt a környék, nem vette észre, hogy herpeszem van, gyerekko-
romban, mikor valaki fölakasztotta a sz őnyegporolóra a szomszédék macskáját, 
egy öregasszony azt mondta: „Kellemetlen". 
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KÉZFOGÁSOK  

NIN-díj 1993 

SORS, KOMMENTÁROKKAL 

„Más csak levelenként kapja a borostyánt, / S neked mindjárt egész koszorút 
kell adni" — jut eszébe a magyar olvasónak Pet őfi szállóigévé vált sorpárja, 
mellyel Arany Jánost köszöntötte, amikor megjelent a Toldi Ez jut eszébe az 
olvasónak ama sikerözön láttán, amely Radoslav Pétkovi ć  Sudbina i komenúrri (Sors, 
kommentárokkal, Vreme Könyvkiadó, Belgrád, 1993) c. regényének megjelenését kö-
vette. Ilyen még nem volta szerbirodalomban Azzal kezd ődött; hogy egy körkérdésben 
a Politika c belgrádi napilap kritikusai a Sors, kommentárokkal-t nyilvánították a legutóbbi 
két belgrádi könyvvásár között megjelent könyvek legjobbikának A helybeli konkur-
rens napilap, a Borba sem kívánt lemaradni, s bár a konkurrenciával szemben igencsak 
különvéleményen szokottlenni, ezúttal map is a Sorsotnyilvárútotta az 1993. év legjobb 
prózakötetének Majd jött a nagyon tekintélyes Me ša Selimović-díj, itt a jugoszláv 
könyvkiadókés könyvkereskedőkszövetségénekkilencven kritikusa voksol, őkamúlt 
év legkitűnőbb könyvét keresték és találták megPetkovi ć  regényében. Más, kisebb hírű  
testület osztatlan lelkesedését nem is említve, mindennek koronájaként következett a 
legtekintélyesebb irodalmi elismerés, a NIlV-díj, amelyet az el őző  évben napvilágotlátott 
legjobb szerb (korábban szerbhorvát) nyelvű  regényért adnak minden esztendőben 
immár egy negyedszázada A lapokban megjelent kritikák szerzői, ki-ki a vérmérséklete 
szerint, az „év könyvé"-nek, „az utóbbi évek egyik legjobb regényér' nek, „az utóbbi 
évtized szerb regénytermése egyik legizgalmasabb kalandjá"-nak, „az el őttünk álló 
évtized legjobb regényé"-nek aposztrofálták a művet; sőt egyikük úgy fogalmazott, 
hogy „olyan példaértékű, amely meghatározza majd a századvég irodalmát'. 

Radoslav Petković  1953-ban született, a belgrádi egyetem filológiai karán 
jugoszláv és világirodalomból szerzett oklevelet Első  regénye, az Utazás Dvigrúdba 
(Put u Dvigrad) 1979-ben jelent meg, s mindjárt Miloš Crnjnanski-díjjal tüntették 
ki. Ezt négy évvel később a Feljegyzések az eper éveib ől (Zapisi iz godina jagoda) 
követte, majd 1985-ben az Árnyjáték a falon (Senke na zidu) c. regénye látott 
napvilágot Van egy elbeszéléskötete is, a Pestisjelentés (Izveštaj o kugi), amely 
Andrić-díjat kapott (1989). Ez a gy űjtemény francia kiadást is megért 

Kétségkívül olyan íróról van szó, aki egy hamisítatlan urbánus próza és egy 
újfajta írói szenzibilitás képvisel ője, s mint jelenség az uralkodó ízlésirányzat 
megváltozása és a nemzedékváltás összefüggéseiben is szemlélhető. Ilyen értelem-
ben az idei NIN-díj sajátos színezetet kapott Igaz, a Petkovi ćéhoz hasonló szenzi-
bilitású és érdeklődésű  írók elvétve korábban is részesültek benne, mégis a helyzet 
manapság döntően más fordulatot vett A jelek szerint csak most jött el annak az 
irodalomnak az ideje, amelynek többé nem egy Dobrica Ćosić  és Antonij e Isaković  
lesz a mércéje. Vajon ez a változás egy új író- és kritikustársadalom megérésének, 
valamiféle új divatnak, a pillanatnak, esztétikai vagy nemzedéki lépésváltásnak a 
következménye-e, vagy mindennek együttvéve, azt ma még nem lehet tudni. 

BORBÉLY JÁNOS 
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A SZÉTSZÓRÓDÁS ÉS BOLYONGÁS MITOSZA 
BESZÉLGETÉS RADOSLAV PETKOVIĆTYAL, A SORS, KOMMEN-
TÁROKKAL CÍMŰ  NIN-DÍJAS REGÉNY SZERZŐJÉVEL 

A történelem legutóbbi három évszázada az az id őegység, amelyben Petkovi ć  hősei 
élnek és mozognak. Ha négyszáz oldalon van is elmesélve ez, akkor is iszonyú 
felgyorsítása a történelmi időnek. A történelem megperdítésének ez a fiktív lehet ősége 
a regényben hogyan tart kapcsolatot a történelem időszerű  felgyorsulásával, amely-
nek éppen tanúi vagyunk? 

Elképzelhető, hogy minden változás, csupán egyetlen emberélet bár-
mely mozzanata, könnyűszerrel tárgya lehet akár egy 400 oldalas regénynek 
is. Másfelől azonban a változásoknak ez a mennyisége és tempója viszony-
lagossá teszi minőségüket, úgyhogy, végs ő  soron, az ember ahhoz az ősrégi 
bölcsességhez lyukad ki, hogy minden mozog, áramlik, folyik, s hogy 
ugyanabba a folyóba semmi sem torkollik kétszer. Amikor a történelem 
három évszázadát sűrítjük 400 lapra, annak az embernek a közérzetét pró-
báljuk kifejezni, aki ebben a folyóban sodródik szélsebesen — legtöbbször — 
akarata vagy meggyőződése ellenére. 

Hogy jutott arra a gondolatra, hogy egy ilyen erőteljesen nemzeti színezet ű  
regényt írjon? 

Hát csak úgy, magától. Egyébiránt nem értem, hogyha valaki a nemzeti 
kérdéssel foglalkozik, abban mindjárt politikumot látnak. Ha ezt egy német 
vagy francia teszi, teljesen rendjén való, mert — ugyebár — az ember minde-
nekelőtt az anyanyelve révén jut nemzeti mivoltához. Most, amikor mifelénk 
kiéleződött a kérdés, hogy mi a hagyomány, a ránk örökített hagyaték, 
valahogy logikus módon merült fel bennem a címbitorló és a trieszti szerbek 
témája. 

Regényének egyik központi figurája gróf Brankovics György, a címbitorló, de 
aki emellett talán a legtöbbet tette a töröknek meghódolt Szerbia határain kívül él ő  
szerbek nemzeti egységének felélesztéséért, amit senki sem vont kétségbe, egyúttal 
erudita és történetíró, amit viszont igencsak kétségbe vonnak. Mit képvisel minde-
nekelőtt és milyen történelmi alak Brankovics György? 

Nem véletlen, hogy a bitorlók mindig is foglalkoztatták az írók figyel-
mét. Minden bitorlóban csörgedezik némi írói véna, éppen csak hogy ő  a 
világot a saját elképzeléséhez, annak törvényszer űségeihez és követelmé-
nyeihez akarja idomítani. S ezt gróf Brankovics György briliánsan csinálja, 
szorgosan rója Krónikájának, világtörténetének lapjait csak azért, hogy 
bebizonyítsa despotai — fejedelmi — származását, amit maga talált ki, de amit 
a végén, minden jel szerint, maga is elhitt. Szerb kortársai, jelentéktelen 
számú kivételtől eltekintve, hittek neki, s közvetlenül a Csarnojevics Arzén 
vezette szerb kirajzás utáni id őkben, mint művelt embernek és tapasztalt 
diplomatának, nagy hasznát látták a bécsi udvarral folytatott alkudozásaik-
ban. Halála után a „bécsi száműzött" legendája a Dunától és a Szávától 
északra lakozó szerbek körében azon nagy nemzeti mítoszok sorába magasz-
tosodik, amelyek a nemzeti egység és nemzeti érzület ápolásának lényeges 
alkotóelemei lesznek Érdekes, hogy Brankovics György gróf alakja mára 
úgyszólván feledésbe merült. Pedig rendkívül érdekes történet bontható ki 
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belőle, csakúgy, minta trieszti szerb kolónia sorsából is, abból a szórványból, 
amely sohasem volt népes, ám mindig igen befolyásos volt. Mindez, a maga 
módján, napjaink témája is. 

A triesztieknek ez az elszigeteltsége valóban a mai viszonyokra emlékeztet. 
Egyáltalán hogyan hat az elszigeteltség valamely nemzeti közösségre? 

A trieszti szerb kolónia kitűnően funkcionált. A szerbek sikeres hajó-
építők voltak. S minden rendben is volt egészen addig a pillanatig, amíg meg 
nem jelentek a gőzhajók. A szerbek nem értették meg idejében, mi történik. 
Villámgyorsan kellett volna reagálni arra, ami a tengerhajózásban akkor 
zajlott. Később, természetesen, a hajógyárosokon kívül más tekintélyes szer-
bek is voltak, akik tönkrementek Triesztben, de hát ez már így van, minden 
ilyen elszigetelt, kis közösség id ővel beolvad a környezetébe és elt űnik... 

Manapság azonban a szerbek jobban el vannak vágva a világtól, mint 
hajdani trieszti atyafiságuk a XIX. században. Van egy jó kis történet abból 
az időből, amikor a trieszti szerb egyházközség elhatározta, hogy templomot 
épít, és e célból pályázatot írt ki. Raja čić  [karlócai görögkeleti pátriárka 
1785-1861 — a ford. megj.] azonnal követeléssel állt el ő, hogy ő  legyen a 
szupervizor, nehogy valami nempravoszláv stílustalanság essen a templo-
mon. A trieszti szerbek haragosan elutasítják az ilyesminek még a gondolatát 
is. Sajátosságaikra féltékenyen vigyázva, amint látjuk, remekül kommuni-
káltak a környez ő  világgal. No és ma? Ugyan mik a sajátosságaink? Ma, 
amikor felborult minden rend, nincs szabály, s amikor egy elképeszt ő  giccs 
van hatalmon. 

Honnan az, hogy ön is meg Dragan Veliki ć  is szerelmesei, valóságos megszál-
lottjai Isztriának? 

Magában Isztriában, abban a sajátos égaljban van valami. Mivel jócskán 
szkeptikus vagyok aziránt, hogy annak, amiben élünk, egyhamar vége lesz, 
kötve hiszem, hogy még egyszer eljutok valaha is Isztriába... Látja, Isztria is 
meglehetősen elzárkózó tartomány. Arról van szó, hogy egy kis közösség 
ódzkodik a jövevényekt ől. Olaszország a fasizmussal, Jugoszlávia pedig a 
kommunizmussal masírozott, vonult be Isztriába. Amikor a kommunizmus 
olyannyira meglágyult, hogy már-már megtetszett, jött a horvát nacionaliz-
mus. Isztria különálló térség, hogy ez így van, elég egy pillantást vetni a 
térképre. Már tíz kilométerre a parttól kizöldül minden, tágas rétek hullám-
zanak, mintha Angliában volnánk, nem pedig a mediterráneumon. 

Sokan úgy tartják, hogy m űve, a Sors, kommentárokkal, sajátos mai válasz 
Crnjanski Orökös vándorlására. 

Nemigen gondoltam Crnjanskira a regény írása közben. Különben hát 
az Árnyjáték a falon főhőse is egy nyugtalan vérű  bolyongó. Az első  labda 
egyébként, amire rájátszottam, Volkov volt — az a szerepl ő, aki csak később 
jelenik meg és sok különféle szálat egyesít magában. Amikor megtudtam, 
hogy egy időben az orosz flotta tartotta zárlat alatt az Adriát, azonnal 
összekapcsoltam a két szálat. Ekkor bukkan fel a szerb származású orosz 
tiszt, aki poliglotta. (Ez viszont nem szerb sajátosság.) 

Mégis Pavel Volkov valamiképpen leszármazottja az Orökös vándorlásbeli 
Iszakovicsnak, innen a regény címe is: Sors, kommentárokkal. Ámde lf, csakúgy, 
mint Csarnojevics, aki a regény második részében jelenik meg, már a harmadik 
nemzedékt ől számítva asszimilálódott. 
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Nem gondolom, hogy a beolvadás annyira jellemz ő  sajátossága volna 
történelmi sorsunknak. Sőt, inkább azt mondhatnánk, hogy a körülmények-
hez képest jól tartottuk magunkat. Ez csak alig néhány, távoli telepítéssel 
történt meg, mélyen Magyarország szívében, vagy hát Triesztben. A szerbek 
Oroszországban is gyorsan beolvadtak, erre a csekély lélekszám mellett az 
azonos vallás is hatással volt. No de történelmi szempontból a Csarnojevi-
csek esete valóban érdekes história. A pátriárka családja grófi címet kap, és 
ezt követően igen hamar elmagyarosodik, méghozzá olyannyira, hogy a 
későbbi Csarnojevicsek egy szót sem tudnak majd szerbül. A szerb Damja-
nich János, Kossuth Lajos egyik leghíresebb 1848-as tábornoka, ebb ől a 
családból származott, feleségét pedig kora leghazafiasabb magyar asszonyai 
között tartották számon. Könnyen meglehet, ez is hozzájárult, ahhoz, hogy 
Damjanich a magyarokhoz pártolt. 

A szétszóródás és a bolyongás mítoszával, legalábbis mint irodalmi motívum-
ma, két európai népnél, a szerbeknél és az íreknél találkozunk. Attól tartok, hogy ez 
a mítosz most másoknál is tért hódít, megvan minden feltétel hozzá. 

A bolyongás mítosza, ez az ahasvérusi mozzanat, nálunk mindössze 
erőteljesebben jut kifejezésre, mint másoknál. (Eröteljesebben, mint— mond-
juk — a bolgároknál és a horvátoknál, ez utóbbiak, közülük is f őleg a dalma-
ták, elsősorban Amerikába vándoroltak ki.) Valamikor a kirajzás jóval na-
gyobb arányú volt, mint manapság. Érdekes az is, hogy mind a szerbek, mind 
pedig az írek földművelő, falusi nép, ami az irodalom összképében nem 
maradhat nyom nélkül. 

A kirajzás azonban, mint látjuk, folytatódik.  
A mai nemzedékek egyénenként, individuálisan vándorolnak ki. A régi 

időkben a kollektív mozzanat kerekedett felül, úgyhogy a templomalapítás 
joga volt az első, amihez az idegenbe szakadt emberek ragaszkodtak. 

Hát igen, utcát söpörni és edényt mosogatni egyénileg is lehet, a földm űvelés 
már közösségi vállalkozás: ahhoz elkél a segít ő  kéz... Mennyi id ő  alatt írta meg a 
regényt? 

Viszonylag gyorsan megírtam — két év alatt, ámbár Brankovics 
Györgyről már öt-hat esztend ővel ezelőtt készítettem feljegyzéseket. Ami-
kor asztalhoz ülök, akkor már általában elég gyorsan írok. Viszont nagy 
szünetet tartottam, legutóbbi regényem óta nyolc év telt el. Pillanatnyilag 
halvány fogalmam sincs valamilyen új regényr ől. 

Esetleg novelláskötetről? 
Egy elbeszélésfüzért tervezek, több darabja már megjelent a Letopisban, a 

Szerb Matica irodalmi folyóiratában. Evangéliumi témákat dolgozok fel bennük 
Dositej Obradović1  és Vikentije IZaki ćz képzelt disputája 1807-ben, Triesztben, 

akár napjainkban is játszódhatna. Az európai lapok cikkezése, amelyek úgy írnak 
térségünkről, mint barbár országról, a szemtanúk hátborzongató elbeszélései, az a 
mindenfel ől hallatszó érvelés, amely az értelmiséget ma is Szerbia elhagyására 
készteti, Dositej Obradović  számára egy okkal több, hogy oda hazatérjen. Tette 
hiábavaló volt? 

Nem volt hiábavaló. S az egész XIX. századot meghatározza az a törekvés, 
amelynek D. Obradović  adott hangot, amikor visszatért a felszabadított Belg-
rádba. Példáját, éppen az ő  hívására, s ez nem mellékes, Vikentije Raki ć  is 
követte. Az a kor ez, amid őn —kínkeservesen és nagy üggyel-bajjal—bontakozik 
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ki a polgári értékek világa, az új erkölcs, a személyiségtisztelet, egyáltalán a 
kezdete egy új hagyománynak, amely annyira különbözik a régit ől. 

Az a baj, hogy 1945 után ezzel ellentétes irányú folyamat indult be 
nálunk. Mindarra, amit verejtékes munkával nemzedékek sora teremtett, a 
kommunizmus úgy csap le majd, mint legf őbb ellenségére — s ebben nem is 
tévedett, mert ahhoz, hogy egy totalitárius rendszer létrejöhessen és fenn-
állhasson, szükségképpen le kell rombolnia nemcsak a polgári értékek rend-
szerét, hanem mindenféle értékrendszert, mert a totalitarizmusnak az erköl-
csi vákuum a természetes közege. 

Az, hogy nekünk valamiféle bársonyos kommunizmusunk volt, privát 
szerencsénknek látszott, amíg ez a rendszer tartott — márpedig úgy tűnt, 
örökké fog tartani —, ellenben következményeit tekintve és történelmi táv-
latból szemlélve, bizony kiderült róla, hogy micsoda végzetes csapás volt. A 
társadalom erkölcsi korrumpáltsága, melyet a hírhedt „találd fel magad" 
jelszó, az életnek ez a szégyenteljes kategorikus imperatívusza fejezett ki 
legérzékletesebben, ekképpen még inkább elharapódzott és hovatovább 
áthatotta a társadalom egész szövetét. A mostani pénzügyi inflációt nálunk 
jócskán megelőzte mindenfajta érték általános inflálódása, s ez a mélységes 
erkölcsi válság, amelyben leledzünk, ez látszik a legveszedelmesebbnek és 
a jövő  szempontjából a legvégzetesebbnek. Mindenesetre ebb ől a legnehe-
zebb kigyógyulni. 

Ezért van az, hogy a végs ő  pont, ameddig a remény eljut az id őben, az 
1956-os Magyarország, az a pillanat, amikor a magyar nép felkel a kommu-
nizmus ellen. Nálunk az ilyen irányú ellenállás gyenge és egyéni volt 
inkább; amikor pedig ez a rendszer, egyszer űen tartópilléreinek korhadtsá-
gánál fogva, s anélkül, hogy ebben bármi érdemünk lenne, összeomlott, 
hirtelenében kiderült, hogy nagyon nehezünkre esik megválni annak nyo-
masztó örökségétől. 

Regénye mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy az anyaország mennyire meg-
feledkezett szórványairól. 

Olyan nép vagyunk, amely roppant büszke a történelmére, szívesen beszél 
róla, de igen gyatrán ismeri. Így feledkeztünk meg, mint mondtam, gróf Bran-
kovics Györgyről is, aki nemcsak korának egyik legjelent ősebb szerb figurája 
volt, hanem egész történelmünknek is egyik legérdekesebb alakja. 

Ezrek meg százezrek forgolódtak a Ponte Rossón, ott vették tucatszám 
a farmernadrágokat a Szent Szpiridon-templom tőszomszédságában, s köz-
ben fogalmuk sem volt, hogy egy szerb pravoszláv szentély, egy kis létszá-
mú, de gazdag szerb gyarmat emléke el őtt kufárkodnak. S nemcsak hogy 
gazdag, hanem kulturális szempontból rendkívül jelentős szórvány emléke 
előtt, mert Dositej Obradovićon és Vikentije Raki ćon kívül, életük külön-
böző  szakaszában itt múlatták idejüket Joakim Vuji ć, később pedig Vuk 
Karadžić  és Njegoá is. 3  Annak, hogy egy nemzet miként felejti el a saját 
történelmét, éppenséggel ez lehetne a két jellemz ő  példája. A válasz arra a 
kérdésre, hogy miért van ez így, jócskán meghaladná egy ilyenfajta beszél-
getés kereteit. 

Ámbátor azt, hogy így megfeledkeztünk történelmünknek err ől a tri-
eszti epizódjáról, s végső  soron Brankovics Györgyről is, nem kell okvetlenül 
a véletlennek tulajdonítani, hiszen közvetett módon kapcsolatban állhat, 
például, éppen azzal a folyamattal, amely 1945-ben kezd ődött. Hiszen, a 
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maga módján, mindez egy polgári hagyomány és történelem része, az tehát, 
amellyel leszámolni minden buzgó értelmiségi pártfeladata volt. Ennek 
pedig az elhallgatás a legjobb módja. 

Hanem Trieszt a második világháború után másként nyert újra jelképi 
értelmet. A rendszer jóindulatának jelképe lett, amely — lám — más, hasonló 
rendszerekkel ellentétben, mégiscsak megengedi, hogy átkukucskáljunk 
egy másféle világba akárha a lehető  legprimitívebb módon is, és meggyő-
ződjünk, hogy mégiscsak jó nekünk, mert bizony sokkal rosszabb is lehetne. 
Ez a logika, hogy jól van, ahogyan van, mert még sokkal rosszabb is lehetne, 
lényegesen meghatározza mostani helyzetünket is. 

Segíthetnek-e a kommentárok abban, hogy nemet mondjunk a sorsnak? 
Irodalommal foglalkozom, de nem tartozom azok közé, akik túlságosan 

nagy hatást tulajdonítanak neki. Egy regény, lényegében, keveset tehet, ám 
ha hozzásegít, hogy újra emlékezetünkbe idézzük gróf Brankovics Györ-
gyöt meg a trieszti szerbeket, talán hozzájárul ahhoz is, hogy nemet mond-
junk az ilyen sorsnak, ami aztán el őfeltétele lehet jobbrafordulásának 

Regényében fontos szerep jut a montázsnak. Hogyan végzi ezt? Utólag, vagy 
írás közben? 

Hol hogy. Lényegében nincs szabály. A regény két végpontja Trieszt 
1806 és Budapest 1956 között ível. Ez a keret. Ezt mindjárt tudtam. A Corto 
Maltese és a Kert kés őbb ötlött fel. A Kert indokolja a továbblépést a mesében. 
Nem gondolkoztam a Kert és Borges Kert, amelyben elágaznak az ösvények c. 
művéből adódó metaforán. 

Ha mára montázsnál tartunk, meg kell említenünk a képregényt is. Mit jelent 
önnek a képregény? 

Megengedem, hogy a képregény-montázs közelebb áll hozzám a film-
belinél. Még sohasem gondolkoztam erről ilyen módon. Mindenestre na-
gyon szeretem a képregényeket, különösen Pratt és Hermann dolgait. 

Hogy kedvelem a képregényeket, annak egyik oka, hogy a modern 
irodalom mindinkább elhanyagolja a fabulát, úgyhogy az irodalom, egy 
időben, valóban többet foglalkozott önmagával, mint a cselekménnyel. A 
képregényben is van csapongás, de az mégsem lép ki a történet kereteib ől. 
Ehhez hasonló játszódik most nemzedékem berkeiben. Mindinkább köte-
lezővé válik, hogy a mesét elejét ől a végéig elmondjuk. 

Kedveli John le Carrée-t? 
Nagyon, de a science fictiont is. Méghozzá pontosan ugyanazokból az 

okokból. Különösen Barth olvasása után. Itt Fillipe Dickre emlékeztetnék, az 
Ubickra, amely remek regény a világ végéről, amiből kiderül, hogy mind-
annyian már rég halottak vagyunk, s hogy rajtunk kívül egész sor párhuza-
mos világ és folyamat létezik. Valamiképpen napjaink eszméje is ez. 

Manapság mi is különböz ő  párhuzamos világokban élünk? 
Hisz maguk is látják, mindenki olyan információkat gy űjt, amelyek 

megfelelnek neki. Annak ellenére, hogy az irodalom, természeténél fogva, 
sokarcú és gazdag. Én meg tudom ítélni, hogy valaki nagyon jó író, de 
hozzám nem áll közel. Ez a kettősség, párhuzamosság minden irodalomnak 
a természetében van. 

A NIN-díj meg a cs őstül jött többi elismerés, úgy t űnik, egy új esztétikum és 
írógárda érvényesülésének el őfutára. Ez azt jelentené, hogy az elkövetkez ő  időben egy 
feltörekv ő  új nemzedék lesz itt az irodalomban a megmondható? 
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Ennek előbb-utóbb be kellett következnie. Mint látjuk, például a Meša 
Selimović-díj rangsorolásában az els ő  három helyet Petković, Jovica Aćin és 
David Albahari foglalja el. (Doko Stoj čić  a negyedik) 

Természetes, hogy a negyvenesek teljes alkotói lendületben lev ő, érett 
generációja a csúcsra tör. Ugyanakkor, amikor a régebbi nemzedék tagjainak 
egyike-másika, akiket egyébként igen nagyrabecsülök, éppen tavaly írta 
meg leggyengébb könyvét. Ennélfogva igazán nincs miért neheztelniük a 
kritikusokra, a kollégáikra pedig még kevésbé. 

De hát ez mégiscsak a nemzedéki monopólium veszélyével fenyeget. Jó ez az 
irodalomnak? 

Nem veszélyről van szó, hanem arról, ami holtbiztosan bekövetkezik. 
Egy nemzedék a sáncokon belülre kerül, de máris itt nyomakodnak az új 
fiúk, az oroszlánkölykök, akik ostromolják a várat. Egy napon ők is beérnek, 
s akkor a helyzet az ő  javukra fordul. Mi sem természetesebb. Csak akkor 
van baj, ha ezt irodalmon kívüli eszközökkel teszik, mint az korábban 
gyakran megtörtént. Száz év múlva pedig úgy is biztonságosan halottak 
Leszünk mi mindannyian. Most nemcsak egy friss írónemzedék lépett po-
rondra, hanem új kritikusok meg új kiadók is, és teljes lendülettel dolgoznak 

Miként tart kapcsolatot a nagy-világgal? Hozzájut-e új könyvekhez, folyóiratokhoz? 
Az utóbbi időben úgyszólván el vagyok vágvakülvilágtól. Olyan 

A hátrány ez, amely még csak ezután érezteti hatását. Ámbátor talán nem is 
annyira ami nemzedékünkön csattan, hanem az utánurkjöv őkön. Mi annak 
idején még összeguberáltunk bizonyos számú könyvet és folyóiratot, de 
mihez kapnak az új fiúk? Amint látjuk, a világ közepe lettünk Minden, ami 
történik, itt történik A nagyvilág híreit már senki sem hallgatja. Hacsak nem 
valami bombázást helyeznek kilátásba. Az eseménytelenség látszata átadta 
helyét a világ iránti teljes érdektelenségnek 

Mi vár még ránk? 
Itt teljes zavarodottság és bels ő  távlattalanság uralkodik Nem szeret-

nék a mindenkori miniszterelnök b őrében lenni. Itta dolgok olyan alaposan 
el vannak intézve, hogy az emberek lelkileg a puszta túlélésre rendezkedtek 
be, de hát különben objektíve is nehéz. 

A számítógépem, időközben, működik Van áramom. Majd csak kibírom 
valahogy. Voltaképpen nem is vagyok tudatában, hogy az élettér mennyire 
beszűkült. 

A beszélgetést Igor Istok és Velimir Ćurgus Kazimir vezette. 

Borbély János fordítása 

Dositej Qbradović  (szül. 1742 k. - megh. 1811-ben, Belgrádban) író, műfordító, 
a szerb felvilágosodás apostola, a szerb nemzeti m űvelődés megalapítója. - A ford. 

Vikentije Rakić  (1750-1818) ortodox szerzetes, író, m űfordító, ószövetségi 
legendákat ültetett át szerbre, históriás énekeket írt. - A ford. 

Joakim Vujić  (1772-1847) a szerb nemzeti színjátszás atyja; Vuk Stefanovi ć  
Karadžić  (1787-1864) a szerb ábécé (az azbuka) és helyesírás megalapozója; Petar 
Petrović-Njegoš (1813-1851) montenegrói fejedelem, püspök és költ ő, a Hegyek koszo-
rúja szerzője. - A ford. 
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RADOSLAV PETKOVI Ć  

GRÓF BRANKOVICS GYÖRGY DUBROVNIKBAN, 
1948 MÁJUSÁBAN 
RÉSZLET A SZERZŐ  SORS, KOMMENTÁROK CÍMŰ  
REGÉNYÉBŐ L 

Elhagyva a bormérést, Márta meg én sétát tettünk Dubrovnik utcáin. Sötétek 
voltak, közvilágítás úgyszólván nem is létezett, s mára házakban is eloltották 
a villanyt. Nyikorogtak az ablaktáblák. Remek színtér valamiféle történelmi 
spektákulumhoz, amilyeneket az olaszok szerettek csinálni annak idején, 
szólt Márta. 

Ekkor jutott eszembe Brankovics gróf. Azt hiszem, egy jó figurával is 
tudnék szolgálni egy ilyen filmhez, ha egyszer rászánod magad, hogy meg-
csinálod. Vagy úgy mondtam: megcsinálja? Már nem emlékszem a pillanatra, 
mikor váltottunk át tegezésre (franciául beszélgettünk). 

Si tu fals un jour film paraeil. 
Márpedig egy ilyen film, fűztem hozzá, benneteket, magyarokat is érde-

kelhetne. Része ez, úgyszólván, közös történelmünknek: a törökök, Bécs. Bran-
kovics egyébként Erdélyben született, amikor ott Rákóczi György volta fejede-
lem; magyarul, mindenképpen, már gyermekkorában megtanult. 

Nem vagyok bizonyos benne, hogy szeretnék ilyen filmeket csinálni, 
mondta Márta. Nem vagyok éppen elragadtatva a történelmi körképekt ől. 

Hát, nem tudom, vontam meg a vállam. Ejzenstejn AlekszanderNevszkijére 
emlékszem. 

Természetesen nem vártam, hogy egy ilyen név említésére Mártának 
megjegyzése lesz. Nem is volt. 

Hallgatott egy darabig, majd megkérdezte: Láttál valamit de Milles-t ől? 
Nem, vágtam rá kurtán. Valójában nem is hallottam róla, de nem volt 

merszem bevallani. Kés őbb jöttem rá, hogy mégiscsak láttam egy-két filmjét, 
azonban — mint mondtam — nem sokat tör ődtam vele, ki rendezte. Néztem a 
Tízparancsolatot meg a Királyok királyát, ámde nem maradtak meg emlékeze-
temben. Akkor még nem voltam kommunista, ellenben nem sokat törtem a 
fejem az Istenen sem. 

Hogy pedig Márta ne vegye észre, milyen keveset tudok a filmr ől, 
visszakanyarodtam Brankovics Györgyhöz. 

Nem kell ennek egetverő  látványosságnak lennie, mondtam egyebek között, 
miközben megpróbáltam érzékeltetni, ki volt Brankovics György. Ugy értem, 
nagy csaták, várostromok meg effélék; gondolom, enélkül is meglehetnék. 

Persze hogy nem gondoltam semmit; mindössze okosnak akartam. lát-
szani. Viszont elszórakoztatott'e - y film gondolata gróf Brankovicsról, s ma 
is azt hiszem, hogy érdekes film lenne: Vagy talán tévésorozat inkább, de hát 
1948-ban még harangozni is alig hallottam róla, hogy létezik valami, amit 
televíziónak hívnak. Olvastam, hogy van valahol, Amerikában, de máris 
nem volt érdekes, amint nem a Szovjetunióban fordult el ő . 
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Azt akarom mondani — je veux dire —, próbáltam kiötleni, hogy mit is 
mondok— szóval, hogy a csaták, háborúk, mindaz, ami látványos, másodlagosak 
lehetnek Az elsődleges — kerestem a helyes kifejezést— a társadalmi viszonyok 

Nem ez volta helyes kifejezés, dehogyis, mindjárt tudtam, amint kiejtettem 
a számon. A párttanfolyamok szókincse rosszul hangzik magánbeszélgetésben. 

Az édesanyja, például. Az édesapja még h ősünk gyermekkorában ele-
sett a csatatéren. 

Vagy egyszerűen meghalt: Ráébredtem, hogy nem a legjobban tanul-
tam meg a leckét; elfelejtettem, hogyan halt meg az apja; Radonié könyvének 
ezt a részét figyelmetlenül olvastam. Nem lényeges, Márta úgysem fog 
utánajárni. Folytattam hát. 

Az anya elözvegyül s nagyon hamarosan kolostorba vonul (ekkor ug-
rott be: az apa pestis áldozata lett), tehát elhagyja családját és kicsi fiát. Ez 
nincs egészen rendjén, ami Györgyöt illeti, nemis múlhatott el nyomtalanul. 
Mindezenközben az anya nemcsak istenfél ő, hanem nagyon becsvágyó, 
ezért az idősebbik fiát ráveszi, hagyja ott a katonai pályát és legyen pap, nem 
vallásossága mián, hanem azért, mert így gyorsabban halad majd el őre a 
ranglétrán. S valóban: Szávából, a bátyjából, kés őbb hamarosan pravoszláv 
metropolita lesz Erdélyben, s nagy befolyásra tesz szert az ottani udvarban. 
Különösen később, Apafi fejedelem udvarában. 

Márta most már érdeklődve hallgatta mondókámat. 
Hát igen, ez az Erdély, szólt. A magyar és a román burzsoázia kapott 

hajba érte. De ettől függetlenül, érdekes története van. 
Igen, így igaz, helyeseltem érdekl ődésén felbátorodva. Itt, a XVIII. század-

ban, meglehetősen nagy a ribillió. Magyarok, szerbek, románok; egymást követik 
a török betörések, gyújtogatnak, erőszakoskodnak, fosztogatnak, mindenki attól 
tart, nehogy végleg bekebelezzék Erdélyt Feljegyezték, hogy a garázdálkodó 
tatárok kriptákat fosztogatnak, leszedik a halottakról az ékszereket 

A fejedelmek, természetesen, kálvinisták, a szerbekmeg a románok ortodoxok, 
de ittvannakvalahol. a pápistahiten levők is, hogy a muzulmánokat ne is említsem. 
Így aztán IIralnkovics György idejekorán megtanult több nyelven beszélni; magya-
rul, latinul, románul, utóbb pedig németül, törökülés görögül is. Az a nyelv pedig, 
amelyen írt, a szerb, hát az valami roppant fura (íres curieux) nyelv volt Ekkor 
állapítottam meg, nem tudom, hogyan mondják franciául az egyháriszlávot, la 
langue qu'on emploie a l'eglise, mondtam hát Ez akkor külön nyelv volt, amely 
különbözött a nép nyelvétől — szerettem volna mondani —, de mivel megint csak 
nem jutott eszembe a kifejezés, úgy fogalmaztam: a nyelvt ől, amelyen anép beszélt 
Brankovics azonban nem írt még csak ezen a nyelven sem, hanem valami sajátos, 
furamód érthetetlen keveréknyelven, amely csakis az övének mondható. 

Márta csupa fül volt. 
Mivel tudott törökül, diplomáciai szolgálatba léphetett mint tolmács, 

folytattam. Amiben jó szolgálatot tett bátyjának, annak a Szávának a prote-
zsálása is, akinek nagy befolyása volt az udvarban, annak ellenére, hogy a 
rossznyelvek szerint magát a fejedelemasszonyt is el akarta csábítani. Mit 
sem zavarta, hogy ő  metropolita, tehát főpap, amaz meg fejedelemasszony. 
Úgy látszik, nemigen zavarta Apafi fejedelmet sem. Aminthogy sok min-
denből nem csinált lelkiismereti kérdést sem ő, sem az élete párja. Nyugodt 
lélekkel dorbézolnak a törökkel, miközben az erdélyiek ezreit hurcolják a 
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keleti rabszolgapiacokra. Egy török útleíró lelkesedéssel emlékezik meg 
ezekről a dolgokról. 

No, lényeg az, hogy a tizennyolc esztendős Brankovics az erdélyi követség 
tagjaként megérkezik a nándorfehérvári vezírhez, s itt, ebben az akkoriban 
számtalan minárettel megtűzdelt városban találkozik az egyik erdélyi trónkö-
vetelővel, akit pillanatnyilag a török pártfogol. Megtudja, hogy a nagyvezír 
vagy fejedelmet csinál bel őle, vagy pedig lenyakazza. S lőn. A török kibékül 
Apafival, emennek meg levágja a fejét, ha százszor ártatlan is. 

Nahát, mondta Márta, ilyen tapasztalatok birtokában még hogy valaki 
trónkövetelőként lépjen fel! Tres curieux. 

Vagy éppen azért, vetettem ellen. Ilyen tapasztalatok birtokában az 
emberben kialakul bizonyos értékrend. Koronát vagy életet, egyre megy. Ha 
már olyan olcsó az emberélet, mért ne próbálnánk megszépíteni, mondjuk, 
koronával a fejünkön? 

Hát igen, szólt Márta. Trónszéken meghalni mégiscsak szebb, mint ha ott 
fojtják meg az embert az egérlyukban. Folytasd, mondta, őszintén érdekel! 

Orömmel folytattam. 
Lényeg az, hogy Brankovics több évet tölt Apafi diplomáciai szolgála-

tában és utazgat Drinápoly meg Konstantinápoly között attól függ ően, hol 
tartózkodik a szultán. 

Konstantinápoly érdekesebb, állapította meg Márta. A filmmesében ezt-azt 
módosítani kellene; ezek közül a kiküldetések közül többet kellene eggyé 
összegyúrni. S mindenkor szívesebben küldeném Konstantinápolyba. 

A városfal tetején álltunk; mögöttünk a sötétségbe burkolózott város, 
előttünk a tenger. Ez utóbbit, annak sötét tömegét, inkább csak sejtettük, 
amint nem túlságosan zajosan, de morajlásával és szagával mégis er őteljesen 
adott jelt magáról a mélyből. A vízen, elmosódó, megtört fényfoltként, 
csupán egyetlenegy lámpafény tükröz ődött. 

Valószínűleg akkor látta először a tengert, szólt Márta. Tudod, hogy én is 
most láttam először tengert, most, amikor a napokban Dubrovnikba érkeztem? 

Enyhe csodálkozással néztem rá. Hétéves koromban találkoztam 
először a tengerrel, Crikvenicánál. Emlékszem, mennyire el voltam ragad-
tatva. De később ezt én afféle gyermekkori élménynek tekintettem. 

Amikor először látott tengert, Brankovics fiatalabb volt, mint most én. 
Tizennyolc éves, azt mondtad? 

Valamivel később. Talán húsz. 
Mindegy. Azén apám orvos volt, ámde a politikai szerepvállalás mindig 

sokba került neki. Előbb sok pénzébe, utóbb az életébe. Ezért aztán legfel-
jebb csak a Balatonig jutottunk el. Mi, magyarok, tengernek hívjuk, magyar 
tengernek, ez is egyfajta szükségletet, a tenger utáni sóvárgást fejezi ki. 

Pedig elképzelni sem tudod, hogy néz ki, amikor ilyen korban el őször látod 
- Márta, mint mondtam, ekkor huszonhét éves volt, azonban, mint minden 
eszes és érzékeny lelkületű  ember ebben a korban, öregnek tartotta magát 

Je veux dire, most a lány kereste a kifejezést, az ember valahogy tudja, 
hogy a világ sokféle, ennek ellenére - itt megtorpant, s a latint hívta segít-
ségül - nolens volens mégiscsak hozzászokik egy adott világképhez. Síkság, 
itt-ott szelíd lankák, a távolban hegykaréj ködöl. A tenger azonban robba-
násszerűen mindenestül elébünk tárul, s azt mondja: látod, milyen sokféle 
a világ, milyen sok a titka? Mert, amikor nézed, önkéntelenül felötlik ben- 
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ned, mennyi titkot rejteget: a szemhatáron túlis, meg benne magában is. Még 
így is, amikor rejtve van. 

Így, talán, még inkább, szóltam eltűnődve. Sohasem gondolkoztam erről, 
de a Mártával folytatott beszélgetés olyan új látványokatvillantottfel, amelyek-
nek korábban nem voltam tudatában. Valamiképpen azt, hogy a. világ, 'ám., 
milyen sokféle, és hogy mennyire különböző  módon lehetséges érzékelni. S 
közben csodálkoztam, milyen lankadatlan figyelemmel követem, mert én kö-
vettem őt, az ő  gondolatmenetét, az ő  élménysorát annak ellenére, hogy én 
voltam az, aki mesélt. Hogy pedig valójában maga vezeti a beszélgetést, nem 
én, annak nem volt tudatában. Valószínűleg nem is ébredt rá soha. 

Így, amikor nem látod, de tudod, hogy van, mondtam, er ősebben érzed, 
mint akkor, ha a szemed elé tárul. A látvány gyakran leegyszer űsíti a dolgokat 

Ugyan, ugyan, ezt valóban én mondtam volna? 
Csak hát, ébredt fel bennem a történész, nem tudom, mit érzett meg ebb ől 

Brankovics. Sohasem. voltam Konstantinápolyban, de a tengert ott, ahogyan 
Európa és Ázsia között úgy összeszűkül, beszorul, másmilyennek képzelem. 

No, mindegy, felelte Márta. Mindenesetre, ha én csinálnék egy ilyen filmet, 
neki ezt éreznie kellene. Még ha Konstantinápolyban úgy van is, nem baj, 
máshol, korábban is megláthatta ő  a tengert. Valami bérces hegyvidékr ől eresz-
kedik a part felé, Verőfényes napsütés van, s hirtelen elvakítja valami. Nem 
tudja, mi az, ekkor valaki enyhén csodálkozva felvilágosítja: hát a tenger. 

Igazában úgy történt, mondtam, hogy- a legutolsó konstantinápolyi 
időzése után, azt hiszem, soha többé nem látott tengert. A szárazföldön 
folytatódik a történet. Oroszországba megy. 

Oroszországba, mondtam olyan rajongással, mintha azt mondtam vol-
na: a Szovjetunióba. No de hát, gondoltam, az nem Sztálin Szovjetszövetsé-
ge volt, hanem a cári Oroszország, a sötétség és a tirannizmus birodalma, s 
most hogyan magyarázzarn megMártának, Britjelentett a szerbeknek Orosz-

-ország. Ez a pravoszláv birodalom, az egyetlen állam, amelynek zokszó 
nélkül hódoltak, bárhol éltek is. Eszembe jutottak egynémely szerb kommu-
nisták, istenem, ugyanezzel az alattvalói h űséggel viseltetnek, önkéntelen 
nül, a Szovjetszövetség iránt is, minta nagy, egyvallású Oroszország irányá-
ban most és valamikor. Ha hitet cseréltek is, az közös maradt. Hogy magya-
rázzam meg ezt Mártának, eh, túlságosan bonyolult volna függetlenül attól, 
hogy most egy hiten vagyunk; de más-más hiten voltunk a múltban. Milyen 
vallású lehetett Márta családja — valószín űleg katolikusok voltak, vagy talán 
protestánsok? A Brankovics fivérek ezekkel is, azokkal is hadilábon álltak. 

A tenger felől erős szél támadt, el kellett hát hagynunk a bástyákat. A 
sötétben tapogatva ereszkedtünk le egy meglehet ősen rozoga falépcs őn. 

No, és mikor ötlött az eszébe, hogy ő  középkori uralkodók leszármazottja, 
kérdezte Márta egyensúlyozva és er ősen azon igyekezve, nehogy kitörje a nyakát 

Nehéz pontosan megállapítani, feleltem. De már attól fogva, hogy előszörjárt 
Drinápolyban, Konstantinápoly és a tenger élménye el őtt, nyomon követhetünk 
egy párhuzamos történelmet, amelyet ő  maga agyalt ki, igaz, jó sok évvel később. 

Brankovics ugyanis elmondja, hogy Panaiot portai f őtolmács, különben 
osztrák kém, jelezte I. Miksa szerb pátriárkának, miszerint az ősi Brankovics 
család leszármazottja, mint az erdélyi követjárás tagja, Drinápolyban tartózko-
dik A pátriárka, a Szentföldről visszatérőben, Drinápolyban megszakította 
útját, és itt Bécs portai követével, a drinápolyi metropolitával meg egynéhány 
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havasalföldi és moldvai bojárral megállapodott (nevüket Brankovics nem 
említi, s akiket említ is, azok nincsenek az élők sorában), hogy a leigázott nép 
élére, a legnagyobb csendben, fejedelmet választanak, hogy azután kés őbb, 
amikor fellángol a készülő  fölkelés, a kereszténység vezére legyen. Ezekr ől 
az előkészületekről, egyébként, Brankovics Györgyön kívül senki sem tud. 
Ekképpen aztán Szent Mihály arkangyal napján, a legnagyobb titoktartás 
közepette, Brankovics Györgyöt szerb despotává koronázták a drinápolyi 
székesegyházban. 

Mindezt ő  találta ki később, amikor a saját, párhuzamos világtörténetét írta. 
Te, idehallgass, vágott a szavamba Márta. Nem így van ez általában is? 

Nem olyan egyszerűen, mint a te Brankovicsodnál, de valamiféle párhuza-
mos történelem tényleg van. Mint történész egyfélét hámozhatsz ki az 
okiratokból, és másféle az, ami az emberek emlékezete alapján tárul eléd. 
Úgy értem, azoknak az embereknek a tanúságtétele alapján, akik ott voltak, 
Látták, s ez a kétféle történelem, hiába, sohasem vág egybe egészen. 

Látod, mondtam, itt van ez a história a Brankovics családnévvel kapcsolat-
ban is. Ők saját magukat, nemkülönben kortársaik őket, sohasem nevezték így 
Sőt, a hagyomány még a XV. század els ő  felében uralkodó György despotán 
sokáig egyszerűen Szendrői Györgynek ismeri. Csupán egy kés őbbi dubrovni-
ki történész használja a Brankovics családnevet. Száva, György bátyja, olvasta 
ezt a munkát, s ennek nyomán ő  vette fel a Brankovics nevet a maga és családja 
számára. Azelőtt, a keresztnevükön kívül, akárcsak a többi szerb ember azon a 
vidéken, egyszerűen a Rácz, a Szerb előnevet használták Úgy látszik, a metro-
polita agyában fogant meg a gondolat, hogy a család a középkori szerb uralko-
dóházzal áll kapcsolatban. György kés őbb részleteiben is kidolgozta az alapöt-
letet, meg kell hagyni, nem kevés képzel őerővel. A Brankovicsokat, különben, 
korábban Vukovicsoknak hívták. Akárcsak engem. 

Hát akkor, nevette el magát Márta, lehet, hogy te vagy a Brankovics-di-
nasztia igazi örököse. 

De van itt még valami. Már a korabeli arcképek ősz, rendkívül hosszúra 
megnőtt, földig érő  szakállú emberként ábrázolják Na mármost: tizennyolc vagy 
húsz éves korában, akkor, amikor saját állítása szerint despotává koronázták (ezt 
a kifejezést használtam, közben makacsul a felkent szó tolakodott a nyelvemre; 
hogy is mondják franciául?), semmiképpen sem lehetett ekkora szakálla. Mi tehát 
a pelyhes állú legénykét, akaratlanul, nagy szakállú öregembernek képzeljük 

Filmmesének jó, vélte Márta. Egy ember, akinek a szakálla mind hosz-
szabb és hosszabb. 

Hogy is mondta franciául? Megjegyeztem: l'homme avec la barbe qui pousse. 
Majd eljött a napja, Bécsben érte meg, amely valamiképpen a koronája 

volt sikerének. Megkapja a grófi titulusról szóló császári kutyab őrt, ekkép- 
pen elismerést nyer uralkodói származása is, s ugyanaznap a Szent István 
dómban hálaadó misét tartanak, mivelhogy a császári seregek, egypár nap- 
pal korábban, visszavették Nándorfehérvárt. Az istentiszteleten jelen van a 
császár meg az egész udvar, s ott van Brankovics is, az újdonsült gróf, tehát 
főnemes, aki arról ábrándozik, hogy hamarosan a nagy illír birodalom uralkodója 
lesz. Az efféle templomi ceremóniák, egyébként, az akkori Bécsben els őrangú 
társadalmi eseménynek számítottak Mindenki a legszebb, legdrágább köntösé- 
ben akart tetszelegni. Brankovics világéletében fény űzően öltözködött, sokkal 
fényűzőbben, mint amennyit a zsebe elbírt, ezért is keveredett sokszor adósságok- 
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ba, márpedig a hentestől kezdve, fűnek-fának tartozott örökké. Ugyanakkor 
még a lakájait is drága libériákba bújtatta, hosszú szakállát pedig, amikor 
otthon volt, bársonyból varrt zacskóban tartotta 

Az egyik dubrovniki templom márványlépcsőjén ültünk A kő  hideg volt. 
Hamarosan bekövetkezik a katasztrófa, a bukás. Letartóztatják az oro-

szokkal való kapcsolatai miatt, többek között. Meg aztán arról az illír állam-
ról szövögetett elképzelése is — no igen, nekünk, jugoszlávoknak most 
érdekes, mert Brankovics valamiképpen el őfutára a délszláv egyesülés gon-
dolatának — túlságosan függetlenség-ízű  volt a bécsi udvar gusztusának, 
amely mindezeket az országokat a saját uralma alá akarta hajtani. S Branko-
vics száműzetésben töltötte a következ ő  húsz esztendőt. 

Tömlöcben, kérdezte Márta felkelve a hideg kőlépcsőről. 
Csak eleinte. Nem volt az olyan túl szigorú szám űzetés. Bécsben a 

legtöbb időt egy fogadóban töltötte, ahol igencsak meggyúlt a baja a foga-
dóssal a kifizetetlen számlák miatt. Utána Lebben, az egyik városi szenátor 
házában van elszállásolva; persze itt is adósságokkal küszködik. Tehát szó 
sincs, mint gondolhatnánk, láncról, szalmapriccsr ől, nedves, sötét börtön-
celláról, inkább a mozgásában korlátozták szigorúan; konfinációnak nevezik 
az ilyesmit. Meg is látogathatta bárki, ezt nem korlátozták, ellenben szigo-
rúan szemmel tartották. Veszedelmesnek tekintették, féltek, nehogy a szer-
bek élére álljon, akik hittek neki. De az is lehet, hogy a hatóság restellte, hogy 
lóvá tették, ezért szerették volna eltussolni a rajta esett csúfságot, mindenek-
előtt a császár szégyenét. Élete végéig nem engedték el a sok kegyelmi 
folyamodvány ellenére, amelyeket részben a fogoly, részben mások terjesz-
tettek föl. A végén a hatóság is elismeri: vétség nem forog fenn, mind-
azonáltal ratio status sic fieri requirit. 

Mi a csodának kellett latinul idéznem, mintha katedrán volnék? Szakmai 
elferdülés? Vagy azért, hogy én is okosnak tessem ez el őtt a szép és okos lány 
előtt, aki latin idézetek nélkül is elkápráztatott — különben is csak egyet-
lenegyszer folyamodott a latinhoz, méghozzá akkor, amikor nem találta a 
francia kifejezést. Én azonban, az igazat megvallva, nem egészen értettem meg 
őt, nem tudtam mindenben követni, noha olyan nyelven beszélgettünk, ame-
lyet mindketten meglehetősen jól ismertünk Természetesen, nem mertem tu-
domására hozni, s tartottam is tőle, nehogy észrevegye. 

Elbeszélésemben így érkeztem újfent sikamlós terepre. Szerettem volna 
elmondani a lánynak, hogy Brankovics sorsával még egy paradoxon függ össze; 
pályafutásának tetőfoka, kétségtelenül, az a Bécsben megért nap, annak az 
ünnepélyes templomi szertartásnak a napja, amikor gróffá emelték. Elképzel-
tem, micsoda gyönyörű  filmjelenet lehetne: az ünnepélyesen feldíszített, kö-
zépkori Bécs, a keskeny, piszkos sikátorokban vonul a körmenet. Brankovics 
pedig ragyog, mert — istenem — ma reggel óta gróf. Ámde a karrier egy másféle 
csúcspontja később következik be. A szám űzetésben. Ekkora szerbek despotá-
juknak és vezérüknek ismerik el, a budai nemzetgy űlésen kiáltják ki azután, 
hogy betelepedtek Dél-Magyarországra. Tanácsért és segítségért járnak hozzá, ő  
pedig, saját udvari kancelláriája révén, hivatalos okiratokat, szabadságleveleket, 
leiratokat ad ki, kinevez, előléptet, egyszóval, teszi egy igazi uralkodó dolgát 

S itt következett az, amit el kellett mondani Kovács Mártának — igen ám, 
de hogyan? Mert amikor ezekre a vidékekre érkeznek, éppen a magyarokkal 
csapnak össze, no jó, rendben van, annak a pillanatnak a terminológiája és 
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ideológiája szerint, amikor Márta meg én, 1948-ban, el őször találkoztunk, a 
kommunizmus akkora ragyogó győzelmének idején, hogy úgy t űnt, ami 
most elkezdődött, évszázadokig fog tartani, ez nem a szerbek és a magyarok 
háborúsága, hanem a magyar nemességgel való összet űzés volt. Mártának 
pedig, természetesen, nem kellett semmi közösséget éreznie ezzel a kizsák-
mányoló osztállyal, én viszont, fejtegetésem közben, méltán elvárhattam, 
ugyebár, hogy a lány megtagadja nemzete nemességét és ugyanakkor csupa 
megértéssel viseltetik az én nemzetem egyik — különben — álnemese iránt, 
úgyszintén nemzetem egyik — ez esetben igazi — pátriárkája, egyházi f őmél-
tósága irányában, akik, az ő  nemességével ellentétben, állítólag egy igazi 
osztály igaz osztályérdekeit védelmezték valóban. Itt csikorgott valami, 
bizony, csikorgott már akkor, amikor belefogtam mondókámba rólunk, jugo-
szlávokról és a jugoszlávság eszméjér ől. Túlságosan jól emlékeztem a hábo-
rúra és tudtam, hogy állnak való] ában a. dolgok, és hány töltényünkbe került, 
hogy mindenkit meggyőzzünk Jugoszláviában a jugoszlávságról. 

A Trieszttől keletre élő  népek története annyira bonyolult, hogy már egy 
óvatlanul kiejtett szó képes megnyitnia sötétség feneketlen mélységeit és felszínre 
hívni az ott lakozó mindenféle szörnyetegeket Ennek okáért a Kovács Mártával 
folytatott beszélgetésben legjobb volt, ha mindezt átugorjuk, és némileg semlege-
sebb vizekre evezünk. Ha elmeséljük például, hogy amikor Bécsb ől áthelyezték 
az egeri várbörtönbe, gróf Brankovicsot az ottani cseh nemesség és Eger város 
polgársága úgy fogadta, mint egy szám űzötturalkodót, annyira hittneki. Mi több, 
a nemesség minden követ megmozgatott, sikertelenül, hogy Egerb ől Prágába 
költöztessék. Ezek a nemesek, birtokaik helyét tekintve, csehek voltak, éppen csak 
nem tudtak csehül még a XIX. század derekán sem. Még a cseh nemzeti ébredés 
nagyzászlóvivői is élelmedettkorukban tanulták anyelvet, és sokkal könnyebben 
fejezték ki magukat németül, amiképpen — ugyanabban a korban — a Dalmáciából 
származó horvát és szerb egyetemi diákok is olaszul veszekedtek Bécsben, mert 
az anyanyelvüket túlságosan gyengén beszélték ahhoz, hogy megfelel ően kép-
viselhessék a szerb, illetve horvát álláspontokat és érdekeket Különben hát maga 
Brankovics is olyan nyelven írta a Krónikáit, amely valóban a sajátja volt — olyan 
értelemben, hogy ezen a nyelven senki a világon, egyedül ő  beszélt Sok nyelvet 
tudott, ám egyik sem volt igazán az övé, egyiket sem beszélte úgy, mint azt a 
nyelvet, amelyet az ember kora gyermeksége óta ismer és használ, s amely úgy is 
az övé, hogy sokakkal megosztja 

Hát elmondtam ebből egyet-mást Mártának, miközben kétségbeesetten 
dörömböltünk a szálló bezárt ajtaján. A súlyos ajtó egykedv űen hallgatott, 
a csengő  nem működött, a szállóban, ahol laktunk, vaksötét honolt. Igaz, 
éjfél elmúlt, a népi demokráciákban ilyenkor aludni illik már. 

Nem tudom, révedt el Márta, mielőtt sikerült felvernünk a dühös por-
tást, aki dohogva, nagy nehezen beengedett bennünket; amit elmeséltél, 
abban több filmre való téma van. Nem vagyok biztos benne, hogy egyet, de 
jót lehetne csinálni bel őle. 

Később, már a televízió idejében, rájöttem, hogy Mártának igaza volt. 
Brankovics gróf élettörténete ragyogó téma lehetne egy tévésorozathoz. 
Soha nem nyílt alkalmam, hogy megmondjam Mártának: azt sem tudom, 
hogy látott-e életében valaha is televíziót. 

Borbély János fordítása 
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ÖRÖKSÉG  

VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
A SZENTELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (8.) 

Az eddig mondottak továbbgondolásaként a szóban forgó vers, persze, 
Szenteleky tudatalattijának a kivetüléseként is felfogható. Annál is inkább, 
mert Jézus Krisztus is szamárháton ment be Jeruzsálembe, másfel ől pedig a 
húszas, majd a harmincas években a körülmények részben az írástudókra is 
rákényszerítették a nyájszellemet. A szent élet ű, korlátozott mozgású, vidé-
ken is vidéki orvos jól tudta ezt, amikor el őször a Bácsmegyei Napló, majd 
pedig a Vajdasági Irás csábításának engedve, megvalósította írói, kés őbb 
vezéri ambícióit. Igaz, a Barátom, a szamár még nem utal megváltói célkitűzés-
re, ám aligha lehet véletlen, hogy a sokat utazó Szenteleky rengeteg külföldi 
élményei közül, még néhány mellett, éppen ezt a szamaragolást tartotta 
megverselésre (!) érdemesnek. Nyoma sincs itt valamiféle elhivatottságnak: 
a gyarló ember fejezi ki benne háláját a sivatagi forróságban. 

Altalában az élet, a számára elérhetetlen spontaneitás, vagy az el őtte 
felmagasodó, titokzatos, gyönyörteljes lét elé szokott Szenteleky leborulni 
az ódaköltő  alázatával. A romantikus vágynak dionüszoszi tombolás lenne 
a célja: ,,...kitárnám karomat / pogány pap módjára / s kiáltanék ekképpen: / 
enyém a nap, / enyém a fény, / az asszony, az is az enyém. / Az Isten, az is az 
enyém! / Enyém az élet!" (Milyen jó lenne...) Nem juthat el azonban ehhez, 
ahogyan a vers indítása is csupán közeledés az expresszionizmus felé, füg-
getlenül attól, hogy jó néhány főnévi igenevet találhatunk itt: „Milyen jó 
lenne / elindulni, vándorolni / valahova. / Elindulni, vándorolni, / megpi-
henni, megérkezni / és lehajtani fejemet egy kőre, mint Jákob, a bibliai" 
Nincs belső  feszültsége, zaklatott misztikuma ezeknek a soroknak. Hiányzik 
belőlük a költői énnek a hasadtsága s az így keletkezett izzása a látványnak. 
Nem az én elszakadásának, hanem csupán a vágyának vagyunk itt tanúi. 

Jellemző, hogy gyűlölettel kezd ődik s szeretettel végz ődik Szenteleky-
nek a Kévében szereplő  verscsokra. Költőnk a modern (vagy legalábbis 
mindig időszerű) költők és festők bástyája mögül szórja átkait azok felé, 
akiket lényegében (s ezt másutt nemegyszer bevallja) irigyel. Ez a kezdés az 
ösztön szabadságának nevében (epigonisztikusan) lázad a számára elérhe-
tetlen, de őt folyamatosan csábító élet, valóság ellen. Értéktelennek, csúnyá-
nak láttatja azt, hogy minél messzebbre (s minél megokoltabban) eltaszíthas-
sa magától. Hogy mi van emögött, azt a következ ő  versében árulja el, amikor 
az „Idegenhez', Ozirisz istenhez, valójában magához a vágy céljához, szen-
vedése okához: az élethez fohászkodva ad teljes képet saját helyzetér ől. 
Kiszolgáltatottságát, gyámolatlanságát ugyancsak ódai hangvétellel (jólle-
het némi ironikus mellékzöngével) a szamár-versében panaszolja el. Ezután 
a tiszta érzelemnek a verse következik, a Giorno dei morti. Ez a húga halálának 
alkalmával született, s az alkalmiság jegyeit viseli magán: finomságában is 
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privatizáló. (Családias bens őségében ezzel rokonítható, de tényfeltárásra 
való korlátozódása miatt ennél kevésbé tekinthet ő  versnek az antológiában 
nem szereplő  Az anyám c. szöveg is. Szenteleky a súlyos tüd ővérzést követő  
évben, 1926-ban írta ezt a rendkívül megrázó vallomását anyjának, aki 
ápolója volt. Az évekig tartó abszurd helyzetnek a lényegét a következ őkép-
pen határozza meg a költő: „A fiad gyenge és szegény, / és nem ad reményt 
meg bíztatást / fakuló alkonyatodnak. / A fiad Krisztus évében van, / és a te 
öreg, beteg szeret ő  szivedbe / tőröket döf az Atya, / aki szeret minket." (Az 
utolsó cinizmusa Szenteleky hitre vonatkozó kett ősségének a gyökerét j elzi.) 
Különben még néhány verse („Valaki elmegy a szomszéd szobából”, Aki elvisz, A 
szeme, Az els ő  hó) kapcsolódik húga halálához. 

A Giorno del mortit követően durván józanító kontrasztként hat a natu-
ralista megalapozású Hajnalban, kis álláson című, amelyet a váratlanul felt űnő  
úrnő, mint erotikus vágyálom megszemélyesít ője, tesz Szenteleky módra 
szecessziósan jellegzetessé, tehát némileg m űkedvelő  formájúvá. (Ennél 
hitelesebb a hasonló jellegű, itt közöletlen Éjjeli menekvés. Az álmot nem 
álmodozásként, hanem őrületként, merész szókapcsolatok formájában szug-
gerálja a költő. Ezért a képzeletbeli kaland — mint vers — valóságosabb.) Ezt 
a nő  jelezte magaslatot a következ ő  versben már Olimposznak hívják, annál 
is inkább, mert ez a görög isteneknek hódoló szöveg nem több egy útiélmény 
kifejezésénél. Ennél az Ismét Leopardi azért összehasonlíthatatlanul je-
lentősebb, mert a költő  számára kínos vonatkozásokat tár fel. Elmondja, 
hogy Leopardihoz, az övéhez hasonló sorsú olasz romantikushoz, ambiva-
lens módon viszonyul, s „mint javíthatatlan b űnöző,/mint szívó szenvedély 
reszketős rabja", úgy tér vissza hozzá. Bevallottan azért vádolja önmagát 
Leopardi olvasása miatt, mert annak pesszimizmusa az ő  életkedvét is elve-
szi, vagyis olyannak látja a tipikus bácskai embert és önmagát, amiként a 
Bácskai éjjelben megfigyelhettük. Számára viszont csak a „mámorbuborék" 
(ahogy mondja), az illúzió, a giccsízű  hangulat jelentheti az életörömöt 
magányában. A szintén köhög ős Leopardi a halál vigasztalanságának, az élet 
boldogtalan rövidségének az érzését tudatosítja benne, s ő, nem lévén igazi 
művész (hisz neki gyógyítania és nevelnie kell az embereket) képtelen 
elviselni ezt az igazságot. Neki az életet kell szolgálnia, s nem engedheti meg 
magának a Bácskai éjjel által jelzett medd ő  határhelyzeteket. Annál kevésbé, 
mert nincs ideje és lelki ereje átjutni a másik oldalra, s rendkívüli heroizmus-
sal elviselni a művészek magányát. Ez nem egyeztethet ő  össze hivatásával. 

Időként lehet, s őt kell is egy kicsit sóvárogni, ábrándozni (Milyen jó 
lenne... ), a lélekemelő  hangulat néha megélt valóságból, úti tapasztalatból is 
táplálkozhat, főleg akkor, ha a boldog id őtlenséget sugalló szépségélmény 
nem utólag, nosztalgikus visszaemlékezésként került papírra (Könny ű  este). 
Ilyenkor boldogan szolgálhatja ki magát a költ ő  az esti mediterrán táj imp-
resszionista látványának, hiszen nem els ősorban a vers, hanem a súlytalan-
ság fontos; az tehát, hogy „hígan, lengén libeg az este". Nyilván e hangulat 
könnyed leírása is kellemes m űvelet, ami, persze, nem művészet, hanem az 
életnek, a betegeihez majd visszatér ő  orvosnak az önszolgálata. Az ered-
mény, a boldogság, az „oly egyszer ű  az élet!" állapota azonban csak rövid 
ideig tarthat, talán attól sem függetlenül, hogy az önkritikus értelmiségi 
tisztában van vele: az igaz m űvészi feladat csak a papírra vetett sorok után 
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következne, ha egyáltalán megérdemli e felszíni naturalizmus az alkotói 
megmunkálást. 

Mindazonáltal a fájdalom is megédesedhet, a pusztulással való szembe-
nézés is kivételesen verssé alakulhat Szentelekynél. Méghozzá jobb verssé, 
mint amilyenek a kulturális vagy eksztatikus természetélmény diktálta imp-
resszionista sorai szoktak lenni. Emellett az Egy pillanat, vagyis az antológia-
beli verscsokrot befejez ő  darab azért is fontos, mert a költ ő, szemben a 
bevezető, groteszk módon gyűlölködő  Bácskai éjjellel, a szeretet húrjait 
szólaltatja meg. S ez még akkor is jelent valamit, ha n őhöz szólnak a sorok, 
nem távol attól a hangulattól, amely Pet őfinek a Szeptember végén c. költemé-
nyét hatja át. A korai elmúlásnak az elfogadása s a kedveshez való síron túli 
ragaszkodás adja ennek a prózai lejtés ű  monológnak a tartalmát és varázsát; 
miként másutt is: némi misztikummal fűszerezve: „Én ugyan akkor már 
táltossal vágtatok / a fekete feledés felé, / mely titokzatos és dermeszt ő, /mint 
minden halál, / de lehet, hogy halvány fényecske villan / a révedt feketeség-
ben / és lehet, hogy te látsz engem, kedves." Szenteleky ebben a versében a 
nehezebbet és igazabbat választja, tehát bevallja: misztikus érintése nem 
felemelő  hatású, vagyis csak akkor feledkezhet bele ismét a kedves a kártya-
j átékba, ha az ő  árnya már tovatűnt: ekkor a keze — a vers ironikus befejezé-
seként — a „a tök felsőt / leteszi az asztalra". 

A Kévéb ől kimaradt, vagy az utána következ ő  években született versek 
némileg eltérő  világképet és költői eljárást tükröznek. Például az expresszi-
onizmus elemeib ől találhatunk bennük többet. Mindenekel őtt az Erdélyi 
Helikonban 1930-ban napvilágot látott Fülemet rányomom a földre címűben, 
amely — mint költőnk egyik legjobb verse — a Holnap-holnapután című, nagy 
visszhangot kiváltott elbeszélésére emlékeztet. Mindkett ő  iszonyú látomás. 
Szentelekynek nem kellett szónoki er őfeszítéseket tennie, hogy az emberi-
ség veszélyeztetettsége miatti aggályait kifejezze. Ő  ugyanis saját magát 
érezte napról napra veszélyeztetve s csak a hangulatkötpontúság falát kellett 
áttörnie ahhoz, hogy verse (prózája) több legyen a saját személyét félt ő  
sirámnál. Valójában a Fülemet rányomom a földre is első  személyben indul, s a 
rémült csodálkozás formájában mindvégig meg is őriz egy keveset ebből a 
formából. A helyzet és a pátosz Tóth Arpád-i. A költ ő  a falu határában 
elmereng, s ez alkalommal nem a falusi életforma alsóbbrend űségének tu-
data kínozza, hanem az er őszak okozta megsemmisülésnek a lehetősége, egy 
valószínű  haborúnak a víziója. Szenteleky sorait itt nem csupán a saját, 
naponta meggondolt testi megsemmisülésének átérzése hevíti szokatlanul 
magas hőfokra, hanem a Vajdasági Írás munkatársainak körében társadalmi. 
szerepet vállalt humanistának az aggálya is, aki immár a saját többletmun-
káját is félti az emberi ostobaság okozta rombolástól. E vers nem csupán a 
minőségével, hanem formajegyei szerint is kiemelkedik a többi közül. Ele-
jétől végig rímek fegyelmezik némileg a sorokat, tehát a verselés nem any-
nyira szabad, mint amilyen Szentelekynél szokott lenni. Ez paradoxonnak 
látszik, minthogy a Fülemet rányomom a földre tekinthető  a leginkább exp-
resszionistának Szenteleky versei között. Az impresszionista helyzetjelölés 
(„Éjjel. Bácska. Csak én heverészek / fáradt földek tikkadt kebelén.") a 
háború előérzetének elhatalmasodásával alakul át fenyeget ő  jelentésű  igé-
ket halmozó expresszionista látomássá. A legkülönfélébb hangok szimulta-
neista kollázsa figyelmeztet az apokalipszisre. 
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Recsegés, rikoltás. Egy szónok beszélne. 
„Testvérek! Testvérek!..." Érteni nem lehet. 
„Adjatok kenyeret! Adjatok életet!" 
Pokoli már a zaj, itt a végítélet. 
Bombák robbannak fel. „Jó anyám, megölnek!" 
Házak dőlnek össze. „Meghalok! Meghalok!" 
Ropognak, zuhannak tornyok és templomok. 

A félelem fakasztja fel tehát költ őnkben az expresszionizmusnak a 
forrását. Hogy az valóban egzisztenciális mélységb ől tör fel, arra a Bárkaút 
az éjszakában második szakasza közvetlen bizonyság: „Amott azonban a 
tenger pereméjén / egy kéz nyúlik fel. Gigászi istenkéz, / mint átkos felh ő, 
mint rettentő  csók, / mely egyre nagyobb lesz és egyre közelebb jön. / 
Evezzünk! Siessünk! Rajta! Tovább! / Az óriási kéz, az örök hatalom / bele 
akar tépni gitárom húrjaiba, / szét akarja törni öreg. hangszerem, / de én nem • 
engedem és szívemre szorítom." Jellemz ő  azonban, hogy itt is képzőművé-
szeti élmény segíti hozzá költőnket az önkifejezéshez. 

Az akarás ennyire meggy őző  eredményhez sem vezet. Mert habár 
egyetértünk Bori Imrével abban, hogy az 1929-ben született A fény felgyúl és 
ellobog c. színpadi játék expresszionisztikus-szimbolikus jelleg ű, ám csak 
akkor, ha inkább a törekvést, mint az eredményt akarjuk min ősíteni. Ez a 
fenntartásunk még inkább vonatkozik arra a nyolc, a Vajdasági Írásban 
megjelent versre, emelyből Bori Imre hatot közölt az Ugart kell törnünk című  
antológiában (Újvidék, 1983), a folyóíratból készült válogatásban. (Melles-
leg: a két kihagyott költemény jellegzetesen impresszionista.) Bori szerint 
„Határozott karakterű  költemények ezek, célretörőek mind mondanivaló-
juk, mind pedig kifejezési eszközeik tekintetében. Expresszivitás f űtötte 
jelképeket hordoznak, így az ugartör őét a Csuka Zoltánnak dedikált Ugart 
kell törnünk című  versében, az ázott, mostoha sorsú kakasét a Kakas az esőben 
címűben, valamint a fűtő  kezében az őszirózsákét az Őszirózsák a fűtó kezében 
című  költeményében. Politikai .vallomásával olaszországi útitarisznyájából 
származó Testvéri köszönt ő  című  verse emelkedik ki. A vers utalásaiból arra. 
lehet következtetni, hogy a Lipari szigetek táborában raboskodó forradal-
márt, Domizzio Torrigianit köszönti antifasizmusának... bizonyítéka-
ként..." 

Nos, ha e verseknek a nyelvét vizsgáljuk meg, akkor kiderül: nem 
elsősorban expresszivitás fűtötte jelképek jellemzik őket. A költő  belső  drá-
máját, vívódásait, tehát a nekibuzdulásait és lelankadásait hordozzák. Ha 
valamikor is cselekedni akart Szenteleky, akkor most, a vele szövetkez ő  
munkatársakhoz legalább szándékban közel, mindent egy lapra tesz fel. Jól 
tudja: ettől a vállalkozástói függ: vajon többet ér-e a munkássága egy beteges 
orvosénál. Így aztán az „ugart kell törnünk" jelszava a lehet ő  legteljesebb 
valóságfedezettel rendelkezik. Ellenben: jóllehet e cselekv ő  akarat kife-
jeződik a versben, de nem expresszionista jelképként. Az ugartör ő  buzdítása 
allegorikus felhívásként vonul végig benne, s a szimbolizmus összetettsége 
és misztikuma helyett népnevel ői egyértelműség uralkodik itt. Tehát még a 
nagy kezdőbetűvel írt Lelkiismeret sem lehet szimbólum, hanem — mint 
elvont fogalomnak a megszemélyesítője — szintén allegória. Szentelekynek 
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különben sem elég mély az ihlete, nem kellőképpen koncentrált a művészi 
ereje ahhoz, hogy az expresszionizmus eksztázisának megfelel ő  mértékben 
szellemítse át világát. Az ő  többes szám első  személye túl recionálisan (s 
ugyanakkor rezignáltan) programadó, következ őleg csak a második vers-
szak főnévi igeneveivel közelíti meg az expresszivitást. Mikor ugyan.] azt 
mondja: „Ugart kell törnünk feszülő  inakkal, / gyöngyöz ő  homlokkal, lan-
kadatlan szívvel, / és hittel, mely elcsuklik, de százszor is felkel", akkor itt az 
energia nem a kifejezésbeli merészségben, a szócsavarásban van, hanem 
abban a valóságos erőfeszítésben, amit az allegorikus kép kifejez. S még ilyen 
értelemben sem gátlástalan az énnek, mint er őnek a kiáradása, hiszen a „kell" 
segédige öt ízben is gyöngíti az eleve expresszívnek tudott kifejezésformák-
nak a hatását. Vagyis egyfajta muszáj-Herkulesség, illetve erkölcsi credo 
fogalmazódik itt meg, egy közösségi igény ű  program, az Adytól átvett 
terminológiával, nagy tiszteletet érdeml ő  áldozatkészséggel, de nem telje-
sen meggyőző  költői erővel. 

Ha az Ugart kelt törnünk aktivista programbeszéd, a cselekv ő  sza-
badkőműves propagandabeszéde, akkor a Te vagy a legkegyetlenebb: id ő  egy-
részt mélyeb! len gyökerezik Szenteleky biológiai meghatározottságú termé-
szetében, más.a,:szt pedig az id ő  és a saját lelkiismerete diktálta követelmé-
nyeket is nekiszegezi bujdosásra, betegsége miatt lustálkodásra hajlamos 
önmagának. Az eredmény. itt olyan sajátságos expresszionisztikus líra, 
amelynek hangulatát a nyugtalanság határozzza meg. A költ ő  maradna, 
elhagyná magát, de képtelen megfeledkezni róla, hogy neki indulnia kell 
valahova. A kimozdulásnak ez a bels ő  kényszere a „Tovább kell menni!" 
önfelszólításszerű  refrénjében jelentkezik. E prózaversben Szenteleky életé-
nek drámai magva válik érzékelhetővé. Fáradt impresszionizmussal, réved ő  
romantikával, önfeledt rokokóval felesel itt a korparancs, amely humanista 
tartalma ellenére is a kegyetlenség érzetével ny űgözi le a költőt. S ez az, ami 
senki másra nem jellemző, csak Szenteleky Kornélra! Azt kell tenni, ami 
legbelül ellenére van a költ őnek, s ezért nem ünnepelheti diadalát a felsza-
badultság, hanem a tehetetlenségi nyomaték mutatkozik meg a maga 
nyűgösségében. Amin tehát az expresszionista költ ő  túllép, azon Szenteleky, 
az akadályokat szemlézve, csak túllépni igyekszik. Az expresszionista az 
akarat szabadságát ünnepli, Szenteleky szinte kétségbeesik az akarat elke-
rülhetetlensége miatt. Ám nem olyan nagy mértékben, hogy emiatt a. rémület 
expresszionizmusáról beszélhessünk. Mert jellemző  módon a vers főnévi 
igeneveit a verskezd ő  „szeretek" igealak vezeti be. Vagyis itt is a vágyat, 
kívánságot emeli ki a költő, hiszen az egész költemény az ő  legbenső  von-
zalmainak a tömény és törékeny leltára, amelyet a korparancs, vagyis a 
cselekvő  humanizmus megsemmisítéssel fenyeget. Az tehát, ami legbelülr ől 
jön, szemben áll az id ővel, a mozgással, költőnk tudniillik, hedonista ösztö-
nére, kiéletlen életvágyára hallgatva, a leggszívesebben megállítaná az id őt 
Szerinte legjobb volna „egy olasz este megállítani a Nagy Mutatót: zúgna a 
tenger, lihegnének a szegf űk, és enyém lenne az élet..." Ezzel eredetivé is 
válik a vers, melyben, miként itt láthattuk is, reminiszcencia szerint van jelen 
az expresszionizmus. 

Hasonlóképpen az olasz forradalmárnak ajánlott Testvéri köszönt ő  is 
csupán közeledés az expresszionizmushoz. A kezdet ugyanis egyértelm űen 
újromantikus-impresszionista: „Az estnek könnyes, ibolyás ködében. / ott 
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púposodnak a Lipari szigetek." Csak a folytatás tartalmazza a jóra esküv ő  
moderneknek az ismert frazeológiáját és gesztusát: „Kinyújtom karom és 
kiáltom: I —Testvére Veled vagyok!" Itt akár epigonizmusra is gondolhatunk, 
ám a költő  résen van, s ahelyett, hogy behódolna a divatos irányzatnak, 
elsősorban saját lehetőségeire, lényére ügyel. Ezért a következ ő  sorok em-
berileg hitelesek és esztétikailag is elfogadhatók: 

És mi mind, akik a Tiéd vagyunk, 
gyengék vagyunk, mint békés pálmaág, 
mellyel harcot vívni nem lehet. 
Nincs fegyver, harag, hatalom a kezünkben, 
s ezért nem adhatjuk Neked vissza 
a munkát meg a szabadságot. 

Több itt a magyarázat, mint a világot teremt ő  költészet, mégis érezzük 
az eltökélt humánumból eredő  emanációt, s ez valóban Kassákék és Csukáék 
közelében láttatja a verset s valemennyire a költ őt is. Mégsem egészen 
meggyőzően, minthogy a továbbiakban Szenteleky forma szerint is exp-
resszionista akar lenni, tehát azt er őlteti, ami nem megy neki. A Fény, a Béke, 
az Eszme, a Kelet és a Világosság allegóriái idegenek ugyanis a költ ői 
szótárától: nem mozgalmi ember ő, s még csak remény sem fűzheti a kom-
munizmushoz. Emiatt némileg mesterkéltnek, alkalminak találjuk az orosz 
forradalmárnak ezt az együttérz ő  ünneplését. 

Mindazonáltal a másokkal, a boldogtalanokkal vállalt szolidaritásnak a 
szavai vallomásértékűek, ezért nem mindig hangzanak rosszul. Szenteleky 
a néhány ilyen megnyilatkozásában a hozzá legközelebb állókat nevezi meg. 
(Néhányszor a szónak szoros értelmében, minthogy korán elhunyt húgára 
több versében céloz s ugyanakkor terjedelmes verseit ír őt önfeláldozón 
gondozó, mostoha sorsú édesanyjáról.) A szenved ők, a megalázottak, a 
kizsákmányoltak az ő  testvérei, így tehát az ő  világának szerves része a 
Szerencse kereke című  vers impresszionista körképe, hiszen a felsorolt név-
szók jelentései többé-kevésbé rá is érvényesek. 

Mikor azonban a croupier eléd teszi 
a zsetonok tarka vagyonát — 
őrájuk gondolok, az éhez őkre, 
a fáradtakra, az izzadókra, 
a dolgozókra, a milliókra, 
a mocskosokra, a nagyon jókra, 
a tűrőkre, a Krisztusokra, 
akikkel gúnyt űz a játék, 
de akik nem zúzzák össze 
a Szerencse kerekét. 

Ugyanebben a nyughatatlan szellemben íródott egyik legsikerültebb 
verse, amely a Levél a kedveshez kés ő  éjjel címet viseli. Ennek az a különleges-
sége, hogy költőnk itt (1931-ben) már képtelen szerelmi képzelgésekbe me- 
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nekülni. A költemény valójában a bels ő  feszültség feloldhatatlansága miatti 
méltatlankodás. Szenteleky nyíltan bevallja a kedvesnek (és az olvasónak): 
aggálya és felelőssége nem engedélyezi számára a fantáziának hosszú éve-
ken át fogyasztott kábítószerét. A kellemetlen hírek formájában a korábban 
kiközösített világot engedi magába áramlani Szenteleky. Nem juthat tiál a 
kínzó kérdéseken, a megnevezett problémákon: „Mint a vak, aki idegen 
világba került, botját elvesztette, / tétován tapogat, a leveg őt reszketve / 
fogdossa. Hova megyek? Hova megyünk? / Világos választ ki adna nekünk? 
/ Otvenmillió a munkátlanok száma..." Az emberiségi gondoknak ilyen 
kötött formájú leltározásával nyilván azoknak az érdekl ődésére is számít, 
akik korábban, mint életidegen költőről, nem vettek tudomást róla. A társa-
dalmi igazság tekintetében legbelül fiatalkorától kezdve baloldali Szent-
eleky most végre kinyilváníthatja rokonszenvét, anélkül, hogy politikai párt 
szószólójává válna. S eközben önmaga ellen küzdve vállalja önmagát. Fá-
radtan merengő  énjével most nem a muszáj-Herkulesség elkerülhetetlensé-
gét s ugyanakkor ennek reménytelenségét állítja szembe, az álmodozásba 
menekülve. Ehelyett egyrészt elutasítja a giccs pótkielégülését, másrészt 
pedig felhúzza panaszainak zsilipjét, jóllehet a felsorolt bajok eleve közös-
ségiek, tehát ;-m pusztán az egyéni bajok hiteles feltárása révén válnak 
egyetemessé. Íme az alkotói lelkiismeret, a kulturális akcióprogram és a Neue 
Sachliehkeit milyen sorokat írat vele: 

Ha tiszta lenne a láthatár s falat 
nem látnánk sehol. Ó, sápadtkezű  kedves, 
ne haragudj, de erről álmodni üres 
buborék-játék. Hallod, mit mond a rádió? 
A munkátlanok száma ötvenmillió. 
Halál, materializmus, gázbomba, 
Hitler, Al Capone, földrengés, India... 
Fáradt vagyok, aludni kéne már, 
az álomban nincs talaj és határ. 
Bután horkolni! S ha felnyitnám szemem, 
megpillantanám, egy riadt reggelen, 
mint úszó, hívó messzi délibábot, 
az igazi embert s igazibb világot. 

A vers befejezése nem műoptimizmus. Szenteleky radikálisan elveti az 
új romantikus cafrangokat és kimondja: a világ jobbra fordulásának látszata 
csak illúzió. Elkerülhetetlen az alkalmi remény, de err ől tudni kell, hogy csak 
egy bizonytalan lehetőség a fedezete. 

Akkor igazán hiteles Szenteleky költ ői hangja, ha saját sorsát fejezi ki, 
anélkül, hogy siránkozna. A Kakas az esőben címéi versét azért kell a jobbak 
egyikének tartanunk, mert olyan öntörvény ű  valóságot alkot meg benne, 
amely — mint egyetemesít ő  erővel rendelkező  kép — nem csupán az ő  lényét 
fedi, hanem mindazokét, akiknek kísérletei meghiúsultak a körülmények 
fölülmúlásában. Mindazonáltal ennek a költ ői látomásnak is alig van köze 
az expresszionizmushoz. Az esőben ázó kakasnak a képe klasszicisztikusan 
metszett, naturalista hangsúlyokkal és impresszionista árnyalatokkal. 
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Sorsszimbólumokról, költői allegóriáról van szó, mert „a falusi utca híglev ű  
sarában / behúzott nyakkal gubbaszt" ó, aki nyilván eltévedt, s most való-
színűleg a fejedelmi múltról álmodozik, miközben „egy kis paraszt hajít 
röhögve / törött, sáros cserepet feléje", lényegében ugyanazt mondja, mint 
a költő  legtöbb verse és az Úgy fáj az életnek a darabjai, csak közvetve, tehát 
objektiválva s ezért igen gatlásosan. Fontos itta hangzásnak a méltósága, 
amely azonban csak a letűnt időket illetheti: „Ó, hajnal hírnöke, hol van a 
peckes lépés, / a büszke nyak, a tollak ünnepi fénye?" S e visszatekintésben 
mintha az expresszionista izzás egy hiteles pillanata avatkozna közbe: „mi-
kor parancsoló szavára vérvörös isteni tányér / emelkedett a pajta fölé..." 
Másutt aligha, hiszen, ha néhol halmozódnak is az igék (álmodik, ázik, 
gubbaszt, mélázik), akkor el őször is ezek már önmagukban is a passzivitás-
nak, a melankóliának a kifejezései, azután pedig az őket bevezető  állapot-, 
illetve módhatározó s ennek jelz ője („árván, megható megadással") még 
egyértelművé teszi azt, ami különben is nyilvánvaló. S ha ehhez még — 
egyúttal a vers befejezéseként is — „az átkos, fénytelen bácskai sárban" 
helyhatározója és annak jelz ői is társulnak, cáfolhatatlanná válik a tény, 
miszerint a kétségbeesés Szentelekynek ebben a versében sem válik sikollyá, 
indulatos tiltakozássá. Az ő  kakasa ugyanis nem a jövő, a hajnalhasadás, 
hanem a múlt, vagyis — még pontosabban — a köldöknézés felé fordul. Beteg, 
életunt, s ezt az állapotot a költ ő  nem lázadó módon jeleníti meg. A jelzők 
túltengése egyébként több helyen is a még nem teljesen leküzdött stílroman-
tikára hívja fel a figyelmet: „lehunyja lázas, vizes szemét,/ szederjes taraj áról, 
ázott, mállott tollairól..."; „A rekedt, beteg, panaszos csuklásra senki sem 
figyel...."; „a nagy, fényes és forró tányér sem izzik át..." Az együttérzés 
kiváltása, a megértetés a költ ő  célja; s ugyanakkor a beletörődés szükség-
szerűségének az elhitetése. S ami nincs közvetlenül a versben, de végs ő  
célként feltétlenül a hátterében rejt őzik: az olvasó eszméltetése, állásfogla-
lásra kényszerítése. Csakhogy ez legfeljebb imitt-amott érinti az avantgárd-
nak a módszereit. S ugyanez vonatkozik a Naplóban közölt Verebek az orgonán 
című  versre is. Itt a tikkadt júliusban orgonafán gubbasztó madarak árasztják 
magukból a reménytelenséget. Nem expresszíven, hanem a névszóhalmozás 
impresszionista módszerével, a hiábavaló létezés allegóriáiként. Egyébként 
a zeneiségnek a másodrangú szerepe és a sejtelmes többértelm űség, a misz-
ticizmus folyamatos jelenlétének hiánya miatt beszélünk szívesebben alle-
góriáról, mint szombólumról Szenteleky szóban forgó versei kapcsán. A 
hozzájuk hasonlók között az Ákácokaz őszben című  tekinthető  kivételnek. Az 
akác itt az egész versen végigvonuló sorsszimbólum, amely az eredeti szán-
dék szerint talán szintén allegória akart lenni, nemhiába vitatkoztak már 
többen is a jelentésével kapcsolatban. Értelmezése aligha függetleníthet ő  
attól a ténytől, miszerrint az akác a szabadk őművesség szimbóluma. Talán 
ez ad magyarázatot arra, miért nem egy konkrét fáról vagy facsoportról szól 
a vers. Csak az mond valami konkrétat, hogy a színhely Bácska. „Állnak 
csendben, árván a csatorna mentén, / állnak szerteszórva a Tisza vidékén..." 
A kiszolgáltatottság, a h űség, a röghöz kötöttség, a testvériség üzen itt a 
magukra hagyott akácok jelképén keresztül. 

Ahogyan költőnk az életterében korlátozott, létében a civilizáció által 
nyomorgatott vadállat helyett a hátsó udvar bens őségéből védtelenül az 
utcára tévedt kakast vagy a nyár tüzében tehetetlenül szenved ő  verebet 
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ábrázolja, mint az elveszettségnek, a hontalanságnak az allegóriáját, s ezzel 
a romantikus naturalizmus érzelemvilágát választja, ugyanígy az Őszirózsák 
a fűtő kezében is mellőzi a mozdony látványában eleve benne rejl ő  expresszív 
lehetőséget s az élet durvaságának és a szépségnek a feloldhatatlan kett ősé-
gén borong. Itt már — miként az akácokkal kapcsolatban - inkább szimbólu-
mokról, mint allegóriáról kell beszélnünk, mivel a mozdonyon kívül sem a 
fűtőnek, sem pedig a rózsáknak a jelentése nem egyértelm ű . Valójában 
szimbolikus jelentéshátterű  naturalista életképet alkot Szenteleky ebben a 
költeményében. A mozdony ugyanis nem lelkesít ően vagy rettegést kelt őn 
világhódító gép, a fűtő  pedig nem a hatalmába került anyagot céltudatosan 
irányító isten s nem is a technika vívmányát az emberek leigázására felhasz-
náló ördög. Szenteleky egy nyomorúságos bácskai vicinálist mutat be, mely-
nek füstjét, annak keserűségében, „vágyó, váró lelkek lemondásá"-hoz ha-
sonlítja, az „öreg, nyűtt mozdony"-t pedig „piszkos, pöffedt, vén paraszt"-
hoz. Noha „rongyos Belzebub"-nak titulálja a fűtőt, ily módon csak a külse-
jét minősíti. A fűtő  lelkében ugyanis az eszmények iránti vágy ég, különben 
nem venné kezébe a szénrakáson hever ő  őszi rózsákat, nem muzsikálna 
benne „a szépnek vékony, halódó dallama...", s nem álmodna éjjel azzal az 
asszonnyal, „akit egyszer a moziban látott". Szenteleky többi versének isme-
retében ezt a költeményt is közvetett vallomásnak kell tekintenünk. Némi 
erőltetéssel úgy is fogalmazhatnánk, hogy a vicinális a nagy nehezen létre 
hozott folyóiratra, a fűtő  viszont, fájdalmas mosollyal magára a szerkeszt őre 
utal. Arra a valakire, akivé a korábban mindig finomkodó orvosa tájirodalom 
melletti elkötelezettsége során egyre inkább lett. Mindenképpen az ízlésé-
ben kénytelen-kelletlen megalkudott esztétának a sajátos önkritikájaként 
kell tehát olvasnunk az Őszi rózsák a fű tő  kezében című  verset, akkor is, ha a 
mozdonynak és a fűtőnek az allegóriaként való felfogását nem vállaljuk. A 
hangsúly itt is a valóság és az eszmény közötti távolságnak az áthidalhatat-
lanságán van. Ami van, az alsóbbrend ű, mocskos; amit tenni kell, az nehéz 
és hiábavaló; ami magasabbrend ű, az tovatűnő  jelként (hervadó őszirózsa-
ként) ad hírt magáról: beteljesülést — itt „tiszta fehér asszony" formájában — 
csak az álom hoz. 

Az ugyancsak antológiába került Tavasz a hosszú tél után is a bánatos 
passzivitásnak állít emléket. Pedig a mozdony és a f űtő  mellett a hosszú telet 
követő  tavasz is nagyszerű  ürügy lehetne az expresszív üzenetek megfor-
málására. Nem; Szenteleky kikeletre reagáló öröme nem terjed túl a rövidebb 
első  versszakon s az impresszionista kifejezésmódon. Ha ugyanis a „t űzpiros 
virág" még „lángol az oszlopokon", a „mimózák" már csak „remegnek", a 
„szegfűk lihegnek"; „az élet" viszont „oly duzzadt, gazdag, illatos". A befe-
jező  sor pedig igétlenül közhelyes: „Annyi virág és annyi fény!" A második 
versszak ezzel szemben a költ ő  télies, tavasz által még érintetlen kedélyér ő l 
szól, amely jellemző  módon aktivitás helyett „puha, hosszú ujjak"-ra vár, 
amelyek majd eltávolítják „a komor, keser ű  napok kérgét", félresimítják az 
„elfonnyadt sóhajok avarát, / ellobogott vágyak hamuját / és meg nem 
mutatják benne... a tavaszt..." Szenteleky tehát legbelül ugyanaz maradt, 
aki volt, s ezért költői hangneme sem változhatott meg lényegesen. Nyelve 
nem áraszt magából új energiát, versei sajátos módon keveset tükröznek 
abból az aktivista lendületb ől, amely szerkesztői vállalkozását jellemzik. A 
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költő  (tehát legbelül az ember) nem tart lépést a lelkes és állhatatos közéleti 
emberrel. 

Néhol azonban az igyekezetét is kifejezi. Nem csupán az egyetemes 
humánumhoz, hanem a tájhoz is kapcsolódó etikai elkötelezettségének 
legegyértelműbben a Szélmalomharc című  ismertebb költeményében ad for-
mát. Ebben (aligha függetlenül attól a körülményt ől, hogy a vers 1932-ben 
jelent meg) a költői én és a durva bácskai valóság, a Bácskai éjjelben tapasz-
talható metafizikai elszigeteltség helyett, dialektikus kapcsolatban vannak 
egymással. A harc Don Quijote-i, tehát az adott körülmények között értel-
metlen, de aligha távlattalan, hiszen a harcolókat többes szám első  személy 
jelölt: Vagyis a reménytelen küzdelemnek az Adyra emlékeztet ő  pátosza egy 
új, kiteljesülését mindazonáltal meg nem ér ő  nemzedéknek az indulója lett, 
s emellett a mindenkori fiatalságnak a buzdítója az eszmények meredek 
kapaszkodóin. 

(Folytatjuk) 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

MÁR CSAK A FÖLD NYÚJTHAT BÉKESSÉGET 
BÚCSÚ SZABÓ CSEH MÁRIÁTÓL (1916-1994) 

Gyakran beszéltünk a múltban színházról, színészről, akit néha-néha művésznek 
és művésznőnek is neveztünk, de arról, hogy mennyit érdemel hálából és tiszte-
letből, sohasem szóltunk. Egyszer azonban err ől sem feledkezhetünk meg: akkoi 
amikor — rendszerint elfeledve mindenkitől — csöndben távozik az élők sorából. 

Az idén — érdemeit hangoztatva — vettünk végs ő  búcsút Majoros Katitól, a 
szubrettől és primadonnától, aki a legkönnyebb műfajban, az operettben lángolt 
és gyújtotta színpadon, néz őtéren. Mozgékony, robbanékony alkat volt, de aztán 
feladta, nem bírta tovább. Nem tudott megküzdeni az élettel, amely sokat adott 
neki, majd úgyszólván mindent elvett tőle. Maradtak az emlékek: nagyestélyiben 
a Mayában, a Bál a Savoyban, „lepke" A kaktusz virágában és töpörödött anyóka a 
Csáth-misztériumban, utolsó szerepében 1985-ben abban a régi, megnyomorított 
színházban. Egyébként a Bloody Maryben lépett utoljára színpadra, pontosabban 
Šerbedžija ölében búcsúzott a hazugságok világától. Nem tudta elviselni az élet 
üresjáratait, teljesen akarta élni a színész életét, de aztán teste-lelke elfáradt. 

1994. április 29-én még egy színészn ővel lettünk szegényebbek. Szabó Cseh 
Mária harminc évet áldozott életéből a mi ágrólszakadt, sorsüldözött szín-
házművészetünknek s mindvégig — az els ő  naptól az utolsóig a szabadkai magyar 
társulat tagjaként — alázatosan szolgálta népét. Nehéz most a múltból felidézni 
szerepeit, de emlékezünkben megmarad az a nagy és hatalmas asszony, aki 
emberséget sugárzó tehetségével Bertolt Brecht Kurázsi mamcában az élet, a világ 
ellentmondásaival találta magát szembe, s ekkora néz ő  szemében megsemmisül-
hetetlennek látszott Görnyedten, az eltiport emberrel eggyé válva húzta nyomo-
rúságos talyigáj át a színpad sötétjébe, nemis sejtve talán, hogy ezzel a szerepével 
színművészetünk legendáj ává n őtt, habár akkormár elmenőben volt a színházbóL 
Az életmű  lezártnak látszott. Szabó Cseh Mária beért, a csúcsra érkezett, s minden 
okos művész ilyenkor távozik a színr ől. 

A másik szerep, amely színészi pályáját behatárolja, Mary Tyron Eugen 
O'Neill Utazás az éjszakába c. drámájában. Elveszettnek láttuk a hatalmas díszlet-
képben, majd gyerekesen örömtelinek A sorsgondolatokat görget ő  színjátékban 
olyan volt, mint maga a színészélet A színre lépés pillanatában szomorú áldozata 
a világnak, amelybe beleszületett, ugyanakkor — néhány másodperc múlva — 
erőtől duzzadó, akaratos nő. Ezzel a szerepével vezet ő  színésszé emelkedett 
Romhányi Ibi és Heck Paula mellé. Sikeres-fáradt színészn ő, sikerekes-fáradt 
asszony. Szemünk láttára tudott éveket öregedni — mint például Vörösm 
Csongor és Tündében Mirigy boszorkányként —, tudott behízelg ően súgni-búgni 
a szerelmesének Lorca Véres menyegzfjében volt valami démoni, túlvilági a hang-
jában, amikor a balsorsról szónokolt. Vallotta azt, amit tisztességes szándékú 
színházunkban nagyon kevesen vallottak: a szabadkai magyar társulat létezésé-
nek értelme a vidékjárás, az a misszió, amelyet még 1960-ban Dévics Imre szánt a 
máshoz, lassúbb élethez szokott színészeknek Gondolatait átvitte a rivaldán. 
Szervezett, hangos szóval hívott társakat a Nagy Munkához, s közben elvesz-
tette fiát, a rendez őt, akinek irányítása mellett gyakran a legm űvészibb 
fokon hirdette, népszer űsítette hivatását, majd élettársa, István nélkül ma- 
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radva elzárkózott mindenkit ől. A színházban Máriát is besározták, mint általában 
mindenkit ezen az átokverte égtájon. Sokat szenvedett, s végül már a szellem 
akarata sem tudta életben tartani. 

Kikindán született 1916. március 3-án. Az észak-bánáti városban sokáig a 
Gazdakörben műkedvelősködött, majd 1945-ben, férjével együtt, szerencsét pró-
bált azon a színésztoborzón, amelyiken az új magyar színház társulatát alakították 
meg. Szabó Cseh Mária az együttes alapító tagja lett. Számára attól a naptól kezdve 
a színészet volt az egyedüli és természetes életforma. A szabadkai néz ők először 
Branislav Nušić  Gyanús személyében láthatták, majd Háy Gyula Tiszazugában. Első  
nagyobb sikerét Molnár Ferenc Liliomában aratta, amelyben Julit tolmácsolta 
bájosan, egyszerűen, ösztönösen, mert ő  is ösztönös színészként vállalta a munkát, 
majd až évek során mindent megtanult, mindent elsajátított a szakmából. 

Magányában ritkábban gondolt a színházra, s a telefonja is néma maradt 
Elfelejtettük, elfelejtették Tavaly már nem üzent senkinek, színházunk további 
sorsáért sem aggódott Erezte, tudta, hogy a biológiai léttel nem lehet csatázni - 
ennek a harcnak csak egy gy őztese van , néha azt mondta, hogy a színész a 
színpadon számtalanszor meghalhat, de az életben csak egyetlenegyszer, s ez a 
halál a legőszintébb. A Brecht-drámában énekelte: „Elmúlt a tél. Süss fel, te nap! / 
Új fű  borult a holtra már, / De aki még nincs föld alatt, / Kapcát cserél, talpra áll." 
Ő  már nem állhat talpra. Az étke néha mócsing volt, mint megannyi magyar 
színészé, néha a szélnek sem tudott ellenállni, de a színész önmagát mindig az 
örökkévalóságban látja, s lám-lám lapjaink is alig emlékeztek meg róla. 

Ég veled, Mária! Nekünk, szegény ördögöknek, népszórakoztatóknak, bo-
hócoknak már csak a föld nyújthat békességet és védelmet 

Jelentősebb szerepei: Háy Gyula: Tiszazug (Zsófi, 1945), Molnár Ferenc: Liliom (Juh, 
1947), Kacsóh Pongrác: János vitéz (Gonosz mostoha, 1947), Charles Dickens: Házitücsök 
(Peerbinglené, 1948), Makszim Gorkij: A Zselyeznov-ház asszonya (Natália, 1949), Branis-
lav Nušić: A megboldogult (Rina, 1950), Henrik Ibsen: Kísértetek (Helene Alving, 1950), 
August Strindberg: Júlia kisasszony (Júlia, 1951), Szirmai Albert: Mágnás Miska (Marcsa, 
1951), William Shakespeare: A makrancos hölgy (Kata, 1953), Lilian Hellmann: Kis rókák 
(Regina, 1954). Molnár Ferenc: Delila (Ilonka, 1954), Tudor Muscatescu: A Titanic-kering ő  
(Miza, 1954), Dario Niccodemi: Vakarcs (Vakarcs, 1954), William Shakespeare: A szentivá-
néji álom (Puck, 1954), Charles Dickens: Copperfield David (Micawbemé, 1955), Arthur 
Miller: A salemi boszorkányok (Abigail Williams, 1955), Federico García Lorca: Véres 
menyegző  (Anya, 1956), John Priestley: Ádám és Éva (Helen, 1956), Jean De Hartog: 
Útitársak (Nő, 1957), Gabriela Zapolska: Finom úriház (Hezia, 1957), Makszim Gorkij: 
Éjjeli menedékhely (Anna, 1957), Oscar Wilde: Csak Szilárd legyen (Miss Prism, 1958), 
Barta Lajos: Szerelem (Nelli, 1958), Ivan Cankar: Betánia királya (Hanna, 1959), Ray 
Lawler: A tizenhetedik baba nyara (Olive, 1959), Richard Nash: Az es őcsináló (Lizzie 
Curry, 1960), Otto Fischer: Kimenő  (Marie, 1961), Max Frisch: Biedermann és a gyújtoga-
tók (Babette, 1961), Pavel Kohout: Ilyen nagy szerelem (Petrusné, 1962), Miroslav Krleža: 
Léda (Klara, 1963), Branislav Nuši ć: Dr (Mara, 1965), Marcel Mithois: Férjvadászat (Coco, 
1967), Robert Thomas: Nyolc nő  (Mammy, 1967), Örkény István: Tótét (Tótné, 1967), 
Guilio Scarnacci-Renzo Tarabusi: Kaviár és lencse (Matilde, 1968), Claude Magnier: Egy 
bőrönd boldogság (Banierné,1%9), Bertolt Brecht: Kurázsi mama (Kurázsi mama, 1969), 
Eugene O'Neill: Utazás az éjszakába (Mary Tyron, 1970), Szakonyi Károly: Adáshiba 
(Anya, 1970), Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Mirigy, 1971), Anton Csehov: Sirály 
(Színésznő, 1973), Németh László: Villámfénynél (Anya, 1973), William Shakespeare: 
Romeó és Júlia (Capuletné, 1975). 
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Herceg János 85 éves 

IGÉNYESSÉG, SAJÁTOSSÁG 

Évtizedekkel ezel ő tt így fogalmazta meg Herceg János a vajdasági magyar 
irodalom programját és legfőbb kritériumát: „az irodalom igényével csak 
akkor léphet fel ez a mozgalom, ha eredményeit az egyetemes irodalom mérté-
kével lehet mérni, tartalmában pedig az itteni sajátságokat örökíti meg." Afelől 
sem hagy kétséget, hogy mit érte sajátságokon: „olyan irodalmat kell terem-
teni, melyben a bácskai vagy bánáti paraszt a maga eredetiségében, sajátosságá-
ban kap alakot." De van-e vajon ilyen eredetiség és sajátosság, s ha igen, 
miben áll az? „Ha az orosz muzsikhoz hasonló típust nem is tudott ez az 
irodalom teremteni, az korántsem jelenti, hogy bácskai típus nincsen. Igenis 
van, s ez a bácskai ember régen és ma is az itt élő  népek egymásra hatásából alakult, 
s olyan sajátságos, hogy egyedülálló, ami nem is csoda, hisz talán nincs még 
egy hely a világon, ahol ilyen sz űk területre összeszorítva annyiféle nép 
élne, mint itt." (Kiemelések: J. G.-t ől.) 

Kétségkívül rendkívül igényes program, igen magas mérce, kivált ha 
szem előtt tartjuk a kedvez őnek éppen nem mondható körülményeket, 
melyek közepette a „mozgalom" maga elé t űzte a vajdasági magyar irodalom 
megteremtésének célját, s az el őzményeket, hagyományokat, melyekb ől el 
kellett indulni. Herceg János azonban erre tette fel az életét, s mivel a sors is 
kegyes volt hozzá, hosszú élettel és töretlen alkotóer ővel áldva meg, párat-
lanul gazdag és sokoldalú, sokrétű  életmű  megalkotását tette lehet ővé szá-
mára a vajdasági — és nemcsak a vajdasági! — magyar irodalom és az olvasók 
javára. A bibliográfia tanúsága szerint az elmúlt hat évtized alatt nem keve-
sebb, mint 35 önálló kötettel gazdagította irodalmunkat (Viharban, 1933 — 
Régi dolgainkról, 1993), nem számítva a megismételt kiadásokat, a szerb, albán 
és ruszin fordításban megjelent m űveket és az 55 kötetnyi műfordítást a 
szerb és horvát irodalomból. Pedig még az sem adatott meg neki, hogy 
mindig főállású író legyen, de a „mindenességet" is tudatosan vállalta, mint 
kisebbségi írósorsot, hisz — amint maga vallotta — sosem tudott kizárólag író, 
azaz szépíró lenni, mert mindig szenvedélyesen érdekl ődött a közélet iránt 
is. S a műfordítást sem kenyérkeres ő  robotnak tekintette: „Én a t őlem telhető  
módon a szerb és magyar közeledés és barátság és szellemi szimbiózis ügyét 
igyekeztem előmozdítani úgy is, mint többszörös szerkeszt ő, elbeszélő, író, 
esszéíró és fordító is." 

Mint láttuk, Herceg Jánosnak a mindenesség mellett is igen impozáns 
életművet sikerült megalkotnia. S nemcsak mennyiségre, hisz az mit sem 
mond egy művészi alkotói opusról. De a hercegi életm ű  valóban az egyete-
mes irodalom mértékével mérhet ő, legfőbb értéke pedig, hogy ezt össze 
tudta egyeztetni a sajátosságok kifejezésével. Nyissuk fel bárhol bármelyik 
könyvét, riport-, esszé-, elbeszélésgy űjteményét vagy regényét, a bácskai, 
vajdasági típussal találkozunk, s ezt a típust, a maga sajátos környezetében 
az összes művében elszórt vonásokból mintegy mozaikkockákból rakhatjuk 
össze. Herceg ugyanis nem a nagy kompozíciók mestere, igazi m űfaja az 
elbeszélés, az esszé, a tárca, de az elbeszélés olykor kisregénnyé teljesedik 
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ki. De az ilyen műfaji megkülönböztetésnek írónk életm űvében nincs is külö-
nösebb értelme, mert írásai m űfajtól, terjedelemtől függően ugyanarról az 
igény(esség)ről tanúskodnak. Egyáltalán nem véletlen, hogy amikor végre 
1977-ben, a sorrendben 21. (!) önálló kötetéért (Embersor) odaítélték neki a 
Híd-díjat, így okolta meg döntését a bírálóbizottság: „e m űve igényben és 
megvalósulásban oda sorolható az elbeszél ő  és regényíró eddigi életm űvéhez." 

Valóban oda sorolható, mert amit ő  művel, ha „visszanéz" akár a köze-
lebbi, akár a távolabbi múltba, „az nem faktográfia, még kevésbé történelem, 
hisz a történelmi igazság különben is relatív, és megítélése korok és helyze-
tek szerint változik"; ezek az ő  „álkalandozásai" (egy helyen „alkati hibájá-
nak" mondja) csupán „ürügy a merengésre", ám ez teszi lehet ővé számára, . 

hogy eközben ne „a megtörtént h űséghez" tartsa magát, hanem „az annál 
igazabb valóságot" ábrázolja. 

Herceg János mindenkor tudatosan és teljes felel ősséggel vállalta, vál-
lalja ma is a kisebbségi író szerepét és feladatát, vállalta és teljesítette akkor 
is, amikor ez nem volt éppen „divatos" magatartás errefelé. Őszerinte ugyan-
is „ha valaki nemzetiségi helyzetben arra vállalkozik, hogy ki is nyomtatja, 
amit gondol és érez, ... akkor az, ha tetszik, ha nem, egyfajta elkötelezettség, 
szerepvállalás"; más helyen így fogalmaz: „a hagyományon kívül anyanyel-
vem, a nemzeti tudaton kívül a szül őföld és haza tudata, környezetem, az itt 
élő  népek, a táj, a mindennapi élet valósága az, ami munkásságomat megha-
tározza." A haza tudata? Igen, még a nyolcvanas évek elején is ezt a 
meggyőződését hangoztatta: „egy nép, amely megtalálta hazáját, nem lehet 
meg anélkül, hogy életét, munkáját és küzdelmeit, érzéseit és vágyait a saját 
nyelvén kifejezésre ne juttassa." 

Tisztában vagyok vele, milyen akusztikájuk van e gondolatoknak nap-
jainkban, amikor számos magyar fiatal és középkorú, köztük számos író s 
más értelmiségi vett vándorbotot a kezébe, hogy új hazát keressen, minde-
nekelőtt az anyaországban. Süketnek és vaknak kellene tettetnem magam, 
hogy Herceg hazatalálásáról — a harmincas évek végén — úgy szóljak, mintha 
az említett elvándorlás nem történt volna, történne; mintha nem tudnám, 
hogy nem karrierizmus vezérelte az elvándorlókat, hanem a közvetlen 
háborús veszély és teljes létbizonytalanság; s mintha nem tudnék az ilyen 
tépelődésekről: „Tehát talajt vesztettem. Ha ugyan volt talajom. Házam, 
hazám. Nem tudom. Régebben sem tudtam. Csak éppen elviselni az életet." 
(Fenyvesi Ottó) De azt legalább lehetett. Balázs Attila viszont ezt mondja: 
„Főfoglalkozásban tehát arra törekszem, hogy életben maradjak". S ugyan-
csak az Ex Sympo veszprémi száma szerint Natalij a Dudas (vajdasági ruszin 
írónő) kifejti: „az ember nem csupán szociológiailag, hanem lelkileg, szel-
lemileg is beépül a mindennapok legapróbb mozaikköveibe, s egyszeri 
talajvesztés után kérdésessé lesz egy újabb gyökérverés lehet ősége." 

Bizony kérdéses. Nagyon sok jel utal arra, hogy igen nehéz, ha nem 
lehetetlen az újabb gyökérverés. Nyilván így érezte ezt Herceg János is ott 
valamikor 1938-ban Budapesten. Egzisztenciális gondjai ugyan nem voltak, 
nem arra kellett törekednie főfoglalkozásban, hogy megéljen, hisz jó állása 
volt a Dante Könyvkiadónál, olyan pártfogó barátai, mint Benedek Marcell 
és Németh László. Mégis hazajött. Persze, nem kellett sem háborútól, sem 
katonai behívótól tartania, de valami fényes egzisztencia sem csábíthatta. 
Ragaszkodott viszont a szül őföldhöz: „én minden irodalmi igyekezetemmel 
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— írta 1982-ben — törekedtem Vajdaság külön szellemi egységét szolgálni, 
mert meggyőződésem, hogy az adminisztratív határoktól függetlenül egy 
olyan konglomerátum ez a Vajdaság, és a vajdasági ember típusa olyan 
sajátságos, meg a vidék is, hogy egyedülálló." 

S azóta is ezt a sajátságos típust, ezt az egyedülálló vidéket írja, a bácskai 
urat, mesterembert, parasztot formálja, ábrázolja a történelmi és társadalmi 
körülményekkel együtt járó módosulásában. Mert igazán számos módosu-
lásnak volt, lehetett tanúja, még többnek járt utána, s el- és álkalandozva a 
múltba olyan közvetlenséggel szól róluk, mintha tanúja lett volna vala-
mennyinek. Persze, mindez nem öncélú kalandozás, hanem a múlt vagy a 
jelen vallatása a legfontosabb tanulságok, a történelmi üzenetek megfogal-
mazása céljából. Mi is lehetne — sajnálatosan — id őszerűbb üzenet a mai 
helyzetünkre érvényesen, mint a következ ő: „Zombor mindig a béke városa 
volt. Ha meg mostan az a vád ellenünk— mondatja Lázár kováccsal —, hogy 
túl akartuk élni a nehéz id őket, anélkül, hogy szembeszálltunk volna a 
szomszédainkkal, hát vállalnunk kell ezt a vádat, mert a zomboriaknak a 
belső  béke volt a fontos, az egymás mellett élés kölcsönös érdeke. Vállalták 
hát a gyávaság bélyegét, mint akik tudják, hogy »gyávának« lenni sokszor 
bátorságot jelent." 

Írta pedig ezt Herceg János 1979-ben! Hol volt akkor még Vukovár, 
Mostar és Szarajevó?! Ám ha van az írói üzenetnek értékmér ője, az a mara-
dandósága, ez pedig onnan van, hogy írónk nem a „megtörtént h űséghez" 
tartja magát, hanem, „az annál igazabb valóság"-hoz. 

S erre figyelmeztet legújabb könyvében, a Régi dolgainkról szólva is: „Az 
elnemzetlenítés gyakorlatának mindig és mindenütt intézményesített szer-
vei vannak. A népnek ebben nincsen része, ha csak fel nem izgatják felülr ől 
jött sugallatok, amelyeket szintén intézményesíteni lehet, ha a szükség úgy 
kívánja. Márpedig gyakran el őfordult különböző  korokban és különböző  
részein a világnak, hogy b űnbaknak állították oda a más nyelv ű, vallású 
vagy nemzetiségű  népeket... Nálunk az els ő  világháború után a központo-
sító kormányzat ugyancsak a nemzetiségek jogfosztásával igyekezett elte-
relni a figyelmet az igazi bajokról." Tudjuk, tudja az író is, hogy nemcsak 
akkor. 

Oldalakon sorakoztathatnám még a pontos fogalmazásokat, a bölcs 
tanácsokat és üzeneteket, a remekbe szabott ábrázolásokat Herceg János 
opusából a mi Vajdaságunkról, annak népeiről, kisebbségi sorsunk sok-sok 
kedvezőtlen módosulásáról, de a mondottakhoz már aligha tehetnék hozzá 
releváns elemeket. Hadd fordítsam a szót inkább irodalmunk nagyja, legki-
emelkedőbb alkotója, alapozója és kiteljesít ője szép jubileuma, 85. szüle-
tésnapja felé. Hadd köszönjem meg neki — hiszem, sokunk nevében tehetem 
— eddigi több mint hat évtizedes önzetlen, áldásos és eredményekben, 
sikerekben páratlanul gazdag irodalmi munkásságát, s kívánjak neki további 
jó egészséget, lankadatlan alkotókedvet és -er őt. 

JUHÁSZ GÉZA 
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A NOVELLAFORMÁK GAZDAGSÁGA 

Nagy nehézséggel találja szemben magát az alkalmiszöveg-író, ha Herceg 
János munkásságának egy szegmentumát akarja kiemelni, mert választásra 
kényszerül. S ez korántsem egyszer ű, hiszen az ő  életműve irodalmunk 
leginkább kiteljesedett fejezete, kor- és sorsfordulókon ível át, miközben 
nemcsak történelmi, hanem irodalmi korszakváltásokat is megélt, irányza-
tokat és divatokat is túlélt. Emellett sajátosan kisebbségi opus Herceg Jánosé: 
a mindenesség kényszerítő  követelményeitől terhes, a versek, elbeszélések, 
esszék, regények mellett programírásokat, szociografikus és helytörténeti 
munkákat, riportokat, visszaemlékezéseket, vallomásokat foglal magában. 

A műfaji sokrétűség mögött azonban felfedezhetjük az állandó jegyeket 
is, azt például, hogy Herceg János eredend ően novellista alkat. Mintha a 
mondandója lenne mindig novellányi: regényei is egyt ől egyig kisregények. 
Verseinek epikus magvuk van, s eredeti formájukban a Magyar Szó tárcaro-
vatában jelentek meg, mindegyik egy-egy sóhaj csupán. Mintha készül ődés 
lenne, bevezető  a nagyobb epikai mondanivaló kifejtéséhez, egy-egy kép 
nagytotálban akár elbeszéléseinek kezdete is lehetne. Riportjai és szociog-
ráfiai írásai is a szépíró szemével készültek, s az elbeszél ő  kelléktár minden 
szépsége megcsillan, amikor a bácskai lelkület és életvitel megfogalmazása 
kerül előtérbe. Az utóbbi néhány évben legnagyobb figyelemmel helytörté-
neti írásait olvassuk, s nyilván nem csupán dokumentumértékük miatt ked-
veljük őket, hanem mert élvezetes olvasmányt nyújtanak, mint nemrégiben 
megjelent Régi dolgainkról című  esszékötete, amelyben minden írásnak külön 
világa, novellai hitelessége is van. S felettébb sajátos módon vallomásaiban 
és visszaemlékezéseiben az egész életm űvön végighúzódó novellaírói at-
titűdöt ismerhetjük fel: Herceg János sohasem állítja magát el őtérbe, mintha 
bizony a kor és eseményei fontosabbak lennének saját érzéseinél vagy 
gondolatainál; sohasem panaszkodik vagy magyarázkodik visszamen őleg, 
igyekszik hűvös és tárgyilagos maradni, s teljes egészében olvasóira bízza 
az ítéletalkotást. S mint ahogy vallomásaiban távol áll t őle az élveboncolás, 
elbeszéléseinek sem sajátja a nagy érzelmi ingadozás, feltárulkozás. Novel-
láinak hősei, bármely korszakát vizsgáljuk is életm űvének, nem mutatnak 
szélsőséges érzelmeket, nem jellemzi őket a viselkedésformák széls őségessé-
ge, örömök és bánatok intenzitásfoka nem ölt botrányos méreteket. Herceg 
János epikai világképének hátterében ugyanis ember és a világ örökt ől fogva 
egylényegű  harmóniájának a felismerése munkál, amelybe az elmúlás tragé-
diája éppoly magától értet ődően, éppoly természetes módon simul bele, 
mint a születés, a keletkezés nagyszer űsége. 

De ne gondoljuk, hogy az alapvetően novellisztikus szemléletmód 
egyhangúságot hoz létre. Herceg János életm űvében a novellaformák széles 
skálája fedezhető  fel, s ha azt mondjuk: Herceg János novellái, korántsem az 
utóbbi években olvasott tárca jelleg ű  szövegeire kell gondolnunk csupán. 
Első, 1926-ban keletkezett novellájában a bohóc motívumát emelhetjük ki, s 
ez a motívum majd alkotásainak kés őbbi szakaszaiban is vissza-visszatér. 
Első  korszakában még aktivista-expressszionista parabolaszövegeket ír, in-
kább sablonokból és hangulatokból építkezve, majd a szürrealista csoda-no-
vella ideje következik. De ugyanekkor írja meg, még a két világháború 
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között, életművének legkiemelked őbb darabját, a későbbiekben ugyancsak 
visszajáró Kekez Tuna alakja köré, amely már expresszionizmusa mellett 
realista életerejével is kitűnik. Majd a könnyed, kedélyes anekdoták és 
életképek rövid kitérője következik, hogy az ötvenes években a leghagyo-
mányosabb értelemben vett elbeszélések jussanak f ő  szerephez, a több szá-
lon futó, feszültséggörbével rendelkez ő, szigorúan szerkesztett emberisors-
ábrázolatok, amely műformának nagymesterét ismerhetjük fel Herceg Já-
nosban. A realista ábrázoláson belül újabb színfoltként az egyes szám els ő  
személyű, szenvtelen el őadásmóddal kialakított monológnovellákat említ-
hetjük, s mintegy utolsó állomásként a némileg átmin ősített, oldott tárcano-
vellát, amelyben fellazul a meseszövés, és újra a hangulatok és megérzések 
jutnak fő  szerephez. A novella szerkezete fellazul, a hétköznapi élet h őseit 
ábrázolja mindennapi helyzetekben, nagy ecsetvonásokkal vázolja fel a 
szöveg tartópilléreit. 

Mai életünk adekvát kifejezésének formáját látjuk az átértékelt tárcam űfaj-
ban. A novellahősök csak úgy tesznek-vesznek, vannak, s amúgy is jelentőség 
nélküli cselekedeteik helyét átveszik a színek, ízek, hangulatok. A színekés ízek 
tobzódását figyelhetjük meg az alábbi novellarészlet mindössze két mondatá-
ban: „A csendélet, amely a sárgaréz kávéfőző  ibrikek, a piros bélű  görögdinnye 
félholdjából s afehér zsírjába fagyott sertéskaraj hegyesen ágaskodó csontjaiból 
állt össze többek között, pillanatok alatt eltűnt a szemünk elől. Már csak a zöld 
mázas boroskancsó maradt az asztalon a szálkás fény ű  poharakkal, ahogy Luci 
fehér teniszcipőjében nesztelenül került és fordult, és nem törődött vele, hogy 
fiúsra nyírott fekete haja minduntalan a homlokába hullt." Ezekben a novellák-
ban az idő  határai kitágulnak, nem kell versenyt futni vele, szinte nem is 
érzékelhető, olyannyira lelassultak a cselekvések, szinte állóképbe merevedtek, 
mint például a Doroszlóról szóló szociografikus szépírói riport lapjain: „Még 
nyári hevével tűz az augusztus végi nap s fülledt déli szél rezegteti a nyárfaerd ő  
lombjait, de kék árnyékukban már ott leselkedik az ősz. Mintha ez lenne a búcsú, 
az elköszönés vagy az ittmaradás most már az én számomra is. Vasárnap van, 
ebédidő  és néma csend. (...) De a rezg ő  nyárfák árnyéka csodálatos képekké 
varázsolja a visszatükröz ődést, ezt a vízi délibábot. Vakítóan fényes prizmák és 
koromfekete hasábok fekszenek el zölden a víz alig észrevehet ő  fodrain, háza-
kat és hegyeket ringatva ebben a nyári búcsúzásban, üde zöld tavaszi réteket 
terítve a szentkúti kápolna hófehér falai köré, úgyhogy a két piros tornyával s 
magyaros mézeskalács-hangulatával már nem a valóság és nem is látomás, 
hanem a falu jelképe. A falué, mely most határtalannak t űnik, mint maga az idő." 

A legfrappánsabb metaforája is színes állóképbe rögzül: a Felhők című  
novellájában olvashatjuk: „Úgy kapták fel s vitték haza holtan, amikor 
egyszer elesett a folyó partján, s piros virágos naperny ője messze gurult 
tőle." Mintha ennyi lenne az élet: egy napernyő, amelyet hosszan görget a 
szél, s elgurult, immár végérvényesen. 

Herceg János impresszionista festményeinek is nevezhetnénk ezeket a 
novelláit, melyek a megállt, mozdulatlan idő  hangulatában jöttek létre. Én 
pedig novelláinak időállóságát hangsúlyozom, az idő  múlásának ellenálló 
műalkotásra hívom fel a figyelmet, most, amikor meleg szeretettel köszön-
töm az írót nyolcvanötödik születésnapján. 

TOLDI ÉVA 

416 

4 



RAGASZKODÁS ÉS ELHIVATOTTSÁG 

Jánosom, évtizedek óta halljuk a hangodat az Újvidéki Rádió hullámhosszán, minden 
vasárnap délben és minden kedden délután. Szinte Látlak lelki szemeimmel, amint ülsz 
a mikrofon előtt, s olvasod az Ereszalji észrevételeket és a Kitekint ő  szövegét, melyet 
doroszlói magányodban, legjobb barátaid: a könyvek és Konjovi ć  képei között vetsz 
papírra, míg ott világít íróasztalodon alelki éberség és az éberlelkisismeretörökmécsese. 
Ugy érzed, a leírt betűk, a papír fehérségén feketén sorakozó szavak — mintha sötét 
jövőnkfelé menetelnének— nem elegendőek, az éter hullámain kell eljutnod avajdasági 
magyarokhoz, közel férkőzni a lelkükhöz, gazdagítani szellemi életünket Mert vasár-
nap délidőben, néhány perccel egy előtt ott ülnek az asztalnál az emberem a magyar 
családok, s odafigyelnek, mit mond a rádió, mit mond a Falum űsorban Herceg János 

Joggal nevezhetnélek akár a rádióhullámok lovagjának is, mert ennyi ideig hűsé-
gesen megmaradni hallgatóid szolgálatában, ahhoz szenvedély, ahhoz kitartás, ragasz-
kodás, elhivatottság szükséges. Mondjam-e, hogy egy kicsit áldozatvállalás is? 

Amit kedden délutánonként mondasz, az mindannyiunk számára, akik ér-
deklődünk a világban történő  irodalmi, művészeti dolgok iránt, akik messzebbre 
akarunk nézni, túl a mesterséges határokon, élményt, felfedezést jelent Még ebben a 
szellemi vesztegzárban is, melybe hibánkon kívül szorultunk, módot találsz, hogy 
meghalld a nagyvilág híreit, tudomást szerezz az irodalom, a színház, a képz őművé-
szet eseményeiről, s beszámolj róla nekünk, akik keddenként délután fél négykor 
azért kapcsoljukbe a rádiót, hogy meghalljuk a szavaidat, gondolataidat, üzeneteidet 

Mert — s ezt most nem neked mondom, akivel annyi éven át éltem együtt az 
irodalmi életet, akinek annyi írását: megannyi megnyilatkozásodat, feltárulkozásodat 
igyekeztem, szerény képességeim szerint, az olvasóhoz juttatni, akinek osztoztam 
emberi és írói gondjaiban, hanem azoknak a hallgatóknak, akik ezen a napon rólad 
hallanak, nemcsak tőled — Te, Jánosom, ennek az irodalomnak, műveltségünknek, 
létünknek a jelképe vagy. Irodalmunk nem létezne a Viharban, a Bors és fald j, az Ég és 
f 'öld, a Leányvári levelek, a Kiáltás a ködből, a Két vajág, az Előjátéc, a Távlatok nélkül. Több 
száz elbeszélésed nélkül. Addig fogirodalmunkfennállni, amíg megvannak könyve-
id, amíg regényeid, novelláid, esszéid, publicisztikád élés hat 

Ha most pesszimista befejezést akarnék adni ennek az írásomnak, melyet a 
hozzád való hűség jegyében mikrofonba olvasok, hadd vigyék a titokzatos, láthatat-
lan rádióhullámok amesszeségbe, hadd hallják aTe hallgatóid, shalld Te magad is, ha 
lehet, akkor azt írnám, hogy Jánosom, abban az id őben, melyben élnünk adatott, 
ebben a véres, átkozott, pokoli időben, amikor a líra hangjánál erősebb a fegyverzaj, 
a repülőzúgás, árvák és özvegyek jajveszékelése, az írott szónak, a szép szónak nincs 
keletje. Mi marad hát nekünk, Jánosom, aki ezzel az irodalommal jegyeztük el 
magunkat egy életre, mindhalálig,s azon is túl? Csakannyi, amennyitmégideírhatok 
a papír alj ára, csak annyi, amennyi id őm még maradt a mikrofon el őtt, előtted, 
magam előtt, mindannyiunk előtt Isten éltessen, Herceg Jánosunk! 

TOMÁN LÁSZLÓ 

Toldi Éva írásával együtt elhangzott az Újvidéki Rádió Szempont c. adásában 1994. 
május 10-én. 
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EGY EURÓPAI ZOMBORBAN - HERCEG JÁNOS 
SZÜLETÉSÉNEK 85. ESZTENDEJÉBEN*  

Ha létezik olyan tény, amelynek újbóli felemlítése Herceg Jánossal kapcso-
latban nem több puszta ismétlésnél, hogyne mondjam, szócséplésnél, akkor 
az annak leszögezése, hogy Herceg János Zombor írója. Zomborban szüle-
tett, Zomborban és Zomborról ír. Ugy is mondhatnánk, a világ végén, a 
szellemi központból szórvánnyá sorvadt vidéken — ám teljes és vitathatatlan 
európaisággal. Emiatt, a világ dolgai iránt kifejezett érdekl ődése, a szellem 
legszélesebb horizontjainak belátása és a tapasztalatoknak magán való át-
szűrése miatt azonban mégiscsak szólni kell Herceg Jánosról, mint Zombor 
írójáról és mint lokálpatrióta világpolgárról is, aki egyszerre bizonyítja 
munkásságában, hogy az európaiság e tájakon se idegen és hogy Európa 
számára se lehet közömbös ez a vidék. 

Egyik méltatója a következ őképpen fogalmazta meg ezt az alkotói vi-
lágpolgárságot: „Aki (...) a Kitekint őt olvassa, az Herceg Jánosnak a napjaink 
művelődéstörténetéhez fűzött széljegyzeteit olvassa, s a kulturális élet kell ős 
közepén érezheti magát: Párizsban és Prágában, New Yorkban és Moszkvá-
ban... habár az írógép Doroszlón, a kis nyugat-bácskai faluban kopog..." S 
mintha csak gyermekkori pajtásaira emlékezne, olyan közvetlenséggel jelen-
nek meg esszéiben Walt Whitman, Peter Weiss, Hašek és Orwell, Teophile 
Gautier, Anatole France, Lukács György és Homérosz... ne soroljam tovább." 

A világgal való kapcsolat jegyében fogant a tavaly megjelent esz-
szégyűjteménye, a teljességében Zombor múltjának szentelt, Régi dolgainkról 
című  kötete. Olyan európai nagyságokról és a művelődési élet alakításához 
elengedhetetlen epizódszerepl őkről emlékezik a könyv oldalain Herceg 
János, akikről a világ inkább számot vezet, minta hazai köztudat. Ismét csak 
szemléltetésként sorolok néhány, Zombor szempontjából fontos nevet: Ju-
hász Árpádét, a festőét, Gozsdu Elekét, az íróét, Papp Dánielét, Szenteleky 
Kornélét, Margalits Edéét, Radics Györgyét, hogy a szépíróknál és a m űfor-
dítóknál maradjunk, de idekívánkozik a történetíró Thim József, a zene-
szerző  Gaál Ferenc és Lányi Ernő, majd a csatornaépítők, intézményalapítók 
és sokan mások, akik munkájukkal, önzetlenségükkel és el őrelátásukkal 
hozzájárultak, hogy mi itt, a századvégen olyan büszkeséggel tekinthessünk 
vissza Zombor múltjára, ahogyan teszi ezt Herceg János teljes életm űvében. 

A művelődéstörténeti munkák mellett ugyanis Herceg János szépírói 
tevékenysége is Zombor-központú. Sorolhatnánk itt a novellákat, Kekez 
Tunát, aki először Herceg tollán elevenedett meg az irodalomban, hogy 
Konjović  Milan ecsetje portréba merevítse vonásait. Zombornak azonban 
egy többsíkú, izgalmas és ugyanakkor helytörténeti dokumentumérték ű  
regényt is szentelt az ünnepelt, az 1989-es Módosulásokat. 

A két világháború közötti Zombor a h őse ennek a regénynek. A város 
életének vérbő  gazdagságú, eleven képén belül a módosulások lüktetését 
tapasztalja az olvasó, amelyek feltárják, hogy az említett id őszakban hogyan 
változott a helyzet, hogyan alakultak a politikai viszonyok, hogyan kaptak 
erősebb hangsúlyt a különbségek a hasonlóságok rovására, hogyan lett azzá 
Zombor, ami ma is. Regényalakjai helyhez és valós személyekhez kötöttek, 

418 



ennek ellenére végtelenül izgalmas a m űben megrajzolt állapot, még a 
múzeum se tárhatná fel ilyen szemléletesen az egykori világot. Az els ő  
világháború előttről olvashatjuk például, hogy a f őutcát keresztez ő  körúton 
kettős sétányt létesítettek, hogy a sétálók mellett azoknak is legyen helyük, 
akik lóháton illegetik magukat. Ugyanakkor ezen a körúton kívül még 
parasztházak sorjáznak, az utcákat reggelenként még csorda járja. 

Gazdag tárháza a regény a városról szóló ismereteknek. Megjelennek 
benne az egykori Zombor lakosai, tanárok, iparosok, papok, keresked ők, 
tisztviselők, ügyvédek, a régi Zombor utcái, házai, fasorai, az Olvasókör, a 
Kaszinó, a vármegyeháza, a városháza, a gimnázium, iparosok m űhelyei, 
boltok, a Városi Könyvtár, a Vadászkürt szálló... 

Herceg János a történeteket és a módosulásokat a megéltség tapasz-
talatával és az időbeli távolság által táplált bölcsességgel szemléli és szemlél-
teti. Nem ábrázol, hanem érzékeltet, minden szava mögött érezhet ő  a leg-
alább félszázados megfontoltság súlya. 

Mintha kifogyhatatlan lenne Herceg János Zomborról szóló törté-
neteinek kútja, amelynek h űs vize európai ízeket idéz, a mai, böjti id őkben 
talán fokozottabban, zamatosabban. Ezért fontos, hogy ki milyen ablakból 
tekint ki a dolgozószobájából: ha a szellem ablakai folyton tárva vannak, a 
kis doroszlói szobából az egész világ belátható. 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ  HELYETT HERCEG 
JÁNOSNAK**  

Több irodalmi esten, könyvbemutatón szerepeltünk együtt János bácsival. 
Első  rangosabb műítészi elismerésre talán akkor tettem szert, amikor ösz-
szegyűjtött elbeszélései megjelenésének kapcsán a zombori bemutatón mél-
tatást mondhattam munkájának általam belátható ívér ől. Találkozásaink 
mégsem az irodalmon belül voltak rendszeresek, hanem a színpadon. Obli-
gát vendégei voltunk mindketten a Magyar Szó és a Dunatáj nyugat-bácskai 
és baranyai élőújságainak; Herceg János, akit az írói nimbusza nem taszított 
a közösségtől távoli szférákba, éppen ellenkezőleg, aktív újságíró-riporter-
ként minden falu szinte minden lakosa ismerte, jómagam pedig rádiószer-
kesztőként vettem részt ezeken a rendezvényeken. 

Az írással foglalkozókat általában feszélyezi a szavakkal szembeni fe-
lelősség tudata, nem színpadra valók, ahol nem elegend ő  a bölcs gondolatok 
tetszetős megfogalmazása és azok szónoki közlése. A közönség a színpadra 
lépőtől elvárja, hogy párbeszédet folytasson vele, figyelje ellankadását vagy 
érdeklődésének felcsillanását, percről percre vele alakuljon az el őadó. Ez 
pedig a közszerepléshez nem szokott, folyton az írógép mögött vagy a könyv 
fölött görnyedőknek nem erénye. Meg hát az él őújságokon, közös szereplé-
seken az ember általában a saját produkcióját igyekszik minél tisztessége-
sebben előadni és nem a másikra figyel. 

Ma ezzel magyarázom katasztrofális mulasztásom, hogy nem figyeltem 
meg, föllépéseiben mennyire autonóm egyéniség Herceg János, mennyire 
nem hagyja befolyásolni, vagy uram bocsá' irányítani, vezetni magát beszél- 
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getőpartnere vagy a műsorvezető  által. Szinte prédikátori átéléssel el őadta 
mondandóját, utána azonban, mint amikor a kagyló összecsukja fedelét, 
befelé fordult, bezárkózott és hagyta a m űsorvezetőt, hadd izzadjon és főjön 
saját levében. Velem kegyesebb kegyetlenséggel járt el: egyszer űen lesöpört 
a színpadról. 

Tóth Lászlónak, a Dunatáj akkori szerkesztőjének támadt az az elvete-
mült ötlete, hogy egyszerre állítsa színpadra Herceg Jánost és engem. Azzal 
a csalafintasággal szedett rá, hogy két író ember mégis jobban megérti 
egymást a színpadon, én írtam is János bácsi akkor megjelent könyvér ől, a 
Módosulásokról, beszélgessek vele err ől a regényéről. Mindez szép is lett 
volna, ha János bácsi is tud a dologról. 

Ültünk a szilágyi művelődési ház nézőterén, várva színpadraszólítá-
sunk; János bácsi apám hirtelen halála miatt vigasztalt. Elmondta, hogy ő  
nálam idősebb korában veszítette el édesapját, és mint minden fiúgyermek, 
csak akkor lett igazán feln őtté, akkor érett a terheket viselni képes csa-
ládfővé. A színen tarka népviselet kavargott, amit János bácsi gyakori „Re-
mekbe szabott, remekbe szabott!" megjegyzésekkel nyugtázott, de azonnal 
kommentálta az „egykézést", a magyarság szemmel látható fogyását, pusz-
tulását. Kettőnk közös szerepléséről szó se esett. Baljós el őjelnek mutatko-
zott a vidéki művelődési házak rákfenéje; egy nyeszlett er ősítő, egy recsegő  
mikrofon még akad, mikrofonállványra azonban már nem futja. Vérbeli 
rádióriporterként ragadtam így magamhoz a mikrofont, gondosan fogalma-
zott körmondatokkal felvezettem kett őnk beszélgetését, kiemeltem a várha-
tó csomósodási pontokat, közben egyre fagyosabban keringett ereimben az 
adrenalin, mert János bácsi kedvesked ő  mosolyán láttam, ő  már nagyon távol 
van, a legkevésbé sem érdekli, amit mondok, sőt, talán csodálkozik is rajta, 
hogy miért nem adom már át a szót. A balsejtelmem beigazolódott: János 
bácsi megköszönte az ifjú kolléga alkalmi beszédét, majd közölte, hogy 
éppen nála van egy írása Szilágyi telepítésének évfordulójáról, és akarjanak 
bármit is a szervezők, ő  ezt kívánja felolvasni. Máris kezében a papír, az 
enyémben a mikrofon, amelyet állvány helyett, ég ő  arccal, zsibbadó kézzel 
tartottam a felolvasása alatt. 

Azóta ez az élmény az egyik legszebb önismereti leckévé lombosodott 
bennem, hiszen János bácsi ekkor vette kezébe a nevelésem. 

FEKETE J. JÓZSEF 

* Elhangzott Doroszlón, Herceg János köszöntésén, 1994. május 12-én. 
** Elhangzott Zomborban, a Zombor és Környéke közéleti szemle élőújságján, 

1994. május 4-én. 
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ÉGTÁJ  

A holocaust ötvenedik évfordulója 

PEJIN ATTILA 

ANTISZEMITIZMUS ZENTÁN A HOLOCAUST ELŐTT 
18. SZÁZAD-1918 

Az „Endlösung": végleges megoldás; egy etnocentrikus, tekintélyelv ű  kö-
zösség drasztikus eszközökkel és más módon történ ő  leszámolása a bűnbak-
kal. Esetünkben egy etnikai kisebbséggel, a zsidósággal. 

A zsidó holocaust egyedülálló sajátossága az el őíteletek történelmi 
kontinuitásban való ébren tartása, felfokozása és kulminálása, valamint az 
alaposság, amely a végső  leszámolás gépezetét beindította, működtette, 
méghozzá Európa több országában megközelítően egyidej űleg. A jelenség-
gel ma értetlenül állnánk szembe, ha nem ismernénk e példátlan tömegmé-
szárlás történelmi hátterét. 

Közép- és Kelet-Európa „zsidótlanítási" tervének földrajzi-etnikai 
szinkronitása természetesen nem egészen kiegyensúlyozott, hiszen a benne 
működő  erők — nemzetek — más-más gazdasági, politikai és társadalmi 
szintről kezelték a problémát, attól függ ően is, hogy a zsidóság milyen 
körülmények között, milyen feltételek mellett ágyazódott a „vendéglátó" 
népbe; milyen helye, szerepe jutott a befogadó országban; milyen mérték-
ben és hogyan változott meg általa betöltött helye és szerepe; valamint 
mennyire lehetett azonosítható egy addig fantomszerű  ellenségképpel és 
egyáltalán: szükség volt-e a küls ő  ellenség-képen kívül egy bels őre — és 
éppen a zsidóságra. 

Az antiszemitizmus és a holocaust kérdését gazdag irodalom dolgozza 
fel. A tudományos munkák és szépirodalmi alkotások mögé mindkét tábor-
bál sorakoznak fel szerz ők: mind antiszemiták, mind a jelenséget elítél ők. E 
sorok írója csupán arra vállalkozhatott, hogy újabb adalékkal szolgáljon a 
probléma megvilágításához, annál is inkább, mivel az antiszemitizmus ge-
nézisének kutatása a Zentához hasonló kisebb közösségekben talán izgal-
masabb és nagyobb kihívásnak látszik, mintha munkánk tágabb, egyeteme-
sebb jellegű  lenne. A kis közösségek emlékezete ugyanis élénkebb, koncent-
ráltabb, homogénebb és időtállóbb. Ezenkívül itt mindenki ismeri a másikat 
(ha másképp nem, „látásból"), és az egymástól való elidegenedés nem olyan 
nagy mértékű, mint egy nagyvárosban. A szomszédban lakó Pollák bácsi 
bármikor elérhető, szem előtt van, tehát megfigyelhet ő. És esetleg sehogy 
sem illik rá a „közveszélyes zsidó" sztereotípiája. 

Zenta külön érdekessége — mint ahogyan jó néhány bácskai városé —, hogy 
a zsidók mellett itt szerbek is éltek kisebbségi sorban, tehát nemcsak két 
tényezővel kell számolni. S habár olykor-olykor a szerb is megjelenik mint 
ellenségkép, válsághelyzetben mégis az antiszemitizmus kerül el őtérbe. 
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AZ ANTISZEMITIZMUS ÁBÉCÉJE 

Témánk keretein kívül esik az antiszemitizmus társadalom-lélektaná-
nak taglalása. Szerencsére kéznél van Sartre, aki tömören így vélekedett a 
problémáról. Szerinte az antiszemita fél. „Persze nem a zsidóktól, hanem 
önmagától, a lelkiismeretét ől, az ösztöneitől, a felelősségeitől, a magány `ól, 
a változástól, a társadalomtól és a világtól, vagyis mindent ől, a zsidók 
kivételével. Gyáva ember, aki nem akarja bevallani magának a gyávaságát. 
Gyilkos, aki visszafojtja és cenzúrázza ölési hajlamait, de megfékezni nem 
tudja őket, és mégsem merészel másképpen ölni, mint in effigie, képletesen, 
vagy a tömeg személytelenségében. Elégedetlen, aki a lázadás következmé-
nyeitől való félelmében nem mer lázadni. Ha az antiszemitizmushoz csatla-
kozik, ezzel nem csupán egy felfogást tesz magáévá, hanem egyúttal meg-
választja saját személyiségét is. A kövek állandóságát és áthatolhatatlanságát 
választja, a katona teljes felel őtlenségét, aki parancsnokának engedelmeske-
dik, és nincsen parancsnoka. Nem akar semmit sem elérni, semmit sem 
kiérdemelni, hanem mindenhez a születése révén akar jutni, noha nem 
arisztokrata. Végül azt választja, hogy vitán felül állóan, megtámadhatatla-
nul készen kapja a jót, és nem is mer vele foglalkozni, nehogy kételyei 
támadhassanak, és újat kelljen keresnie. A zsidó mindehhez csak ürügy: más 
vidékeken a négert s még másutt a sárgát használják föl ehhez. Létezése csak 
arra való, hogy az antiszemita csírájában elfojthasson minden tépel ődést 
önmagában, meggyőzve magát arról, hogy öröktől fogva kijelölt helye van 
a világban, hogy ez a hely őrá várt, s.hogy tradícióinál fogva jogában áll azt 
elfoglalni. Az antiszemita egy szóban való kifejezése az emberi állapottól 
való félelemnek." 1  

A társadalmi identitását keres ő  egyén számára legegyszer űbb, ha a 
csoporttal, amelynek tagja, mint etnikai közösséggel azonosul. Az ilyen 
csoport leghatékonyabb összetartó ereje etnocentrikusságában rejlik. Az 
etnocentrikus szemléletmód el őítéleteket, sémákat termel ki mind a saját, 
mind a másik, az „ellenséges" csoportról. A zsidóság itt annyival sebez-
hetőbb, hogy mind etnikai, mind vallási szempontból idegen az őt befogadó 
közösség számára. Ezért megkülönböztetünk etnocentrikus, vallási és poli-
tikai antiszemitizmust. Mindhárom típus fellelhető  már az ókori Rómában, 
akárcsak az őket mindmáig tápláló sztereotípiák: 

istentagadás (a római politeizmus elvetése és megvetése); 
— rituális gyilkosság vádja; 

más népektől való elkülönülés, egymás közötti szolidaritás mások kárára; 
— munkakerülés, élősködés; 
— az államhatalom elleni lázadásra való hajlam; 
— gyávaság, szolgalelkűség. 

A középkor folyamán érthet ő  módon a vallási antiszemitizmus kap 
nagyobb teret a keresztény és a zsidó vallás között kialakult antagonizmus 
miatt. Megjelenik a Krisztus-gyilkosság vádja, amely erkölcsileg feloldozza 
a zsidóellenes pogromok őrjöngő  résztvevőit. Felmelegítik a rituális gyilkos-
ság „bűnét" (vérvád), és a pestisjárványokat is a zsidóság nyakába varrják 
(kútmérgezés). 

Az újkori polgári mozgalmak, forradalmak vívmányaként Európa zsi-
dósága fokozatosan emancipálódik. Ez lehetővé teszi számára, hogy meg- 
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bújjon az új társadalmi rend mögött; az egyenjogúsítás következtében etni-
kailag többé nem különül el az őt befogadó közösségtől, sőt, vállalását 
feladva teljes mértékben asszimilálódhat. Es mégis... Őket okolják a vesztes 
háborúkért, ők a nemzeten él ősködő  nagytőkések, de ugyanakkor ők lází-
tanak a fennálló rend ellen (marxista munkásmozgalom). Es ők azok, akik 
saját identitásukat elveszítve az őket befogadó nemzet szétrombolásán mun-
kálkodnak (Internacionálé, kozmopolitizmus). 

És ha kell, újból bevetik ellenük a már lejárt, elavult sztereotípiákat is, 
némileg modernizált változatban. 

DISZKRIMINÁCIÓ A HABSBURG-BIRODALOMBAN 

A tatárjárás, valamint a 300 évvel kés őbbi török hódoltság pusztításai 
következtében kevés írott forrásunk van Zentáról, ezért felel őtlenség lenne 
spekulációkba bocsátkozni akörül, éltek-e zsidók Zentán a mohácsi csata 
előtt. Biztos jelenlétük csak a XVIII. század 70-es éveit ől dokumentálható. 

A bécsi udvar politikája a birodalom területén él ő  vagy újonnan bete-
lepülő  zsidósággal szemben elég ingadozó. Egyrészt a háborúk során elnép-
telenedett területek benépesítésében zsidókra is szükség volt, másrészt le-
telepedésüket korlátozták. 

A bácskai Tiszavidék kérdésének kompromisszumos megoldása — a Dist-
rictus megalakítása — voltaképpen sem a magyar nemesség, sem a szerb ha-
tárőrök számára nem volt kielégítő, a külön kiváltságokat elnyerő  Zenta számá-
ra azonban mégis ez teremtette meg az újrakezdés feltételeit. Az elnéptelenedett 
vidékre, pusztákra mind nagyobb számban betelepül ő  magyarság lassan meg-
változtatja a mez őváros és környéke etnikai összetételét az addig itt él ő  szerbek 
kárára, olyannyira, hogy az 1774-ben elnyert privilégiumok már egyformán 
terjednek ki mind a pravoszláv, mind a katolikus vallású lakosságra. Erdekes-
mód az a gyakorlat, mely szerint egyik évben magyar, másik évben szerb bírót 
választanak a város élére, egészen 1848-ig fennmarad. 

Míg az idetelepülő  magyarság zöme telkes jobbágy, zsellér vagy házatlan 
zsellér, addig a szerbek között akadnak kuriális nemesek is. Utóbbiak leszárma-
zottjai lesznek mindvégig a zentai polgáriasodás szellemi vezérei, a magyarság 
közül kikerülő  megtollasodó középbirtokosokkal, mesteremberekkel, szabad-
fóglalkozásúakkal egyetemben. Valahol félúton, a XIX. század közepe táján 
csatlakoznak hozzájuk a zentai zsidóság eminensebb képvisel ői is. 

A zsidóság nemcsak Zentán, hanem általában a török hódoltság és az 
azt követő  újabb háborúk következtében elnéptelened ő  területeken is fon-
tos hiányt pótolt: megteremtette a kommunikációt az újra benépesült falvak, 
városok között. Ezen elsősorban a kereskedelmet kell érteni. Igy pl. Zentán 
a XVIII—XIX. század fordulóján még mindig nincsenek állandó terményfel-
vásárlók; a megtermelt gabonafelesleg értékesítése esetleges. Így nem csoda, 
hogy a XVIII. század második feléb ől származó dicalis összeírások és egyéb 
levéltári források az els őként idetelepülő  zsidók foglalkozásaként elsősor-
ban a kis- és nagykereskedést tünteti fel, az iparosok közül pedig a céhen 
kívüli hiányszakmákat (üveges, festő-mázoló). 2  

A zsidóság betelepülését a birodalom egész területén egységesen (kivé-
teles esetben részlegesen) császári rendeletek szabályozták azzal, hogy a 

423 



városok, birtokolt privilégiumaikkal élve e rendeleteken felül is hozhattak 
diszkriminatív intézkedéseket. 

Már I. Lipót kísérletet tett az ún. tolerantialis taxa bevezetésére, melyet 
a zsidóságnak kellett volna lerónia megtűrése fejében, a megyék azonban 
megakadályozták ebben. A türelmi adó bevezetése Mária Terézia nevéhez 
fűződik. A „Malkegeld"-nek3  csúfolt különadó fizetése alól csak 1849 után 
szabadult meg a zsidóság. A türelmi politikáj áról ismert II. József nem törölte 
el ezt a külön illetéket, csupán átkeresztelte; ezentúl „kamerális taksaként" 
szedték be. A zsidóság kérésére megszüntette viszont a személyi vámot: 
minden zsidónak le kellett fizetnie ugyanis egy forintot bármely országhatár 
átlépésekor. Ez nemcsak külön jövedelmet jelentett, hanem korlátozta a 
szegény zsidók egyre növekv ő  bevándorlását. Az uralkodó viszont itt sem 
volt következetes: a birodalom határain továbbra is érvényben maradt a 
zsidókra kirótt személyi vám fizetése. 

Az 1783-ban kiadott, a magyarországi zsidóság helyzetét átfogóan sza-
bályozó Systematica Centis Judaicae regulatio egyébként is két szemszögb ől 
engedi megvizsgálni II. József türelmi politikáját. A császár államkoncepciój a 
kiegészül az összmonarchia eszméjével, melynek célja a különböz ő  múltú, 
kultúrájú, nemzetiségű  tartományok birodalommá kovácsolása minél szilár-
dabb alapokon. Egyrészt a rendelet addig példátlanul szabad mozgást biz-
tosított a zsidóságnak a gazdasági élet addig tiltott területein is, másrészt e 
szabadságot olyan korlátok közé szorította, melyek végs ő  soron a zsidóság 
lassú asszimilációját célozták Ezentúl nyilvános helyen csak államnyelven 
érintkezhettek, hivatalos irataik, szerz ődéseik, üzleti könyveléseik csak né-
met, magyar vagy latin nyelven érvényesek, míg a héber és a jiddis az imaház 
és az otthon falai közé szorul. A zsidóság küls őséges identifikációját szolgál-
ta a német vezetéknevek kötelez ő  felvétele, illetve a szakáll lenyírása; ez 
utóbbi ütközött még leginkább ellenállásba. 

A türelmi rendelet egyéb pontjai rafinált módon a zsidó oktatás megre-
formálását tűzi ki célul: népiskolák felállítását irányozza el ő; szükség esetén 
a zsidó gyermekek keresztény iskolákba is járhatnak, a tehetségesebbek el őtt 
pedig megnyílnak az egyetemek. Az iskolát nem végzettek számára tilos 
ipart űzni, kereskedni, földet bérelni, az 1786-ban kiadott kiegészít ő  rendel-
kezés pedig még a házasságkötést is a normál iskola elvégzéséhez köti. A 
jiddis felszámolása érdekében megszűnik a magántanítás intézménye is . 4  

A zsidóságot érzékenyen érintették az oktatási reformok, hiszen egyik 
identitásmegőrző  intézményük, a vallás- és hagyományápoló iskolák, héde-
rek felszámolásával kellett szembenézniük, a zsidó felvilágosodás viszont, 
mely Magyarországot is elérte, üdvözölte a változásokat. S habár II. József 
halála előtt többek között zsidórendeleteit is visszavonta, a vallási türelem 
szellemét sikerült becsempésznie a birodalomba, el ősegíteni izmosodását. A 
reális feltételeket azonban csak a polgári átalakulás tudta megteremteni, nem 
pedig a puszta uralkodói akarat. 

Az 1790-91-es országgyűlés lényegében megerősítette a józsefi türelmi 
rendeletet; mi több, II. Lipót, majd I. Ferenc is szentesítette azokat, a városok 
azonban polgáraik privilégiumait féltve továbbra is igyekeztek elzárkózni a 
zsidók betelepülésétől. Nem így volt ez a Duna—Tisza közén fekv ő  mezővá-
rosokban, ahol a betelepülő  zsidók nem ütköztek komolyabb ellenállásba, 
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kivéve a szabad királyi városokat, mint pl. Zombor, Szabadka, nemcsak a 
kereskedelem, hanem egyes szakmák hiánya miatt is. 

A Lengyelországból, Cseh- és Morvaországból, Magyarország északi és 
nyugati részeiről, valamint Burgenlandból lassanként beszivárgó zsidóság 
Zentán is csak a napóleoni háborúk alatt bekövetkez ő  gabonakonjunktúra 
és a kereskedelem felélénkülése miatt kezdett gazdaságilag izmosodni és 
számban gyarapodni. Megtelepedésüket nem kötötték komolyabb feltéte-
lekhez; a következ ő  eset példa értékű : „Krishaber Lőrincz zsidó, ki is festő  
mester kérvén e városban magát mestersége folytatására bevétetni, melynek 
kérelme végett tekintvén az olyan mesterembernek ezen városban szüksé-
ges voltát részünkről oly conditióval bevétetődött, hogyha egyedül mester-
ségét folytatandja, minden más zsidók szokása szerint felvett futkosásoktól 
elálland, mint becsületes mesterember megmaradhat." 5  Bizonyos foglalko-
zások azonban eltiltattak t őlük. E szakmák jogállását a céhprivilégiumok, 
statútumok szabályozták, mint például a takácscéhé 1815-ben: „Els ő  Czik-
kely. Az Inasokról. Ki Inasságra fel-véttetni kíván, az akármelly törvé-
nyessen bé-vett Religyiójú lehet, erre nézve el-nem tiltatik, a' szándékában 
lévő  mesterségtől."6  Hasonló volt a helyzet a csizmadiák, sz űcsök, kovácsok 
és ácsok esetében is. 

A tanácsülési jegyzőkönyvek elég szűkszavúak a lakosítási engedély ki-
adásának feltételeit illet őleg. A letelepülni szándékozóval mindenesetre lakosí-
tási taksát fizettettek, amely rendszerint megszabott összeg, de esetenként 
differenciált. Nem tudni, hogy az illeték nagysága variálódott-e attól függ ően, 
hogy zsidó vagy nem zsidó volt az illető, a vagyoni állapothoz viszont köt ődött 
Így pl. a Deutsch Mór szabóműhelyében dolgozó Lővi Ignác 5 forintot, Bergl 
Fülöp pedig 40 forintot fizetett. Utóbbiról a jegyz őkönyv annyit jegyez még 
meg, hogy „vagyonos létére a községnek is hasznos lehet"? 

Az illeték lerovásán kívül a letelepedni szándékozók bizonyítványt 
mutattak fel magaviseletükr ől és tartozásaik kiegyenlítésér ől. Ezt előző  
lakhelyük elöljárósága vagy a földesúr állította ki. 

Történt olyan eset is, amikor a városnak látszólag semmilyen konkrét 
érdeke nem fűződött a kérvényező  felvételéhez, mégis jóváhagyta kérelmét; 
Berkovits Móritz Nagy Baj omból érkezett és már három éve tartózkodott 
Zentán mint „Izraelita községi schachter" és „ezen id ő  alatt csendes és jó 
magaviseletinek kellő  próbáit bebizonyítá." 8  

Míg a családnevekről szóló rendeletnek úgy-ahogy eleget tett a zentai 
zsidóság is, addig a jiddis nyelvet nehéz volt „otthon hagyni". Egy szóváltás 
során Flesch Sámuel „sokaság el őtt kurvászta és illetlenül kissebbítette" 
Fischer Simon feleségét, „tolvajnak állította, ezen szót zsidóul ejtette, mely 
szavakat tsak ők értették..." 9  A józsefi rendelet azonban már „kiment a 
divatból"; 1819-ben, e szimpatikus közjáték idején már új szelek fújtak; a 
magyar eszmélés, a reformkor köszöntött a zsidóságra, ami egyel őre csöbör-
vödör játékra emlékeztetett. 1822-igaz akkor 13 044 lakost számláló mez ővá-
rosban 179 zsidó él, jogaikban még mindig korlátozva. 10  A reformtörekvések 
azonban szükségszerűen felvetik az emancipáció kérdését is, így az 1840-ben 
meghozott XXIX. tc. megengedi a zsidók számára a letelepedést mindenütt, 
kivéve a bányavárosokban; ipart, kereskedelmet szabadon űzhetnek, polgá-
ri telket örökáron azonban csak ott szerezhetnek, ahol ez már addig is 
szokásban volt. Úgy tűnik, hasonlóan a magyar zsidóság tetemes részéhez, 
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a zentaiak is hálásan fogadták a jóindulat ilyen konkrét formában történ ő  
megnyilvánulását, mert 1848-ban Zentán is a szabadságharc oldalán találjuk 
őket. Legalábbis ez derül ki az elesettekr ől szóló szomorú adatokból. Egyes 
adatok szerint 36 zsidó vesztette életét az 1849. február 2-i utcai harcokban, 
valamint az azt követ ő  vérengzésben. Az áldozatok között találjuk Ullm ann 
Izráel főrabbit is; egyúttal ő  az első  hitközségi elöljáró, akinek nevét ismer-
jük.i 1  Érdekes, hogy e kis pogromnak is beill ő  vérfürdőt a szerbek követték 
el, akiknél az antiszemitizmusnak nem volt hagyománya. Tettük csakis 
bosszúvággyal magyarázható, amely a magyarországi zsidóság politikai 
állásfoglalása ellen irányult. 12  

A zentai magyarság viszonyulása a zsidókhoz azonban nem volt egyér-
telmű  és korántsem felhőtlen; a köztudatban gyökeret vert egynémely általá-
nosítás itt is éreztette hatását: „Több helybeli lakosok azon panaszára, hogy a' 
házalló és a' gyümöltsökkel kereskedést űző  zsidók vasárnap és ünnepnapo-
kon, amidőn tudniillik a' szállásos gazdák Isteni tisztelet végett a' városra 
jönnek, a szállásokra megjelenni és az ottani cselédekt ől gabonát, takarmányt 
és a' féléket gyümöltsért és egyébb vélök járó portékákét lopásként kitsalni 
szoktanak" 13 1847-ben felróják a zsidó tanítónak, hogy nem tud magyaru1. 14  

1849. július 28-án a szegedi országgyűlés kimondja a zsidók egyenjogú-
sítását, ennek azonban már semmilyen gyakorlati jelent ősége nem volt, 
hiszen Világos egyaránt eltemette a magyar és a zsidó álmokat. 

A magyar ügyért vállalt véráldozat mellett a zsidóság részesedett a 
bukás utáni megtorlásból is; Haynau 230 000 forint érték ű  hadisarc megfize-
tésére kötelezte a zsidó közösség egészét. Ferenc József ezt utóbb 100 000-re 
mérsékelte, és az így összegy űlt pénzt zsidó iskolai és tanügyi alap létreho-
zására szándékozta fordítani. 

A Bach-korszak felemás módon hatott a zentai zsidóság életére. A zsidó 
község elveszíti még megmaradt közhatalmi jellegét és hitközséggé alakul 
át. Az 1851-ben kiadott rendelet józsefi szellemben próbálkozott a még 
meglévő  héderek szekularizálásával. Így pl. Zentán 1855-ben kétosztályú 
izraelita elemi iskola felállítását irányozzák el ő. A tanítók fizetéséhez a város 
200 forinttal járul hozzá. 15  

Előbbi identitásromboló törekvések mellett 1860-ig számos olyan rendelet 
látott napvilágot, mely megnyitotta a zsidóság előtt az addig tiltott pályákat; 
csupán az ingatlanszerzés elé gördített továbbra is akadályokat. Ez Zentán is 
nagyfokú foglalkozásbeli differenciálódást indít be, amit egy 1856-ból származó 
összeírás tanúsít. A Zentán foglalkozás szerint összeírt zsidók között van: 14 
kereskedő, 4 kocsmáros, 3 boltos, 3 tímár, 2 szappanos, 3 szabó, 1 rabbi (Kuttner 
Móritz - a később Szabadkára távozó Kuttna Mór), 1 templomszolga (Rumber-
ger Dávid), 1 kántor (Goldman Sámuel), 2 tanító (Klein Adolf és Braun Jakab), 
1 városi bába (Hauser Apollónia), 1 szűcs, 1 szűcsmester, 1 sneider,l üveges, 1 
árendás, 1 „aprólékkal" keresked ő, 1 pipakészítő, 1 órás (Hauber József), 1 
szűcs-kocsmáros. 16  Az összeírás nem tesz említést az 1850-t ől Zentán működő  
városi seborvosról, Wechsler Józsuáról. 17  

1854-ig a mészégetést nem adják ki monopóliumba, hanem a város 
határában a kijelölt helyen mindenkinek szabad volt meszet égetni, ha ezt 
előre bejelentette a községi elöljáróságon. Az els ő  mészégetőt ebben az 
évben építi meg Freund Sándor. 18  A gabona- és fakereskedelem egyre inkább 
a zsidóság kezében összpontosul, a század 50-60-as éveiben pedig a nagy- 
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kocsma, a csárdák, valamint a tiszai, budzsáki és csésztói halászat bérl ő i 
rövidebb megszakításokkal szintén zsidók. 

Zenta magyarsága, miközben '49 vérz ő  sebeit gyógyítgatta és az anyagi 
pusztulást szanálta, valószín űleg gyanakodva szemlélte e példátlan mobili-
tást, annál is inkább, mert saját esetében minden téren recessziót tapasztalt. 
Az egyetlen komolyabb kezdeményezés, mely e folyamat megakadályozásá-
ra vagy legalábbis lelassítására irányult, 1853-ból származik. Jankovics Mi-
hály és Tomcsányi András városi képvisel ők kidolgoztak egy szabályrende-
let-tervezetet, amely szerint: „1-ször. Ez utóbbiak jelenlegi számán túl ezen-
túl semmi szín alatt vidéki zsidó ide állandó lakónak be ne bocsájtasson. — 
2-szor. A lakossággal ellátottaknak már eddig bírt ingatlan javakon túl több 
házakat, földeket, szőllőket egyszóval ingatlanokat venni szabad ne legyen. 
3-szor. Az évenkinti rovatos összeírásban csupán és egyedül a törvényszer ű  
lakossággal bíró zsidók vétessenek föl, nehogy az itteni lappangók a közte-
her viselésnek alá lett véttetésüknek következtében magukat a lakosságra 
följogosítottnak lenni követelhessék." 19  A képviselők azzal indokolták a 
tervezetet, hogy a zsidók igyekeznek kibújni a közterhek alól, és hogy 
uzsoráskodással foglalkoznak. 

Nem tudni, elfogadták-e a javaslatot. Amennyiben igen, a szabályren-
delet kérészéletű  lehetett, hiszen 1860-ig a zsidók száma 610-re növekedett. 20  

Mindezt szem előtt tartva észrevehet ő, hogy a gazdasági egyenjogúsí-
tás Már '67 el őtt megtörtént; és a helybeli zsidóság igyekezett ennek el őnyeit 
kihasználni. Közvetlen adatok arra utalnak, hogy az abszolutizmus és a 
provizórium ideje alatt végbement egyfajta kett ős vagyoni rétegeződés: a 
zsidóságon belül és a lakosságon belül. 1852-ben parcellát vásárolnak fele-
kezeti temető  létesítése céljából, 1873-ban pedig már — igaz, a város segítsé-
gével — felépítik a nagy zsinagógát. Lélekszámuk gyarapodása azonban arra 
utal (1875-ben már 1120), hogy viszonylag nagyméret ű  beáramlásukkal kell 
számolni, ami nemcsak a falu-város közötti migrációs törekvések számlájára 
írható, hanem inkább az újabb — Galíciából érkez ő  — bevándorlási hullámmal 
magyarázható. Erre utalnak, mint kés őbb látni fogjuk, az antiszemita hang-
vételű  újságcikkek is. 

A galíciai hitsorsosok nemcsak a zentai szegény sorsú zsidók számát 
gyarapítják, hanem az ortodoxokét is. Így a jómódú, felvilágosult gondolkodá-
sú, asszimilációra hajlamos zentai zsidó (neológ) némi ellenérzéssel tekint a 
jövevényre, a „szegény rokonra". Mindezek tudatában korántsem állíthatjuk, 
hogy a zentai zsidóság az 1867-ben meghozott híres XVII. tc ., a politikai eman-
cipáció szentesítése pillanatában homogén, zárt közösséget alkotott volna. 

A ZENTAI ZSIDÓSÁG FÉNYKORA 

A polgári egyenjogúsítás megnyitja az addig zárva maradt néhány 
kaput is. Az itt él ő  zsidók zöme mégis a kereskedelem felé húzott. Egyrészt 
az évtizedek alatt gy űjtött tapasztalatokat továbbra is itt tudták legjobban 
kamatoztatni, másrészt az els ődleges tőkefelhalmozás számára itt kínálkoz-
tak a legkedvezőbb feltételek. 

A többnemzetiségű  Zentán a zsidóság szinte monopolhelyzetet élvezett 
a terménykereskedelemben, így a kés őbbi antiszemita propaganda kitűnő  
termőtalajra talált az elszegényedett magyar parasztságban. A kis- és nagy- 
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kereskedelem 60-70 százalékát egészen 1941-ig a zsidóság uralja. 21  A 70-es 
évektől kezdve azonban kiválik egy kis létszámú réteg, amely t őkéjét többé 
már nem a kereskedelemben forgatja és gyarapítja, hanem másfajta vállalko-
zásokba kezd: az újonnan megalakult pénzintézetekbe fekteti, kisebb üze-
meket létesít, földet vagy egyéb ingatlant vásárol, jövedelmez ő  haszonbér-
leteket szerez meg (p1. italkimérés). Az 1869-b ől származó birtokösszeírás-ki-
vonat szerint 36-an 1527 lánc földet birtokoltak, illetve béreltek, ami akkor a 
-város határában levő  összes földek három százalékát tette ki. 22  Ha e módo-
sabb réteg vagyoni állapotát elemezzük, megállapíthatjuk, hogy nem igazán 
felel meg a negatív el őítéletek várakozásainak. Így pl. az 1910. évre a 100 
legtöbb adót fizető  zentai között mindössze tizenöt zsidót találunk (az els ő  
tíz között csak egyet, az els ő  ötven között kilencet). A legtöbb adót Rudics 
Farkas földbirtokos fizeti (7936 koronát), a zsidók közül Deutsch Adolf, 
ugyancsak földbirtokos (4242 koronát). 23  

A viszonylagos jómód lehetővé tette a zentai zsidóság számára, hogy 
közvetlenül vagy közvetett módon — jótékony egyesületek segítségével — 
egyre többen taníttassák gyermekeiket. Míg az alap- és középfokú oktatás 
helyben is adva volt, addig a lehet őségekhez mérten jó néhányan eljutottak 
pesti vagy bécsi egyetemekre. A zentai gimnáziumban egészen 1912-ig az 
izraelita tanulók aránytalanul nagy számú részvétele mutatható ki: 25-30%-
ig, annak ellenére, hogy az itt él ő  zsidóság száma a századforduló körül az 
összlakosság 4,5-5 százalékára stabilizálódott. 24  Egy még érdekesebb kimu-
tatás szerint az 1884/85. tanévre beiratkozott 45 római katolikus növendék az 
ugyanilyen vallású lakosság 0,26%-át, a 9 görögkeleti vallású az ugyanilyen 
hitűek 0,36%-át, míg a 25 m.ózesvallású a helybeli zsidóság 1%-át teszi kint. 
A cikkíró (T L.) elemzése alapján legkevesebb a birtokosivadék, legtöbb 
pedig iparos-keresked ő  származású. 2 ' 

Habár a zentai zsidók kezdetben nagyon óvatosan apolitikusak marad-
tak, igen hamar helyet kaptak a városi önkormányzatban, akár választott 
képviselőként, akár mint virilisták. Így 1868-ban a képvisel ő-testületben már 
négy zsidó van, közülük Flesch Dávidot esküdtnek választják meg. 26  

A jómódú polgárok, az els ő  politikusok mellett jelentős szerepet kapnak 
Zenta társadalmi életében az értelmiségi pályát választó zsidók is — orvosok, 
gyógyszerészek, jogászok, tanárok. Alapító és tevékeny tagjai számos egye-
sületnek — lett légyen az akár jótékony egylet, akár sportegyesület. 

Ilyen körülmények között találja a zentai zsidóságot az újonnan meg-
erősödő  magyarországi antiszemitizmus. 

TISZAESZLÁR — ÉS AMI MÖGÖTTE VOLT 

1895-ben az izraelita vallást bevett vallássá nyilvánítják, így az intézmé-
nyes antiszemitizmus utolsó nyoma is eltűnt; nem így a köztudatban él ő  
zsidósággal kapcsolatos sémák, sztereotípiák, amelyek, úgy t űnik, éppen a 
hetvenes években kapnak er őre. 

1867-ben nemcsak az osztrák—magyar kiegyezésre kerül sor; kiegyezik 
a magyar földbirtokos arisztokrácia és a t őke is. Utóbbit zömmel zsidó 
gyárosok, bankárok képviselik. Így a magyar társadalom két meghatározó, 
egymást kiegészítő, befolyásos rétege mintegy érdekszférákra osztják fel a 
gazdaságot. Mint ahogyan a politikai kiegyezés hosszú távon kudarcra volt 
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ítélve (konzervatív erők politikai-gazdasági átmentése, eötvösi nemzetiségi 
elvek eltorzulása, szabadelv űség megmerevedése a kezdeti szinten) úgy a 
magyar gazdaságon belüli megegyezés lehet ősége is igen rövid életű  volt. A 
földbirtokosok ugyanis nem tudnak lépést tartani a modernizációs törekvé-
sekkel. Ugyanakkor a gyáripar elnyomja a kisipart, a századfordulóig pedig 
az egyre jobban elszegényed ő  parasztság vészes ütemben és arányban sza-
porítja az agrárproletárok hadát. Adva van tehát a birtokát vesztett, le-
süllyedt dzsentriréteg, a magyarországi antiszemitizmus képvisel ője, és a 
szélesebb néprétegek, amelyeket kell ő  propagandával meg lehetett nyerni 
az ügynek. 

Zenta mint agrárkörnyezet, szintén érzékenyen reagál a gazdasági 
életben bekövetkező  változásokra. Megfigyelhet ő  a kisipar elhalása és 
visszafejlődése; ugyanez történik a halászattal is, amely addig több száz 
családnak nyújtott biztos megélhetést. Egyre több a béres, a napszámos, a 
munkanélküli, az iparosodás nagyfokú fejl ődésének hiányában megindul a 
kivándorlás is Amerikába, Németországba. A járásosztás alatt történ ő  
visszaélések, igazságtalanságok csak olajat öntöttek a t űzre. 

A magyarországi politikai antiszemitizmus a fajelméletre épült. Kima-
gasló vezéregyénisége, Istóczy Gy őző, még pártot is alakít, s őt mandátumok-
hoz jut a parlamentben. A viszonylag új ideológiát a már jól ismert régi 
vádakkal propagálja. Míg a mérsékeltebb, „jóindulatú" antiszemitizmus 
(Kossuth) a zsidók asszimilációjában látja a probléma megoldását, addig 
Istóczyék a radikikális irányzatot képviselik: kilökni az „idegen testet' a 
nemzet testéb ől. Hogy hova? Hát Palesztinába, a Csendes-óceán szigeteire, 
a Ferenc József-földre... A kezdeti sikereket a tiszaeszlári vérvád meglovag-
lásával érik el, aminek következtében 1882-83-ban Magyarország-szerte 
pogromhangulat, zavargások, tüntetések söpörnek végig, olyan mértékben, 
hogy a kormány statáriumot kénytelen kihirdetni. Eötvös Károly határozott 
kiállásának jóvoltából azonban felment ő  ítélet születik az ártatlanul megvá-
dolt zsidók perében. 

Zentán nem történnek atrocitások, Tiszaeszlár szelleme azonban itt is 
kísért: „Városunkban már annyira elterjedt az idegen orthodox zsidó koldu-
sok tömeges kóborlása és mózes vallású polgártársaink általuk való tolakodó 
háborgattatása, hogy rend őrkapitányunk jónak látta e hívatlan vendégek-
nek rendőri felügyelet alatt való tartását. Szabadelv ű  zsidó polgártársaink 
csak hálával vehetik erélyes kapitányunk ezen intézkedését, annál is inkább, 
miután a kóborlók egyike, Grünberger Simom sakter a napokban Szabolcs 
megye T Eszlár község közeléb ől jött hozzánk, mi szabadelv ű  s hazafias 
zsidó polgártársainkra nem igen lehet kellemes. — Hogy azon olvasóinknak, 
kiknek talán a hazai lapok szomorú s botrányos hírek figyelmét kikerülte, 
némi tájékoztatást nyújtsunk, az esetet kivonatban el őadjuk. Tisza Eszláron 
azon hír van már több hete elterjedve, hogy az ottani orthodox zsidók egy 
keresztény leányt, a 14 éves Solymosi Esztert a húsvéti ünnepek el őtt a 
templom szolgához becsukván, vallási fanatizmusból vérét vették, fejét 
levágták s hulláját eltüntették A vizsgálat az anya feljelentése s a sakter 16 
éves fiának ezen iszonyú tett végrehajtásának elárulása folytán megindítta-
tott, s a bűntény rejtélye bizonyára napvilágra is fog jutni. Bármint legyen 
is a dolog, nem szabad az eszláriak izgatottságának helyeselnünk, miután, 
ha a dolog valónak bizonyulna is, nem jelent egy-két őrült egyén vallási 
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fanatizmusából származott bűntényt az egész felekezetnek tulajdoníta-
nunk Ismerjük mózes vallású polgáraink hazafiságát, szabadelv űségét és a 
vallási fanatizmustól való teljességét s megvagyunk gy őződve, hogy ők igen 
röstellik a gyászos esetet s őszintén kívánják a dolog mielőbb való felderíté-
sét. Bűnhődjönek a bűnösök ha igaz a dolog, de azért a felekezet szemrehá-
nyásoknak vagy zaklatásoknak, nem lehet, hogy bárki által is kitéve le-
gyen."27  

Úgy látszik, e komor hangvételű  újságcikk után Zenta közönsége meg-
könnyebbülten fogadta a felmentő  ítélete, sőt az egy évvel később Zentán 
megtörtént hasonlóként induló, de másként végz ődő  eset maróan gunyoros 
sajtókommentárt szül: 

„A mult napokban egy helybeli gazdaembernek fiatal nő  cselédje, kit 
egy kereskedésbe küldtek a kora reggeli órákban elt űnt, s nem került meg 
egész nap. Miután a lánynak a zsidó templom el őtt kellett elhaladnia, s mivel 
állítólag az utcza legvénebb menyecskéje is jajgatást hallotta zsidó templom 
környékén, — G. gazduram szentül meg volt gy őződve, hogy a lánynak a 
vérét a zsidók kiszívták, s meger ősödött e hitében akkor még jobban, mid őn 
a lány másnap-harmadnap sem ment haza. Ötödnapra azonban kiábrándult 
e meggyőződéséből. Amikor ugyanis az öreg almáriumot kinyitá, hát akkor 
veszi észre, hogy az anyjuknak a selyemruhája, meg egy pár lázsiás lábra 
kélt. Rögtön tisztába jött az új Solymosi Eszter minem űsége iránt s rohant a 
rendőrségre, hogy a szívreható esetet bejelentse." 28  

Ennek ellenére a tiszaeszlári mag néhány vadhajtása n őtt ki Zenta poros 
kisvárosi talaján, amit mind a helybeli zsidóság, mind a jobb érzés ű  értelmi-
ség igyekezett azon frissességében lemetszeni. 

Ha hinni lehet a hírlapi tudósításoknak, Istóczy 80-as évekbeli antisze-
mita kortesútjainak egyike Zentára is elvezetett. 29  Másodszor 1902-ben járt 
a városban, ekkor azonban már valószín űleg más előjelű  céllal. 30  Utolsó 
éveiben ugyanis mindinkább felhagyott mind a politikával, mind pedig az 
antiszemitizmussal. A pesti zsidó hitközség pénzén (!) latinból lefordította 
Flavius Zsidó háborúját és más kisebb munkákat. Az el őfizetésre való felhívás 
többször is megjelent az Egyenl őség című  zsidó felekezeti lapban. Pesten 
azonban nem fogyott eléggé a könyv, ezért utazva ügynökölt vele. Nincs 
kizárva, hogy Zentára is ilyen okból látogatott! , 

Tiszaeszlár még egy ízben jelenik meg gyermek- (feln őtt-) ijesztgető  mu-
musként, mégpedig M. (agyar) Gy.(ula) Zsidó bevándorlók című  vezércikkében: 

„A helyi hatóság figyelmét akarjuk e sorokkal fölhívni egy sajátságos 
körülményre. A magyar alvidéknek e termés áldotta helyén, városunkban 
és vidékén egy idő  óta azt tapasztaljuk, hogy szaporodunk szörny ű  módon. 
Szaporodunk még pedig nemis rendes úton és módon. Alig van hét, de alig 
van nap, hogy városunk utczáin újabb és újabb ismeretlen alakokkal ne 
találkoznók, pedig ezek az alakok nem is valami rokonszenvesek, a lengyel 
kaftán s a fülük mellett lelógó hunczutka teszi őket érdekessé. — És sajátsá-
gos, hogy itt, ebben a városban, ahol még ennek az édes magyar hazának 
magyar fiát is, — ha éppen nem a zentai halmok közt látta meg az els ő  
napsugárt, — jövevénynek tekintik, — mondjuk ebben a városban nem jutott 
még eszébe senkinek sem jövevénynek tekinteni azt a bevándorló lengyel 
zsidót, aki százával lepi el évenként városunkat, polgártársaink, földmíves 
népünk, iparosaink nem valami nagy hasznára, hanem kárára. 

430 



Nem akarunk antisemitáskodni. — De azt a tényt fölemlíthetjük mi is, 
hogy az a bevándorlás közgazdaságilag határozottan káros a magyarságra. 
Kevesen vagyunk magyarok e hazában, mégis azt tapasztaljuk, hogy a 
magyar faj vándorol ki ősei vérén szerzett honából, az egyik része túl a 
tengeren, más része szomszéd államokba utazik ki, s ott nyomorral küzdve 
sanyarúság közt vérrel-verejtékkel keresi meg mindennapi kenyerét. 

S miért történik ez? 
Mert a minden ízében jövevény, az élelmes semita faj gyermeke, aki egy 

garas nélkül tette lábát a földre, ennek a helynek őslakosát lassanként 
kiszorítja innét, tulajdonát magához keríti s vándorlóvá, szegénnyé teszi azt, 
akinek egyedüli hibája, hogy nem eléggé volt élelmes. 

De van a dolognak másik oldala is. 
A bevándorlott lengyel zsidók az úgynevezett rajongó zsidók [hászi-

dok, sz. m.) közé tartoznak. — Vallási fanatizmusban túl tesznek az orthodox 
zsidókon. — Az őskori, sötét rituális szokások náluk még teljes épségben 
föntállanak. S ha nem akarunk is épen hinni a tisza-eszlári, sajó-vámosi 
gyermekgyilkossági esetekben, mégis ez a titokzatos vallási szertartás haj-
landóvá teszi ebben hinni a népet. 

S ha a nép egyszer ebben hisz, ha meger ősül lelkében az, a mit még 
dajkájától hallott a zsidókról, akkor megteremt ődik az az állapot, mely a 
tisza-eszlári eset után az ország nagy részét lángba borította s melynek annyi 
szerencsétlen áldozata lőn. 

Ennyi és még sok ok szól a mellett, hogy megakadályozzuk a lengyel 
zsidók bevándorlását. Van nekünk a semita fajból elég, érjük be azokkal; 
mert ha törvényadta hatalmával a hatóság e bevándorlást meg nem akadá-
lyozza, bűnt követ el saját népünk, fajunk ellen s még megérjük azt is, hogy 
egyszer csak valami pajeszos lengyelországi atyafi foglal helyet Zenta város 
polgármesteri székében." 31  

A ZENTAI SAJTÓ ANTISZEMITIZMUSA 

. A múlt század 70-es éveinek második felében Zentán is megjelenik helyi 
lap, a 80-as évektől kezdve egészen 1941-ig pedig legalább kett ő  egyidej űleg; 
egy a szabadelvűek, egy viszont a függetlenségiek szócsöveként. Képvi-
selőválasztáskor, egy-egy közügy taglalásakor latens indulatok kerülnek 
felszínre, mint amilyen a sovinizmus, az antiszemitizmus. A párt alapon 
polarizálódó polgárok szerb és zsidó származású többsége a szabadelv ű  
kormánypárt támogatója. Így a függetlenségiek etnikai-vallási alapon is 
támadják ellenfelüket. A századfordulótól megjelen ő  Összetartás különösen 
kitűnik ebben a visszataszító játékban. Vezércikkeit hosszú ideig rendre 
Érdújhelyi Menyhért plébános írja — az az Érdújhelyi, aki mint történetíró 
értékesebbet és maradandóbbat tudott felmutatni. Antiszemita felhangú 
cikkei és azok az írások, melyeket más személyek hoznak, de szemmel 
láthatóan az ő  befolyására, fröcsögnek az antiszemita sztereotípiáktól. Mi-
közben Érdújhelyi tagadja, hogy antiszemita, következ ő  soraiban saját sza-
vait cáfolja. De vegyük sorban az antiszemita el őítéletekre támaszkodó 
cikkeket. Kivándorlók cím alatta cikkíró arról ír, hogy növekszik az Amerikába 
kivándorlók száma. A nagytőkét hibáztatja (a zsidó nagyt őkés sztereotípiá-
ja) és a „zsidó" szocializmus helyett a keresztény szocializmust kínálja fel a 
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bajok orvoslására. 32  A „zsidó szocialistákkal" kapcsolatos Érdújhelyi vádja 
is: „A szocialista gyűlések legkedvesebb tárgya mindig a katolikus vallás 
gyalázása. Ennek is meg van a maga oka. Jól tudjuk, hogy a szocialisták 
fővezérei egytől-egyig zsidók." 33  

B. J. változatosságként azon kesereg, hogy a földbirtokok jelent ős része 
zsidó kézen van. Miért nem jó ez? „Kétségkívül vannak a zsidók között 
derék, hasznos emberek is. De a legtöbbje nem tud úgy érezni, minta magyar. 
Előtte első  a faji összetartozás. A francia, német vagy oroszországi zsidók 
érdekeit minden más elé helyezi. Ha valahol megbántják őket, feljajdul az 
egész világ zsidósága... "34 

1912-ben pót-képviselőválasztásra kerül sor. A szabadelvűek Teleszky 
János pénzügyminisztert jelölik, akinek zsidó származása újabb alkalom a 
függetlenségieknek arra, hogy savba-lúgba mártott tollal tüntessenek anti-
szemitizmusuk mellett. 35  

Érdújhelyi valószínűleg találkozhatott Istbczyval, amikor az Zentán 
járt; de legalábbis példaképül szolgált számára. Hiszen mi mással magyaráz-
hatjuk Vérvád című  cikkét. Maga az eseményleírás, a körülmények beállítása, 
a tendenciózus párbeszédvezetés roppant tanulságos, ezért íme néhány 
szemelvény: 

„Egy kérdés tartja izgalomban két nap óta városunk lakosságát. Mi 
történt? Megütötte-e magát a kis Halasi Mariska, vagy megvágták-e őt? 
Annyi bizonyos, hogy megsebesült. Két sebhely is van az arcán... A tisza-
parti lakosság hangulata nagyon ingerült. Zsidóra gyanakszanak. Azt tart-
ják, hogy egy sneklis szent zsidó vallási czélokból szerzett a kis leány 
véréből. Az izgatottság különben az egész városban általános..." Majd kö-
vetkezik az események ismertetése: „Egyszerre leánysikoltás hallatszik. 
Odatekintenek és látják, hogy a kis Marcsa ijedten rázza a kezét; a nyaka, a 
ruhája, a keze tele van vérrel... A kis Pali kézen fogja a véres Marcsa húgát, 
Annus után megy s fölkeresik az anyjukat... ki fél őrülten ragadja karjai közé 
a kis Marcsa leányát. — Ki vágott meg? — kérdezte. — A zsidó — mondotta a kis 
leány... Kiszalad a szuk szélére, megmutatják néki a sneklis zsidót, aki sebes 
és nagy léptekben törtetett el őre... Közben emberek jöttek a malomból s 
közrefogták a zsidót... A nép meg akarta verni a zsidót, de mégis épség ben 
szállították be azt a városházára az el őhívott rendőrök segítségével..." 36  

A rendőrség megállapítása szerint az écskai illet őségű  Biegeleisen Berek 
egyedüli bűne az volt, hogy miközben képes levelezőlapokat árusított, a tőle 
megijedő  gyerekek futásnak eredtek, s a kis Marcsa elesett, a kezében lev ő  
kantát összetörte és annak cserepeivel vágta meg magát. Egyben ez az eset 
volt a vérvád utolsó — legalábbis tudomásunkra jutott — fellobbanása. 

AZ ANTISZEMITA FOLKLÓR 

Az antiszemitizmus sajátos megnyilvánulási formáját a városi és falusi 
folklórban fedezzük fel. Zenta mint mez őváros eredeti módon ötvözte a 
kettőt. A köznép könnyedén és tudatlanul „vette a lapot", a felületes, seké-
lyes sztereotípiákat, s ha szándékában nem is, de gondolataiban megragad-
tak az előítéletek. A zsidókkal kapcsolatos, ellenérzéssel telített szellemi 
hagyomány megjelenhet er őteljes helyi színeket kapó vándormotívumként, 
de eredeti változatban is. 
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A legkorábbi ránk maradt zentai anekdota, bár antiszemita töltés ű , 
magában hordoz némi toleranciát is. 

A Gazdakör helyén az 1860-as években a híres Zubánovics-féle kávéház 
állt. Nikola Radovanovi ć  borbély, a vendéglős, valamint az öreg Horovitz 
Adolf üldögélt aznap ott békésen. Berohan egy ember. 

No, még így se jártam. Ezek a gazember zsidók becsaptak. Minden 
zsidót agyonütök! — fenyegetőzött. 

Mire Zubánovics védelmébe vette Horovitzot. 
No, ezt az egyet nem fogod. 

— Aztán miért? 
— Mert ha arra kerülne sor, én magam ütném agyon. 37  
A következő  anekdota választási humor, de tükrözi a zsidóság asszimi-

lációs törekvéseivel kapcsolatos ellenérzéseket is. 
Egyik tisztviselő-választáskor folyik a szavazás. Leszavazott Kovács 

László, utána Surányi Péter következett. 
— Hogy hívják? — kérdi az elnöklő  alispán. 
— Kohn Péter. — Általános álmélkodás, mire ő: — Ha Kohn Laci képvi-

selőtársam lehet Kovács László, én is lehetek Kohn Péter. 38  
A köztudatban sokáig ott kísért a dologkerül ő  zsidó képe, így a népda-

lok vagy műdalok áténekelt szövegében is megjelenik: 

A szegény zsidó így gondolkozik. 
Elmúlt már a sábec, mégsem dolgozik, 
Veszi botját és batyuját, 
Elmegy a faluba, fújja a sípját. 

Adjatok rongyot, subadarabot, 
Mindenféle ringy-rongy hálódarabot, 
Adok érte fűző  pántlikát, 
Gyermekeknek való sípot, trombitát. 39  

(Kék ibolya, zöld a...) 

Népdal énekli meg az elszegényed ő  paraszt nyomorát: 

János gazda, én arról nem tehetek, 
Hogy az idén kevés búzája termett, 
Beszámítom én a kétszáz forintot, 
(Csak) éven által fizessen rá kamatot. 

Zsidóbul lesz eztán már a földműves, 
Parasztgazdából lesz jó öreg béres, 
Selyemszoknyát visel a feleségem, 
Terem a zsidónak a búzaföldem. 4°  

(Két lányom van, mind a kettő  eladó) 

433 



Szekfű  György városi jegyző  rendezetlen iratai között bukkantam rá a 
következő  strófákra. Szerzőjük ismeretlen; valószín űleg valamelyik ismert 
dalra írt szöveget: 

Fölkelt doktor Brichta Nándor hajnalba, 
De a hajnal zavarba jött miatta, 
Mert nem volt oly vörös, mint a Brichta. 

Zarándokol Deutsch Illés a szentföldre, 
Hogy bűneit az Isten letörölje; 
Az Istennek lesz dolga esztend őkre. 

Nálunk a csirke a toronyra megy fel, 
A kanveréb héber nyelven csiripel, 
És károg a Holló41  a kliensekkel. 

A Szabó nem szabó, de lógyógyító, 
A Gróf42  nem gróf, de konfekció, 
S a Horváth se horvát, hanem zsidó. 

Mire az új városháza készen lesz, 
A Pilischer Manó új kabátot vesz, 
S a dédunokámnak gyereke lesz. 43  

ELKÜLÖNÜLÉS ÉS ASSZIMILÁCIÓ 

Egészen 1941-ig Zentán nincs agresszív antiszemitizmus; a holocaust 
Zentáig nyúló hajszálgyökere abból a zsidóellenességb ől szívta éltető  ned-
vét, amely a fehérterrorra és a numerus claususra épült rá fokozatosan, 
szisztematikus céltudatossággal. 

A fenti példák azonban arra mutatnak, hogy az itt él ő  zsidósággal 
finomabb eszközökkel, de állandóan éreztették származásukat. Így szembe-
sülni kellett valahogyan az előítéletekkel és felvenni a harcot ellenük. 

A választás legkényelmesebb módjának az asszimiláció ígérkezett, hi-
szen az államhatalom II. József óta ezt az alternatívát kínálta fel az emanci-
pációért cserébe. Első  lépés az addig beszélt nyelv (jiddis, német) elhagyása, 
magyar vezetéknevek felvétele; a megalkuvás (esetleg más okok közrejátszá-
sa miatt is) legdrámaibb foka: a kitérés. A zsidóság nem volt egységes a 
választásban. Már a XIX. század közepét ől két irányzat kezd elkülönülni 
egymástól: az ortodox és a neológ. Az ortodoxok sorait a Galíciából folyto-
nosan beszivárgó hászidok is erősítik; sőt, az 1920-as évek végén külön 
hitközséget hoznak létre, külön temetőparcellával és szefárd rítusú, újonnan 
felépített zsinagógával. Az ortodoxok nehezebben hajlanak a magyaroso- 
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dásra. Klein Salamon rabbi (t1900) például haláláig nem tanult meg rendesen 
magyarul. Az 1894-ben újból felállított felekezeti iskolát a zsidóság véd őbás-
tyáj ának tartotta és tevékenységével hozzájárult, hogy az iskola a héber 
tanítása tekintetében is megüsse a mércét. Még az 1890-ben lebonyolított 
népszámláláskor is számos zentai zsidó német anyanyelv űnek vallja ma-
gát." A korabeli lapok tudósítása szerint pedig mind a névmagyarosítás, mind 
a kikeresztelkedés tekintetében igen mérsékelt az érdeld ődés.45  

A szabadabb szellemű  neológ zsidóság hajlamosabb a kompromisszumok-
ra. Nem adja fel teljesen identitását, hanem különféle eszközökhöz nyúl annak 
védelmében, miközben kerüli az ortodoxok széls őséges bezárkózását Ilyen 
például a sajtó; több zentai lap (Alsó Tiszavidék, Zentai Hírmondó, Zentai 
Ellenőr, Zenta) tulajdonosai, kiadói, szerkesztői zsidó származásúak, mint pl. 
Svarcz/Fekete Sándor, Kabos Ármin, Politzer Sándor. Élve helyzetükkel, igye-
keznek tompítani koruk antiszemita megnyilvánulásainak élét 

A zentai zsidóság nemcsak szavakban, hanem tettekben is bizonyítja 
lojalitását. A világháború kitörésekor 148-an vonulnak be; közülük 17-en 
esnek el a különböz ő  harctereken; többen 100%-os rokkantként kerülnek ki 
a pokolból 46  Ennek ellenére felróják nekik, hogy nem nagy lelkesedéssel 
vesznek részt a hadikölcsön-kötvények jegyzésében, s őt, a háborús nyerész-
kedők, feketézők képét is róluk mintázták meg. 47  

A lassan elmagyarosodó zsidó identitásnak a meg őrzéséről azonban leg-
inkább a hitközség(ek) és a mellettük vagy kereteikben m űködő  felekezeti 
egyesületek gondoskodtak, mint például a Chevra Kadisa, a Bikkur Hólim vagy 
a Málbish Arumim. Céljuk nemcsak egy adott funkció tényleges betöltése — 
temetés, beteglátogatás —, hanem ami mindegyiknél közös: a szegény hitsorso-
sok támogatása. Így etnikai szempontból a neológ zsidóság Zentán is asszimi-
lálódik, vallását, bizonyos szokásait azonban kisebb-nagyobb következetesség-
gel továbbra is megőrzi. Marad tehát izraelita vallású magyar polgár: zsidó-ma-
gyar vagy magyar-zsidó. Mindenesetre megmarad a támadási felület is az 
antiszemitizmus számára, mindössze lesz űkül. Az újkori fajelmélet számára 
azonban a zsidóság etnikai beolvadása sem jelent ideológiai akadályt Mint 
ahogyan azt egy zentai példa is bizonyítja. Dr —hy. aláírással jelent meg Zsidó-
keresztények címmel egy cikk 1934-ben, mely a keresztény vallású, de magukat 
zsidó nemzetiségűeknek vallókról szól, miközben elénk tárulnak a zsidókér-
déssel kapcsolatos előítéletek, sőt a holocaust rémképe is. 

A cikkíró tézisei a következőek: 
Elhiszi, hogy egy zsidó tisztán vallásos meggy őződésből keresztény 

lesz, de ez inkább védekezésforma a megsemmisülés ellen, mint például a 
pogány magyarok megkeresztelkedése (?!), a két példa között mindamellett 
óriási különbséget lát. 

A zsidókérdés megoldására ez csak félmegoldás, mert a bajt nem a 
gyökerénél fogja meg. 

A zsidókérdésben még mindig a háború el őtti szemérmeskedés és 
alakoskodás álláspontján vannak mind a zsidók, mind a nem zsidók. 

Nem mernek vagy nem akarnak nyíltan a dolgok szemébe nézni, mert 
az esetleg kényelmetlen. 

Nem látják be, hogy a háború előtti ideológiák e tekintetben nemcsak 
a hamis humanizmust, hanem — mint a legtöbb elavult dolog — komikumot 
is rejtenek magukban — a zsidók részére pedig egy kicsit tragikomikusak: 
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„A háború előtt nemcsak a zsidók, de még az úgynevezett jobbérzés ű  
keresztények is felháborodtak, ha valaki zsidózott Varsaságban meg egyenesen 
kíméletlenségvolt a zsidókról a legcsekélyebb rosszat is mondani, ha zsidó is jelen 
volt, csak tisztességes hangon volt szabad róluk beszélni. Aki nem így tett, mégha 
teljesen objektíven vizsgálta is a dolgokat, vad antiszemita hírébe keveredett Ugy 
a zsidók, mint a keresztények féltékenyen vigyáztak arra, hogy az egyenl őség 
látszata pontosan megmaradjon. A zsidók érdekb ől, a keresztények a humaniz-
mus látszatáért. Mert, kérem, legalább most legyünk őszinték a zsidó ugyan 
egyenlőnek érezhette magát ideig-óráig keresztény társaival, de a nemzsidó soha 
a zsidóval. Ne keressük most az okokat, amelyet az egész világ burkolt, vagy 
kevésbé burkolt ellenszenvét a zsidókkal szemben előidézték, hanem nézzünk 
szembe a valóság tényével: a zsidót senki sem szereti, még a zsidó sem... 

...És a zsidók okosabban tették volna, ha már régen szembenéztek volna 
ezzel a ténnyel, ahelyett, hogy félmegoldásokkal idejuttatták volna a zsidó-
kérdést, ahol most van. Hitler volt az els ő, aki ezeket a dolgokat nyitott 
szemmel meglátta, aperte kimondta és levonta a konzekvenciákat. Ezért még 
a zsidóknak részben hálásaknak is kell lenniök. Igaz ugyan, hogy a meglátás 
szókimondás után a konzekvenciák levonása szerintem hamis úton halad és 
itt van a hiba, amit Hitler elkövetett. Azonban, nagyon helyesen, ezeket a 
hamis konzekvenciákat a világ nagyobb része elítéli, vagy legalábbis nem 
fogadja el. Mert lehet, hogy abban igaza van Hitlernek, hogy a zsidóságnak 
el kell tűnnie, de az már öreg hiba, hogy a testi-lelki beolvadásukat a 
gazdanépbe szintén nem engedi meg. Mert hát körülbelül 12 millió zsidót 
mégsem lehet sem agyonütni, sem kiéheztetni." 48  

Egészen más hangnemben indított logikai eszmefuttatását cikkírónk a 
végén tehát teljesen kificamítja és a zsidókérdés végleges megoldását nem a 
kitelepítésben vagy a fizikai megsemmisítésben látja, hanem a teljes mérték ű  
asszimilációban. Szerinte a fajkeveredés eugenetikai szempontból mindkét 
fél számára csak előnyös lehet. 

A'HOLOCAUST MARGÓJÁRA 

Azzal, hogy egy mezőváros példáján keresztül — és helyenként tágabb 
keretek között is — végigkísértük a vidékünkön is megjelen ő  antiszemitiz-
mus fejlődését egészen 1918-ig, még nem tettük érthet ővé (és megérthetővé) 
a magyar (és zentai) zsidóság tragédiáját, csupán a probléma hozzáférhet ősé-
gének korlátain próbáltunk tágítani. További kutatások— a trianoni Magyar-
ország propagandahatása, az impériumváltás helyi torzulásainak következ-
ményei, a kortársak megszólaltatása a két háború közötti zentai társadalom 
szociálpszichológiai felmérése céljából további értékes adatokkal szolgálnak 
majd nemcsak az 1941-44 által behatárolt korszak, hanem egyáltalán Zenta 
múltjának alaposabb megismeréséhez. 
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V 	 / 

DUŠAN JELIG 

A SZABADKAI ZSIDÓK TÖRTÉNETE ÉS SZEREPE A 
VÁROS FEJLESZTÉSÉBEN 

ÁLTALÁNOS VISZONYOK A ZSIDÓK ÉSZAK-BÁCSKÁBA 
TELEPÜLÉSEKOR 

A zsidók Bácskában 

Savoyai Jenő  1697. évi zentai győzelme nemcsak a történelemben, ha-
nem a zsidók vándorlását és délkelet-európai, dél-pannóniai megtelepülését 
tekintve is fordulópontot jelentett. A török leverése után szervez ődtek az 
első  zsidó közösségek e vidéken. A zsidóság európai jelenlétéhez viszonyít-
va aránylag fiatal közösségekbe tömörültek a bácskai zsidók, de ilyen szer-
veződésükkel megelőzték a horvátországi és szlavóniai izraelitákat. Zömmel 
a XVIII. században házalókként érkeztek északról, Cseh- és Morvaországból, 
a mai Szlovákiából, Burgenlandból, Magyarország északi és nyugati megyé-
iből. (A zsidóság emancipációjáig vándorlásuknak határt szabott a vonatko-
zó ausztriai törvény, a Familiataten Gesetz, amely természetes szaporulatu-
kat is korlátozta oly módon, hogy értelmében csak az els őszülött zsidó fiú 
alapíthatott családot a szül őhelyén, a többi fiú a feleségével köteles volt 
elhagyni lakóhelyét.) A korábbi, valószín űleg kevésbé népes bácskai zsidó 
közösségek eltűntek a török uralom idején, helyükbe egyre tömegesebben 
érkeztek újabb zsidó családok. Az 1712. évi els ő  népösszeírás kevés adattal 
szolgál a bácskai zsidókról, ám kétségtelen, hogy néhány zsidó családot is 
nyilvántartásba vettek az összeírók. Az 1736. évi második összeírás szerint 
Szivácon egy, Baján hat, Újvidéken tizenöt zsidó család élt. (Smidt Rudolf 
gyűjteményének adatai. Vajdasági Levéltár, Karlóca. A vonatkozó dokumen-
tumok a belgrádi Zsidó Történelmi Múzeumban találhatók.) 

A bácskai zsidó közösségek alakítása, a további betelepülés I. Lipót 
osztrák császár (1664-1705), Mária Terézia (1717-1780) és II. József (1741-
1790) uralkodásának idejére esik. A zsidók anyagi és egyéb körülményei 
egyre kedvezőtlenebbek. A rendszer lépten-nyomon akadályt gördít gazda-
sági létjogosultságuk, gazdálkodásuk elé. Hogy csupán néhányat említsünk: 
útelágozásnál épült helységben tilos volt éjszakázniuk; királyi rendelet 
tiltotta vámilleték zsidó általi beszedését, s a hétéves háború (1756-1763) 
hatalmas költségeinek viseléséből sem hagyták ki a zsidókat: mivel sem 
polgári státussal, sem polgárjoggal nem rendelkeztek, a császárn ő  türelmi 
adója (Taxa Judeorum vagy Toleranzsteuer) hatalmas terhet jelentett szá-
mukra: kezdetben összesen 20 000 forintból állt, majd a császárság minden 
zsidójára kivetették. A következ ő  évtizedben 30 000 forintra emelkedett, 
majd 50 000-re. A zsidók végül minden anyagi lehet őségüket latba vetve sem 
voltak képesek eleget tenni e rendkívül igazságtalanul rájuk rótt kötelezett-
ségeknek. (Simon Dubnov: A zsidóság története az ókortól napjainkig. 
Budapest. Függelék: A zsidóság története Magyarországon, 340.) 

Pétervárad és Újvidék a karlócai béke (1699) után jelent ős katonai 
központ volt, itt helyezték el az osztrák katonaság számottev ő  egységeit. 
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Fegyverrel, lóval, élelemmel való ellátásukról zsidó katonai beszerz ők gon-
doskodtak. Miután megszűnt a péterváradi vár stratégiai jelent ősége, a 
zsidók kereskedői érdeklődése mindinkább Észak-Bácska, Szabadka felé 
irányult. Itt főleg gabonával és más mezőgazdasági termékkel kereskedtek 
és ilyen jellegű  központot alakítottak Ett ől kezdve (...) vezető  szerepet 
töltöttekbe a kereskedelemben. (1870-ben jegyezték fel: Osterreicher Mózes 
Lázár budai kereskedő  és kiváltságos zsidó 50 000 pozsonyi mérő  búzakül-
deménye az 1779-80-as éhínség idején megmentette Bácska népét az éhha-
láltól, s mint Lippkai Zsigmond bácskai alispán jelenti, történt ez olyan 
körülmények közt, amikor minden kérés ellenére sehonnan sem érkezett 
segély. (Smidt Rudolf adatai a belgrádi Zsidó Történelmi Múzeumban.) (...) 

A zsidók helyzete a XVIII. század végén 

Akárcsak a Monarchia többi vidékén, hosszú ideig Bácskában sem volt 
fényes a zsidók anyagi és jogi helyzete. Bács-Bodrog vármegye monográfi-
ájában (1896) Dudás Gyula a következ ő  adatokat ismerteti a rájuk nehezed ő  
anyagi megterhelésről: 19 bácskai kereskedő  1759-ben 300 forint uradalmi 
adót, a megyei pénztárnak 39 forintot fizetett, türelmi adója 103, rendkívüli 
adója 130 forint volt, összesen 572. A korabeli adatokat Sámuel Mózes 
újvidéki és Izsák Mihály hajósi rabbi hitelesítette. 

Smidt Rudolf 1792. évi adataiból is kitűnik, hogy tilalmak nehezítették 
a bácskai zsidók életét. A szabad királyi városokban (Zombor, Maria There-
siopolis) és a Tisza menti helységekben tilos volt ipart űzniük, sőt lakniuk. 
Ugyanakkor Bács megyében évi vásáron különféle áruval kereskedhettek, 
így Újvidéken kizárólag ócskavassal és viselt holmival, Zomborban, Szabad-
kán és a tiszai disztriktben még évi vásáron se árulhattak A megyében 
vásárolhattak gyapjút, b őrt, ócskavasat és használt holmit, de Újvidéken 
tilos volt számukra a farkas- és rókaszőrme vásárlása. Más munkával, így 
fuvarral, bérbehajtással (kivéve a vámilletéket), földműveléssel, kézműipar-
ral foglalkozhattak ugyan Bács megyében, viszont gyárral, manufaktúrával 
nem rendelkezhettek, ún. szabad tevékenységet nem folytathattak Mindezt 
tetézte számos súlyos diszkrimináció, például gyermekeik er őszakos megke-
resztelése, ami ellen a megyei hatóság is szót emelt. (Vajdasági Történelmi 
Múzeum, 1762/146, Bács megyei anyag.) Helyzetük mindemellett t űrhetőbb 
volt az Európa más országaiban élő  zsidókénál. Jóllehet Magyarországon 
sem mentesültek hátrányos jogi, anyagi megkülönböztetést ől, politikai és 
vallási előítéletből eredő  igazságtalanságtól, a XVIII. század közepétől itt 
mégis némi tolerancia irányába hatott az európai felvilágosodás szelleme. 
Szabadka a korszellemnek megfelel ően, de bizonyos sajátosságaiból 
eredően türelmesebben viszonyult a zsidósághoz, mint Bács megye vagy az 
ország más helységei. 

Tadeus Latinovits tiszai járási elöljárónak a bácskai zsidók 1779. évi 
összeírásához mellékelt jelentése szerint iskolájuk nincs, héberül beszélnek 
egymással, zsidó imakönyvük van, ám más zsidó könyvük nincs, földet nem 
bérelnek. Neszmer Antal járási elöljáró 17841 anuár 18-án kelt levelében arról 
számol be a zombori főispánnak, hogy az apatini zsidó gyerekek római 
katolikus iskolába járnak, pajeszon kívül más vallási jelet nem viselnek 
Valamivel későbbi keltezésű  Dudics Máté elöljáró jelentése, amelyb ől meg- 

439 



tudjuk, hogy a zsidók az egész vidéken németül beszélnek, a bajai római 
katolikus iskolában eredményesen tanul három zsidó gyerek. Földdel csu-
pán egy gákovai zsidó rendelkezik, aki ezért külön adót fizet. (Jevrejski 
almanah, 1955-56. Ladislav Fischer: Jevrejstvo Ba čke. 91.) 

A zsidók Szabadkára települése, új életkörülményeik 

Jakov Herschel keresked őnek adta ki a város az első  ideiglenes letelepedési 
engedélyt A magisztrátus 1775. augusztus 7-én szerz ődést kötött vele és három 
Löbl vezetéknevű  (valószínűleg fivérek) bajai zsidóval. Már 1764 óta említik 
őket a városi jegyzőkönyvek. Herschel a városba költözhetett a családjával, de 
kizárólag mint jobbágy, aki a városban megforduló zsidóktól napi három krajcár 
vámilletéket szedhetett be, aminek fejében borral és kóser étellel láthatta el őket 
lakásán, amellett gyapjúval és bőrrel házalhatott a városban. 

Az 1779. évi privilégium 4. és 18. pontja megengedte, hogy jobbágyként újabb 
zsidók telepedjenek le a városban, s mint ilyenek — a helyi katolikus és szerb 
kereskedők jogait, kiváltságait tiszteletben tartva és semmiféle módon sem veszé-
lyeztetve — gyapjúval, bőrrel, dohánnyal és hasonló termékekkel házalhattak 
Lakhelyet csak bérelhettek, ingatlanvásárlás konfiskálás terhével tilos volt szá-
mukra. Egy zsidó megszegte a rendeletet és elkobozták a hatóság megkerülésével 
vett házát Amennyiben törvényes úton, zálogként szerzett magának házat a 
zsidó, nem büntették ilyen szigorúan, de ha katolikus polgár kifizette a ház 
ellenértékét, a zsidónak ki kellett költöznie. Mégis növekedett a zsidók száma: 
1780-ban három-négy család 19 tagja élt itt, köztük 12 férfi, 1791-ben 29-en voltak 
a szabadkai zsidók. A legtöbbjük nyomorgott, ezért 1786 márciusában, majd 
később is kérvényezték a magisztrátusnál újabb zsidó családok letelepedésének 
és kereskedői tevékenységének a megtiltását Kérvényüket azzal okolták meg, 
hogy ellenkező  esetben kétséges a fennmaradásuk. A magisztrátus és a királyi 
biztos, aki éppen akkora városban tartózkodott, a 60 forint különféle adót fizet ő  
12 zsidó családon kívül újabb zsidók letelepedését nem engedélyezte. E határo-
zatra hivatkozva az elöljáróság 1788-ban megvonta a letelepedési engedélyt Ös-
terreicher Leon ismert nagykeresked őtől és katonai szállítótól, az osztrákkatona-
ság egyik fő  beszerzőjétől, de a városban való tartózkodását a továbbiakig meg-
engedte. (Szabadkai Törtélnelmi Levéltár, 1788. A. 57/pol.) 

II. József reformjai és a zsidók 

A törökkel hadban álló II. József 1786. július 9-én Szabadkára látogatott, 
a város környékén vonta össze seregeit. Szabadkának kellett gondoskodnia 
a katonaság ellátásáról, a szállításról. Abban az id őben számos zsidó érkezett 
a városba, aki ezt a munkát szívesen vállalta, a helybeli és az újonnan jött 
zsidók pedig kapcsolatot teremtettek egymással s ezáltal biztosabbá vált a 
gazdasági helyzetük. A szabadkai zsidók 1788 áprilisában mégis újra kérel-
mezték az érkezők letelepedésének megakadályozását Már 82 zsidó család 
élt a városban. A városi hatóság ugyanazon év júliusában elrendelte, hogy 
a már honosult (...) 12 családon kívül a többit utasítsák ki a városból 
mindazokkal együtt, akik képtelenek saját munkájukból megélni. A zsidók 
fellebbezhettek Johann Bacho királyi helytartónál, akinek 1788. július 13-án 
kelt levelére, amelyben a zsidók letelepedésére vonatkozó királyi rendeletre 
hivatkozott, a magisztrátus 1788. július 28-án határozatot hozott arról, hogy 
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a szóban forgó 12 családon kívül más zsidók is lakhatnak a városban, a 
kiutasítottak visszatérhetnek azzal a feltétellel, hogy becsületesen élnek és 
biztos a megélhetésük. A visszaélések és esetleges zavargások megel őzése 
végett a városi elöljáróság külön utcát jelölt ki számukra. Bacho 1788. szep-
tember 2-án figyelmeztette a magisztrátust saját határozatának a tiszteletben 
tartására. Nem ellenezte ugyan a zsidók elkülönítését, azt viszont igen, hogy 
még mindig nem vehettek házat a számukra megfelelő  helyen. 

Abban az időben, 1787-ben királyi rendelet tiltotta a héber nyelv hasz-
nálatát a közéletben. Csupán vallási szertartáson volt engedélyezett. Hiva-
talos írásban a Monarchia egyes területein használatos nyelvek szerepelhet-
tek, s 1787. július 23-án újabb rendelet vezetéknév-változtatásra utasította a 
zsidókat. A következő  évtől kezdve minden zsidó német vezetéknevet volt 
köteles felvenni. Az osztrák hatóság ily módon kísérelte meg a zsidóság 
adminisztratív úton való asszimilálását. A szabadkai zsidó közösség 20 csa-
ládja új nevet viselt ezután. (Herschel Jakab Hirsch, Péter Jakab Berger, Jakab 
Lőrinc Reiner, Herschel Löbl Meier, Márkus Mózes Wolf, Löbl Simon Kirs-
cher, Márkus Salamon Fuchs, Fülöp Lőrinc Geiger, Fülöp Márton Geiger, 
Izrael Jakab Böhm, Michel Sámuel Deutscher, Kis Márton Klein, Heinrich 
Izsák Kutterer, Márkus Dávid Schwarz, Jakab Izsák Reiner, Jakab Salamon 
Reiner, Wolf Dávid Huber, Fülöp Jakab Brantweiner, Izsák Simon Wetter, 
Herchel Joah Kurz Jakob nevet vett fel.) 

Bácskában mintegy 300 zsidó család élt akkortájt. A kereskedni óhajtók 
a céhek erős ellenállásába ütköztek. Geiger L őrinc 1788. október 24-én 
boltnyitási kérelemmel fordult az elöljárósághoz, amely a kérelmet a városi 
kereskedői céhhez továbbította. A válasz nemleges volt azzal a megokolás-
sal, hogy a kérelmező  nem tüntette fel, mennyi id őt szentelt az ipari tudni-
valók elsajátításának, s mint zsidó nem rendelkezik polgárjoggal. A céhsza-
bályzat ugyanis mindkét feltételt el őírta. A zsidók ismét panaszt emeltek a 
magisztrátusnál, amely különféle jogi fondorlatokkal igyekezett megakadá-
lyozni a zsidók részvételét a helyi kereskedelemben. (Szabadkai Történelmi 
Levéltár, 1789. A. 19/pol., 1789. A. 10/pol.) Hasonló módon járt el a városi 
hatóság, amikor 1789. március 10-én templomépítési és telekigénylési kére-
lemmel fordultak hozzá, mire a zsidók panaszt emeltek a temesvárosi diszt-
riktnél, és ismét Johann Bacho királyi biztos járt közben az ügyben. A 
szabadkai magisztrátus hajthatatlanságának és a huzavonának Bacho 1789. 
december 1-jén kelt rendelete vetett véget, amely szerint a szabadkai zsidók 
saját költségükön zsinagógát építhetnek. Ekkor viszont az jelentett problé-
mát, hogy nagy nyomorban éltek és nem volt pénzük az építkezéshez. 

A nehézségek ellenére újabb családok érkeztek. A topolyai Hajduska 
Salamon kereskedő  az udvarnál kérvényezte szabadkai letelepedését és 
boltjának megnyitását, s ezekre 1794. november 17-én kivételes engedélyt 
kapott. (A zsidó hitközségek háború el őtti irattárában található az 1797. 
február 17-én kelt elismervény, amelyb ől kiderül, hogy Hajduska Salamon 
törvényes árverésen 600 forintért megvette Hirsch Jakab házaló szabadkai 
házát. Említett azonos Herschel Jakabbal, a zsidó hitközség megalakítójával, 
aki az 1787. január 23-i rendelet megjelenése után új vezetéknevet vett fel.) 

Hajduska Salamon az első  legális letelepedési engedéllyel rendelkez ő  
szabadkai zsidó. Hasonló módon kapott engedélyt 1798-ban Kunz József, aki 
a főtér közelében régiségboltot nyithatott. Ezután már egyre több zsidó 
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kapott letelepedési engedélyt Szabadkán. Az els ő  tizenkét és a Hajduska 
család mellett 1794-ben nyolcnak engedélyezték, hogy a várost válassza 
lakóhelyéül, de csupán ideiglenesen. (E családok a következ ők: Bloch Izsák 
házitanító két, Neufeld Farkas házitanító két, Polyák Jakab házitanító két, 
Hersch Izsák samesz négy, Hersch Polak sakter négy, Hunitz Nathan n.y élc, 
Klein Jakab két és Spitz Lőrinc öt családtaggal.) 

Felsőbb szervek utasítására az elöljáróság id őnként összeírta a zsidókat, 
akik 1790 után érkeztek a városba, hogy néhányukat kiutasítsa, másoknak 
viszont mindaddig engedélyezze a helységben való tartózkodást, amíg pél-
dás magatartást tanúsítanak. (Az 1798-ban nyilvántartásba vett nevek: Hu-
ber Bernard hét, Fuchs Salamon három, Reiner Izsák négy, Reiner L őrinc 
nyolc, ifj. Herschel Jakab öt, Klein Kis Ádám négy, Böhm Jakab hét, Haj duska 
Salamon nyolc, Berger Jakab öt, Geiger Márton hat családtaggal, valamint 
Geiger Lőrinc, Kunz József és négytagú családja az elhalálozott Klein Márton 
helyébe kapott engedélyt.) 

A városban 1798 májusában 13 állandó letelepedési és 8 ideiglenes tartróz-
kodási engedéllyel rendelkező  zsidó család összesen 97 tagja élt. Valamennyien 
koldusszegények voltak. Egy 1797-es jelentésb ől kiderül, hogy kopottas búto-
ron és kevés szerszámon kívül semmijük sem volt Kivéve Geiger Mártont, 
akinek ló és taliga is tartozott a vagyonához, s b őrt vásárolt fel a környékbeli 
tanyákon, valamint Böhm Jakabot, akinek ló és négykerek ű  kocsi is a tulajdonát 
képezte. Tizenkét zsidó család 1783-tól 1788-ig hadisarc és házadó címén ösz-
szesen 139, azaz évi 16-30 forintot, tizenhárom család 1798-ban átlagosan 4,30 
forint hadisarcot és 1,30 forint házadót fizetett. 

Tíz évvel az elöljárósághoz címzett templomépítési kérelem utána szabad-
kai zsidók 1799. március 26-án a Magyar Királyi Elöljárósághoz fordultak 
hasonló célból, s ugyanazon év decemberének els ő  napján megkapták az enge-
délyt Mint dr. Vidor Imre említi, egyes állítások szerint akkor alakult meg a 
szabadkai hitközség. (Dr. Vidor Imre: A szabadkai hitközség megalakítása. Jevrejski 
almanah IV. Versec, 1928-29.75. o.) A zsinagóga a XIX. század elején épült az 
akkori Erdő  (ma jugović  fivérek) utcában, a sétaerdő  felé vezető  sugárúton. 

Az 1791. évi De Judaeis provizórium és fél évszázados érvényessége 

II. József halála után az 1790-91-es országgy űlés az új viszonyoknak 
megfelelően a zsidóság sorsával is foglalkozott. Bizonyos polgárjogokat 
kínált, amelyek fejében a katonai kötelezettség vállalását követelte. A zsidók 
viszont nem tettek eleget az országgyűlés elvárásának. Helyzetük változat-
lanságát bizonyítja a De Judaeis néven bejegyzett s provizóriumnak szánt 
1791-es törvény, amely ötven évig volt érvényben Magyarországon. 

Az abszolutizmus XIX. század els ő  évtizedeiben érvényes előírásai már 
kevesebb hátrányos megkülönböztetést jelentettek a zsidók számára. A bécsi 
központi kormány elsősorban a liberális felfogást egyre nyíltabban hangoz-
tató és az alkotmányos, főként osztályjogot kitartóan követel ő  magyar kö-
zépnemeség ellen fordult s igyekezett szembeállítani vele a jogfosztott, 
elnyomott tömeget, a jobbágyokat, a zsidókat. Ugyanakkor a középnemes-
ség megnyerni igyekezett a szegény néprétegeket. Feltámad a nemzeti szel-
lem, kezdetét veszi a magyarosítás az ország társadalmi életében, a 
művelődésben. Fokozatosan a magyar nemzeti megújhodás jellegét veszi fel 
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e mozgalom. A zsidóságot illetőleg kezdetben kétirányú folyamat indul: a 
törvényhozó nemesség haladó szárnyának mind hangosabb és egyöntet űbb 
a követelése, hogy szüntessék meg a zsidók szégyenteljes középkori státu-
sát, a másik irány a zsidóság asszimilációs törekvése. Egyre több zsidó 
iskolában vezették be a magyar tannyelvet, és 1817 után egyes zsinagógák-
ban magyarul folyt az istentisztelet. Szabadka zsidósága konzervatív maga-
tartást tanúsított e téren: itt még 1892-ben is német nyelven tartották az 
istentiszteletet. (Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. I. Sza-
badka, 1886. 348.) Óvatosan ugyan, de a zsidóság is igyekezett fokozatosan 
bekapcsolódni a magyar szellemi megújhodás folyamatába: a múlt század 
harmadik és negyedik évtizedében minden országgyűlésen felmerült a zsi-
dó emancipáció kérdése. Valós eredmény azonban nem született: a végleges 
megoldást halasztgatva szankcionálták az 1791 el őtti állapotot. 

Szabadkán 1805-től 67 zsidó élt: 16 évesnél fiatalabb 37, 16-40 éves 17 
(13-an házasok), 40 évesnél id ősebb 13 személy. Ugyanezen év február 5-én 
a városi kommunális tanács beleegyezésével kérelmezték a magisztrátusnál, 
hogy Löbl Jakab almási szabó letelepedhessen és m űhelyt nyithasson a 
városban. A szabócéh ellenezte ugyan, de az elöljáróság kiadta az engedélyt 
azzal a megjegyzéssel, hogy nevezett kizárólag a helybeli zsidók számára 
végezhet szolgáltatást. 

A napóleoni háborúk és a szabadkai zsidók 

A Monarchia a napóleoni háborúk idején (1792-1812) nagy politikai, 
gazdasági, szellemi erőfeszítések, pénzügyi válság, katonai vereségek szín-
helye volt, sőt országrészeket vesztett. (...) Bácska és Szabadka nem tartozott 
a megszállott területek közé, mégis megérezte az áldatlan helyzet következ-
ményeit: a polgárok kötelesek voltak hatalmas „önkéntes" anyagi áldozato-
kat hozni. Az akkor már tekitélyes zsidók, Huber Bernát, Geiger L őrinc és 
Hirsch Jakab, 1805-ben 400 forint kényszeradományt helyeztek az állami 
hadipénztárba. A napóleoni császárság bukása után az osztrák állami pénz-
tár hatalmas terhet rótt a keresked őkre. Szabadka 31 kereskedője 64 750 
forint forgótőkéjének 14,5 százalékát, 9102 forintot fizetett a császári pénz-
tárba. Külön említést érdemelnek a zsidó keresked ők, a 24 ún. questor 27 639 
forint tőkével, amelynek 10 százalékát, 2763,59 forintot juttatták az említett 
pénztárba. Nyolcvan nyilvántartott pénzkölcsönz ő  28 980 forint tőkéjének 
8 százaléka, 2318,24 forint is kényszeradományként került a kasszába. A 
borárusoktól 1700, egyéb árusoktól 115 forintot hajtottak be. A zsidók becs-
lések szerinti forgót őkéjéból 16 000 forintot gyűjtött be a pénztár. Ezek az 
adatok azt is bizonyítják, hogy a zsidók tevékenyen részt vettek a város 
kereskedelmében. A családfők (40) és a családtagok (234) száma a nem zsidó 
lakosságéhoz viszonyítva (30 000) alacsony, a keresked ők száma viszont igen 
kedvező, 24:31 arányt mutat. (...) 

Az 1808-as összeírás szerint Szabadkán 44 zsidó család élt 234 taggal, 
1809-ben 47 család, 1820-ban 64 család 375 hozzátartozóval. Iványi adatai: 
1814-ben 31 zsidó bolttulajdonos, 24 keresked ő, 80 pénzkölcsönző, 6 nagy-
kereskedő, 11 kiskeresked ő . (Iványi István: Szabadka szabad királyi város tör-
ténete II. Szabadka, 1892. 229.) A magisztrátus 1816. június 10-én megjelölte 
azt a területet, ahol a zsidók záloggal házhoz juthattak (a zsinagóga körül az 
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Erdő  utcában). Mivel ott már nem jutott hely az újonnan érkezetteknek, az 
elöljáróság 1835-ben jóváhagyta, hogy a zsidók lakta városrész a piac felé 
terjedjen, vagyis a mai zsinagógáig. A második világháborúig a szabadkai 
zsidók zöme, főként a középosztályhoz tartozók és a szegényebbek, a város-
nak ezen a részén éltek. 

(...) 
Az 1807. évi pozsonyi országgyűlés a zsidókérdés csupán egyetlen 

pontját, a hadkötelezettséget vitatta meg. Határozata szerint a jöv őben a 
zsidók is katonakötelesek. Igy nem a polgárjogok, hanem a hazafiúi köteles-
ség tekintetében egyenlít ődtek ki az ország többi lakosával. Ugyanabban az 
évben a türelmi adó 50, kés őbb 100 százalékkal emelkedett. A szabadkai 
zsidók emiatt gyakran emeltek panaszt a fels őbb szerveknél. (...) A türelmi 
adókötelesek névsora 1830-31-ben 78 zsidó férfit és 3 családf őnek számító 
nőt tart nyilván, összesen 81 családot 464 taggal. Egy részük boltos, 65 
kereskedő  (nem házaló, mivel az 1807. évi törvény betiltotta a házalást), 6 
iparos, 2 bérlő  és 7 koldus. Összjövedelmük becslések szerint 3389 forint, 
habár ritkán fordult elő  50-60 forintos jövedelem (legfeljebb 5-20 forint 
volt). A jegyzék megemlíti, hogy az általános társadalmi és gazdasági bizony-
talanság miatt anyagi helyzetük több mint súlyos. Iványi kételkedik ezeknek 
az adatoknak a hitelességében, szerinte a 24 szabadkai zsidó jövedelme még 
1814-ben is becslések szerint 23 369 forint volt. (Iványi: i. m. II. 343-344.) 

Asszimiláció - emancipáció 

Szabadkának 1820-ban 32 274 lakosa volt, köztük 375 zsidó. A helység 
Magyarország hatodik-hetedik legnépesebb városa volt, amelynek fejl ődési 
útját a földbirtokosi érdekek jelölték ki, a földbirtokosi oligarchia viszont 
tehetetlen és közömbös volt minden iránt, ami nem kapcsolódott sz űk 
érdekeihez. A zsidók minden tekintetben kénytelenek voltak alkalmazkodni 
ehhez a magatartáshoz, így sikerült elkerülniük a még több megpróbáltatást, 
a pogromot, s a városban nem is került sor említésre méltó antiszemita 
kilengésre. (...) A zsidók számára szerencsés körülmény volt, hogy szükség-
leteikkel, hovatartozásukkal nem kerültek összeütközésbe a magyar nemzeti 
megújhodás szellemével, mint ahogy Bácska más helységeiben el őfordult, 
hanem megfeleltek a hivatalos bunyevác oligarchia elvárásainak. Ugyanis 
még mindig kísértett a „zsidó átok" és a türelmi adó többmilliós adóssággá 
nőtt, amelynek kifizetésére már nem volt remény. 

Az ország közvéleménye mégis helyt adott a zsidó affirmáció gondola-
tának, s a zsidóság körében is elindult egy széles tömeget érint ő  asszimilációs 
hullám. Különösen 1840 után erősödött sodrása, mivel a törvényintézkedé-
sek ettől az évtől kezdve kedvező  talajt teremtettek a polgárság és a kapita-
lista társadalmi viszonyok fejl ődéséhez. Az asszimmiláció egészen mást 
jelentett a zsidóságnál, mint más nemzeteknél. Tényét az emancipáció felté-
telének tekintették a zsidók, tudatosan, önként vetették alá magukat az 
elmagyarosításnak annak reményében, hogy az uralkodó osztály végre men-
tesíti őket középkori jogfosztottságuktól, kiközösítettségükt ől. Ezzel igye-
keztek cáfolni az ellenük szóló vádat, hogy németpártiak és magyar-
ellenesek. Országszerte 1840. április 19-től magyar nyelven szólt az ima a 
zsidó templomokban. (...) A magyar ajkú zsidók mozgalmat indítottak a 
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magyar nyelv terjesztésére, a magyarosításra, amely terjedelmét és ütemét 
tekintve Szabadkán is azonos a zsidó polgári osztály alakulásával. Tekintet-
tel a viszonyokra, progresszív lépés volt ez az asszimiláció, egyedüli le-
hetősége a modern polgári osztályhoz való tartozásnak, az expanzív kapita-
lista fejlődésbe való bekapcsolódásnak. (...) 

Vidékünk zsidóságának életében az 1839-1840. évi országgy űlés hozott 
lényeges változást, amikor tiltakozások ellenére az akkor már egyre dominán-
sabb haladó nézetek gy őzelmeként meghozta a 39. törvénycikkelyt. (...) 
Időközben, az új törvény értelmében, a magyar zsidók a királyi helytartónál 
kérelmezték s a helytartó 184. augusztus 25-én dekrétumban engedélyezte, 
hogy a zsidók házalhassanak, árujukat ne csak évi vásáron, hanem hetipiacon 
is árulhassák, s akárcsak a katolikus keresked ők, bárhol üzletet nyithassanak 
Attól keždve nagyobb terület ű  termőföldet bérelhettek. Az 1845. május 1-jén 
történt szabadkai árverezés adatai szerint Basch Jakab és Deutsch Bernát Csan-
tavéren hét évre bérbe vett nagyobb feudális földet jobbágyokkal és malommal. 
(Szabadkai Történelmi Levéltár, 1845.6. A. 73/pol.) (...) 

A zsidó közösség 

A zsidók vallásuk és társadalmi helyzetük miatt az egész világon, így 
Magyarországon is sokáig nem szerepelhettek a közéletben. Egy megt űrt 
nép tagjai voltak, minden más nemzetnél jobban egymásra voltak utalva, 
ezért külön társadalmi testületet, zsidó közösséget kellett létesíteniük. Ha-
gyományos előírás szerint legalább tíz férfitagjelenlétében tarthattak vallási 
szertartást. Szabadkán kezdetben valamelyik hittárs lakásán gy űltek össze 
istentiszteletre, amíg anyagi helyzetük meg nem engedte, hogy imaházat 
építsenek. Az imaház jelentette számukra a legszentebb helyet, ahol össze-
jöttek és létezésüket újra és újra bizonyították. 

A közösség alakításának másik, világi oka a bels ő  szerveződés szüksége 
volt. A városban elsőként letelepedett 12 zsidó család azonnal kérelmezte a 
magisztrátusnál az engedélyt a közösség létesítésére. Tette ezt arra hivatkoz-
va, hogy 60 forint türelmi adót fizet. A zsidó közösség 1868-69-ig a tagok 
társadalmi-politikai közösségét képezte s nemcsak vallási, m űvelődési, hu-
manitárius célokat szolgált, hanem politikai-gazdasági téren is szerepe volt. 
Amikor Európában a zsidók emancipációja bekövetkezett, a zsidó községek 
megszűntek (...) és helyüket a zsidó hitközségek foglalták el. (Zsidó Lexikon. 
Budapest, 1929.367.) A szabadkai zsidók azt is megemlítették kérelmükben, 
hogy soraikból bírót választanának. A zsidó bíró feladata a közösség védel-
me és a hatóság el őtti képviselete volt, rendfenntartás a közösségben, adó-
behajtás, a közösség bevételének és kiadásának ellen őrzése stb. A hagyomá-
nyos előírásoknak megfelelően a rabbival együtt ítélkezett a hív ők panasza 
esetén, békített (...), tehát erkölcsi, társadalmi és politikai kötelességei és 
jogai voltak. A zsidó közösségek nem függtek egymástól. A szabadkai ma-
gisztrátus csupán a zsidó közösség létesítésére adott engedélyt, a szabad 
bíróválasztásra nem, e posztra viszont kinevezte Herschel Jakabot. A zsidók 
elégedetlenek voltak e kinevezéssel (...) s 1788 októberében Geiger L őrincet 
választották meg. (...) Kés őbb, 1806-ban újraválasztották vezetőjüket egy-
vagy kétévi megbízatással, erről rendszeresen értesítették a városi elöljáró-
ságot, amely tudomásul vette a választásukat, majd 1812-ben úgy döntött, 
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hogy ezután véglegesen maga választ zsidó bírót a két jelölt közül. (...) A 
zsidó közösség elnöke 1848-ban Hirsch József volt, az igazgatóságot vele 
együtt még tíz választott személy képezte. 

A vallási élet 

Bacho királyi helytartó 1789. december 1-jén kelt határozata engedélyt 
adott a szabadkai zsinagóga építésére, azonban még nem gy űlt össze a 
szükséges pénz, s az istentiszteletet Ábrahám Izrael házában tartották. Mint 
minden polgár, Ábrahám is adót fizetett e házért. A királyi helytartó a 
megismételt kérelemre 1799. március '26-án értesítete a szabadkai zsidókat, 
hogy felépíthetik a zsinagógát. Nincs adat arra vonatkozólag, hogy mikor 
emelték az Erdő  utcai imaházat. 

A következő  években saktere volt a közösségnek Politzer Sámuel rabbiról, 
aki a zsidó közösség házában lakott, 1803-ban esik el őször említés. A zsinagóga 
valószínűleg a múlt század első  éveiben épült a közösség Erdő  utcai telkén, egy 
tágas udvar közepén. (...) Az imaházat 1850-ben felújították (...) 

Chevra Kadisa 

A szabadkai zsidók legrégibb, 1790-ben létesült intézménye a Chevra 
Kadisa. A kutatók mindeddig nem akadtak alakításáról és kezdeti tevékeny-
ségéről szóló adatokra. (Szombat, 1925. december 21/22.) Csupán annyit 
tudunk, hogy alapítója Hirsch-Kalisch Jakab, a zsidó közösség egyik alapító 
tagja volt. Tekintettel vallási, társadalmi helyzetükre, a zsidók évszázadokig 
nem vehettek részt a keresztény jótékonysági tevékenységben, s egymás 
segítségére voltak utalva. A Chevra Kadisa egyletnek úgyszólván minden 
zsidó a tagja volt; a tehet ősebb szülők már újszülött gyermeküket beíratták 
Az egylet célja a szegények és betegek megsegítése, továbbá a temetkezési 
költségviselés volt. A szabadkai egylet rendszeresen eleget tett vállalt köte-
lezettségének, s a tagsági díjból és az adományokból id ővel jelentős vagyon 
gyűlt össze. Ebből épült a Frangepán utcai ház, amelyben évtizedekig élénk 
társadalmi és művelődési tevékenység folyt. Ugyanazon a telken, a Chevra 
Kadisa székhelye mellett épült a XIX. század második felében a zsidó kórház. 

A szabadkai zsidók nyelve 

Vidékünkre magukkal hozták nyelvüket, a hébert és a jiddist a XVIII. 
században érkezett zsidók, ade az osztrák hatóság hamarosan megtiltotta e 
két nyelv hivatalos használatát a Monarchia déli részén. Nem maradt fenn 
adat arról, milyen nyelven beszéltek abban az id őben a bácskai zsidók, annyi 
azonban bizonyos, hogy a zsidó ember műveltségének alapvető  mércéje a 
héber nyelvtudás volt. Feltételezhető, hogy a bácskai, így a szabadkai zsidók 
az ún. nyugati jiddist beszélték, amely egyre inkább a német, hangsúlya 
viszont a magyar nyelv hatása alá került. 

A rabbik a zsinagógában legtöbbször a Biblia ősi nyelvét használták, de 
mindenesetre összeállították a gyülekezethez intézett beszéd német válto-
zatát, hogy esetleges felszólításra a hatóság rendelkezésére bocsássák A 
német nyelv gyorsan tért hódított, mert a zsidók kétnyelv űségre voltak 
utalva. Kis számuk és az asszimiláció miatt a jiddist egyre kevesebben 
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használták, a hébert pedig a zsinagógában beszélték. (Dr Mira Fleischer-Dimi ć : 
Iz zapisnika Hevre kadiae. Jevrejski almanah 1965-66, 98.) A XIX. század elején 
jiddisül beszéltek egymással, kevesen ismerték az irodalmi német nyelvet, 
helyette a magyar vagy valamelyik itt él ő  szláv nép nyelvét tanulták meg. (...) 

A zsidó temető  

Nincs hiteles adat arról, mikor létesült a zsidó temet ő. Feltétezhetően 
kezdettől fogva a Halasi úton, a Zorka gyár közelében lev ő  területen, a mai 
zsidó temető  helyén temetkeztek a szabadkai zsidók. A városi temet ők 1828. 
évi rendezésekor a zsidó temet ő  a jelenlegi helyén volt. 

Az iskolaügy 

Letelepedésük után a szabadkai zsidók els ő  teendője közösségük, majd 
az imaház létesítése volt. (...) Itt is az imaházban kapott helyet az iskola, mint 
más helységek szegény zsidó közösségében. A zsidók nagy jelent őséget 
tulajdonítottak az oktatásnak. Minden férfi köteles volt megtanulni írni és 
olvasni. A fiúk héderben (elemi iskola), a lányok odahaza tanultak. Egyetlen 
európai nép iskolája sem köt ődik úgy a múlthoz és a vallási hagyományok-
hoz, mint a zsidóé. A tízéves fiúgyereknek tudnia kellett a misnát, a tizen-
három hitágazatot, a vallási hagyományt, a tizenöt évesnek a Talmudot. 
Hasonlóképpen szervezték meg a zsidó oktatást Galíciától Vaj daságig. (...) 
A szabadkai zsidók a XVIII. században keveset tudtak az országos oktatás-
ügyi előírásokról. Alig hallottak valamit II. József türelmi rendeletér ől, amely 
monarchiabeli helyzetük javítását, a társadalmi életbe való bekapcsolódá-
sukat is lehetővé tette. (...) Kitartóan ápolták hagyományaikat, konzervatív 
életmódot folytattak. Ha tehették, hédert szerveztek, ezt a fajta iskolát 
kitűnőnek tartották. A magántanító sokba került, ezért alkalmazása szüksé-
ges rossz volt. A zsidó házitanító szolgafélének számított. Szabadkán 1798-
ban három ilyen tanítóról esik említés. 1808-ból Würtzkopf Jakab neve 
maradt fenn, aki 1806-tól élt a városban Hirsch Izsák szolgájaként és tanító-
jaként, 1807-ben Polák József (1807-től élt Szabadkán), Buchwald Ábrahám 
(1805-ben érkezett a városba) és Schasman Áron (1806-t ől szabadkai polgár) 
is itt tanított. Müller Wolf magiszter trivialis j udeorum iskolai tanító 1804 óta 
lakott a városban. 

Országos szinten szervezett korszer ű  oktatásban 1873-ig nem volt része 
a szabadkai zsidóságnak. A hédert is 1811-ben, közvetlenül a zsinagóga 
felavatása előtt nyitották meg. Ehhez már rendes tanító kellett, akinek 
munkáját a zsidó közösség fizette. Év végén felmondást kapott, még ha 
olyannyira is lelkiismeretesen végezte hivatását, hogy a következ ő  tanévben 
ismét alkalmazták. A közösség ily módon igyekezett megszabadulni a folya-
matosan dolgozó tanítót megillető  nyugdíj anyagi terhétől. A tanító igen 
keveset keresett, s mivel nehezen jutott munkához, a zsidó közösség ked-
vezőtlen feltételeit is elfogadta. Mindez persze nem javított a tanítás min ősé-
gén. A zsidó tanító és az iskolai bizottság, amelyet a zsidó közösség válasz-
tott, nem ismert oktatási rendszert, oktatási tervet, módszertant, órarendet 
stb. (A szabadkai izraelita népiskola értesít ője az 1911-12-es tanévről.) Elképzel-
hető, milyen felkészültséggel rendelkeztek a zsidó tanítók. Az iskola kizáró-
lag vallásbeli tudást nyújtott. 
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Keveset tudunk az iskolaépületr ől s arról, mennyi pénzt fordított az 
oktatásra a zsidó közösség. Az elemi iskolai oktatásról szóló törvény érvé-
nyesítéséig nem kapott segélyt a várostól, anyagi eszközök hiányában sze-
gényes körülmények közt folyt a tanítás, de a többi városi iskolában sem volt 
jobba helyzet. Hiányosságai ellenére egyre több zsidó gyereket írattak szülei 
a héderbe, amelynek 1868-ban 75 tanulója volt. 

A zsidó gyerekek (...) a héder után polgári iskolába iratkoztak. Egyes 
szülők a hagyományos héder megkerülésével iskoláztatták gyereküket, 
hogy könnyebben tanulhassanak a gimnáziumban. A helybeli latin gimná-
ziumban az 1834-35-ös tanévben hat zsidó diák tanult, az 1840-41-esben már 
húsz. Az orvosi hivatás Európa-szerte elérhet ő  volt a zsidók számára, így 
Magyarországon is mára XVIII. század végén, amikor ügyvédi hivatásukról 
még szó sem lehetett. Az els ő  két szabadkai orvos 1832-ben szerzett okleve-
let. Müller Jakab a Natura Cholerae indicae című  doktori disszertációt védte 
meg. (Pálinkás József: Szabadka népoktatása. Szabadka, 1974,45-49.) 

Az 1848-49-es magyarországi forradalmi események és a zsidók 

(...) Szabadka a sajkási hadműveletek közvetlen övezetéhez tartozott. 
Itt alakult meg a szerb forradalmi bizottság, amely a pesti pontok magyaror-
szági szerbekre vonatkozó alkalmazásáért szállt síkra, de követelését a ma-
gyar középnemesség, Kossuthtal az élén, nem vette figyelembe. (...) Június-
ban megnyílt a déli front a vajdasági szerbek ellen. (...) Szabadka igen 
jelentős katonai és hadászati forgalmi központ lett. 

(...) A háborús helyzet és a déli front közelsége miatt meg kellett 
szervezni a sebesültek ellátását. A meglehet ősen fejletlen polgári jótékony-
sági szervezetek mellett a falusi mentalitású városban az alapvet ő  higiénia 
ismerete, az egészségügyi műveltség hiányában e nehéz feladat az egyetlen 
emberbaráti szervezetre, a jótékonysági tevékenységér ől ismert Chevra Ka-
disára hárult. Néhány áldozatkész, vállalkozó szellemű  zsidó fiatalasszony 
és leány vállalta a sebesültek ápolását. (A zsidó n ők 1852-ben, Scheffer 
Babette kezdeményezésére, hivatalosan is megalakítottákjótékonysági egy-
letüket.) Amíg a háború dühöngött, egyre több sebesültet szállítottak a 
városba. (...) A zsidó n ők élen jártak a mentésben a hátországi kórházakban 
és az adománygyűjtésben a sebesültek megsegélyezésére. (...) (Dr. Bernstein 
Béla: 1848 és a magyar zsidók. Budapest, 1898, 45-47.) Szabadka első  és akkor 
legismertebb orvosa, Müller Jakab is dolgozott a katonakórházban, valamint 
az ómoravicai Dembitz Vilmos doktor. Bizonyos, hogy még számos zsidó 
orvos fáradozott a sebesültek mentésén, ellátásán. 

Szabadkán katonai bázis alakult, szállítói s közvetett úton a háttér 
anyagiakkal való ellátásának szervezői zsidók voltak. Igen felelősségteljes 
feladatot végeztek a forradalmi magyar hadsereg oldalán Ausztria és a szerb 
felkelők ellen. A háttérben a zsidók anyagi haszon nélkül nyújtottak szol-
gáltatást, tudatosan vállaltak kötelezettséget. (Dr. Bernstein Béla: uo.) Iványi 
is kiemelte, hogy a város helyzete miatt a forradalom idején számos zsidó 
érkezett Szabadkára, s így a város id ővel Bácska gazdasági központja lett, 
amelyben a zsidó kereskedelmi tőke jutott túlsúlyba. (...) 

Jóllehet belátta, hogy a nem magyar ajkúak lakta vidékek zsidósága is 
a magyar ügyért száll síkra és a magyar katonaság soraiba lép, az illír (horvát) 
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és a szerb propaganda felhívást intézett a Bács-Bodrog, Csongrád és Arad 
megyei zsidókhoz azzal a céllal, hogy megnyerje őket a maga politikájának. 
(...) Felhívása sikertelen volt, a zsidók kitartottak a magyar ügy mellett. 
Klapka György elismerőleg írt a forradalomban való részvételükr ől, a 
hadműveletek kezdetét ől tanúsított hősies magatartásukról. Jó néhányukat 
tisztté léptették elő. A zsidó tisztek közül sokan a legmagasabb kitüntetés-
ben részesültek. (Dr. Bernstein Béla: i. m. 30-32.) A kitüntetettek között volt 
Freudenberg Márkus szabadkai zsidó. Hatodikos gimnazistaként önkéntes-
nek jelentkezett, de a katonai bizottság gyenge testalkata miatt nem vette 
fel, mire kérvénnyel fordult Mészáros honvédelmi miniszterhez. Így került 
a földvári zászlóaljba, s részt vett a tiszaföldvári ütközetben. Tizedesként a 
17. zászlóaljba osztották be. A keresztúri harcokban kit űnt, amikor ügyes 
taktikával az ellenség mögé férkőzött. Döntő  akció volt ez, s a csata győze-
lemmel végződött. Klapka generális főhadnaggyá léptette el ő. Mint hős 
abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a Kossuth fogadására kirendelt 
jászberényi dísz őrséget ő  vezényelte. Részt vett a budai vár ostromában, s 
Világosig eljutott. (...) A XX. század elején mint tekintélyes szabadkai keres-
kedő  hunyt el. (Dr. Bernstein Béla: i. m. 28-29.) 

(...) Dr. Bernstein Béla a forradalomban harcolt szabadkai zsidók hiá-
nyos névsorában (...) Freudenberg mellett a következ ő  személyeket említi: 
Herman Hubert őrmestert, kereskedőt, Fürst Mór tizedest, Schreier Adolf 
tizedest, keresked őt, Goldner Mór tizedest, szabót, Deutsch Ábrahám háza-
lót és Klein Lipótot. (...) 

A szabadkai zsidók 1849-t ő l 1867-ig 

A szerb Vajdaság Szabadkáján a zsidók élete éppen olyan volt, mint a 
többi helységben. A zsidó közösség kifejezettebben rétegez ődött, differen-
ciálódott családi, vallási, osztálybeli és vagyoni tekintetben. A helyzetre 
jellemző  a közösség 1852. szeptember 30-i panasza a városi elöljárósághoz, 
amelyben a zsidó vallási ünnepeken keresked ő  hitsorsosok megbüntetését 
kéri. (...) (Szabadkai Történelmi Levéltár, 1852/2708.) 

Szabadkán 1851-ben igen korlátozottak voltak a jogaik, f őként a városi 
kereskedők céhjei (amelyekben figyelemre méltó szerepet játszottak a szerb 
kereskedők) teljes erővel azon fáradoztak, hogy megakadályozzák a zsidók 
tagságukba való felvételét. A céhek zsidó üzletek nyitása elleni számos 
panasza közül egy 1853-ban kelt Schaffer Leopold és más zsidók boltját is 
említi, valamennyit engedélyük megkerülésével nyitották, de a céhek eré-
lyes tiltakozása már nem talált meghallgatásra. (Szabadkai Történelmi Levél-
tár, 1060/1853, 1132/1853, 1085/1853, 56/1851.) A város a hatvanas évekig 
nehezen járható, sötét, mocsaras, a legtöbb helyen náddal borított, rende-
zetlen helység volt. Az osztrák-magyar kiegyezésig úgyszólván semmit sem 
változott, csupán az 1854. év hozott változást, amikor felépült a korinthoszi 
oszlopokon nyugvó homlokzatú színház. A zsidók itt ugyancsak fejletlen, 
elmaradott, szegény környezetben éltek. Néhányuk azonban üzleti tekin-
télyre tett szert és tiszteletnek örvendett nemcsak saját körében, hanem az 
egész városban. Itt említhetők elsősorban Rubert Jakab, Schreier Jakab, 
Schaffer Jakab, Eisenstadter Ármin, Geiger Fülöp, Deutsch Jakab, akik átse-
gítették a zsidó közösséget a kezdeti nehézségeken. (...) A szabadkai zsidó- 
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ság történetében kiemelked ő  személyiség az 1860-ban elhunyt Leb Hir-
scham rabbi. 

Szabadka közvéleménye a Bach-rendszer megszűnésével (1860) egyre 
kedvezőbben viszonyul a zsidóság iránt. Az 1861. március 21-i általános 
népgyűlésen Alojzije Mamuži ć  városi tanácsnok dicsérő  szavakkal illette a 
zsidókat részvételükért a város általános teend őinek végzésében. Kiemelte, 
hogy — véleménye szerint — megért az id ő  a zsidók emancipációjának meg-
vitatására, ami nemcsak igazságosság és tekintély, méltóság, hanem törvény 
kérdése is. Ezért javasolta, hogy a város képvisel ői vessék fel e kérdést az 
országgyűlésen és harcolják ki az igazságos jogokat. (...) 

A KIEGYEZÉSTŐL AZ ELSŐ  VILÁGHÁBORÚIG (1867-1914) 

Az emancipációs törvény és az 1867-68-as zsidó kongresszus 

Az 1867-es kiegyezés után a magyar országgyűlés felsőháza egyhangú-
lag, alsóháza pedig 6/4-es arányú szavazati többséggel elfogadta a zsidók 
emancipációjának törvényét. (...) 

Egy évig tartott az országgyűlés, ám a várt egységes szervezet létesítése 
helyett a magyar zsidóság évtizedek óta lappangó ellentmondásai jutottak 
felszínre. A magyarországi zsidók három csoportba tartoztak az ország-
gyűlési határozatok és kísér ő  dokumentumok szerint: a zsidó hitközségek-
be, amelyek kongresszusi határozatok alapján létesültek, az óhit űek (orto-
doxok) szervezetébe és az ún. status quo ante elven alapuló zsidó közössé-
gekbe. Az első  kettő  közötti különbség vallási szertartási lényeg ű, az eltérés 
az istentisztelet módjára vonatkozott. Az ortodoxia arra törekedett, hogy a 
Sulchán Áruch (törvénytár) teljes egészében érvényes maradjon, el őírásait 
bírósági kérdésekben továbbra is tiszteljék. A kongresszusiak véleménye sok 
kérdésben eltért az ortodoxokétól. Céljuk az volt, hogy szellemben, nyelvben 
egyidejűleg a magyar és az európai műveltség irányába tereljék a zsidóságot. A 
harmadik frakció a régi szokások híve maradt A zsidó közösség hitközség 
formájában autonómiát kapott, de csupán vallási kérdések megoldásában. Az 
érvényes törvény egyébként is garantálta az egyházközségek autonómiáját 
Zsidó hitközség felsőbb hatóság jóváhagyásával alakulhatott, autonóm közös-
séget képezett meghatározott átvitt jogokkal, s a többi hitközségt ől függetlenül 
működött A zsidóság három ága az els ő  világháborúig fokozatosan polarizáló-
dott; az ortodoxia Bácskában, főként Szabadkán egyre inkább veszített je-
lentőségéből, a harmadik ág nem is jelentkezett ezen a vidéken. 

Szabadkán valamivel tovább tartottak a hitközségbeli nézetkülönbsé-
gek. Az ortodoxia követ őit 1878-tól a neológia hívei kezdték felváltani, de 
hat évnek, két megbízatási id őszaknak kellett eltelnie, hogy neológ alapokra 
kerüljön a hitközség, végül 1884-ben új hitközség létesült, amelynek ve-
zetősége az eddigi 12 helyett a zsidó lakosság számának növekedésével 
arányban 31 tagot számlált. (Pálinkás József: i. m. 100-101.) A kongresszusi 
pártiak mind érzelem, mind gondolkodás tekintetében Szabadkán is Ma-
gyarország új szabad szellemi áramlatát képviselték. Jóllehet e zsidóság 
gazdaságilag még mindig meglehetősen elmaradt a bunyevác és magyar 
földbirtokosság mögött, a keresked ői, gyáripari, valamint banktőke által 
rugalmasabb és a gazdálkodási feltételekhez könnyebben alkalmazkodó 
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gazdasági erővel rendelkezett. A szabadkai zsidóság nemcsak gazdasági, 
hanem lépésről lépésre politikai, publicisztikai, művelődési és tudományos 
téren is eleget tett a kor haladó követelményeinek. Mi több, izraelita vallású 
magyarnak tekintette s kiegyenlítette magát a magyarsággal. A liberális 
magyar korszak fél évszázadának gazdasági fejl ődése, békés politikai álla-
potai számtalan lehetőséget nyújtottak e szemlélet kialakulásához. (...) 

A nagy gazdasági válság és a zsidók — a polgárság kialakulása 
Szabadkán 

Hogy valamely forradalmi változás, így a magyarországi zsidók eman-
cipációja nemcsak a társadalmi intézményekben, hanem a tömegpszicholó-
giában is gyökeret verjen, legalább egy-két emberölt őnyi békés fejlődési idő  
szükséges. Az emancipációs törvény megszavazását követ ő  hetedik évben a 
hiperprodukció hatalmas agrárválsága rázta meg Európát. A bécsi börze 
1873. május 9-i cs ődje után általános gazdasági válság következett be a 
Monarchiában. Az addigi meglehetősen sikeres gazdasági fejl ődést hosszú 
stagnációs időszak követte. Es mint hasonló körülmények közt eddig is, 
most is felülkerekedtek a sötét erők és nem egy esetben a zsidókat okolták 
minden bajért. Az elmaradott felfogás támadásainak célpontja az emancipá- 
ciós törvény volt. Sok helyen követelték érvénytelenítését, a zsidók elkülö-
nítését, s ezek az erők 1884-ben alattomos, rég bevált eszközhöz folyamod-
tak: a zsidókat rituális gyilkossággal vádolták Tiszaeszláron. Jóllehet az ítélet 
felmentette a zsidókat az ellenük emelt vád alól, e szerencsétlen esemény 
alapjaiban megrázta a magyar társadalmat, felélesztette az antiszemitizmus 
kísértetét. Ot évvel a tiszaeszlári után a Szabadkához közeli Csantavéren 
hasonló eset történt: Dankó Takács János ki tudja kinek a rábeszélésére 
elhíresztelte, hogy kiskorú öccsét Fürst Sámuel zsidó keresked ő  rituális 
célból megölte. Miután az antiszemita el őítéletektől valójában mentes sza-
badkai hatóság gyors intézkedésére a nyomozás kiderítette, hogy a gyilkos-
ság áldozatának vélt gyermek egészen egy Zenta környéki tanyáig csatan-
golt, sikerült lecsillapítani az alaposan felkorbácsolt tömeget. (Petkovics 
Kálmán: A kérd őjeles ember. Szabadka, 1975. 159.) 

A tömeghangulattól eltekintve a magyarság felel ős személyiségei reáli-
san mérték fel a helyzetet. Ennek eredménye az emancipációt el őmozdító és 
a zsidó vallást a többivel egyenrangúnak min ősítő  törvény. Vegyes házas-
ságból született gyermek is tartozhatott zsidó felekezethez. Valójában min-
den akadály elhárult a nagyvárosi zsidó teljes asszimilációja elől. E folyamat 
az első  világháborúig töretlen volt. Egyes városi zsidók kikeresztelkedéssel 
igyekeztek bizonyítani teljes beolvadásukat. Ugyanakkor gyakori volt a 
névmagyarosítás. A szabadkai Friedmannok Fenyves, a Sternek Csillag, a 
Handelsmannok Havas, a Schlesingerek Szabados, a Weitzenfeldek Vajda 
stb. vezetéknevet vettek fel. A magyar társadalom jóindulattal tekintett e 
folyamatra már csak azért is, mert magyarosítási törekvésének sikerét jelezte. 
A hetvenes évektől gazdasági érdemeik elismerésének, tudományos, 
művelődési és társadalmi munkájuk méltánylásának jeléül formálisan 
ugyan, de nemesi címmel is kitüntették a legkiválóbb zsidókat, de a cím 
esetükben nem jelentett valódi kiváltságot. 
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Abban az időszakban mind a fővárosban, mind vidéken lehetőség nyílt a 
zsidók társadalmi és politikai érvényesülése el őtt Az egyre nagyobb hatású 
szabadelvű  sajtó támogatta a folyamatot, eredményei Szabadkán is érezhet ők 
voltak. Az itteni zsidó lakosság a magyar művelődés forrásának és terjesztésé-
nek közelébe került, s egy rétege már fogékony volt az új művészeti irányok 
iránt Itt élt Telcs Ede szobrász és Milkó Izidor író, mindketten jelent ős feladatot 
vállaltak a város, az ország háború el őtti művelődési életében. A zsidók sorából 
tekintélyes katonai vezetők, államtitkárok, egyetemi tanárok, országgyűlési 
képviselők, felsőházi tagok kerültek ki. Ezzel magyarázható, hogy Teodor Herzl 
cionista mozgalma az első  világháború előtt kevés magyarországi zsidó értel-
miségit nyert meg magának. (...) 

Az 1890. évi összeírás adatai szerint Szabadka 72 683 lakosa közül 2540 
zsidó. A gazdasági válság és következményei még mindig igen érezhet őek 
voltak. A módosabb szabadkaiakjótékonysági egyleteket szerveztek. Kit űnt 
a zsidó nők egylete és a XIX. század második felében a szabadkai szegénye-
ket megsegítő  egylet, amely Montefiore Mózes jótev őről kapta nevét. (...) 
Minden szabadkai zsidó családnak volt egy kis pénztára, amelyben apró-
pénzt gyűjtött a szegény gyermekek öltöztetésére, iskoláztatására. Az apró-
pénz az év folyamán jelentős összeggé nőtt. 

A szabadkai zsidók 1891. február 15-én létesítették a Chevra Kadisa egy-
lethez hasonló jótékony célú Concordiát (...) A szegény sorsú tagok ingyenes 
orvosi ellátásban, heti pénzsegélyben, családtag halálának esetén 100 forint 
támogatásban részesültek. Hasonló célból nyílt meg 1884 novemberében a 
Széna téren a szemészeti klinika dr. Feuer Nathan és dr. Wilheim Adolf vezeté-
sével. A gazdag zsidók a többi jótékonysági akcióban is élen jártak. (...) 

Abban az időben gazdaságilag és társadalmilag biztos irányt vett a 
polgári osztály fejl ődése Szabadkán. A többi magyarországi városhoz viszo-
nyítva itt később kezdett fejl ődni a gazdasági élet, a bunyevác földbirtokos 
oligarchia kevésbé volt kezdeményez ő  e köztevékenységben, így a szabad-
kai polgári osztály kialakulásában kisebb szerep jutott a magyar, szerb, 
elmagyarosodott bunyevác, német és cseh iparosoknak és keresked őknek, s 
jóval nagyobb a zsidóknak. Szegény keresked őkből tekintélyes polgárokká 
váltak, akik megalapozták a város gazdasági és szellemi fejl ődését. (...) A 
zsidóság nagyobb, a meglévőnél reprezentásabb zsinagógát igényelt, amely 
egyben a szabadkai zsidó közösség erejét, vitalitását jelképezné. Milkó 
Izidor hitközségi elnök kezdeményezésére (...) kezd ődött az építési akció. 
A hívők készségesen vettek részt benne, jelent ős összegeket fordítottak az 
aránylag drága kötvényekre, így meglehet ősen rövid idő  alatt összejött a 
pénz. (...) Jakab Dezső  és Komor Marcell kiváló budapesti építészek terve 
szerint felépült a zsinagóga, a vidék egyik legszebb épülete. Felavatásától 
(1902) kezdve az addigi német helyett magyar nyelv ű  istentiszteletet tartot-
tak benne. (Szabadság, 1892/46.) 

Újjászületést jelentett a szabadkai zsidók történetében az 1902. év, 
amikor dr. Klein Adolf egykori kórházi főorvos, tekintélyes közéleti szemé-
lyiség került a hitközség élére. Harminc évig els ősorban azon fáradozott, 
hogy demokratizálja a hitközségbeli viszonyokat. (...) Megalapozta a hit-
községi hivatalnokok nyugdíjbiztosítását. Mérvadó tényez őkkel együttmű-
ködve sikerült korszerűsítenie az istentiszteletet. Többévi el őrelátó, szorgal- 
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mas munkával elérte, hogy a szabadkait a Monarchia legfejlettebb hitközsé-
gei közt tartották számon. (...) 

A zsidók és a szabadkai sajtó 

Tény, hogy a szabadkai újságírás, els ősorban a helybeli zsidók jóvoltá-
ból, (...) a meglehet ősen fejlett szellemi tevékenységek.közé tartozott nem-
csak szabadkai, hanem országos viszonylatban is. Egy újság megjelenése 
négy tényezőt igényelt: újságírókat, nyomdát, olvasótábort és a talán leg-
fontosabbat, a tőkét. (...) A szabadkai sajtót a XIX. század második felében 
elsősorban szakmai és műszaki fejletlenség jellemezte, másodsorban az, 
hogy a fenntartásában a zsidók vállalták a f őszerepet, (...) hiszen környeze-
tük legműveltebb lakói voltak, ugyanakkor a forgót őke, főként Szabadkán, 
jórészt zsidó kézben volt. Magyarország kapitalista fejl ődésének kezdetén 
kényszerből ugyan, de kizárólag zsidók foglalkoztak kereskedelemmel, mert 
a magyarok akkor még nem becsülték eléggé azt. (Ulmer Gáspár: Formiranje 
industrije u Subotici do 1915. Kézirat.) Sajtóház létesítéséhez tekintélyes 
összeg kellett, a múlt században 5250-tőt 21 000 forint volt a lapindítási 
letétemény, attól függ ően, heti- vagy napilapról, politikai vagy társadalmi-
művelődési folyóiratról volt szó. A szabadkai sajtó, akárcsak néhány kivé-
tellel a pesti, s eltekintve Braun Henrik, Havas Emil, Fenyves Ferenc, Révész 
Ernő, Csillag Károly és mások írásaitól, főként bulvárjellegű  volt, szenzáció-
hajhász, dezinformáló cikkekkel. (...) 

Szabadka kifejezetten katolikus város volt bizonyos konzervatív körök-
kel, amelyek számottevő  eszközökkel igyekeztek semlegesíteni a zsidók 
hordozta s egyre jelent ősebb térhódítású liberális eszmék hatását. (...) E 
kibékíthetetlen erők összeütközésének állandó színhelye a szabadkai sajtó 
volt. (...) Az első  magyar nyelvű  hetilap, a Bácska 1871. január 1-t ől 1873. 
március 29-ig jelent meg. A rendelkezésre álló adatokból nem derül ki, 
milyen érdekek és anyagi er ők álltak mögötte. Hamarosan három lap indult 
egyidejűleg: a Bácskai Híradó (1871. május 31-t ől 1875. június 30-ig), amely, 
mint a fejlécen olvasható, általános, m űvelődési, gazdasági, ipari és kereske-
delmi kérdésekkel foglalkozott és Schlesinger Sándor nyomdájában készült 
(zsidó vállalkozó volt, aki 1897-ben Szabadosra magyarosította vezetékne-
vét). A második szabadkai nyomda volt ez, amely 1870-ben Szabados tulaj-
donába került. Az átlagon felüli képességű  grafikus az első  világháborúig 
igen jelentős személyisége volt a szabadkai lapalapításnak. Újabb lapokat 
indított, nemegyszer a főszerkesztői teendőket is vállalta. A vidéki újságírás 
terén elért érdemeiért 1910-t ől a magyarországi vidéki újságírók országos 
tanácsának örökös tagja volt. Egyebek közt 1876-ban indította az 1885-t ől 
kereskedelmi, ipari és más témákkal foglalkozó Szabadkai Közlönyt (...), 
amely 1892-ben a szabadelv ű  párt lapjává vált (...) A Bácskai Hírlap (1876-tól 
hetilap, majd többször jelenik meg hetente) (...) 1882-ben Délibáb címmel 
mellékletet adott ki. A szerkesztő  Sziebenburger Károly volt, 1878-tól Czeisz 
Máté és Dékics József, a negyvenedik számtól pedig Szalay László. A Bácskai 
Hírlap szerkesztője Schlesinger Sándor és dr. Müller (Molnár) Gyula, majd 
amikor a lap ismét régi nevén jelent meg, Szalay, 1883. január 1-t ől Schlesin-
ger, aztán 1888-ban a felelős szerkesztő  neve mellett B. Deák Lajos szer-
kesztőé szerepel, utána Handelsman (Havas) Antalé, azután dr. Vécsei Emilé 
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és Török Zsigmondé, 1895-től Kovács Samu, végül Szabados (Schlesinger) 
Sándor a szerkesztő, a kiadó és a nyomdász 1880-tól egy ideig Czeisz Máté, 
utána Szalay László, végül ismét Szabados egészen a lap megsz űnéséig, 1906. 
szeptember 3-ig. Akkor jelent meg el őször a Hétfői Ujság. (Kolozsi Tibor: 
Szabadkai sajtó 1848-1919. I. Szabadka, 1973. 549.) 

Schlesinger-Szabados munkáját és az egész szabadkai újságírást az ál-
landó változások különös módja jellemezte. A lapok többször is változtattak 
címet, nyomdát, fő- és felelős szerkesztőt, szerkesztőséget, formát, politikai 
elkötelezettséget és elveket. A szerkeszt őségekbe Schlesingerrel együtt 
mind több zsidó került, f őként jogász, akik aránylag rövid id ő  alatt kezükbe 
vették a lapok körüli teend ők intézését. Nemcsak a szabadkai viszonylatban 
jelentős zsidó újságírók, publicisták neve vált ismertté, hanem olyanoké is, 
akik nélkül ezután elképzelhetetlen volt a szabadkai, s őt a magyarországi 
polgári sajtó. Az 1848-tól 1918-ig megjelent helyi lapok közül — Kolozsi Tibor 
(...) nyilvántartása szerint — a legtöbb közvetlenül vagy közvetve a zsidók 
szakmai felügyeletével készült vagy anyagi tekintetben függött t őlük. A 
szabadkai sajtó történetében fontos esemény a Bácskai Közlönynek, a Gaz-
dasági Közlemények és a Bácskai Gazdasági Közlöny utódjának 1882. októ-
ber 1-jei száma, amely el őször közölt cikket Milkó Izidor aláírásával. A 
Bácskai Közlöny 1880-ban indult, két évvel kés őbb Milkó Izidor lett a 
szerkesztője, főmunkatársa pedig dr. Szilasi Fülöp. A lap ugyanabban az 
évben megszűnt. (...) 

A szabadelvű  Szabadság aránylag hosszú élete alatt néhányszor je-
lentős szerepet vállalt kényes ügyekben. Így Geréb József fiatal zsidó pro-
fesszort védte, miután azt 1882-ben a szabadkai gimnázium tanárává nevez-
ték ki. (Geréb később az egyik legnagyobb magyar filológus lett) Kinevezése 
ellen fellátott a helybéli római katolikus klerikális közvélemény a Bácskai 
Ellenőr című  lappal az élen. (...) Sajnos, a legfels őbb szervek sem voltak 
mentesek a konzervatív, s őt antiszemita indulatoktól, így Geréb professzor 
nem kapott munkát Szabadkán, ami a helyi sajtóban további hosszú és 
kellemetlen viták sorozatát eredményezte. A Szabadság 1896-ban sz űnt meg. 

Dr. Sziklai-Steinfeld Soma mint leend ő  főszerkesztő  1886 első  negyedé-
ben arról értesítette a városi tanácsot, hogy március 28-án megindítja a 
Szabadkai Hírlapot. Az ügyintézés Székely Simon kiadó könyvkereskedésé-
ben folyt, akinek nyomdája és kölcsönző  könyvtára is volt, és csak az ő  
boltjában árulták az említett lapot. Nemcsak mint nyomdatulajdonos, ha-
nem mint kiadó is kapcsolatot tartott fenn az újságírókkal, és 1876-ban 
Szabados Szabadkai Közlönyében bejelentette, hogy minden jelent ősebb új 
irodalmi műről hírt ad a lapja. (...) Igy a Szabadkai Hírlapban, s kés őbb a 
többi lapban is irodalmi műveket ismertet ő, sőt a könyvkereskedést is pro-
pagáló rovatok indultak. Kés őbb kimerítő  közlemények tájékoztatták az 
olvasót különféle irodalmi művekről, könyvek és folyóiratok megjelenését 
harangozták be. Iványi objektivitásra törekv ő, korrekt lapként említi a Sza-
badkai Hírlapot. Mint Kolozsi kiemeli, ez a megállapítás a nyolcvanas évek 
végéig érvényes, a lap később mind élesebb polemikus hangot engedett meg 
magának. (Kolozsi Tibor: i. m. 143.) Sziklai Soma után dr Dominus Simon a 
felelős szerkesztő, majd dr. Buchwald Lázár, 1890. február 2-tól Balás Imre, 
november 30-tól dr. Csillag Károly, 1891 márciusától dr. Vécsei Samu, mint 
ideiglenes helyettes, 1891. június 7-től Székely Simon, december 20-tól ismét 
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dr. Vécsei Samu, 1893. szeptember 29-től Lévay Simon, aki egyúttal kiadótulaj-
donos is. A lap 1899. november 5-én anyagi okokból szűnt meg. Székely Simon 
a tönk szélére jutott, könyvkereskedését a következ ő  évben elárverezték 

Időközben, 1896. október 25-én indult az Iparosok Lapja. Társadalmi, 
irodalmi, gazdasági témákkal foglalkozott, a szabadkai gazdasági ifjúság 
művelődési társasága adta ki, s egy ideig a szabadkai gazdasági társulat hivata-
los szócsöve volt Havonta kétszer jelent meg, felel ős szerkesztője Hirth Lipót, 
később Pataky Lénárd volt, a Krausz és Fischer nyomdában készült (...) 

A kilencvenes években jeles újságírók, laptulajdonosok, zömmel zsidók 
kezében volt a tájékoztatás. Milkó Izidor mellett jelent ős újságíró és szer-
kesztő  Csillag Károly, Révész Ernő  és Buchwald Lázár, a laptulajdonosok 
közül kiemelkedik Schlesinger-Szabados Sándor, Hirth Lipót, Krausz és 
Fischer. Anyagi és szellemi alapot teremtettek napilap indításához, s Szaba-
dos nyomdájából 1896-ban kikerült a Bácskai Napló els ő  száma. Tulajdonosa 
a szegedi Kalmár Arnold volt. A lapindításhoz elengedhetetlenül szükséges 
20 000 forintot a zombori Szilágyi Mór helyezte letétbe. Meglehet ősen nagy 
ambícióval indult lap, az akkori legtehetségesebb újságírógárdát alkalmazta, 
zömmel zsidókat, mint például dr. Csillag Károlyt, Révész Ern őt, Milkó 
Izidort, Buchwald Lázárt, dr. Fischer Jákót, dr. Geréb Józsefet, Salamon 
Ödönt, dr. Vázsonyi Vilmost, Grohmann Vilmost, Dömötör Pált, és a fiatal 
szabadkai burzsoázia meghatározott osztályérdekeit képviselte. Minden jel 
szerint azonban e friss polgári erő  is képtelen volt leküzdeni a megjelentetés 
elé gördülő  akadályokat, s az első  szabadkai napilap alig egy hónap múlva, 
1896. október 28-án utoljára került ki a nyomdából. 

Dr. Csillag Károly azonban nem mondott le szándékáról, hogy napila-
pot adjon ki. A következ ő  évben anyagi lehetőség is nyílt szándékának 
megvalósítására. Az új lap címe Bácskai Hírlap. Els ő  száma 1897. október 3-án 
jelent meg. Igazgatóbizottságát jeles zsidó újságírók alkották. Felel ős szer-
kesztője Csillag Károly, majd Braun Henrik, 1909-ben dr. Havas Emil, aki 
1917-ben ismét ezt a posztot töltötte be. A f őszerkesztő  1901-től Csillag 
Károly, 1906-tól dr. Baloghy Ern ő, társszerkesztő  1897-ig dr. Blau Géza, majd 
dr. Havas Emil. Főmunkatárs 1900-ig dr. Révész Ern ő  és Kondor Ottó. 
Kiadótulajdonos Krausz és Fischer nyomdája. A tulajdonjog kés őbb a Bács-
kai Hírlap részvénytársaságra szállt, majd 1917-től Braun Henrikre. A lap 
1919 elejéig jelent meg. Igen jelent ős, érett lappá fejl ődött. Sokban hasonlí-
tott a fővárosi újságokhoz. 

Az 1901. március 2-án indult Szabadkai Friss Újság — a Szabadkai Hír-
lappal ellentétben — a helyi társadalmi összeütközések legteljesebb kifej ez őj e 
volt. Csaknem negyedszázados élete alatt — tartalmát, formáját többször 
változtatva — jóformán minden létez ő  világnézetet képviselt. (...) 

Két tekintélyes szabadkai közéleti személyiség, dr. Vojnich Gyula és dr. 
Janiga János 1903 júniusában megalakítja a Bácsmegyei Naplót, a nemcsak 
Szabadkán, hanem szélesebb területen is a következ ő  évtizedek legje-
lentősebb magyar lapját. Története két szakaszból áll: az els őben politikai 
napilap, felelős szerkesztő  Dugovich Imre, 1903. november 17-től Vajda 
József, december 15-tőt dr. Csillag Károly. Első  megszűnéséig, 1907 február-
jáig ismét Dugovich áll az élén. F őszerkesztője és kiadója 1903. december 
15-ig dr Janiga János és dr Vojnich Gyula, (...) 1905 októberét ől Kladek és 
Hamburger könyvnyomdája, illetve ennek utódja, a Hungária könyvnyomda. 
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Az első  szakaszban a Bácsmegyei Napló antifeudális, progresszív irányzatú 
volt s a kapitalizmus fejlődéséért szállt síkra, de meggondolatlanul nyíltan 
a császár oldalára állt az államban folyó legmagasabb szint ű  politikai leszá-
molásokban, s végül a császári érdekek áldozataként 1907. február 10-én meg-
szűnt. Egy év sem telt el, s a Hungária nyomda egyik társtulajdonosa, Fischer 
Ernő  bejelentette a hatóságnál a lap újbóli kiadását Felel őš szerkesztő  az alig 23 
éves Fenyves Ferenc volt Személyében olyan újságíró került a szabadkai sajtó-
körökbe, aki a következ ő  három évtized igen jelent ős alakja lesz. 

(...) Hogy szembeszálljanak a Bácsmegyei Napló törekvéseivel és a 
mögötte álló erőkkel (...), a klerikálisok egymás után indították lapjaikat, 
amelyek hasábjain hevesen támadták Fenyvest és újságját. Köztük a leghan-
gosabb a Bácskai Napló volt. (...) 

Kisebb-nagyobb számú zsidó újságírót foglalkoztató szabadkai lapok a 
következők is: 

Szabadkai Független Újság (1903. október 10-t ől november 2-ig), a 
budapesti Friss Újság melléklete. Felel ős szerkesztője Katona Imre, kiadója 
Vig Zsigmond Sándor könyvkeresked ő, készült Kladek és Hamburger 
nyomdájában. 

A Függetlenség — egyes korabeli lapokhoz hasonlóan — megszakítások-
kal megjelenő  politikai lap volt s a Kossuth-párti függetlenek nézeteit val-
lotta. Első, aránylag rövid időszakában (1906. november 15-től 1908. június 
20-ig) dr. Fischer Jákó és dr. Ács Jenő  volt a felelős szerkesztője, mindketten 
szabadkai ügyvédek és újságírók. A főszerkesztő  dr. Mukits Simon volt, 
társzerkesztők dr Pleszkovits Lukács és dr. Ács Jen ő . Főmunkatársak Vajda 
József, dr. Havas Emil, majd az akkor még kevésbé ismert dr. Fenyves Ferenc. 
Tulajdonos a Függetlenségi Kör, kiadó Kladek és Hamburger, végül Fischer 
Ernő. Fischer Mór nyomdájában villanyáram meghajtású gépén készült. 
Második időszakában (1910. április 23-tói 1913. november 8-ig), hetente 
kétszer jelent meg. Felelős szerkesztője dr. Szeifert Ernő, majd dr. Acs Jenő , 
azután Németh Simon, tulajdonosa dr. Mukits Simon. 

A Szabadkai Hétfői Hírlap 1911 áprilisától jelent meg. Felel ős szer-
kesztője Pusztai Béla, majd Hirth Ferenc és Vajda József ismert szabadkai 
újságírók voltak. A lap meglehetősen közel állt a magyar szociáldemokrata 
párt politikájához, err ől Kanizsai Ferencnek az els ő  oldalon közölt budapesti 
levelei tanúskodnak. A Hirth és Duchon, majd a Hungária, a Krausz és 
Fischer nyomdában, végül a Szabadkai Nyomda és Kiadó Részvénytársaság 
nyomdájában készült. Kiemelked ő  jelentőségű  a szabadkai sajtó törté-
netében, mert az els ő  lap, amely (1911. november 20-tól 1918. október 28-ig) 
gépi szedéssel készült. 

Ugyancsak hetilap volt a Vasárnap, de politikai tartalom nélkül. Indult 
1911. augusztus 13-án. Mindössze nyolc száma jelent meg. Felel ős szer-
kesztője és kiadója, Hirth Aladár els ősorban mint nyomda- és társtulajdonos, 
később bizonyos ideig a Bácsmegyei Napló tulajdonosa vált ismertté. 

A Monarchiában utolsónak indult politikai napilap a Reggeli Újság volt. 
Mindössze három hónapig élt (1911. október 10-től 1912., január 23-ig). 
Felelős szerkesztő  dr. Havas Emil, kiadótulajdonos a Reggeli Újság  
Részvénytársaság, kiadóhivatali igazgató Strasszer Béla. 

A tájékoztató és revü jellegű, valamint művelődési témájú sajtó fejlesz-
tése mellett a szabadkai zsidók jelent ősen kivették részüket a szakfolyóira- 
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tok kiadásából is. (...) Az els ő  ilyen folyóirat, a Jogélet 1902. június 8-tól 1904. 
december 31-ig hetenként jelent meg nyolc oldalon. Felel ős szerkesztője dr. 
Piller Arthur, a szerkeszt őbizottság tagjai még dr. Révész Ern ő  és dr. Szilasi 
Fülöp. 1903 februárjától dr. Taussig Izsó, áprilisától pedig dr. Szilasi volt a 
felelős szerkesztő. Kiadó és nyomdatulajdonos Braun Adolf. 1904-ben a 
Krausz és Fischer nyomdában készült a lap. 

Egészen más témakörrel foglalkozott a Délmagyarországi Méhészeti 
Lapok, amelyet minden méhész megkapott a tagsági díj fejében. Az 1906-ban 
indult és a Krausz és Fischer nyomdában készült folyóirat felel ős szer-
kesztője dr. Dömötör Miksa volt. (...) 

A Konkordia jótékonysági egylet 1896. január 11-én indult azonos cím ű  
alkalmi időszaki lap tulajdonosa az egyesület megbízásából Kohn Sándor, 
szerkesztője pedig dr. Fischer Jákó volt. (...). 

A közvetlenül az első  világháború kitörése előtt, 1914. február 23-án 
indult Autonomia zsidó felekezeti jelleg ű  lap az 1915. évi 1-2. kettős számmal 
megszűnt. Fennmaradt példányai, az els ő  szám kivételével, a budapesti 
Országos Széchényi Könyvtárban találhatók. Húsz oldalon kéthetenként 
jelent meg sárga fedőlappal. Felelős szerkesztője és kiadója dr. Klein Adolf, 
a helybeli zsidó hitközség elnöke volt, f őmunkatársa dr. Singer Bernát 
főrabbi. Nem foglalkozott politikával, csupán a zsidóság életével. Magyar, 
német és héber nyelven jelent meg egyidej űleg. A Hungária nyomdában 
készült, amelynek tulajdonosa Fischer Ern ő  volt. A zsidóság számára nem-
csak szabadkai, hanem országos viszonylatban is jelentős lap volt, amely 
bátran síkraszállt a zsidó ügyért. Támadta a zsidó társadalmi struktúra 
reform] ának végrehajtását, és szószólója volt a magyar társadalom keretében 
létesülő  zsidó autonómiának. Ugyanakkor a vallási meggyőződés védelmé-
ben az ateizmus ellen is harcolt. (...) 

A zsidók mint a szabadkai magyar kisebbségi sajtó képvisel ő i 

Az első  világháború után az új országban nemzetiségi tekintetben 
gyökeresen megváltozott a szabadkai zsidók helyzete. Eddig az uralkodó 
párthoz s a magyar társadalom vagyonosabb és m űvelt osztályához tartoz-
tak, mint izraelita vallású magyarok, most azonban vitatott volt nemzeti 
hovatartozásuk. Az állam azt követelte t őlük, hogy — ha már nem válnak 
elszlávosodott zsidókká — legyenek csupán zsidók, de semmiképpen sem a 
magyarság érdekeinek szószólói, magyar értelmiségiek. Az oktatásügy mel-
lett — rendelet tiltotta a zsidó gyerekek magyar nyelv ű  iskoláztatását— a sajtó 
volt az a jelentős terület, ahol a fenti célokért harcolni lehetett. Ezeket a 
célokat pedig annál is nehezebb volt elérni, mivel a zsidók az elmúlt öt—hét 
évtizedben elválaszthatatlanul kapcsolódtak a szabadkai magyar sajtó éle-
téhez: a legszámosabb magyar ajkú művelt olvasóközönséget is ők képezték, 
zsidó kézben volt a lapok legnagyobb része, csaknem kizárólag zsidók adták 
az újságok indításához szükséges pénzt, közülük kerültek ki a legrátermet-
tebb újságírók, emellett a szerkesztők többsége és a legtöbb nyomda és 
könyvkereskedés tulajdonosa is zsidó volt. A sajtó, mivel szorosan hozzá-
tartozott a város társadalmi, gazdasági és művelődési életéhez, az új közigaz-
gatás minden erőfeszítése és szlávosítási törekvése ellenére, továbbra is 
zsidó kézben maradt; s őt a magyar lapok számban, példányszámban, 
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minőségben felülmúlták a helyi szerb és horvát lapokat. Olyan esetben, 
amikor a hatóság a lapindítási kérelemre azt válaszolta, hogy nincs szükség 
új lapra, mert már elegend ő  magyar újság jelenik meg a városban, a kérel-
mezők nem adták fel a reményt. (Kolozsi Tibor: i. m. II. 11.) Az illetékesek az 
elutasítást azzal az állítólagos és kés őbb „bebizonyított" ténnyel próW'ták 
igazolni, hogy az 1921. január 31-i összeírás szerint Szabadka 101 709 lakosa 
közül 60 737 horvát és szerb és mindössze 27 561 magyar. (...) Az új állam els ő  
két évében (és később is) csupán a Neven és a Narod című  szerb, illetve 
horvát lap indult a városban. Ugyanakkor — a diszkrimináció és a különféle 
akadályok ellenére — öt magyar lap jelent meg: a Bácskai Hírlap, a Hírlap, a 
Szabadkai Újság, a Bácsmegyei Napló és a Délvidék. Az els ő  négy zsidó 
tulajdonban volt és zsidók szerkesztették. A liberalista kapitalista gazdaság 
és a nyugat-európai parlamentáris demokrácia eszméjét képviselte, illetve a 
feudális társadalmi elmaradottság, a klerikalizmus és a reakciós antiszemita 
politikai mozgalmak ellen küzdött. (Ez a mozgalom már egész Európára 
kiterjedt.) Csupán a Délvidék volta klerofasiszta, keresztényszocialista er ők 
lapja. Mint Kolozsi Tibor írja, a húszas évek vezet ő  bácskai napilapjait, a 
szabadkai Bácsmegyei Naplót, a Hírlapot és az újvidéki Délbácskát (a Reg-
geli Újság elődjét) összehasonlítva: a Hírlap a határrevízió híveit képez ő  
nacionalista magyarok sajtószerve volt, a Délvidék a konzervatívoké, (...) a 
Bácsmegyei Napló pedig a polgári-demokrata értelmiségiek napilapja, 
amely az új államhatárok között igyekezett fejl ődni, ezért a jobboldali körök 
zsidó lapnak nevezték. E lapok többsége két dologban értett egyet: ellenezte 
a munkásmozgalmat és nyíltan vagy leplezetten lekicsinyl ő  magatartást 
tanúsított a cionista mozgalommal szemben, tagadta, vagy a legjobb esetben 
elhallgatta létezését. 

Ilyen bonyolult viszonyok közepette szilárd hagyományokra épült a 
szabadkai magyar nyelvű  újságírás. (...) A zsidóság itt nemcsak hogy nem 
szakított a magyar nyelvvel, művelődéssel és a magyarsággal általában, 
hanem valami különös logikával egyre inkább a jugoszláviai magyar sajtó 
képviselőjévé vált. A Monarchia-beli újságírás tekintélyeinek helyére még 
kiemelkedőbbek j öltek: Huberth János, Fenyves Ferenc, Dettre János, Havas 
Emil, Havas Károly, Radó Imre, Steinfeld Sándor, Gál László és mások. 
Tekintet nélkül a kisebb-nagyobb nemzetiségi jogfosztottságra (hasonlóra, 
mint Romániában és Csehszlovákiában), ez az újságírás más társadalmi-po-
litikai alapokra épült, mint Magyarországon. Szabadelv űbb és kevésbé reak-
ciós volt. (...) A hírhedt Obznana s a monarchofasiszta diktatúra ellenére 
numerus clausus és antiszemita pogrommentes maradt. (...) 

A Bácskai Hírlap (...) tulajdonosa és a szabadkai szerkeszt ők egyik 
legkiválóbbja, Braun Henrik a szerb katonaság 1918. november 18-i bevonu-
lásának előestéjén elhunyt, a szerkesztést dr. Havas Emil vette át. (...) Papír-
hiány miatt a lap 1919 februárjában ideiglenesen megsz űnt, de Gottlieb 
Katalin, Braun Henrik özvegye er őfeszítéseinek jóvoltából ugyanazon év 
augusztusában Magyar Újság címmel tovább élt. Ezzel a címmel kísérelte 
meg szorosabbra fűzni a kapcsolatát a jogfosztott magyarsággal, de tekintet-
tel a magyarországi kül- és belpolitikai viszonyokra (szocialista forradalom, 
fehérterror, párizsi béketárgyalások), nehezen találta meg a helyes irányt. A 
szerkesztési politika ilyen viszonyok közt távlat nélküli maradt, s a régi cím 
újrafelvételével (1920. április 30.) sem érhetett el különösebb eredményt. 
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Nemcsak új felelős szerkesztőre volt szükség Stella (Stern) Adorján szemé-
lyében, hanem a megváltozottt történelmi és társadalmi helyzethez alkal-
mazkodó új, konstruktív szerkesztési politikára is. A lapot a szabadkai 
rendőrség 1921. február 12-én betiltotta. (...) 

A Hírlap (...) 1921. december 16-án mint a vajdasági magyarok, els ősor-
ban kisbirtokosok, földművesek, iparosok, vagyis kispolgárok lapja jelent 
meg. Az 1922. február 11-én proklamált Magyar Párt (...) hivatalos szócsöve 
volt. A Magyar Párt megalakulásáig mint a jugoszláviai magyarok lapja, 
politikai, gazdasági és művelődési rendezvényeinek, eseményeinek króni-
kása mutatkozott be olvasóinak és szilárd, kompromisszummentes, nyílt 
szószólója volt a magyarság jogainak, érdekeinek. Nem politizált, minden 
párttól távol tartotta magát, csupán hírmondó, a m űvelődés ápolója, a gaz-
dasági fejlődés eszköze igyekezett maradni. (...) Egy év sem telt azonban, s 
teljesen megváltoztatta programját, elkötelezettségét, és a jugoszláviai ma-
gyar irredenták soviniszta hangadója lett. Tulajdonosa: Piukovich János, 
Fortuna Könyv- és Lapkiadó Vállalat (1923. május 8-tól), Hírlap Nyomda 
(1923 novemberétől), Szántó Róbert evangélikus lelkész és társai (1924. már-
cius 1-től), dr. Sántha György, a Magyar Párt elnöke (1924. szeptember 16-t ől), 
Hírlap Lapkiadó Vállalat (1926-tól). F ő- és felelős szerkesztő  Vukov Lukács, 
1923. február 13-tól Havas Károly, majd ismét Vukov Lukács, 1923. június 
13-tól dr. Havas Emil, november 5-t ől Havas Károly, 1925. január 8-tól ideig-
lenesen Vukov Lukács, majd február 25-t ől felváltva dr. Szántó Róbert és dr. 
Strelitzky Dénes. 

Az 1901-ben Szabadkai Friss Újság címmel indult Szabadkai Újságot a 
szerb katonaság bevonulását követően betiltotta a hatóság, de 1919. szep-
tember 6-án engedélyt adott új címmel való megjelenésére. Felel ős szer-
kesztője Huberth János, főszerkesztője Pusztai Béla, társszerkesztője 
Schwimmer Béla volt; mindketten zsidók. Rövid élet ű  volt, kevés száma 
maradt fenn (...), de az ország könyvtáraiban fellelhető  néhány is elegend ő  
ahhoz, hogy lássuk, kiváló munkatársai sem emelték a bácskai kisebbségi 
lapok fölé, amelyeket tartalom nélklüli szürkeség jellemzett. Az Obznana 
után betiltották (...) 

(...) Kétségtelenül az egyik legtekintélyesebb lap a vidéki sajtóterméke-
ket jelentősen felülmúló Bácsmegyei Napló, amely 1903-tót jelent meg 1919-
ig, amikor is betiltották, mert a katonai cenzúra ellenére közölt egy cikket. 
Ujbóli megjelenését 1920 februárjában engedélyezte a hatóság. Abban az 
időben, és időnként később is, szellemi mentora és tulajdonosa, Fenyves 
Ferenc állt az élén. Itt működtek közre Vukov Lukács, Bródy Mihály, Hu-
berth János és mások, de a lap kétségkívül Fenyves er ős hatása alatt maradt, 
aki a vajdasági újságírás egyik legkiemelked őbb alakja. (...) (Kolozsi Tibor: 
i. m. I. 53.) Utódja, a Napló is a vajdasági magyar olvasókat érdeklő  kérdé-
sekkel foglalkozott, ezért igen népszerű  volt. (...) Újbóli megjelenésekor 
(1920 szeptembere) pályázatot írt ki a vajdasági életet bemutató regény 
közlésére, s ez a lépés bizonyos értelemben az itteni újabb magyar irodalom 
kezdetét is jelentette. A pályázati bizottság (dr. Dettre János, Stella Adorján 
és Radó Imre) az olvasók szavazata alapján ítélte oda az els ő  díjat és az azzal 
járó 4000 koronát. (...) 

A Bácsmegyei Napló a következő  években is gondot fordított fejl ődé-
sére, igyekezett mind szorosabbra f űzni kapcsolatát az olvasóközönséggel. 
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Amint azt Kolozsi Tibor kiemeli, arculatának kialakításában különösen er ős 
hatással voltak a budapesti írók, Karinthy Frigyes, Babits Mihály, Kosztolá-
nyi Dezső, Benedek Marcell, Kodolányi János, Móricz Zsigmond és mások 
tárcái. A Cirkusz című  rovat Tamás István vezércikkeit, Stella Adorján és 
Diószeghy Tibor zsidó írók írásait közölte. A lap igyekezett bővíteni tud ,;sí-
tóhálózatát, így Stella 1925-ben párizsi tudósítója lett. (...) A vasárnapi 
számok gazdagabbak, változatosabbak voltak a hétköznapiaknál, terjedel-
mes irodalmi melléklettel jelentek meg, amelyben nemcsak a kiemelked ő  
vajdasági magyar írók, hanem a budapestiek munkái is helyet kaptak. (...) A 
Napló illusztrációkat is rendszeresen közölt, ami nem volt gyakorlata vidéki 
lapoknál, s 1929-ben pályázatot hirdetett történelmi regény megírására. A 
zsűri (Debreczeni József, Milkó Izidor, Radó Imre és dr. Vidor Imre, mind-
annyian zsidók) az 5000 dináros els ő  díjat Arányi Jenőnek ítélte oda Emléke-
zünk régiekről című  regényéért, amelyet Szentendrei bíró címmel folytatásban 
közölt a Bácsmegyei Napló. 

A diktatúra bevezetését, a megyék megszüntetését követ ően Napló 
címmel jelent meg a lap. Ezzel történetében lezárult egy id őszak, amelyben 
meghatározó jelentőségű  volt egyes kiemelked ő  újságírók jelenléte. Vonat-
kozik ez elsősorban dr. Dettre Jánosra, aki nagymértékben járult hozzá a lap 
korszerűsítéséhez, vitathatatlan tekintélyéhez. Fenyves Ferencccel együtt 
főszerkesztője, valóságos spiritus movense volt a Bácsmegyei Naplónak. 

A Napló 1929-től kezdve 15-18 000 példányban jelent meg, a vasárnapi, 
főként a karácsonyi számok még ennél is többen. A munkatársak állandóan 
a lap minőségének javítására törekedtek. Ehhez mindenképpen hozzájárult 
az is, hogy a vezércikkeket a vasárnapi számokban 1930 szeptemberét ől, 
valószínűleg befolyásos külföldi személy közvetítésével, kiemelked ő  egyé-
niségek írták, mint például Bernard professzor, egy német lap f őszerkesztője 
(...) és mások Kétségtelen, hogy a további fejlődéshez 1931-től Havas Károly 
munkássága is hozzájárult, aki a magyar párti Hírlap betiltása után átjött a 
Naplóhoz és két csillaggal jelölt vezércikkeket írt. 1930 decemberét ől Nagy 
Sándor a felelős szerkesztő. Fenyves átvette a főszerkesztői teendőket Bródy 
Mihálytól, majd 1933 júniusában ismét változást történt a szerkeszt őségben: 
a főszerkesztő  Fenyves Ferenc, a felelős szerkesztő  Huberth János lett. Az 
előbbi elhunyta után, 1935. október 22-t ől Fenyves Lajos a névleges felel ős 
szerkesztő, az ezzel a tisztséggel járó teend őket azonban Szegedi Emil és 
Havas Károly végezte. (...) A lap valójában szabadk őműves-barát, illetve 
igen sikeres kapitalista kollektíva volt. Tulajdonosai kegyetlenül elfojtották 
a sztrájkolókat és leszámoltak sztrájkoló munkásaikkal. (...) Szerkesztési 
következetességről nem szólhatunk esetében. Ugyanis közölte Havas Ká-
roly sorozatát, amelyben Hitlert a lelketlen Napóleonhoz hasonlítja és elvi-
leg elítéli a nemzetiszocialista mozgalommal együtt, ugyanakkor azonban a 
spanyol polgárháborúval kapcsolatban nem leplezi Franco és a politikai 
jobboldal iránti rokonszenvét. Írásaiban annak a meggy őződésének ad han-
got, hogy a jobboldal a győzelem után általános emberi elveket is beépít majd 
rendszerébe. A másik főszerkesztő, Szegedi Emil a Hídban való közreműkö-
désével és cikkeivel kétséget kizárólag bizonyította, hogy az antifasizmus, a 
népfront vonalán halad, jóllehet szabadkőműves volt, amit kés őbb a szemére 
is vetettek. Egyébként a Napló többi jelentős újságírója, akárcsak a helybeli 
burzsoázia képviselőinek zöme, szabadkőműves volt (Kolozsi Tibor: i. m. I. 65-66.) 
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(...) A Napló ugyan következetesen igyekezett eleget tenni az uralkodó 
polgári osztály követelményeinek, mégsem mindig sikerült elkerülnie az 
excesszív helyzeteket. Ugyanis egyes jugoszláviai körök, valójában azok, 
amelyek a cionistákra a judeo-magyarság bélyegét igyekeztek rásütni, nem 
maradhattak közömbösek annak láttán, hogy a szellemileg és gazdaságilag 
is legerősebb zsidó körök a legszélesebb magyar tömegek ügyét képviselik. 
Ezért 1933 végén a monarchofasiszta Jugoslovenski dnevnikben több táma-
dás érte a Naplót és a Reggeli Újságot állítólagos magyar propagandájuk 
miatt. A Napló hibájául azt rótták fel, hogy egyes bácskai községekre vonat-
kozólag pontatlan statisztikai adatokat közölt, hogy kétkulacsos politikát 
folytat, mert nyilvánosan a jugoszlávokkal való együttm űködésért száll 
síkra, ugyanakkor azonban alattomos módon, titokban irredenta eszméket 
terjeszt. (Kolozsi Tibor: i. m.) (...) A Horthy-rendszer viszont azzal a váddal 
tiltotta be a Naplót, hogy a körülmények követelte szükségesnél nagyobb 
mértékben együttműködött Belgráddal. (...) 

Az Újság a január 6-i diktatúra kezdetén jelent meg el őször a Bácskai 
Újság helyett, amelynek csupán egy száma látott napvilágot (1929. november 
10.). Hetilapnak tervezték, így is mutatkozott be olvasóinak, de már 1930. 
február 16-tól kezdve napilap, amelyet dél tájban árusítottak. A Napló 
olcsóbb változatának szánták, így is terjesztette a Napló, mivel a munkanél-
küliség és pénztelenség Szabadkán is aggasztó méreteket öltött s Az Újság-
gal olvasmányos, de mindössze 50 parás lap került az olvasó kezébe. (...) 
Kezdetben Fischer Imre volt felel ős a kiadásért és a szerkesztésért. Abban az 
időben a szerkesztőség és a kiadóhivatal a Minerva, azaz a Napló épületében 
volt, így érthető, hogy az új lap a Minerva nyomdában készült. (...) További 
kiadása minden jel szerint anyagi nehézségekbe ütközött, ezért példányszá-
mát úgy igyekezett növelni, hogy ingyenes munkaközvetít ő  hirdetéseket 
közölt. Megoldhatatlan feladatot vállalt azzal, hogy a gazdasági válság 
sújtotta szegény réteg, a politikailag jogfosztottak lapja lévén mégis a kizsák-
mányoló osztály érdekeit védte. E kett ősséggel a két ellentétes alkatú szer-
kesztő, a következetlen Havas Károly és a rendkívül lelkiismeretes Bródy 
Mihály képtelen volt megküzdeni, így a lap 1930. július 6-án megsz űnt, de 
a következő  év januárjától 1933 februárjáig újra megjelent. 

Szabadkai zsidó újságírók (...) jelentősebb közreműködését jelzik a 
következő  lapok: Képes Vasárnap, Kalangya, Őrtűz, Vajdaság, Tovább, 
Hétről — Hétre,.Kultúra és Grimasz. 

Csuka Zoltán, a délszáv irodalom neves fordítója indította a Képes 
Vasárnapot. Akkor költ ő  és író, politikai emigráns volt. Az elsó szám 1928. 
március 4-én jelent meg, s mivel Csuka idegen állampolgár volt, a szerkesz-
tésért és kiadásért Fischer Imre felelt, de e teend őket Csuka végezte. A lap a 
Fischer és Krausz nyomdában készült. Egyébként képes hetilap volt, az els ő  
jelentősebb magyar nyelvű  ilyen sajtótermék Vajdaságban. Els ő  hat oldalán 
illusztrációk, a többin írások jelentek meg. Szabadkai újságírók széles köre 
gyűlt össze a szerkesztőségben. Munkatársa volt Tamás István, Haraszti 
Sándor, Mikes Flóris, Debreczeni József, Havas Károly (mindannyian zsi-
dók), valamint Berényi János, László Ferenc, Szegedi Emil, Szenteleky Kor-
nél és mások. Itt olvashatók (...) Móra Ferenc, Kóbor Tamás, Harsányi Zsolt, 
Szomory Dezső, Lengyel Menyhért, Kodolányi János, Móricz Zsigmond, 
Karinthy Frigyes írásai is. A lap 1929. március 17-t ől a jugoszláviai és a 
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magyar rádió részletes m űsorát is közölte, egy másik elgondolás viszont azt 
szorgalmazta, hogy nagyobb teret szenteljen a vajdasági m űvelődési, gaz-
dasági és társadalmi viszonyoknak, illetve hogy sokoldalúbb irodalmi és 
szórakoztató írásokat közöljön. S minél több híve volt e koncepciónak, annál 
inkább kínálkozott a lehetőség, hogy a lap szerkeszt ősége Ujvidékre, a 
bánság politikai, művelődési és gazdasági, illetve a jugoszláviai magyarság 
közigazgatási és területi központjába költözzék. Ennek megfelel ően a lap 
1930. május 5-étől Újvidéken jelent meg, de pénzügyi nehézségek miatt az 
év végén megszűnt. (...) Jelentős szerep jutott a Képes Vasárnapnak a vajda-
sági irodalmi életben: 1928. november 23-tól külön figyelmet érdemel Vajda-
sági Irás című  melléklete, amely kés őbb önálló irodalmi folyóirat lett, s a 
jugoszláviai magyar irodalom alapköve volt. Rövid élete alatt hagyományt 
szült. Közvetlen utódja a Kalangya. (Kolozsi Tibor: i. m. II. 278-282.) (...) 

Szépirodalmi, művészeti és kritikai folyóirat volt az Őrtűz. Felelős 
szerkesztője megjelenésétől, 1932-től kezdve Kiss József, a kiadásért Hirsch-
Halász Dezső  felelt. Főmunkatársak: Atlasz János, Bárdos József, Hajdú 
Géza, Laták István, majd Kovács-Sztrikó Zoltán, Beck Imre, Molnár Sándor, 
Polgár Árpád, Deák János, Bátor János, Szabó Károly, Kolozsi Tibor és mások. 
Havonta jelent meg, s a Fischer fivérek nyomdájában készült. Hamarosan 
nézeteltérés támadt Kiss és Halász közt, s az el őbbi kivált a folyóiratból, 
amely a negyedik számtól a Tovább címet viselte. Nemcsak a cím, hanem az 
alcím is megváltozott, művészeti és ideológiai szemle volt. (...) A hatóság 
megérezte, hogy kommunistabarát lapról van szó, ezért két szám megjelené-
se után betiltotta. 

A Hétről — Hétre 1932. április 7-től heti folyóirat alcímmel került ki a 
Fischer fivérek nyomdájából, szerkeszt ője Kis Vilmos (Magister), felel ős 
szerkesztője Tiller Ferenc volt. Alcímét — a pillanatnyi szerkesztési koncep-
ciónak megfelelően — többször változtatta. Irodalmi és társadalmi hetilap is 
volt. (...) Felelős szerkesztője és kiadója 1934 decemberétől Schwalb Miklós. 
Abban az időben újvidéki Jugoslovenski dnevnik, majd 1935-ben ismét a 
szabadkai Fischer fivérek nyomdájában készült. Sok magyar alkotó volt a 
munkatársa. 1935. március 24-én sz űnt meg. 

A Kultúra című  irodalmi-esztétikai folyóirat, amelyet Hirsch-Halász 
Dezső  segítségével Schwalb Miklós szerkesztett és adott ki, kísérletet tett a 
haladó szellemű  jugoszláviai írók alkotásainak bemutatására. Emellett álta-
lános művészeti és művelődési kérdésekkel foglalkozott A legkiválóbb 
szerzők műveinek közlését vállalta, csakhogy ehhez nem értek meg a felté-
telek. A lap csupán két számot ért meg. 

Említést érdemel az Eleven Újság cím ű  zsidó lap (...). Magyar és szerb, 
illetve horvát nyelven került ki Fischer Ern ő  könyvnyomdájából az Izraelita 
Nőegylet 1922. évi bálja alkalmából. Egyetlen példánya az újvidéki Matica 
srpska könyvtárában található. (...) 

A szabadkai zsidók deportálása 

Magyarország megszállása után az új quisling kormány belügyminisz-
tériuma április 7-én, 6163/1944 szám alatt rendeletet hozott a magyarországi 
zsidók deportálására (... ), majd április 19-i rendelete az ország zsidóktól való 
megtisztításának kezdetét április 26-ban jelölte ki. (...) Falragasz hirdette 
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Bácska-szerte, hogy a zsidóknak, tekintet nélkül nemükre és korukra, tilos 
elhagyniuk otthonukat. Kivételt képeztek azok a szakemberek, akik a hadi-
gazdálkodás számára jelent ős munkát végeztek, a gyárban, bányában, 
mezőgazdasági birtokon dolgozók, a szakorvosok és hasonlók. Kétféle eljá-
rást írt elő  a rendelet a zsidókkal szemben: azok, akik veszélyt jelentettek a 
társadalmi rendszerre, azonnal haláltáborba kerültek, a többieket el őbb 
gettóba zárták, ahonnan haláltáborba hurcolták őket. (...) Sok szabadkai 
zsidó igyekezett menekülni. Voltak, akik hamis iratokkal bujdostak el a 
városból, mások Szerémségbe vagy Szlavóniába igyekeztek eljutni. A hely-
zetben a legtragikusabb az volt, hogy a zsidók többsége (...) tájékozatlan volt 
a deportációt illetőleg s nem készült fel az iszonyatos eseményre. 

A szabadkai deportált zsidók 3000-3500-an voltak, illetve 2500-3000 
valamilyen módon elkerülte a deportációt. Négyszázan, a zsidó lakosság 5-7 
százaléka, mint a régi jugoszláv hadsereg tagjai fogságba estek, s a háború 
végéig fogolytáborban sínyl ődtek. A szabadkai zsidók kb. 1-2 százalékát, 
zömmel fiatal értelmiségit, 100 embert (...) börtönbe zártak, kivégeztek, 
halálra ítéltek vagy büntet ő  munkabrigád tagjaként hurcoltak el. Mintegy 
600 felnőttet (10%) kényszermunkára vittek 1941 és 1944 között, szinte 
valamennyien odavesztek. Meghatározatlan számú zsidó, legfeljebb 500-
700, elbujdosott és így menekült meg. (...) A kikeresztelkedetteket is depor-
tálták, mert rájuk is vonatkozott a zsidótörvény. (Jevrejski pregled, 1974/9- 
10. 20.) Kivétel nélkül csaknem minden zsidót elhurcoltak; legtöbb volt 
köztük az asszony, gyermek, id ős és beteg ember. 

A szabadkai gettó 

Körülbelül 3000-3500 szabadkai zsidót nem internáltak 1944 áprilisának 
végéig. (...) A hatóság valamennyit a város erre a célra kijelölt részébe, a 
vasútállomás és a vágányok melletti s a szövetségi repül őgépek által gyakran 
bombázott területre, a gettóba költöztette. A gettót 1944 májusában létesítet-
ték, háztömböket vagy ezeken kívül eső  különálló épületeket foglalt magá-
ba, amelyek közvetlenül a vasútállomás komplexumához tartoztak. Észak-
nyugatról a mai Lenin park, a Đuro Đaković, Boško Vujić  és Bosa Miličević  
utcák vették körül (Roth kalapgyár). Délkeletre volta mai Moša Pij ade, Jovan 
Mikić, Tesla és Majakovszkij utca által közülzárt épülettömb. A gettóhoz 
tartozott a teherpályaudvartól keletre s a mai Rade Kon čar, Bolmáni és Jakši ć  
utca közti tömb. Itt volt a zsidó kórház. A túlél ők állítása szerint a gettó 
helyét úgy jelölték ki, hogy szövetségi támadás esetén (egyre több ilyen 
támadás érte a gyáripari létesítmények mellett f őként a vasútforgalmi góco-
kat) a gettó lakói áldozatul essenek. 

Mint Európa többi megszállt országában, a zsidók itt is kötelesek voltak. 
zsidócsillagot és bal karjukon sárga szalagot viselni. Többemeletes épületek-
ben 15-20 személy szorongott két- vagy háromszobás kis lakásokban. Min-
den holmijukat otthonukban kellett hagyniuk, amelyet fasisztabarát elemek 
azonnal lefoglaltak és kifosztottak. Néhány nap múlva szögesdrót zárta el a 
gettót a várostól. Kijárás 9-től 18 óráig volt engedélyezett, a piacra 11 óra 
után mehettek a gettólakók, vasárnap és ünnepkor a város más területén 
tilos volt tartózkodniuk. A rendelet megszeg őit a legsúlyosabban büntették. 
Szigorú rendőri felügyelet alatt tartották a gettót, az őrség arra is ügyelt, 
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nehogy nem zsidó lakos lopódzon be a területre. Minden ilyen kísérletért 
szigorú büntetést járt. A gettólakókat 1944. június 16-án kora reggel felsora-
koztatták és a vasútállomásra terelték, ahonnan lepecsételt marhavagonok-
ban szállították a bácsalmási gyűjtőtáborba, majd a hírhedt Auschwitzbe. A 
haláltáborban hatalmas többségük életét vesztette. 

A szabadkai gyűjtőtábor egy elhagyatott malomban volt; itt újvidéki és 
közép-bácskai zsidókat tartottak fogva. A négyemeletes épületben mintegy 
4000 embert zsúfoltak össze. A szerencsétlenek puszta betonpadlón aludtak, 
ellátásukról fogvatartóik nem gondoskodtak, a táborlakókat a gettóhoz tartozó 
zsidó hitközség látta el élelemmel igen nehéz körülmények közt Húsz nap 
múlva a bajai gyűjtőtáborba, onnan pedig Németországba kerültek 

A gettókórház 

Dr. Frenkel-Somló Olga visszaemlékezése szerint a gettóban kórházat 
kellett létesíteni a zsidók gyógyítására. A teherpályaudvar erre kijelölt he-
lyiségeiben volt a kórház. Bácska valamennyi kórházából hoztak ide bete-
geket. Az orvosok zöme (...) Topolyáról jött internált volt. A kórházat a 
gettólakók igazgatták és ők dolgoztak ott. Igazgatójuk dr. Frenkel-Somló 
Olga volt. Elszállításuk után bombatalálat érte az épületet. (Dr. Olga Somlo-
Frenkel: Istorija jevrejske bolnice „Dr Bernard Singer" u Subotici. Jevrejski 
almanah, 1968-70. 124-134.) 

A szabadkai zsidók visszatérése, bekapcsolódása az ország 
újjáépítésébe, Izraelba települése 

A háború befejeztével visszatértek városukba a hitlerizmus meghurcol-
ta életben maradottak, akiket a véres vihar egész Európában szétszórt. (...) 
Újraéledt a hitközség, élére dr. Singer Béla került. A hitközség igyekezett 
minél nagyobb figyelmet szentelni az érkez őknek, ellátni, elhelyezni őket, 
megoldani égető  problémáikat. (...) Kevesen voltak, akiknek egész családja 
életben maradt, legtöbben egész rokonságukat, a barátaikat is elvesztették. 
A háború előtt itt élt 6105 zsidó közül 1050 tért haza (17,3%), a zsidó közösség 
82,7 százaléka a háború, a halál- és gy űjtőtáborok áldozatául esett. Névsoruk 
(a hitközség állította össze 1948-ban) mintegy 2250 személyt tart nyilván (... ), 
s 2800 zsidó sorsa ismeretlen. 

A diaszpórában élő  zsidók számára (...) sorsdöntő  esemény a szabad 
zsidó állam, Izrael 1948. évi megalakulása. Mint a jeruzsálemi David A. 
Alkalaj írja, a jugoszláviai zsidóság nem tartozott a tömeges elvándorlás 
hívei közé, mint például a lengyel és az orosz zsidók, akik az utóbbi száz év 
alatt nagy számban vándoroltak más országokba. Anyaföldhöz kötődő  stabil 
elem maradt, amely akkor sem hagyta el földjét, amikor Hitler már halállal 
fenyegette, s ezt a kis közösséget csak a zsidó nemzetállam létesítésének 
gondolata indíthatta útnak, amely felébresztette a lappangó zsidó nemzeti 
érzést, a nacionalizmust, s ez évszázadok alatt ugyancsak felgyülemlett a 
zsidó lélekben. A zsidóság katasztrófája a nácizmus idején minden bi-
zonnyal hozzájárult ahhoz, hogy az életben maradottak közeledjenek egy-
máshoz, s ez mindenképpen hajtóerő  a zsidó államba költözéshez. (...) 
(David Alkalaj: Jugoslovenska alija. Jevrejski almanah, 1955-56. 190-191.)A 
legközelebbi hozzátartozó, a házastárs, gyermek, testvér, szül ő  elvesztése 
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nehezen elviselhető  lelki űrt hagyott maga után. Abban az id őben prokla-
málták az új államot, Izraelt, amikor bizonyos lélektani értelemben olyan 
valamit jelentett, ami kitöltötte a zsidó katasztrófával keletkezett űrt. A 
nemzeti érzés persze nem minden emberben fogalmazódott meg egészen 
világosan. A kivándorlók között elég sok asszimilálódott zsidó is volt. A 
kivándorlással kifejezésre jutott a saját nemzethez köt ődés érzése. (...) 

Szabadkán 1946. augusztus 30-án, amikor valamelyest állandósult a 
visszatértek száma, 1065 zsidó élt. Ez a szám, els ősorban belső  migráció miatt, 
az első  kivándorlási hullámig 981-re csökkent, azaz 84-en hagyták el a várost. 
(David Ferere: Egyes statisztikai adatoka jugoszláviai zsidókról 19384611965-ig. 
Jevrejski almanah, 1968-70., Belgrád, 1971. 135-147.) (...) A kivándorlással 
Szabadkán is rohamosan csökkent a zsidók száma: 1950-ben 643-an, 1951-
ben 410-en, 1952-ben 403-an, 1958-ban 441-en, 1964-ben 363-an éltek itt. A 
legnagyobb arányú csökkenés az 1946-52-es id őszakban volt, amikor 571-en 
vándoroltak ki; ez a zsidó lakosság 58,2 százaléka. (...) (Az els ő  kivándorlási 
időszak 1948 decemberében volt, akkor 4098, a második 1949 júniusában és 
júliusában, amikor 2490 zsidó hagyta el az országot, a harmadikban, 1950 
márciusában 409-en, a negyedikben, 1951 májusában 658-an költöztek Izra-
elbe, összesen 7655-en.) (...) Marko Peri ć  ismert közéleti dolgozó a jugoszlá-
viai zsidók demográfiai mozgásáról írt munkájában (Jevrejski pregled, 
1973/7-8. 3-6.) az 1973. évre vonatkozólag megjegyzi, hogy a nyilvántartott 
298 szabadkai hitközségi tag közül a zsidók 94 százaléka válaszolt a körkér-
désre, köztük 121 férfi és 161 nő. A 182 háztartás 396 tagját felölel ő  körkérdés 
során 279 zsidónak, a többi magyarnak, szerbnek, jugoszlávnak stb. vallotta 
magát; 239-nek mindkét szül ője zsidó (6-nak szefárd, 228-nak askenázi), 
32-nek csak egyik szül ője, 5-nek anyja, 37-nek apja zsidó, 11-en nem zsidó 
szülőktől származtak (a háború után többen áttértek a zsidó vallásra); 282 
közül 146 Szabadkán született, 60 Vaj daság más helységében, Szerbiában 1, 
Boszniában és Hercegovinában 4, Horvátországban 6, Macedóniában 1, 
külföldön 64. Anyanyelve 22 zsidónak magyar, 40-nek szerb, illetve horvát, 
1-nek ladino, 9-nek német, 2-nek jiddis, 1-nek macedón és 3-nak egyéb. (...) 
Nem végzett iskolát egy személy, az elemi iskola négy osztályát 25-en végez-
ték el, általános iskolát 77, szakmunkásképzőt 12, gimnáziumot 50, más 
középiskolát 50, főiskolát 16, egyetemet 271 zsidó végzett. Az alábbi munka-
helyeken dolgoztak: 2 földm űves, 22 munkás, 9 keresked ő, 1 vendéglátóipari 
dolgozó, 24 hivatalnok, 5 vezet ő  beosztású, 18 tanár, tanító vagy más okta-
tásügyi dolgozó, 7 jogász és közgazdász, egy-egy fizikus, vegyész, matema-
tikus, kettő-kettő  biológus, állatorvos, mezőgazdasági mérnök, két egyéb 
foglalkozású. (...) 

E meglehetősen kis lélekszámú etnikai csoport (...) lassan asszimiláló-
dik. Tagjainak beolvadása nem er őszakos. Fő  oka a vegyes házasság gyako-
risága. Ugyanis egyre kevesebb az olyan házastársi közösség, amelynek 
mindkét tagja zsidó. (...) 

Vasagyi Mária fordítása 
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MIRKO GRLICA 

MIRE MAGYAROSÍTOTTÁK NEVEIKET A SZABAD-
KAI ZSIDÓK? 

Amikor a Szabadkai Városi Múzeum emlékkiállítását készítettük a holocaust 
50. évfordlója kapcsán, megkaptuk Vejcenfeld Imrét ől, a helyi Zsidó Hitköz-
ség elnökétől a szabadkai zsidóság anyakönyveinek a másolatát. 

Négy vaskos kötetről van szó: az első  kettő  születési anyakönyv az 
1868-1880 és az 1881-1895 közötti időszakból. A harmadika házassági anya-
könyv 1868-1895-ből, a negyedik pedig a halotti anyakönyv 1885-1905-ből. 
A másolatot dr. Gerson József főrabbi készítette. Neki köszönhető  tehát, 
hogy városunk történelme szempontjából rendkívül értékes adatokat sike-
rült megmenteni a pusztulástól. 

Közülük leginkább azok figyelemre méltóak, amelyekb ől megtudhatjuk, 
milyen magyar vezetékneveket vettek fel a szabadkai zsidók. Erről mindeddig 
senki sem készített kimutatást Most nyelik els ő  ízben alkalmunk arra, hogy 
betekintést nyerjünk ebbe a folyamatba, mert dx Gerson József minden újszü-
lött neve mellett feltüntette, mire magyarosította apja vagy kés őbb ő  a nevét, 
természetesen a Magyar Belügyminisztérium engedélyével. 

Hogy olvasóink a kimutatásban könnyebben eligazodhassanak, az ada-
tokat hat hasábba osztottuk. Az els őben a gyermek nevét, a másodikban 
születésének dátumát, a harmadikban apja nevét, a negyedikben anyja 
nevét, az ötödikben új nevét, a hatodikban pedig a belügyminisztériumi 
jóváhagyás évét tüntettük fel. Ebb ől megtudható, hogy a névváltoztatást 
apja vagy az illető  személy kérelmezte, miután nagykorú lett. 

1 2 3 4 5 6  

DEUTSCH Jakab Lipót 1868. III. 19. Herman Schönfeld Kati DÉCSEI 1884 
BERGL Zsiga 1869.11.6: Jakab Pollák Juha BÍRÓ 1894 
FISCHHOF Etel 1870. II. 5. Max Liebling Cecil ÁCS 1903 
RE[CH Adolf 1870.1V. 7. Albert Kod Hani VASVÁRI 1901 
HOCHENBERG Lázár 1870. VI. 27. Mark Böhm Kati HAVAS 1899 
BRAUN Adolf 1871. I. b. Mór Gussman Róza BÍRÓ 1914 
SESSLER Kornél 1871. IV. 5. Adolf Stitzer Kati SZILASI 1914 
GEIGER Miksa 1871.111.30. József Maberfeld Hani GERŐ  1897 
LÖW Géza 1871. X. 19. Max Klein Róza LÁSZLÓ 1902 
POPPER Julius 1871. XI. 21. Adolf Klein Netti BERKES 1911 
REITZER Lotti Szerén 1871. XI. 24. Salamon Kunetz Lina BÖHM 1894 
KÖRPEL Erneszt 1872. IX. 29. Armin Koch Janka KELEMEN 1902 
FŰRST Izidor 1872. X. 7. Emanuel Deutsch Róza FŰREDI 1898 
HOCHENBERG Samu 1872. X. 20. Mór Böhm Katalin HAVAS 1899 
LÖWY Vilmos 1873. III. 5. János Steiner Júlia LENGYEL 1908 
SCHt1FFER Árpád 1873. IV. 14. Simon Wilcheim Ziti SZÉKELY 1874 
REINITZ Debora 1873. IV. 19. Salamon Kohn Jozefa RÓNAI 1874 
BERGLER Herman 1873. VIII. 2. Jakab Pollák Júlia BÍRÓ 1899 
DEUTSCH Mór Miklós 1873. IX. 29. Armin Schönfel Kati DÉCSEI ? 
REINITZ Berta 1874.111.26. Salamon Kohn Jozefa RÓNA! 1874 
WEITZENFELD József 1874. VI. 25. Illés Beck Berta VAJDA 1891 
KŐRPEL Géza 1874. VII. 1. Armin Koch Hana KELEMEN 1900 
SCHÁFFER Ilona 1874. X. 8. Simon Wilcheim Ziti SZÉKELY 1874 
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1 2 3 4 5 6 

KOHN Ilona 1874. X[.10. Lipót Boskovity Karolina KŰRTI 1900 
FRIEDMAN Benyam Béla 1875. I.1. Ignátz Reiner Regina FÖNNAGY 1900 
SPITZER Bertus 1875.1. 5. Fülöp Wagner Lotti SZIKLAI 1902 
KLEIN Ignácz 1875. I[. 13. Móricz Körpel Cili KERTÉSZ 1891 

KÖRPEL Sándor 1875. IX. 28. Armin Koch Hana KELEMEN 1900 

BERGER Ábrahám József 1875. XI. 23. Gábor Engler Rozál BAJNOK 1912 
BARON Jakab 1876. VI. 13. Herman Heiduska Cili BECZE 1904 

POPPER Jónás 1876. VIII. 29. Adolf Klein Netti HELTAI 1904 

BERGER Béla 1878. III. 8. Gábor Engler Rozália BEREKÉNY 1903 
POLLÁK Zsiga 1878. IV. 17. Simon Friedman Regina PÁL 1906 

SCHLESINGER Benyamin 1878. V. 9. Sándor Koch Leonora SZABADOS 1897 
SCHLESINGER Örzse 1878. VIII. 29. Eduard Hahn Rózsa SZÁNTÓ 1882 

SPITZER Jenő  1878. XI. 1. Adolf Strausz Teréz SZIGETI 1902 

SPITZER Lipót 1878. X. 23. Fülöp Wagner Lotti SÁMOSI 1909 

LŐW DEZSŐ  1878. Xl. 21. Max Klein Száli LÁSZLÓ 1910 

BRAUN Rudolf 1878. XII. 28. Mór Gussman Rozál BÍRÓ 1907 

KÖRPEL Andor 1879. II. 9. József Kornhof Karolin KARTOS 1899 
KOHN Lipót 1879. V. 5. Max Dominus Száli KALMÁR 1898 

KÖRPEL Dezső  1879. V. 26. Armin Koch Johana KELEMEN 1906 
WEINSTEIN Samu 1879. VIII. 4. Dávid Steinitz Mária VARGA 1912 
KOPF Max Mihály 1879. XI. 1. Dávid Schal Regina FEJES 1906 

SCHLESINGER Henrik 1880.11. 21. Sándor Koch Leonora SZABADOS 1897 
MŰLLER Muki 1880. 111. 20. Jakab Goldarbeiter Betti MOLNÁR 1903 
SCHLESINGER Ilona 1880. V. 24. Eduard Hahn Rózsa SZÁNTÓ 1882 
SCHULHOF Ede 1880. VI. 15. Ignátz Löwinger Mária SZŰCS 1900 
NEUMAN József 1880. VI. 21. Albert Spitzer Rozália NEMES 1900 
SPITZER Károly 1880. VII 18. Adolf Strausz Teréz SZIGETI 1905 
LŐWY Félix 1880. XII. 4. Lipót Kohn Nina LÁNCZI 1902 
LÖW Zsigmond 1880. XII. 23. Max Klein Róza LÁSZLÓ 1910 
SPITZER Armin 1881. I.1. Mór Klein Berta SÓLYOM 1913 
HEILBRUN Mór 1881.11.5. József Weisz Betti HORVÁTH 1901 
RICHTER Henrik 1881.11.14. Zsigmond Póllák Mina BÍRÓ 1901 
SPITZER Pál 1881. IV 27. Károly Kunetz Janka SZILASI 1881 
HERMAN Endre 1881. VII. 4. Károly Kohn Johana HAJDU 1910 
FISCHER Vilmos 1881. IX. 7. Zsigmond Detsch Leonora HALÁSZ 1899 
PERL Jenő  1881. XII. 12. Sándor Spitzer Betti HES 1903 
LEHNER Max 1881. XII. 25. Mór Buchwald Rozália LÁNYI 1907 
KÖRPEL Herman 1882. VI. 13. Jakab Bőhm Katarina KERTÉSZ 1888 
BUCHWALD Lajos 1882. VII. 14. Herman Schőn Matilda BALOG 1900 
RICHTER Henrik 1882. VI. 25. József Schwartz Emilia REMÉNYI 1898 
WEITZENFELD Lipót 1882. VIII. 3. Salamon Salamon Hermina VÁGÓ 1914 
BERGL Izidor 1882. VIII. 5. József Hochenberg Júlia BÁRDOS 1904 
KŐRPEL Árpád 1882. IX. 29. Armin Koch Johana KELEMEN 1901 
SINGER Miksa 1882. XI. 3. Ignátz Schulhof Netti BERKES 1903 
PUDLER Zsigmond 1883.1.14. Dániel Fischer Fani PÁRTOS 1904 

BERGER Oszkár 1883.1.13. Jenő  Lőbl Antonia BÁTORI 1892 
KLEIN Sándor 1883.1.14. Mór Körpel Cecilia KERTÉSZ 1902 

KLEIN Lipót 1883. III. 8. Jakab Schlesinger Lina KIS 1914 

KRAUSZ Kati 1883. IV 23. Jakab Ehrenfreund Rozália KERTÉSZ 1887 
WEISZ Zsigmond 1883. VI. 13. Márton Schwartz Róza FEHÉR 1903 

HUBERT Salamon 1884. V. 8. Bertalan Roth Tera HUBAI ? 
RICHTER Rózsa 1884. V. 10. József Schwarcz Emilie REMÉNY! 1898 

HIRSCHBERGER Soma 1884. V. 13. József Jung Karolin HEVESI 1910 

KÖRPEL Aladár 1884. VII. 10. Antal Freund Róza KERTÉSZ 1899 

SINGER Gizela 1884. VII. 24. Sándor Haberman Hermin SZABÓ 1886 

BRAUN Ferencz 1884. IX. 22. Mór Guszman Róza BÍRÓ 1907 
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SCHLESINGER Aladár 1884. XI. 7. Sándor Koch Leonora SZABADOS 1897 
SINGER Aladár 1885.111. 30. Sándor Kugel Lina ZOLTÁN 1904 
WEISZ József 1885. V. 12. Márton Schwarcz Róza FEHÉR 1903 
MONTAG Margit 1885. V. 17. Herman Bruck Laura ERDÖSI 1898 
FELDSTEIN Imre 1885. VII. 2. Mór Richter Lina ZALA 1902 
WE1SZ Ida 1885. VII. 15. Lajos Glied Pepi VÁLT 1894 
TELSCH Félix 1885. VII. 26. Mór Wolchner Nanette BÁRDI 1913 
MÜLLER Zsigmond 1885. XII. 3. Mór Fillinger Erzsébet MOLNÁR 1918 
KÖRPEL Gyula 1885. XII. 18. Antal Freund Róza KERTÉSZ 1899 
KLEIN Géza 1885. XII. 24. Mór Körpel Cecil KERTÉSZ 1902 
LICHT Zoltán 1886. X.12. Jakab Singer Róza LORÁNT 1909 
MORGENSTERN Rudolf 1887.1.7. Mór Stein Rozália MERŐ  1911 
SPITZER Oszkár 1887.1.13. Adolf Strausz Teréz SZIGETI 1902 
GEIGER Mátyás 1887.1. 21. Mór Lederer Teréz GYÖRGY 1905 
GRÜNFELD Jenő  1887.1I.1. M6r Hochenberg Júlia GÁL ? 

KOHN Erzsébet 1887. II. 5. Fülöp Krausz Cecilia KARDOS 1898 
PRESZBURGER Rudolf 1887. II. 14. Mór Körpel Rozália POLGÁR 1916 
BRAUN Andor 1887. V. 23. Mór Guszman Rozália BÍRÓ 1907 
FRIEDMAN Janka 1887. VI. 9. Bernát Braun Julcsa FODOR 1904 
WEISZ Árpád 1887. VIII. 15. Miksa Hollander Laura VÉRTES 1905 
GRÜNWALD Frida 1887. IX. 2. Adolf Wolkenstein Emma FEHÉRVÁRI 1891 
FELDSTEIN Jenő  1887. X. 9. Mór Richter Lina ZALA 1902 
SCHWARCZ Rezső  1887. X. 16. Ferencz Weisz Bella SAS 1903 
ERNST Lajos 1887. X. 29. Gáspár Kohn Róza ERŐS 1899 
KÖRPEL Richárd 1887. XI. 19. Antal Freund Róza KERTÉSZ 1889 
BAUER Ernő  1887. XI. 22. Gyula Agulár Karolin BÁRSONY 1906 
ROSENBERG Janka 1888.I.4. Lajos Sauber Rozália RASKÓ 1910 
WITTENBERG Miklós 1888.1.20. Lipót Keller Regina ANDOR 1912 
ROTH Samu 1888.111.14. Adolf Lustig ? ROMÁN 1914 
POLLÁK Vilmos 1888.111. 14. József Hubert Lina MAGYAR 1905 
KAUFMAN Vilmos 1888.111. 28. Mór Schlesinger Laura KALMÁR 1907 
ENGLER Jenő  1888. V. 2. Kálmán Kohn Róza GÁSPÁR 1905 
KÖRPEL Margit 1888. XI. 15. Antal Freund Róza KERTÉSZ 1899 
GOLDGRUBER Mihály 1888. XII. 19. Samu Schwarc Róza BÁNYAI 1899 
BERGL Pauline 1889.1I1.7. József Pollák Lujza BOKOR 1897 
EKSTEIN Ilona 1889. III. 27. Samu Stranszky Gizela ERDÉLYI ? 
KOHN Boris 1889. IV. 9. Fülöp Krausz Cecilia KARDOS 1899 
ERNST István 1889. VIII. 21. Gáspár Kohn Róza ERŐS 1899 
KOHN Andor 18891X. 25. József Reitzer Lina KOMLÓS 1907 
FREUND Imre 1889. IX. 30. Armin Császár Anna CSÁSZÁR 1907 
WILHEIM Ernő  1889. XI. 10. Jónás Medvei Szidonia ANDRÁS 1911 
KÖRPEL Oszkár 1889. XII. 1. Jakab Böhm Katalin KERTÉSZ 1898 
WEISZ Gyula 1889. XII. 20. Jakab Lustig Johana FEHÉR 1900 
KOHN Miklós 1890.11. 11. Izidor Weisz Nina KERTÉSZ 1910 
KLEIN Imre 1890. IV 19. Sami Tauszig Róza KÁLNAI 1892 
BERGL Sándor 1890. IX. 24. József Pollák Lujza BOKOR 1897 
RUBINFELD Olga 1891. III. 11. Sándor Bőhm Fáni FÖLDESI 1894 
BÁRON Armin 1891.111. 28. Herman Heiduska Cili BENZE 1913 
GRÜNWALD Valéria 1891. IV. 4. Adolf Wolkenstein Emma FEHÉRVÁRI 1891 
WEISZ István 1891. V. 17. Ignátz Szűcs Róza VÁGÓ 1909 
WOLVOVICS Mór 1891. V. 23. Heiman Schőnfeld Róza VÁGÓ 1911 
KOHN Miklós 1891. VI. 29. Markus Weitzenfeld Róza KOVÁCS 1908 

132 BLAU Ilona 1891. VII.2. Lajos Krausz Terka BÁN 1908 
KOHN Sándor 1891. IX. 10. Gábor Ungár Hermin KOMLÓS 1914 
STERN Emma 1891 X. 24. Adolf Haj Riza SÁNDOR 1910 
GRÜNFELD Lajos 1891. XI. 1. Mór Hochenberg Júlia BÁRDOS 1899 

468 



1 2 3 4 5 

GEIGER Imre Vilmos 1891. Xl. 24. Mór Lederer Teréz GYÖRGY 1905 
POLLÁK Jenő  1891. Xl. 26. Armin Strasszer Száli PORZSOLT 1910 
KOHN Gyula 1891. XII. 30. Lajos Weisz Róza KALMÁR 1913 
WEISZ Lajos 1892.11. 20. Jakab Lustig Johanna FEHÉR 1900 
SCHWARTZ Rózsa 1892 III. 23. Lipót Müller Janka SZENES 1895 
WEITZENFELD János 1892 V. 1. Adolf Schutz Rozália VAJDA 1913 
ERNSZT Hugó 1892. V. 19. Gáspár Kohn Róza ERŐS ? 

SALVER Jenő  1892. VII. 16. Samu Weisz Zséni SALGÓ 1906 
KLEIN Erzsébet 1892. IX. 2. Lipót Birnfeld Berta KIS 1898 
STERN József 1892. XII. 25. Adolf Haj Riza SÁNDOR 1910 
KOHN Lajos 1893. I.6. Mór Kriszhaber Hermin KELEMEN 1902 
STERN Elemér 1893.1.17. Zsigmond Berkovics Aranka SZABÓ 1894 
GEIGER Mária 1893.1.19. Mór Lederer Teréz GYÖRGY 1905 
GOLDGRUBER László 1893. 1. 19. Samu Schwarcz Róza BÁNYAI 1899 
KOHN Lajos 1893. III. 10. Izidor Weisz Nina KERTÉSZ 1910 
SCHOSSBERGER László 1893. III. 8. Ede Weidinger Blanka SAS 1907 
ROTH Károly 1893. III. 24. Ákos Geschmeg Zita NYIRI 1912 
POLLÁK Béla 1893. VI. 2. Simon Fried Regina PÁL 1909 
KAUFMAN Jenő  1893. VI. 8. Mór Schlesinger Laura KALMÁR 1907 
BLAU Margit 1893. VI. 12. Lajos Krausz Terka BÁN 1908 
KRAUSZ Leó 1893. VIII. 3. Lajos Hubert Száli KÁLMÁN 1897 
SALVER Dezső  1893. IX. 26. Sámuel Weisz Zséni SALGÓ 1906 
KŐRPEL Szerén 1893. X. 5. Jakab Böhm Katalin KERTÉSZ 1898 
MONTÁG Ferencz 1893. X. 24. Herman Bruck Laura ERDŐS! 1898 
KLEIN Gyula 1893. XI. 28. Géza Sessler Matild KOMOR 1911 
KOHN Sarolta 1893. XII. 10. Mór Kriszhaber Hermina TÓDOR 1899 
HANDELSMAN Lajos 1894.1.8. Antal Friedrich Róza HAVAS 1914 
SCHWARCZ Margit 1894. I. 153 Lipót Müller Janka SZENES 1895 
LEFKOVITS Dezső  1894. X. 9. Lipót Schreier Rachel LÁSZLÓ 1905 
FÜRCHTGOTT Olga 1894. Xl. 8. József Stern Karolina TÓDOR 1914 
STERN Ferencz 1894. XI. 19. Adolf Haj Riza SÁNDOR 1910 
KLEIN Ernő  1895.1.4. Géza Sessler Matild KOMOR 1911 
KAUFMAN Sándor 1895.1. 4. Mór Schlesinger Laura KALMÁR 1907 
ROSENZVEIG Karol 1895. II. 13. Lajos Spitzer Jozefina BARTÓK 1911 
SÁLVER Margit 1895.1I.18. Sámuel Weisz Zséni SALGÓ 1906 
SÁLVER Pál 1895.I1.18. Sámuel Weisz Zséni SALGÓ 1906 
REICH Zoltán 1895.111. 22. Adolf Strasser Hermina VASVÁRI 1914 

172. WEISZ Margit 1895. V. 5. Miksa Hollander Laura VÉRTES 1916 
SCHWIMMER Salamon 1895. V 17. Markus Hercog Eleonore SÁNDOR 1912 
GOLDGRUBER Kálmán 1895. VII. 2. Samu Schwarcz Róza BÁNYAI 1899 
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STEVAN MA ČKOVIĆ  

A ZSIDÓK SZEREPE SZABADKA FÉMIPARÁNAK KI-
ALAKULÁSÁBAN 

Szabadkán igencsak kés őn indultak meg az iparosodás folyamatai, mert nem 
volt megfelelő  nyersanyag (vas) és energia. A fémipar alapjait csak 1888-ban 
vetették meg. Ugyanis ebben az évben alapította Rothmann Imre az ön-
tödőjét, rugó- és csőbútorgyárát. 1918 előtt kezdettel működni Reiter László 
robbanómotorokat készítő  műhelye, amelyet 1906-ban alapított, Sneider 
Sámuel pedig 1914-ben létesítette cs őbútorgyárát. Mind a három fémipari 
vállalat zsidók tulajdonában volt. 

Amikor 1918-ban megváltoznak a politikai és állami viszonyok, a három 
üzem tovább működik, s az elkövetkezendő  időszakban újabb vállalatokat 
alapítanak. Ebben az időben nyolc részvénytársaság létesült. Valamennyi ala-
pítói és fő  részvényesei a zsidók köréből kerültek ki. A fémfeldolgozó vállalatok 
és kisebb üzemek többnyire ugyancsak az itteni zsidóság kezében voltak, a 
legnagyobb vaskereskedés pedig a Barzel család tulajdonát képezte. 

A zsidók szerepe a fémiparban, de egyáltalán az iparban, a kereskedelem-
ben és a pénzintézményekben akkor mérhet ő  fel leginkább, ha figyelembe 
vesszük, mekkora volt az arányuk Szabadka összlakosságához viszonyítva. 

Az utolsó népszámlálás adatai szerint, melyet még az Osztrák—Magyar 
Monarchia idején, 1910-ben végeztek, Szabadka városának 83 436 lakója 
volt, ebből 34 553 délszláv (41,41%), 46 757 magyar (56,03%), 1780 német 
(2,13%), 3508 zsidó (4,20%). Az új állam megalapítása után, 1921-ben írták 
össze a lakosságot. Ekkor a városnak 90 961 lakosa volt: 3905 zsidó (4,29%), 
60 930 délszláv (66,98%), 26 749 magyar (29,40%), 2475 német (2,72%). 1  A 
lakosság vallási megoszlása szerint 89 107 katolikus, 6835 pravoszláv, 3883 
izraelita volt. 2 A fenti adatokból is kitűnik, hogy az 1919-1921-es időszakban 
a zsidók nem tették ki a lakosság 5 százalékát. Egész Bácska területén 13 995 
zsidó élt, 964-gyel kevesebb, mint 1910-ben. 3  Szabadkán 397-tel voltak keve-
sebben, ami számarányukhoz viszonyitva viszonylag sok, és azt jelenti hogy 
sokan elköltöztek a városból. Ugy tudjuk, hogy 1928-ban a zsidó hitközség 
5040 főt számlált, az ortodox felekezetnek pedig 480 tagja volt 4  A városi 
hatóságok szerint 1934-ben a városban 102 133 lélek élt, ebből 3739 zsidó a 
városban, míg a külterületeken 99. Vallásuk szerint a belterületen 3685 
izraelita élt, a külterületeken pedig 102. 5  Vajdaságban a zsidók 1921-ben az 
összlakosság 1,4 százalékát tették ki, vagyis 0,2 százalékkal voltak keveseb-
ben, mint 1910-ben. 

Ugyancsak az 1921-es statiszikai adatok szerint Szabadka lakosai közül 
az gyáriparban és a kisiparban 16 233-an dolgoztak (17,80%), 49 százalék 
földműves, 6,6 százalék keresked ő, 9,4 százalék tiszviselő  és szabad foglal-
kozású volt, 17,2 százalék pedig egyéb ágazatokban tevékenykedett. 6  A fenti 
adatok a város mezőgazdasági jellegét bizonyítják. 

A fejlett mezőgazdaság hatására fejlődött ki az iparnak az az ágazata, 
mely szorosan kapcsolódott hozzá. Az ipar a mezőgazdasági alapanyagokra 
támaszkodott, mint például a malomipar és egyéb élelmiszeripari ágazatok. 
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„Vajdaságban — a mezőgazdaság mellett — az ipar többi ága is megle-
hetősen fejlett volt. Kibontakozását a rendkívül fejlett mez őgazdaságnak és 
a vajdasági lakosság viszonylagos magas életszínvonalának szükségletei 
tették lehetővé."7  Az új államalakulatban az ipar terén Vajdaság járt elöl. „Az 
ipar főleg az agilis és a mozgény zsidóság kezében volt, hasonlóan mint 
korábban Magyarországon, amelyhez 1918-ig Vajdaság is tartozott." 8  Sza-
badkán sem volt másmilyen a helyzet. Jó példa erre a fémipar. 

Az egyes fémipari üzemek fejl ődése és munkájának ismertetése kiegé-
szíti az irodalomban eddig hiányos adatokat, s megvilágítja a zsidóság 
szerepét ebben az ágazatban. 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK 

Ferrum Rt. 

Szabadkán a legnagyobb vállalatok egyike a Ferrum volt. Ennek volt a 
legnagyobb gazdasági ereje, és a legtöbb munkást foglakoztatta. A rész-
vénytársaság működésének a kezdeteiről a városi szenátushoz 1924-ben 
eljuttatott átirat tanúskodik. „1919 márciusában észrevétlenül létrejött egy 
ipari üzem, amely kezdetben kisebb mértékben, de annál intenzívebben 
tevékenykedett fiatal iparunk . fejlesztésén és fölvirágoztatásán. Szerény 
munkájával a nehéz gazdasági ás pénzügyi viszonyok közepette is elérte, 
hogy tekintélyes vállalat legyen, amely napjainkban Ferrum néven jelent ős 
helyet foglal el gazdaságunkban és gyáriparunkban." 9  Első  nevét 1919. 
március 25-én kapta az alapító közgyűlésen, amikor is úgy döntöttek, hogy 
az üzemet Tvornica gospodarskih strojeva i ljevaonica željeza d.d. (Gazda-
sági Berendezések Gyára és Vasöntöde Rt.) néven jegyik be. Ez 1919. április 
18-án meg is történt a szabadkai kerületi bíróságon. 1° A részvénytársaság 
tevékenységét a következőkben határozták meg: „Mindenfajta mez őgazda-
sági gép készítése, átalakítása, javítása, alkatrészek, szerszámok és árucikkek 
gyártása, kész gépek és alkatrészek, valamint mez őgazdasági szerszámok 
vásárlása és eladása." 11  A kezdőtőke 750 000 korona volt, 3750 részvényt 
bocsátottak ki a kezdőtőke megteremtőinek, egy-egy részvény értéke 200 
korona volt. 12  Az első  igazgatóbizottságba a következő  részvényeseket vá-
lasztották: Koloman K. Stajner, Steiner Marcell, dr. Litmann Zsigmond, Si-
mon László, Dušan Svirčević, Váci István, dr. Boschán Samu, Farkas Aladár, 
valamennyien jugoszláv állampolgárok s többségükben zsidó nemzeti-
ségűek.i3  1919. július 27-én az alaptőkét 1 250 000 koronára növelték, a 
részvények száma 6250, egy-egy részvény értéke továbbra is 200 korona volt. 
A vállalat üzemcsarnokai a Majsai út 96. szám alatt voltak. Azt a tevékeny-
séget folytatta, melyre bejegyezték, tehát mez őgazdasági gépeket javított, 
illetve újakat gyártott, a vasalkatrészeket a helyi öntödében öntötték ki. 
1920-ban már kétmillió korona érték ű  forgalmat bonyolított le. Nyolcvan-
száz munkást foglakoztatott, és áruját kizárólag belföldön forgalmazta. A jó 
eredmények ellenére a gyárban profilváltás történik: mozdonyokat és vago-
nokat kezdenek készíteni és javítani, tehát a Ferrum avasút felé orientálódik. 
Ehhez a tevékenységhez természetesen meg kellett szerezni az állami támo-
gatást a Jugoszláv Állami Vasút szabadkai igazgatóságától, amelynek itt már 
volt egy műhelye, valamint a Közlekedési Minisztériumtól.l 4  
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Mivel ebben az időben a vasúthálózat viszonylag fejlett volt Vajdaság-
ban, és jelentős áruforgalom bonyolódott le az ország egész területén, 
szükség mutatkozott a szerelvények folyamatos karbantartására és újak 
készítésére. Habár a pótalkatrészek beszerzésével lényegesen jobbak lettek 
a szerelvények, a folyamatos karbantartásra álladóan szükség volt. A mel-
lékvágányokon egyre több meghibásodott mozdony és vagon vesztegeli. Ez 
a helyzet vezérelhette a Ferrum vezet őit új profiluk kialakításakor. A rész-
vénytársaság közgyűlése 1921. április 16-án változtatta meg a vállalat nevét; 
a változást folyó év december 20 jegyezték be a bíróságon. Az alapt őkét 
négymillió koronára emelték. 

Az igazgatóbizottság tagjai: Antun Bešli ć, Ungár Pál, Miloš Gananski, 
Dušan Manojlović, Rajcsics Sandor és Bogdan Dimitrijević  voltak. Megvál-
toztatták az alapokmányt, kib ővítették a részvénytársaság céljait is, mégpe-
dig a következőkkel: ,,...vasúti vagonok és mozdonyok gyártása és javítása, 
új profilú vállalatok létesítése." 15  Ezzel az alapokmánnyal fektették le a 
Ferrum konszern alapjait, mely a következ ő  esztendőkben jön létre. 

A Ferrum 1924-ben a következ ő  átiratot küldte a városi tanácsnak: „1921 
augusztusában a Kölekedésügyi Minisztériummal szerz ődést kötöttünk, 
melyben vállaltuk a vasúti vagonok javítását. Attól a pillanattól kezdve 
munkánk erőteljes fejlődésnek indult." 16  A következő  időszakban a Ferrum 
munkája szorosan összefüggött a minisztérium megrendeléseivel. A vállalat 
prosperitását kizárólag neki köszönhette. Amikor viszont az állami beruhá-
zások csökkentek a közlekedésben, és egyre nehezebb lett a munka megfi-
zettetése, a Ferrum likviditása is kérdésessé vált. 

1922-ben, amikor a koronát átváltották dinárra, a vállalat alapt őkéj e 
egymillió korona volt. 17  A tulajdonosok részesedése kiderül az 1922. március 
26-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvéből: Váci istván ügyvédnek 500, 
Jovan Raj čićnak 400, Bogdan Dimitrijevi ć  szabadkai birtokosnak 1108, Raj-
csics Sándor szabadkai bankigazgatónak 100, Dušan Manojlovi ć  vállalati-
gazgatónak 600, Milan Gavanskinak 100, Vecsei Jenőnek 400, Farkas Aladár 
földbirtokosnak 200, Neumann Oszkár malomtulajdonosnak 100, Bogdan 
Svirčevićnek 40, Schweiger Jen őnek 120, Cvetko Manojlović  zeneiskolai 
igazgatónak 100, Koloman K. Štajnernek 8240, Boschán Samu ügyvédnek 
3475, Đura Jovin Krnjajskinak 100, Nikola Mandi ćnak 25, Pfeifer Gyulának 
25, Ungár Pálnak 100 részvénye volt, ez összesen 15 337 darab. Ezen az ülésen 
fölemelték az alaptőkét kétmillió dinárra, a részvények számát pedig meg-
duplázták negyvenezerre. 18  Külföldi tőkebefektető  nem volta részvényesek 
között. Ez a városi kapitány 1922. április 22-i jelentéséb ől derül ki: „A 
részvénytársaság tagjai jugoszláv alattvalók. Tudomásunk szerint az igazga-
tóbizotság tagjainak a tulajdonában van a részvények többsége, a többi 
részvényről nem tudni pontosan, kinek a birtokában van, mert azok a 
kibocsátók nevére szólnak. Bizonyosak vagyunk azonban, hogy idegen 
érdekeltség nincs a társaságban, amelyet a felszabadulás után, 1919 tavaszán 
alapítottak." 19  

1922-ben az igazgatóbizottság elnöke Antun Bešli ć, az Első  Horvát 
Takarékbank szabadkai kirendeltségének az igazgatója. Ez az intézmény 
intézte a Ferrum pénzügyeit. A vezérigazgató Koloman K. Štajner. Az igaz-
gatóbizottság új tagjai Slavko Dukanac és dr. Aleksandar Snajder belgrádi 
ügyvéd, dr. Vladislav Manojlović  szabadkai királyi közjegyző, a zágrábi 
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Zlatko Pukler, az Első  Horvát Takarékbank igazgatóhelyettese voltak. Őket 
szeptember 22-én, a rendkiv űli közgyűlésen válaszották meg. 2° 

1923-ban a legtöbb részvénye a következ ő  tagoknak volt: Antun 
Bešlićnek 8230, Váci Istvánnak 1200, Koloman K Štajnernek 15 788, Bogdan 
Dimitrijevićnek 2116, Ungár Pálnak 1200, Steiner Marcellnek 1532. összesen 
negyvenezer részvénye volt a Ferrumnak. A társaság ügyvitele jó volt. 
Abban az esztend őben 20 százalék nyereséget osztottak ki. Ez az eredmény 
is jól tükrözi a vasúttal kifejtett hasznos együttm űködést. A Ferrum leány-
vállalatai: a Hrast, az Adis, az öntöde a vállalat t őkéjéből létesültek, a Sever 
viszont csak részben. Ez is a vállalat konyuktúrájáról tanúskodik. 1923-ban 
azon a telken, melyet a vállalat a várostól 99 évre bérbe kapott, megkezdte 
működését a Ferrum öntödéje. 

A többi részvénytársaság alapításáról a következ őket jegyezték fel a 
Ferrum évi közgyűlésén: „Az elnök beszámolt arról, hogy a Ferrum Rt. két 
ipari ága, azért, hogy továbbfejlessze a munkát, új részvénytársasággá ala-
kul, és a mai napon elhatátozták: megtartják a Hrast Rt. és Adis Rt. alakuló 
közgyűlését." „A Hrast eddigi fatelepünkön fogja folytatni munkáját." 21  A 
Sever Rt. ugyancsak 1923-ban kezdte el tevékenységét. A részvények felét a 
Ferrum magának tartotta meg, a többi értékpapírt pedig áruba bocsátotta. A 
Sever tevékenységét elsősorban a piac irányába orientálták, tehát nem az 
volt a feladata, hogy az anyavállalatot lássa el pótalkatrészekkel. 

Az 1923. év jelentésében a következ ő  olvasható: „A tavalyi esztenőben 
folytattuk az új munkacsarnokok építését, befejeztük a nagy vagonok 
festőműhelyének az építtetését, melyben egyszerre harmincan festhetnek, 
az új kovács- és asztalosműhely harminc vagon befogadására alkalmas." 22  
Ebben az időben a javítóműhely 800 munkást foglakoztatott, naponta nyolc 
vagont javítottak meg. Ekkortájt jelentkeztek az els ő  bajok is: a minisztérium 
nem fizetett id őben, emiatt az üzem, hogy friss t őkéhez jusson, kénytelen 
volt kölcsönt felvenni az Els ő  Horvát Banktól? 

Ennek ellenére a vállalatnak 1923-ban 815 884 dinár nyeresége volt. 
1924-ben 1000-re növekedett az alkalmazottak száma. Ezek 95 százaléka 
jugoszláv állampolgár, 80 százalékuk szabadkai. „Üzemünk továbbfejl ődését 
az új műhelyek, vendéglő, lakások stb. építése bizonyítja. Az eddig jelenték-
telennek látszó Majsai sz őlők környéke a nagyvárosokra emlékeztet ő  mun-
kásnegyedre hasonlít. Sok munkás foglakoztatásával sikerült csökkente-
nünk a munkanélküliséget." 24  

A gyár húsz, viszonylag kis teljesítmény ű, 45 lóerős, villanyáram meg-
hajtású géppel üzemelt. A vasat és a bádogot Ausztriából, Csehszlovákiából 
és Magyarországról importálták, a kokszot és a kovácsszenet pedig Cseh-
szlovákiából és Ausztriából. 25  

1925-ben az évi közgyűlés az alaptőkét kétmillióról négymillóra emelte, 
a részvények száma 80 000 volt. Az alapt őke felemelése előtt a legnagyobb 
részvényesek Anton Bešli ć, Artur Man č  és Zlatko Pulker voltak 5000, illetve 
8000-8000 részvénnyel. Valamennyien az Első  Horvát Bank részvényesei. 
Több részvénye volt Dušan Manojlovićnak (1369), Váci Istvánnak (1200), 
Koloman K. Štajnernak (2500) és Donát Mórnak (1093). 26  Mivel a Közleke-
désügyi Minisztérium felbontotta a Ferrummal kötött szerz ődését, a gyár 
csak hat hónapig dolgozott, mert nem voltmunkája. Ez a helyzet az év végéig 
tartott, amikor a vállalat ismét megbízatást kapott, de csak tehervagonok 
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javítására; személykocsik és mozdonyok javítására nem. Nagy nehézséget 
okoztak a kamatok, valamint az is, hogy a minisztériummal nem tudták 
megfizettetni tartozását, ezért 1924-ben és 1925-ben 1 706 823 dinár veszte-
sége volt az üzemnek. 

„Természetes, hogy mindez kedvez őtlenül hatotta leányvállalataira k. az 
öntöde, az Adis, a Hrast prosperitására, amelyek biztosítják számunkra a 
vagonok javításához szükséges nyersanyagot és a pótalkatrészeket" — áll az 
1925. évi jelentésben.' 1926-ban a legtöbb részvénye a következ ő  személyek-
nek volt: Antun Bešli ćnek (4820), Nikola Mandi ćnak (2200), Pfeiffer György-
nek (2100), Dragan Gerbinek (3100), Bogdan Dimitrijevi ćnek (2116), Antun 
Perkovićnak (3000), Dragan Mrljaknak (3000), Donát Mór mérnöknek (2193) 
és Farkas Madárnak (2200). 

Az 1926. esztendő  nyeresége 665 371 dinár volt. Sikerült a követeléseiket 
22 011855 dinárról 13 381819 dinárra csökkenteniük. Ebben az esztend őben 
korszerűsítették a műhelyeket, egy újat is építettek, új gépet szereztek be a 
személyvonatok és mozdonyok javításához. A t őzsdén a Ferrum a Sever 
részvényeit is árulta, de a háborús kárpótlási jegyeket is felvásárolta, hogy 
letétbe tehesse őket az állami árveréseken. 

A következő  időszakban is nagy nehézségekbe ütközött a zavartalan 
munka, a korábban már említett problémák jelentkeztek, de az 1929-1934-es 
gazdasági világválság még inkább csökkentette a Ferrum gazdasági erejét. 
Ennek hatására az 1932. március 30-án mergtartott rendkívüli közgy űlésen 
a négymillió dináros alaptőkét kétmillióra csökkentették. Az Els ő  Horvát 
Banknak 3 438 189 dinárral tartoztak. Az Ipari Minisztériumnak küldött 
jelentésben a következ őket olvashatjuk: „Az eddig nem tapasztalt válság, 
amely a mi gazdaságunkban is jelentkezett, bennünket sem kímélt meg. 
Mivel nincs megrendelésünk, kénytelenek voltunk a munkát szüneteltetni, 
majd teljesen felfüggeszteni." 28  Nem tudják behajtani kintlev őségüket, emi-
att nem tehetnek eleget kötelezetségeiknek, hatalmas adót kell befizetniük 
az államkasszába, de a városi illeték sem elhanyagolható, emiatt a Ferrum 
kénytelen volt eladni legkorszer űbb csavarkészítő  gépét a smederevói Sar-
ditnak 

A részvénytársaság 1939. november 11-én bejelentette a cs ődöt, megvá-
lasztották a csődbiztosokat, de az eljárást 1946-ig nem fejezték be. A cs ődbi-
zottság tagjai a következő  személyek voltak: Milan Mati ć  újvidéki ügyvéd, 
akinek 6600 részvénye volt, dr. Donát Akacia szabadkai zsidó ügyvéd ugyan-
csak 6600 részvénnyel, Dejan Gavanski szenttamási közgazdász 3476 rész-
vénnyel, Donát Mór szabadkai zsidó mérnök 2741 részvénnyel, Aleksandar 
Gavanski szabadkai ügyvéd, Eisler Zsigmond szabadkai zsidó vállalkozó 
2500 részvénnyel, Fogel Zsigmond szabadkai zsidó gyáriparos 4400 rész-
vénnyel. Az alaptőke negyvenezer részvényre volt felosztva. 29  

Adis Rt. 

A vállalat a Ferrum részekent kezdett m űködni, miután a meglevő  
részleg külön részvénytársasággá alakult át. A Ferrum megokolásában a 
következő  olvasható: „Mivel a Ferrum az utóbbi két esztend őben kizárólag 
a vasúti vagonok javításával van elfoglalva, emiatt több munkát a további-
akban nem lehet együtt végezni, a részvényesek úgy határoztak, hogy az 
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említett részleg kiválik a Ferrumból, ők pedig külön részvénytársaságot 
alapítanak" 30  Részvényeket csak a Ferrum addigi részvényesei írathattak. 
Az alakuló közgyűlést 1923. december 16-án tartották meg a Ferrum Majsai 
úti irodáiban. Az alapítók a következ ő  személyek voltak: Vécsei Jen ő  60, 
Boschán Samu 80, Váci István 120, Farkas Aladár 100, Cvetko Manojlovi ć  20, 
Miloš Gavanski 10, Simo Kruni ć  7, Koloman K. Štajner 2000, az anyavállalat 
5067 részvénnyel. Az alaptőke kétszázezer dinár volt, és nyolcezer részvényt 
bocsátottak ki. Ez viszonylag kis t őke volt, de a Ferrummal való szoros 
együttműködés lehetővé tette, hogy az új cég megkezdje munkáját, és már 
1924-ben Belgrádban is új üzemrészleget nyisson. Els ősorban a vagonok és 
a mozdonyok kapcsoló részeinek a gyártásával foglakozott, de készítettek 
gépalkatrészeket a bányagépekhez, és a mez őgépeket is javították. A fenti 
tevékenységek szerepeltek a cég alapítólevelében. F ő  megrendelője a Fer-
rum volt, de a korábbi anyavállalat nehézségei miatt az Adis kénytelen volt 
más javításokat is elvállalni, hogy csökkentse a hiányt. Koloman K. Štajner 
volt a vezérigazgató. Az üzem a Majsai úton a Ferrum mellett volt. A telket 
és a gépeket is a Ferrumtól vásárolták az új tulajdonosok. A tizenöt gép 215 
lóerős volt. Különleges gépeik voltak a csavargyártásra; ezek szerelését csak 
1925-ben fejezték be. Évente 60 vagon árut termeltek, és 120 munkást foglal-
koztattak 31  Vasúti alkatrészek mellett morzsolókat, sz őlőpréseket, daráló-
kat, vetőgépeket, ekéket és boronákat is készítettek. 32  

1924 és 1928 között a vállalat zárszámadása minden évben veszteséget 
mutatott ki. Az 1925. évi jelentésben egyebek között ez olvasható: „Tekintetes 
közgyűlés! Értesítjük, hogy a társaság tavalyi gazdálkodása nem hozta meg a 
várt eredményt. A csavarokat el őállító gép szerelését csak 1925 szeptemberében 
fekeztük be. Magánrendelés, így haszon is az általános pangás miatt kevés volt 
Fő  munkaadónk, a Ferrum Rt. csak fél évig biztosított számunkra munkát." 33 

Később is a vállatat kapacitásának csak a 25 százalékát használták ki. A 
nagy veszteségek arra késztetik a részvényeseket, hogy 1929. április 11-én 
csődöt jelentsenek be, mivel elvetették azt a javaslatot, hogy a szankciót az 
anyavállalattal közösen oldják meg. 34  Ez alkalommal a következőket javasol-
ják  a közgyűlésnek: „Tisztelt közgyűlés, mivel vállalatunk a rossz gazdasági 
helyzet miatt nem képes önmagát fenntartani, és a Ferrum Rt. sem képes 
vállalatunkat finanszírozni, cs ődeljárás megindítását javasoljuk." 

A csődbizottság tagjai — az újvidéki Királyi Bank igazgatóságának elkül-
dött jegyzék szerint — a következ ő  részvényesek voltak: dr. Milan Mati ć  
újvidéki ügyvéd 1546, Dejan Gavanski szenttamási közgazdász 596, dr. 
Donát Akacia szabadkai zsidó mérnök 1546, Donát Mór szabadkai zsidó 
mérnök 550, Aleksandar Gavanski szabadkai ügyvéd 550, Eisler Zsigmond 
szabadkai zsidó vállalkozó 500, Fogel Zsigmond szabadkai zsidó gyáros 550 
részvénnyel. 35  A csődeljárást 1941-ig nem fejezték be. 

Ferrum Öntöde Rt. 

1923. január 21-én alapították 100 000 dináros alapt őkével. a négyezer 
darab részvény egyenkénti értéke 25 dinár volt. A bíróságon március 25-én 
a következő  néven jegyezték be: Ferrum Harang-, Fém-, Könny ű- és Nehéz-
fém és Acélöntöde Részvénytársaság. Az alapító részvényesek a Ferrum 
részvényesei voltak, mivel csak nekik volt joguk az új vállalat értékpapírja- 
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inak a megvásárlására, amely a Ferrum egyik részlegének a kiválásával jött 
létre. A telek, a gyárcsarnok és a szerszámok, valamint az új öntöde megvá-
sárlására ötvenezer dinárt választottak ki. Az alapító részvényesek a követ-
kező  személyek voltak: Bogdan Dimitrijevi ć  210, Farkas Aladár 100, Dušan 
Manojlović  150, Miloš Gavanski 66, Neimann Oszkár 32, dr. Boschán Sza-
niszló 66, Bogdan Svirčević  8, Cvetko Manojlovi ć  20, Simo Krunić  12, " rk-
sandar Raj čić  50, Iso Bogdanović  60, Antun Bešli ć  600, Nikola Mandić  10. 
Koloman K. Štajner 1659 részvénnyel. Az utóbbi volt a vezérigazgató is. 

Ez a gyár is a Majsai szőlőkben létesült. Területén kiépült a vasút, 
emelők, mechanikus anyagmozgatók segítették a munkát. Hat, összesen 128 
lóerős villanymotorral működő  gépe is volt. A nyersvasat, a vörös vasércet 
és a kokszot Ausztriából és Csehszlovákiából importálta, a szenet pedig a 
hazai piacon szerezte be. „A f ő  gyárcsarnok három helyiségből állt, 70 méter 
hosszú és 30 méter széles volt. Itt volt a vas-, a fém- és a harangöntöde. A 
munkafolymatokat, vagyis a formálást, az öntvények tisztítását stb. szalagon 
végzik" A vállalat mezőgazdasági szerszámokat, malom- és mozdonyalkat-
részeket, szőlőpréseket, fékeket, tűzhelylemezeket, öntött vaskereszteket, 
harangokat gyártott. 1923-ban 34 vagon öntvényt állított el ő; ez a mennyiség 
később 80 vagonra gyarapodott. 36  150 munkást foglalkoztatott. Els ősorban 
a Ferrum számára dolgozott; pótalkatrészeket szállított a mozdonyokhoz és 
a vagonokhoz. 

1924-ben az alaptőkét ötszázezer dinárra emelték, a húszezer részvény 
egyenkénti értéke 25 dinár volt. Az el őző  évben 31 648 dinár volt az öntöde 
nyeresége, a következ ő  esztendőben viszont már veszteséget mutatott ki. Ez 
1928-ban már elérte a 894 334 dinárt. Sokkal tarozott a Ferrumnak is: 1927-ben 
3 072 759 dinárral. Fizet őképtelenségét els ősorban a kapacitások kihaszná-
latlansága okozta. 1925-ben csak fél évig dolgozott. 1926-ban az új fémöntö-
dének a felszerelése okozott gondot, 1927-ben pedig teljesít őképességének 
csak a negyedét használta ki. Az 1929. április 11-én megtartott közgy űlés 
elfogadta a cs ődeljárást a következő  indoklással: „Mivel vállalatunk a rossz 
gazdasági körülmények miatt képtelen önállóan fenntartania magát, és a 
Ferrum Rt. sincs olyan helyzetben, hogy tovább finanszírozza üzemünket, 
hogy legalább a rezsiköltségeket fedezzük, javasoljuk a cs ődeljárást." 37  1929- 
ben az öntöde eladta tulajdonának egy részét, hogy fedezze a Ferrum nagy 
adósságát. A csődeljárást 1941-ig nem fejezték be. A legnagyobb részvényes 
Koloman K. Štajner volt 7450 részvénnyel. 

Sever Rt. 

A Ferrum 1923. február 8-án hívta fel az érdekelteket arra, hogy vásárolja-
nak Sever-részvényeket A kezd őtőke egymillió dinár volt, a tízezer részvény 
egyenkénti értéke 100, de egy-egy részvény ára 115 dinár volt, azért, hogy 
fedezhessék az alapítás költségeit A Ferrum részvényesei ötezer részvényt 
írathattak, mégpedig úgy, hogy minden nyolc Ferrum-részvényre egy Sever-
részvényt kaphattak A részvények másik feléb ől más befektetők is vásárolhat-
tak. Az alaptőke elérte az 1115 000 dinárt 45 alapító részvényes volt 

A munkát a Ferrum helyiségeiban kezdték, de a Sever már 1923-ban 
telket vásárolt, és elkezdte az új gyár helyiségeinek a felszerelését A telket 
103 000 dinárért a Dani čić  (Palicsi) út 111., később 8. szám alatt vették, a 
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parcellaszám 28 559 volt. 1924 januárjában átköltöztek a Palicsi út és egy 
névtelen köz sarkára, s itt aztán megkezd ődött a munka. 

Elsősorban villanymotorokat és generátorokat, transzformátorokat, vil-
lanyórákat, alkatrészeket és elekromos gépeket készítettek az ipar számára. 
Termékeiket a Német Elektrotechnikusok Egyesületének el őírásai alapján 
tervezték meg egyéves szavatossággal. A villanyáram bevezetése lehet ővé 
tette ennek a szabadkai vállatnak, hogy külföldön is versenyképes legyen. 
Forgalma 1924-ben 1 205 400 dinár volt készpénzben, ugyanakkor 335 894 
dináros hitelt kapott. „Üzemünk mindenféle villanymotort, dinamót, transz-
formátort és hozzájuk kapcsolható alkatrészt gyárt. Szép eredményeket 
értünk el. Különösen Szerbiában, Niš környékén adtunk el sok motort" — 
olvashatjuk az igazgatóbizottság 1925. március 1-i jelentésében. 1925-ben 18, 
1940-ben pedig 41 foglakoztatottja volt a vállalatnak. 

1928-ban nagy, 421 027 dináros vesztesége volt a gyárnak. Ez a számlák 
megfizethetelenségéb ől adódott, ami már a gazdasági válságot jelezte. Emi-
att egy évvel később csődöt jelentettek be, de ez aljárást megszüntették, és a 
Sever 1941-ig folyamatosan működött Nem zárta be kapuit a gazdasági nehéz- 
ségek, a minimális vámmal behozott külföldi áru, az olcsó hitelek, majd később 
a német nyersanyag hiánya következtében; ugyanis Jugoszlávia 1933-ban fel-
bontotta a Németországgal kötött kereskedelmi szerz ődését Az 1929-1932-es 
gazdasági világválságot úgy vészelte át, hogy a munkások egy részét elbocsá-
totta, csökkentette a munkaid őt, a tartalék- és nyúgdíjalapot forgót őkeként 
használta, az állam pedig megengedte, hogy vámmentesen hozzák be azokat a 
nyersanyagokat, melyeket nem gyártottak az országban. 

A Sever sikeresen együttműködött a régi ismert külföldi vállalatokkal, 
pl. a Simensszel, a Krupp és a Philips M űvekkel. Az egész hazai piacot ő  látta 
el áruval, de külföldre, még az USA-ba is szállított. A Sever volt a Ferrum 
csoportosulás legbiztosabb láncszeme. 

Zefir Rt. 

A részvényesek 1929. február 29-én egymillió dinár alapt őkével alapí-
tották meg a Zefir Részvénytársaságot. Az ezer részvény egyenkénti értéke 
1000 dinár volt. A vállalat tűzhelyeket, mindenféle vasárut, mezőgazdasági 
eszközöket gyártott és forgalmazott. Foglakozott félkész termékek el őállítá-
sával s azok zománcozásával is. 38  A Daničić  út 26. alatt dolgozott. Alapító 
részvényesek a Rosenfeld testvérek, Sándor és Márton szabadkai zsidó 
vaskereskedők voltak, akik a Barzel Vaskeresked ő  Részvénytársaságban is a 
legtöbb részvénnyel rendelkeztek. Az alapító tagok között volt Dušan Stoj-
kov és Dušan Manojlović, ugyancsak a Barzel társaság két részvényese, dr. 
IVliloš Pavlović  és néhány budapesti zsidó üzletember, Aleksandar Herbert 
kályhagyáros, Lázár László és Lányi Lajos, aki az els ő  időben az igazgatói 
teedőket is ellátta. Kés őbbi részvényesek voltak: Baltazar Kova čević, Beck 
Lajos, Goldner Béla, Meier Hauer, az igazgató pedig Rosenfeld Márton volt. 

A termelési program különféle kályhák és takarékt űhelyek gyártásából 
állt. A Zephir és a Zephir II. fakályha, a Rekord pedig örökég ő  volt. Az 
utóbbira az üzem 1365/6809 szám alatt megkapta az Elite takarékt űzhely 
gyártási jogát. 39  A termelés biztosításához 3 tonna bóraxot hozott be Német-
országból és az Egyesült Államokból, 3 tonna samottot, kaolint Csehszlová- 
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kiából, vaslemezt Magyarországról, vasat Austriából, 30 tonna k őszenet 
Felső-Sziléziából.40  Olyan zománcozó kohója volt, mely 1000 fokra is felme-
legedhetett. 

1935-ban ötven, 1938-ben 109 munkást foglalkoztatott. Jól gazdálkodott. 
1933-ban hatmillió dinár volt az évi forgalma, ekkor az alaptőkét is felemelte 
másfél millió dinárra. 41  Villanymotorjai összesen hatvan lóerősek voltak. 
1930-ban 6000 kályhát, 2000 takaréktűzhelyet és 50 000 kilogramm zománco-
zott árut gyártott. 42  1936-ban Belgrádban fiókvállalatot létesített. 1940-t ől 
kezdve itt lesz a központ, a szabadkai pedig leányvállalatként m űködik 
tovább. 

Csőbútor- és Vasgyár Rt. 

1918. március 20-án alapították egymillió korona alapt őkével, melyet 
1920-ban kétmillióra növeltek. Pénzcsere után az alapt őke négymillió dinár 
lett. Ezerhatszáz részvényt bocsátottak ki 125 dináros áron. Alapító tagok 
voltak: Váli György, dr. Székely Áron, Váci József, Löwi Ferenc, Conen 
Vilmos, Schreger Lajos, Hartmann József, Beck Lajos, Löwy Mór, Koloman 
K. Stajner, valamennyi ismert zsidó szabadkai üzletember. Az Els ő  Horvát 
Takarékbanknak is voltak részvényei .  képviselői által a későbbi időszakban. 
Az 1923-ban az igazgatóbizottság tagjai Conen Vilmos nagykeresked ő, Le-
derer Imre igazgató, Krausz Lajos nagykeresked ő, Löwy Mór igazgató, Váli 
Gyula mérnök, Löwy Ferenc igazgató, Váci József gyáros, Buchwald Le-
opold igazgató, dr. Székely Áron ügyvéd, Milan Vrabani ć  igazgató, Ivan 
Ivkovi ć  Ivandeki ć  mérnök, valamennyien a város kiemelked ő  gazdasági és 
közéleti személyiségei voltak. 43  

A gyár elsősorban a háztartások, kórházak, szállók számára készítette 
termékeit. A hazai piacot látta el, de a balkáni országokba is szállított. Nálunk 
a legnagyobb ilyen munkaszervezet volt. A nagy építkezések idején termé-
kei igen kelendőek voltak, ezért kitűnően gazdálkodott. 1923-ban 120 mun-
kást alkalmazott, évente 120 vagon árut termelt, évi forgalma pedig három-
millió dinár volt. A vasútállomás közelében lev ő  Gavrilović  utca 16. szám 
alatt működött. 

1923 második felében gazdasági kapcsolatba lépett az ausztriai Leopold 
Quittner A. G. hasonló profilú vállalattal. Műszaki segítséget kapott, gépe-
ket vásárolt, átvette az osztrák cég termelési rendszerét és annak termékeit 
is forgalmazta az itteni piacon. Kapcsolatba lépett Jovan Tati ć  és Milan 
Janković  mitrovicai csőbútorgyárosokkal is, akiknek munkacsarnokai a mit-
rovicai börtönben voltak, és átvette az ott folyó munka m űszaki irányítást. 
A bécsi Quittner gyártól kapott új gépeket mindkét városban üzembe he-
lyezték. A mitrovicai együttműködés nem volt sikeres, mert a szabadkai 
gyárnak 1924-ben 1 327 624 dinár vesztesége lett; emiatt felmondta a mitro-
vicai börtönnel a további együttműködést. Emellett egyéb nehézségei is 
voltak. Az 1925. évi jelentésében ezt olvashatjuk: „Az elmúlt esztend őben 
nagy nehézségeink voltak, az általános válság az egész iparban éreztette 
hatását, így a mi vállalatunkra is kihatott, amely szoros szálakkal kapcsoló-
dik az építőiparhoz, tehát függ a nagy középületek: fürd ők, szállodák, 
üdülők, kórházak építését ől. Mivel ilyen munkák nemigen voltak, kényte-
lenek voltunk kisebb ügyfeleinkre és viszonteladóinkra támaszkodni." 
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Ebben az időben az igazgató Stamberger Márk volt. Mivel csökkent az 
érdeklődés a gyár termékei iránt, vezet ő i 1927-ben kénytelenek voltak az 
alaptőkét csökkenteni, úgyhogy a részvények értéke 125 dinárról 30-ra esett 
vissza; ezzel a tőkét kétmillió dinárról 480 000 dinárra csökkentették. Az 
elkövetkező  időszak sem hozott jelentős javulást, a gyár a rentabilitás hatá-
rán üzemelt. 1934-ben kapacitásainak csak 25 százalékát használta ki. 1940-
ben 34 munkással dolgozott; közülük 3 esztergályos, 1 forgácsoló, 4 fest ő, 2 
köszörűs, 20 lakatos, 2 kazánfűtő, 2 villanyhegesztő  és 17 sedédmunkás 
volt.45  A második világháború alatt is folytatta tevékenységét. A háború után 
államosították 

Herzog és Glas (Konrath Rt.) 

1923. április 15-én jegyezték be a Herzog és Glas Részvénytársaságot. 
Glas Lipótnak volt egy lakatosm űhelye, amelynek munkásai egyebek közt 
gáz- és vízvezetékeket szereltek. A m űhelyt 1921-ben regisztrálták Herzog 
és Glas néven, mert ebben az esztend őben Herzog Sándor társa lett Glas 
Lipótnak. Miután részvénytársasággá alakult, fémlapokat, zománcozott árut 
és egyéb fémtárgyakat is készítettek 46  Az üzem a Sava Tekelija u. 29. szám 
alatt működött. A társaság alapító gyűlését 1923. május 26-án tartottak, az 
alaptőke ötszázezer, az egyes részvények értéke pedig 100 dinár volt. Alapító 
tagok a következő  személyek voltak: a moholi dr. Ofner Jen ő  990, dr. Kovács 
Tibor 1485, dr. Vecsei Samu szabadkai ügyvéd 995, Schaffer Gyula 10, Vecsei 
István 480, Glas Eduárd 162, Glas Leó 414, Hercog Sándor 414, Ivan Piukovi ć  
10, Aleksandar Raj čić  20 részvénnyel, ami összesen 4980 értékpapírt tett ki. 

Az 1924. április 29-i közgyűlésen határozatot hoznak a részvénytársaság 
nevének megváltoztatásáról. 47  Ebben az évben vált részvényessé Kornel 
Konrath német nemzetiségű  mérnök, aki Belgádban élt, és a Szerb—Horvát 
Szlovén Királyság állampolgára volt. A névváltoztatást 1925. február 13-án 
jegyezte be a bíróságon. Ett ől kezdve az üzemnek Konrath Vas- és Fémüzem 
Rt. volt a neve. A névváltoztatással megváltozott a profilja is. A fémfeldol-
gozást a minimálisra csökkentette, helyette rádiók eladásával és összeszere-
lésével foglakozott. 48  Megszűnéséig közismert volt a rádióiról. Az alkatré-
szeket a berlini Steaht-Magnesium A. G. és a Hermann Niedorf cégekt ől 
szerezte be. A szerkezetváltással megváltoztak a részvényesek is. 1933-ban a 
következő  személyeknek volt értékpapírjuk: dr. Kalmár Elemérnek, Dušan 
Stojkovićnak, Seffer Lászlónak, Seffer Gyulának, Horváth Ödönnek, Vecsei 
Istvánnak, dr. Guttmann Józsefnek, Kornel Konrathnak, dr. Vecsei Samunak, 
dr. Offer Tivadarnak, dr. Offer Jen őnek és dr. Kovács Tibornak. Legtöbb 
részvénye Kornel Konrathnak volt. A vállalat jól gazdálkodott, évente nye-
reséget osztott részvényeseinek. 1929-ben 27 346, 1934-ben viszont már 
142 744 dinár volt a jövedelem; ebb ől 75 000 dinár jutalékot osztottak ki. Az 
1939. júliusi jelentésben a következ ő  megállapítások olvashatók: „A jó gaz-
dasági viszonyok, valamint a kedvez ő  külpolitikai események lehet ővé 
tették rádióink eladását. Az emberek gyorsan értesülni akarnak a világ 
eseményeiről, erre pedig a rádió a legalkalmasabb estköz." 49  A rész-
vénytársaság abban az évben részletfizetésre kezdte árulni a rádiókat, és 
vállalta a villanyórák képviseletét is. 
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A Konrath Részvénytársaságban 80 munkás dolgozott, évente 40 vagon 
árut és ötezer rádiót készített. 50  Az 1941-44-es időszakban is rész-
vénytársaságként működött, zsidó részvényesei nélkül. A fő  részvényesek 
Lyubibratich Sándor, Dušan Stojkovi ć  és a Konrath család tagjai voltak. 
1946-ban az üzem vagyonát elkobozták. 

Seidner Vas- és Rézbútorgyár Rt. 

A társaságot 1919. november 22-én alapították, de csak 1920. november 
25-én regisztrálták.51  Alaptőkéjét, 250 000 koronát 250 értékpapír eladásából 
teremtették elő. Az értékpapírok 20 százaléka Seidner Sándoré volt, mert 
műhelye is, a berendezéssel együtt, a vállalat alapt őkéjét képezte, ezért neki 
50 részvénye volt. A többi részvényesnek: Bánó Zsigmond keresked őnek 40, 
Broder Miklós kereskedőnek 30, Broder Gyula keresked őnek 37, Klein Izidor 
kereskedőnek 40, Broder Lipót keresked őnek 40, Birkás Jolánnak 1, dr. Havas 
Emil újságírónak 1, dr. Fenyves Ferenc újságírónak 1, Steiner Mártonnak 1 
részvénye volt. A részvényesek kizárólag zsidó nemzetiség űek voltak. Seid-
ner Sándor 1914-ben jegyeztette be a Zrínyi tér 23. alatt lev ő  műhelyét. Vas-
és rézbútor gyártásával foglakozott. Amikor részvénytársasággá változott, 
gépei is voltak, de csak 15 munkást alkalmazott, ezért kisebb üzemnek 
számított. Évente 10 vagon árut termelt, amelyet kizárólag a hazai piacon 
értékesített. 52  Szolid gazdaségi eredményeket ért el. 1927-ben teljesít őképes-
ségének 90 százalékát használta ki. Kisipari tevékenységével jól kiegészítette 
a szabadkai fémbútorgyártást. 

MAGÁNVÁLLALATOK 

Rothmann Imre gyára 

Az üzemet Rothmann Imre 1888-ban mint vasöntödét, csavar- és cs őbú-
torgyárat alapította. 1913-ban társas cégként van bejegyezve a bíróságon. A 
társtulajdonos Geiger Béla, Rothmann Ilona férje volt.553  Ebben az időben is 
vasöntöde és cs őbútorgyár volt. Geiger Béla 1917-ben vezetéknevét — a 
Magyar Belügyminisztérium 36344/VI. számú engedélye alapján — Gáborra 
változtatta. Rohmann Imre halála után, 1929-ben özvegye, Nika Rosenthal 
Rothmann lett a társtulajdonos. 1930-tól az egyetlen tulajdonos Gábor Béla, 
aki később a Vojislav nevet is felvette. 54  

A gyár a VII. körben, a Lazar cár utca 5. szám alatt m űködött. 1914-ben 
230, a háború alatt, 1918-ban pedig csak 50 munkást alkalmazott. A dolgozók 
száma 1923-ban 150-re emelkedett, de 1931-ben 80-ra, 1938-ban pedig 100-ra 
csökkent. Vas- és sárgaréz bútorokat készített. A nyersanyagot saját öntödé-
jében öntötték. 851óerős villanymotorral működő  gépei voltak. A nyersvasat 
Varešból kapta, a kőszenet Tatáról, a kokszot Csehszlovákiából, a sárgarezet 
és a vascsöveket Ausztriából, az üveg- és gumiárut Németországból impor-
tálta. A kenőanyagokat a hazai piacon szerezte be. A munkások hetente fél 
vagon vasat öntöttek ki a kupola alakú kemencében egy vagy két alkalom-
mal. 1930-ban 2130 vaságyat, 3650 mosdót, 2190 éjjeliszekrényt, 1825 fogast 
gyártottak és az öntödében 146 000 kilogramm vasat öntöttek ki. 55  A zsidó 
tulajdonban lev ő  gyár belföldön forgalmazta áruját, de külföldre: Bulgáriá-
ba, Egyiptomba és Törökországba is szállított 56  A budapesti, szegedi, temes- 
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vári, újvidéki ipari vásárokon több díjat is kapott termékeiért Rothmann Imre 
megkapta a Szent Sava rend III. és V. fokozatát A Fels ő-bácskai Gyáriparosok 
Egyesületének több évig volt az elnöke. 57  Az egyes üzemrészlegeket zsidó 
nemzetiségűek vezették: Boros Ferenc, Láng Andor és Mach Alfréd. 58  

A munkások szakképesítése jól tükrözi a gyár profilj át. 1940-ben 112-en 
dolgoztak itt: tízen cs őbútort, öten orvosi m űszereket, ugyanannyian kar-
dot, sarkantyút és t őrt, ketten drótbetéteket, négyen pedig világítótesteket 
gyártottak. Rajtuk kívül hat géplakatos, öt csiszoló, hét rézm űves, két anyag-
mozgató, tíz köszörűs, hat festő, tizenhét öntő, négy kifutó, egy fűtő, egy 
raktáros, öt parkettás, egy asztalos, egy éjjeli őr és hat tisztviselő  volt az 
üzemben. Hárman velocipédet készítettek. Huszonkét inas volt. 

A konfiskálás és az államosítás után ebb ől a gyárból létesült a Partizán 
kerékpárgyár. 

Goldner testvérek 

A Goldner testvérek, Béla és Mihály, Erdélyben születtek, 1906-ban 
költöznek Bajára, ahol bádogos- és asztalosmunkákat végeztek. Három 
műhelyük volt 10-.15 munkással. 1919-ben jöttek Szabadkára, megvásárolták 
Ingus Lipót házát a VI. kör 68. szám alatt, s itt létesítették kés őbb gyárukat 
(Jugović  fivérek utca 20.). Jégszekrények gyártásával kívántak foglakozni, 
mert mifelénk addig csak importálták ezt az árucikket. 59  „Baján sok éven át 
önálló vállalatunk volt. Azért jöttünk Szabadkára, hogy egy jugoszláviai 
nagyvárosban nagy forgalmat valósítsunk meg, mert meggy őződésünk, 
hogy a nagy forgalommal gyarapíthatjuk tudásunkat és vagyonunkat. Vál-
lalatunkba sok tőkét fektettünk, mert a munkánk csak így lehet sikeres." 60  A 
gyárat csak 1921-ben jegyezték be, mert az idegen állampolgárok nehezen 
kaptak tartózkodási engedélyt. „A mi gyárunk az egyetlen jégszekrény- és 
fadíszműárugyár Jugoszláviában" - áll az egyik jelentésben, melyet a ható-
ságnak küldtek. A gyár tőkéjét kétmillió dinárra becsülték. Rézöntödéjük is 
volt. Kezdetben harminc munkást foglakoztattak Sikeresek voltak a piacon. 
Legnagyobb megrendel őjük a belgrádi Bajioni sörgyár volt, amely t őlük 
vette meg a sörgyártáshoz szükséges szerszámokat 

Évente 80 vagon hűtőszekrényt, 40 vagon szobabútort, 4 vagon rézcsa-
pot és csaptelepet készítettek 61 1933-ban hatvan munkásuk volt és 80 száza-
lékos volt a munkaszervezet kihasználtsága. 1938-ban már 140 munkást 
alkalmaztak és teljes kapacitással dolgoztak 1939-ben a 160 munkás nyolc-
millió dinár értékű  árut termelt. 1940-ben 58 munkásra és 13 segédre csök-
kentik az alkalmazottak számát. Húsz esztergapadjuk és két présük volt. A 
nyersanyagot külföldről: Ausztriából és Németországból importálták, ter-
mékeiket belföldön értékesítették. 1940-ben a gyárat áthelyezték Rakovicá-
ba. 

Reiter László gyára 

Reiter László már 1906-ban bejegyeztette a robbanómotorokat és 
mezőgazdasági gépeket javító m űhelyét, amely a Szegedi sz őlőkben, később 
a Daničić  út 18. alatt volt. 1909-tól foglakozott robbanómotorok gyártásával. 
1922-ben felesége örökölte az üzemet. A munkavezet ő  Pintér Péter, 1930-tól 
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pedig Bröder István volt. Az üzem kisipari jelleg ű  volt. Évente 390 motort 
gyártott. 1927-ben kapacitásának csak 5 százalékát használta ki. 

Szabadkán - az említett fémüzemeken kívül - a következ ő  ilyen típusú 
vállalatok voltak zsidó tulajdonban: az Allein Andor tulajdonában lev ő  
Jupiter elektródákat gyártott 1924 és 1941 között. Bádogosüzeme volt Füzi 
Vilmosnak. Kisebb társas tulajdonú üzem volt, ötszázezer dináros alapt őké-
vel. Conen Vilmos és Jakobčić  voltak a társtulajdonosok. Később a nevét 
Balkan-Metalra változtatta. 1940-ben áthelyezték Rakovicára. Szabadkai 
üzemét 1941-ben a magyar hatóságok vették át. A Mema üzem tulajdonosai 
Mitar Međanski és Majer Ede voltak. Fémöntvények gyártásával foglakoz-
tak 1922 és 1926 között. A Sebestyén és Szenes mérlegüzem 1922-ig műkö-
dött. Tíz munkása volt, és 800 különféle mérleget készített. 1922-ben alapí-
tották a Stanti ć  és Lessner üzemet. Ércfeldolgozó üzem volt, amelyben 
elsősorban érckoporsókat készítettek. 1928-ban tulajdonost cserélt, s a to-
vábbiakban Pletl testvérek néven volt ismert. 1927-ben 50 munkása volt, 1500 
érc- és 2500 fakoporsót állított el ő. Kisebb öntödéje volt Simon Lászlónak, 
melyet 1901-ben j egyeztetett be. Három munkással dolgozott. Csiszár József 
1925-ben alapított öntödéjében öt vagon fémet öntöttek ki évente tíz mun-
kással. A fenti kisipari üzemek is zsidó tulajdonban voltak. 

Vajdaságban az első  fémipari üzemet 1874-ben Apatinban Haukla Ádám 
mérnök alapította. 62  Nem maradt el Szabadka sem, hiszen Rothmann Imre 
ebben az időben létesítette saját üzemét. Úttör ő  volt ő  is ebben a szakmában, 
és megmutatta a többi zsidó és más nemzetiség ű  vállalkozónak, hogyan kell 
egy ilyen üzemet megnyitni, fenntartani az új jugoszláv államalakulatban. 
A lehető  legjobban kihasználta az új gazdasági helyzetet. Üzleti kapcsolata-
ival és tőkéj ével továbbra is a város legtekintélyesebb gyárosa volt. Mivel a 
zsidók nagy tőkével, megfelelő  technológiával, szakértelemmel és szer-
vezőkészséggel rendekeztek, a részvénytársaságok részvényei is els ősorban 
az ő  tulajdonukban voltak. Más nemzetiség ű: szerb, horvát, bunyevác, 
német, magyar részvényesek mellett ők ellenőrizték és vezették a társaságo-
kat. Az összes fémipari gyár Szabadkán zsidó tulajdonban volt. Jóllehet a 
lakosságnak csak öt százalékát tették ki, a fémipar fenntartásában, fejleszté-
sében számarányukhoz képest lényegesen nagyobb szerepet játszottak. 
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Jugoslavije 1918-1941. Beograd, 1989. 41. 

TLSz, F:47.XXIV,170/1924. 
TLSz, F:47.2.1911/1931 

26.Donát Mór mérnök már akkor Szlavónbródban dolgozott. Korábban magyar-
országi vagonokat javító üzemekben is alkalmazásban volt. Ezekben is voltak rész-
vényei. TLSz, F:43.123. 

JL, F:65.2410.1426. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
TLSz, F:42.2.1911/1911/1931. 
Aleksandar Stojanović-Milan Damjanović: Industrija Vojvodine. Zagreb, 

1924. 85. 
JL, F:65.2410.1426. 
Uo. 
Vajdasági Levéltál F:126.VIII,35428/1940 (A továbbiakban: VL) 
1923-ban a Ferrumnak, hogy megkapja a telket, két harangot kellett kiöntenie: 

egyet a Szent Teréz-, egyet pedig a pravoszláv templom számára. TLSz, F:47.1. A 
szenátus jegyzőkönyvei 1923-1924. 

JL, F:65.2410.1426. 
TLSz, F:86.226. 
TLSz, F:47. A vállalatok regisztere III. 1932-1936. 
VL. F:126.VIII,35428/1940. 
Compass, Zágráb, 1934. 288. 
TLSz, F:47.XXIV,1911/1931. 
JL, F:65.2410.1426. 
Uo. 
VL, F:138.II 3381/1940. 
TLSz, F:86.221. 
JL, F:65.3410.1426. 
TLSz, F:86.221. 
Uo. 
Kosta Perovié: i. m. 132. 
TLSz, F:86.221. 
Szombat, 1925. XII. 8. 70. 
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Pesten született 1874. július 5-én. Bécsben a közgazdasági főiskolát fejezte be. 
Zsidó nemzetiségű. Szabadkán 1913-bari telepedett le, honosítást 1917-ben kapott. A 
jugoszláv állampolgárságot a trianoni békeszerz ődés 62. cikkelye és a Belügyminisz-
térium 7556/1924. végzése alapján adták meg neki. 

TLSz, F:86.Ce VII/520. 
TLSz, F:47.2. 1911/1931. 
Szombat, 1925. XII. 8. 71. 
Uo. 
Uo. 
TLSz, F:47.XIX,212,/1920. A Goldner testvérek Bajáról a tőkéjükön kívül ma-

gukkal hozták gépeiket és külföldön szerzett szakértelmüket. Ödön Berlinben, Béla 
ugyancsak Németországban, Mihály pedig Párizsban volt továbbképzésen. Szombat, 
1925. XII. 8. 66-67. 

TLSz, F:47,XIX.212/1920. 
VL, F:110.30. 
Teodor Avramović: Privreda Vojvodine od 1918 do 1929/30 s obzirom na stanje 

pre Prvog svetskog rata. Novi Sad, 1965. 185. 
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MEGMENEKÜLÉSEM TÖRTÉNETE 
SZABADKAI BESZÉLGETÉS SOMLYÓ GYÖRGGYEL 

VAJDA GÁBOR: Somlyó György mélyen kötődik Szabadkához, hiszen 
édesapja, Somlyó Zoltán költ ő  az Osztrák-Magyar Monarchia alkonyán itt, 
Szabadkán újságíróskodott egy ideig. Sómlyó György él ő  klasszikusaink 
egyike - nemcsak a versei értékeinél fogva, hanem azért is, mert ismerhette 
Babits Mihályt; első  versét József Attila halála alkalmából írta, s tulajdonkép-
pen a vers arról is szól; Szabó L őrinc, a huszadik századi magyar verskultúra 
egyik atyja szintén a mestere volt, és hadd említsem meg még Illyés Gyulát, 
aki a nemzetinek és az egyetemesnek az értelmezésében volt példamutató a 
számára. 

Azért is köszönettel tartozik a korszerű  magyar irodalmi köztudat Som-
lyó Györgynek, mert jelentős a műfordítói munkássága. Miután ugyanis a 
háborút követően kijuthatott Párizsba, és megismerhette a kor legnagyobb 
francia és nemcsak francia költőit, munkásságát a világirodalmi értékek 
átültetésének szentelte. Arion címmel világirodalmi antológiasorozatot je-
lentetett meg a Corvina könyvkiadóban, s ennek alapcélja a modern magyar 
irodalom külföldi, illetve a világirodalom népszer űsítése volt. 

Somlyó György apolitikusan politizál költészetével, esszéírói magatar-
tásával, az ember szocializációjáért küzd a költészetnek a legkifinomultabb 
eszközeivel. Költészetének lényegét azzal jellemezném, hogy bizonyos érte-
lemben állandó harcban áll önmagával, önmaga katolizált vonatkozásával. 
Állandóan keresi a kapcsolatot az egésszel, a teljességgel, a társadalommal. 
Az az alapérzése ugyanis, hogy létünk, egyéni szerepünk behatárol, beme-
revít bennünket. Az ember sokkal több annál - sugallja Somlyó György 
életérzése -, mint amit a mindennapi életben tapasztalunk. Talán ez vezette 
végül is századunk legnagyobb költ őjének, Borgesnek a világához. 

Annak adalékául, hogy a magyar irodalom mit köszönhet Somlyó 
Györgynek, hadd tegyem még hozzá, hogy Nerudának és Asturiasnak a 
magyar tájakat megörökítő  versciklusai aligha jöhettek volna létre azon 
barátság nélkül, amelyet Somlyó György a világirodalom klasszikusaival 
kötött még valamikor az 50-es 60-as években. 

(Vajda Gábor köszöntője után az Életjel fiatal versmondói léptek fel, s a 
költő  régebbi műveiből adtak elő  néhányat.) 

SOMLYÓ GYÖRGY A versválogatás - noha régebbi, 20-30 évvel 
ezelőtti verseimet hallhattam vissza, s már majdnem azt hittem, ezeket nem 
is én írtam, de hát végül is nem tagadhatom le egyiket sem - nagyon tetszett, 
és néhány produkció külön-külön is. Nagyon szépen köszönöm maguknak 
valamennyiüknek, s ha volt valaki, aki irányította magukat, akkor annak 
külön is, ezt a ma esti élményt. Köszönöm az őszinte bevezető  szavakat is 
Vajda Gábornak, jóllehet még nem érzem magamat él ő  klasszikusnak, inkább 
ifjú kezdőnek. Egy kicsit meghatódott is vagyok ma este, attól, hogy itt 
vagyok, abban a városban, amely apám fiatalkora egyik napsugaras id ősza-
kának színhelye. Háromnegyed évig írt apám a Bácskai Hírlapnak, s ha 
emlékezetem nem csal, ha jól olvastam a Dér Zoltán által kiadott - apám 
válogatott cikkeiből összállított- Szabadkai karnevál című  kötet utószavában, 
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170 közleménye jelent meg ez alatt id ő  alatt. Olyan, bizonyos fokig iroda-
lomtörténeti jelentőségű  írások is, mint Baudelaire nagy költeményének, az 
Utazásnak első  magyar fordítása. Most, hogy megtudtam, Palicson fogok 
aludni, felolvasnám apám egyik újság-bökversét, ami akkoriban nagyon 
divatos műfaj volt. Az időszerű  eseményeket kiválóan meg lehetett fogal-
mazni egy ilyen versikében, főleg, ha az illető  újságíró költő  volt. A bökvers 
a Bácskai Hírlapban jelent meg 1911. szeptember 16-án. Címe: Csend van 
Palicson. 

A mai nappal véget ér 
sok szép palicsi karrier. 

Bezárult máma a szezon, 
Palicsra menni ma nem raison. 

A banda ki nem ballag már, 
nem csicsereg már a madár. 

Hideg fürdőt már nem vehetsz, 
pedig be jó volt ez a hecc, 

A hotelben nincs szobalány, 
ki beléd szeret még talán. 

És fürdővendég sincs egy szál, 
kit — pincér úr — kifoszthatnál. 

Sőt pincér se lesz Palicson, 
ki fellökne a kavicson. 

És elutazott Kosztolányi, 
kiért égnek e város lányi. 

Palicson minden szerteomló, 
nem ír róla több krokit: 

Mint említettem, ez nem jelentős mű, inkább aktuális költői játék, de 
benne olyan rejtett dolgok is felfedezhetők, amelyeket csak azok vehettek 
észre, akik valóban bennfektesek voltak a dolgokban: például Kosztolányi-
ért nemcsak általában a város „lányi", azaz lányai égtek, hanem a költ őnő  
Lányi Sarolta húga, Lányi Hedda is, akir ől a mai olvasó talán semmit se tud, 
de az akkoriak nagyon is, hogy Kosztolányi nagy szerelme volt. Apám kihűlt 
nyomai járni nekem szép is, fájdalmas is, és megható is. Nem szoktam 
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gyakran meghatódni, de már ma reggel, amikor sétára indultam, éreztem, 
hogy így lesz. Most pedig a magáé a szó... 

LOVAS ILDIKÓ: A beszélgetést valójában a Rámpa című  regénye kapcsán 
szeretném folytatni, de még mielőtt ezt megtenném, engedjen meg egy kis 
kitérőt. A Csak a béke című  költeményében megragadott egy költői kép. Azt hja, 
hogy a „Béke, a rettenthetetlen, villámszem ű  idomár". Számomra ez egy kissé 
furcsa és meglepő  megfogalmazás, hiszen véleményem szerint a béke se nem 
rettenthetetlen, se nem villámszem ű, se nem idomár, legfeljebb vágy lehet. 

SOMLYÓ GYÖRGY: Ez egy metafora a békér ől, amely — ha jól emlék-
szem a versemre — kifejezett vágyként is megfogalmazódik. Az említett vers 
15-20 évvel a háború után született ugyan, de egy újabb háborúnak, a 
hidegháborúnak az árnyékában. A békét, ami az emberiség számára oly 
fontos, megszólítom, megszemélyesítem, fohászkodom hozzá. Szerintem 
igenis villámszemű  idomár a béke, mert olykor — ha megteremthet ő  valami-
féle egyensúly a népek, nemzetek, társadalmak között— meg tudja fékezni a 
bennünk rejtőzködő  vadállatot. Azokat a szörnyűséges indulatokat, ame-
lyeket éppen most is látunk a közelben iszonyú módon megnyilvánulni, s 
éppen azért, mert a vadállatok és nem pedig a villámszem ű  idomár jár 
közöttünk Mióta a világ világ, mindig a háború és a gyilkolás küszöbén állt, 
csak hol a küszöbön egy picit innen, hol már a küszöböt is átlépve. Úgy 
látszik, azt nem lehet elérni, hogy a küszöbön állva megmaradjon. Most is 
szörnyűségesen kellene fohászkodnunk a békéhez, mint ahogyan akkor én 
tettem abban a versemben a villámszemű  idomárhoz. 

VAJDA GÁBOR: A te esetedben mikor kezd ődött mindez? Amikor egy 
nyilas lap megtámadott a József Attila halála alkalmából íródott versed 
miatt? Vagy amikor ez a tapasztalat kiteljesedett 1944-ben? Úgy gondolom, 
minőségi változásra az érzelmi-gondolati világodban nemigen kerühetetett 
sor ezek után. A Rámpa című  regényed körül körözünk, amit igen je-
lentősnek tartanak az utóbbi évtized modern magyar prózájában. Ez volt 
egyébként a második regényed. Miért kellett évtizedeket várnia az olvasó-
nak, és neked is, hogy ez a regény megszülessen? Nem lett teljessé az 
antihumanizmussal kapcsolatos tapasztalatod 1944-ben? Még érnie kellett? 
Várni kellett, hogy megváltozzon az irodalompolitika? Régebben megvetet-
ted a regényírókat, akik — akaratlanul is így fogalmaztál — szószaporítók. 
Miért írtál mégis regényt? Lélektapasztalat és regény a te esetedben hogyan 
függ össze? 

SOMLYÓ GYÖRGY: Akkor, 1946-ban, amikor megírhattam volna ezt a 
regényt, engem semmiféle irodalompolitika nem érdekelt. Rögtön meg is 
akartam írni a fölszabadulás után, illetve nem ezt a regényt, hanem egy 
regényt, aminek valamiképp ez lett volna a témája. Hozzá is kezdtem, meg 
is van az irataim között az a két papírlap, amin Párizsban 1947 tavaszán 
leírtam néhány gondolatot. Aztán egyszerre csak rájöttem, hogy én nem 
tudok regényt írni. Arról nem is beszélve, hogy ifjúkoromban, vagyis 15-16 
éves koromban, amikor az irodalom belém ásta magát, tehát a 30-as évek 
második felében a regényt én — akármilyen szégyenteljes butaságnak hang-
zik is — másodrendű  műfajnak tartottam. Számomra érdekes, és a nagy 
irodalomhoz tartozó csak a költészet lehetett, az esszé és a filozófia. A regény, 
novella és az egész narratív irodalom totálisan másodrend űnek számított, 
mert buta módón az egészet azonosítottam a 30-as évek derekán Európát 
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elöntő  bestseller irodalommal (ami egyébként mindig létezik, s amib ől aztán 
később kiemelkednek a nagy dolgok). Szóval tizenhat évesen minden re-
gényt „lektűr"-nek tartottam. Nem is olvastam regényt. Gyerekkoromban 
olvastam ugyan Verne Gyulát, meg Jókait, meg Dickenst, meg mindenféle 
mást is, ponyvát, ifjúsági irodalmat, mígnem totálisan felhagytam a regény-
olvasással. Tizenhat évesen nem olvastam már mást, csak verset, filozófiát és 
a költészettel kapcsolatos esszéirodalmat. 

Egyszer aztán mégis rájöttem, hogy a regényeket mégsem tudom kikü-
szöbölni az életemből. Csakhogy ekkor ahhoz az öncsaláshoz folyamodtam, 
hogy az, ami a regények közül tetszett nekem, és egészen átjárt, fellelkesített, 
mint például Proust, vagy Thomas Mann József tetralógiája, majd kés őbb a 
Varázshegy, akkor ezeket nem regénynek minősítettem. Csináltam olyan 
műfajelméletet a magam számára, amely szerint az a regény, ami j ó - vagyis 
nekem tetszik -, az nem regény. Tehát a Prousté sem regény, meg Thomas 
Manné sem. Sőt, amikor tizenhét évesen odáig is eljutottam, hogy kezembe 
vettem a Háború és békét, amely egészen felkavart, arra is csináltam magamnak 
egy elméletet, hogy miért nem regény. Pedig az aztán igazán klasszikus, 19. 
századi nagyrealista regény! De van egy kétszáz oldalas, rendkívül torz és 
téves történetfilozófiai része - ez a legrosszabb a regényben, s nemis emiatt 
tetszett meg a mű, de annak révén csináltam magamnak egy elfogadható 
magyarázatot, hogy: lám, ez sem regény, inkább történetfilozófia. Ezek 
gyerekkori eltévelyedéseim, amelyek azonban sokáig tartottak, és nem is 
csak az én gyermekdedségemnek voltak köszönhet őek, hanem a huszadik 
századi modern irodalomszemlélet egy válfajának 

A század eleji avantgarde irodalom képvisel őit - akikkel már kezdtem 
ismerkedni - majdnem vallási, egyházi érzületek f űtötték, és sajátos elméleti 
megkötöttségeik voltak. A szürrealisták például, akik igazából egy eretnek, 
szektás csoportulásnak voltak a tagjai, egyenesen megtiltották tagjaiknak a 
regényírást. A 25 éves Aragon titokban írt ugyan egy 1500 oldalas nagyre-
gényt, amit, mikor kész volt, elpusztított, mert konfliktusba keveredett 
miatta. A regény ócska, a társadalom valódi bajait elkend őzi, szórakoztat 
csupán - vallották a szürrealisták Aragon is elutazott hát Madridba, és a 
Puerto del Solon levő  szállodaszobáj ának kandallójában elégette a regényét, 
mert lelkiismeret-furdalása volt miatta. Olyan dolog ez, mint amit Illyés is 
mond egy számomra elragadó, isteni iróniával megfogalmazott mondatában 
azokról a magyarokról, akik irtóznak minden idegen ételt ől, csak azt eszik, 
amire otthon, gyerekkorukban szoktatták őket: „Vagy a nyanya főztje, vagy 
az éhhalál." Paul Valéry, a neoklasszicista költő, aki szintén nagy hatással 
volt rám 18-20 éves koromban, egy más oldalról, nem a szürrelaisták szem-
szögéből szintén elítéli a regényt, mint z űrzavaros, formátlan, a klasszicitás-
sal nem megtölthető  műfajt. Szóval ennek az én regényidegenkedésemnek 
voltak némi előzményei. 

Amikor tehát hasonló tudattal, mint Aragon, hogy most valami nagyon 
csúnyát fogok csinálni, valami b űnt, árulást fogok elkövetni, 1947-ben el-
kezdtem a regényt írni, csakhamar rájöttem (akkor úgy gondoltam, szeren-
csére), hogy nem tudok regényt írni. Eddig három regényt alkottam: az 
Árnyjátékot, a Rámpát s a Párizsi kettőst, de valójában nem vagyok regényíró. 
Mert az nem regényíró, aki 45-48 éves korában írja meg els ő  regényét. Még 
akkor sem az, ha eléggé rendhagyó regény is, amit alkotott. Tehát szó sincs 
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arról, hogy bármiben is megakadályozott volna az akkori irodalompolitika. 
Fönt ültem akkor én egy párizsi kis diákszálló szobájában, s azt írtam, amit 
akartam, senki rám sem hederített. Viszont az is igaz, hogy amikor rádöb-
bentem, nem tudok regényt írni, akkor azért mégsem mondtam le róla 
teljesen, hiszen mint életem egyik f ő  témája állandóan mozgott bennem. 
Írtam ugyan néhány verset ugyanarra a témára még 49 el őtt, de mindig 
éreztem, hogy egyszer még meg fogom írni azt a regényt. 

Aztán később a világ belekerült egy újabb krízistömegbe, amelyik el-
vonta az előbbi problematikáról a figyelmet. A hidegháború az atomháború 
veszélyét hozta magával, s a félelemérzés, fenyegetettség egyszerre más 
irányba terelődött el. A politika akkor olyan volt, hogy nem óhajtott a múlt 
kényes kérdéseiről beszélni, nem akarta senkiben sem felkelteni sem a 
sértettségérzetet, sem a lelkiismeretet. Ez volt a szocialista társadalom állás-
foglalása is. Ma viszont már lehet róla beszélni. Beszélnek, írnak is róla, de 
láthatjuk, hogy még most is, annyi év távlatából micsoda éles konfliktusokat, 
feszültségeket teremt mindaz, amit akkor elfojtottak az emberekben, s ami 
miatt talán én is magamba fojtottam az emlékeimet, érzéseimet. Aztán 81-ben 
meghívtak négy hónapra egy amerikai egyetemre el őadni, és ott kezdtem el 
írni (talán közrejátszott az is, hogy eltávolodtam az otthonomtól), de nem 
sokra jutottam. Amikor hazajöttem, akkor valósítottam meg régi tervemet, s 
megírtam a Rámpa című  regényt, amely tagadhatatlanul egy súlyos közéleti 
problematikát taglal, de ugyanakkor komoly regénystruktúrával is bír. Mint 
ismeretes, nem ez volt az els ő  regényem. Pedig bármikor, amikor eszembe 
jutott, hogy ezt a tematikát meg kell egyszer írnom, mindig úgy gondoltam, 
hogy az lesz majd az egyetlen regényem. 

VAJDA GÁBOR: A személyi történelemnek ez egy pozitív értelemben 
vett regényesítése, amely által megindítottál egy olyan folyamatot, aminek 
tudtommal nem voltak előzményei az újabb magyar irodalomban. A zsidó 
értelmiségnek a tragédiájáról a magyar lelkiismerettel szembesítve csak 
később születtek jelentősebb művek, jóllehet nem a küls ő  erők befolyására, 
mint inkább azoknak a lefojtott érzelmeknek a felszabadulása folytán, ame-
lyekről te is szóltál. Hol látod a regényednek a helyét ebben a folyamatban? 

SOMLYÓ GYÖRGY: Hát ezt neked kell tudnod mint iroda-
lomkritikusnak. Abban igazad van, hogy a Rámpa az én megmenekülésem-
nek a története, de ett ől azért el szeretnék vonatkoztatni, mert mégsem 
önéletrajz, nem önéletrajzi regény. Csak természetesen érintkezik az önélet-
rajznak vagy az életrajznak egy nagyon dönt ő  és határozott pontjával, a 
budapesti Józsefvárosi pályaudvar 1944. november 28-án a valóságban, a 
történelemben megtörtént délel őttjével, amikor a Budapesten maradt még 
tíz—tizenötezer munkaszolgálatos fiatalembert három nap alatt deportálták 
Budapestről, naponta négy-ötezrével, nagyüzemben, és köztük voltam én 
is. A Rámpa emellett egy különös technikával készült regény: három 
nézőpontból világít be a személyiségbe egy nagyon válságos és kivételes 
pillanatban. A történést, amit elmesél, három — egyik sem valóságos — sze-
mély részéről meséli el: egyes szám els ő, egyes szám második és egyes szám 
harmadik személyben. Ezért sem fogható rá, hogy önéletrajz. Számomra ez 
a regénymegoldás éppúgy a tartalom része, mint azok a történéselemek, 

• amiket magába foglal. 
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LOVAS ILDIKÓ: A regénynek nincs vége. S a regény poénja, mármint 
hogy a főhős megmenekül, jóval előbb kiderül, mint ahogy az ilyen esetek-
ben szokás. 

SOMLYÓ GYÖRGY: Ha ez poén, ahogy azt Ön mondja, akkor semmi-
képp sem szabad a végére hagyni, hanem jóval el őbb el kell árulni. Mivel a 
regény időben és térben be van zárva egy délel őttbe és egy pályaudvar kis 
területére, ugyanakkor bizonyos jöv őbeli pontok elválaszthatatlanok tőle, 
nem szabad hagyni, hogy azon izguljon az olvasó, sikerül-e a megmenekü-
lés, meg hogy egyáltalán, mi fog történni. Itt arról van szó, hogy az élet egy 
elvileg vagy gyakorlatilag túlélhetetlen mozzanatát valaki éppen túlélte, s 
ez a tény a jövőben, az élet újrakezdésében hogyan működik. Hogy a 
regénynek nincs vége? Na látja, ez egy poén. Nem az, hogy az antiszemitiz-
musnak nincs vége, vagy annak a világnak, amely a hitlerizmust létrehozta 
és egy népcsoport teljes és totális kiirtását megtervezhette, s őt igen nagy 
mértékben csodálatos technikával végre is tudta hajtani — hanem hogy 
mindaz, ami ebből származik, az itt van velünk és itt is lesz tovább, mert úgy 
látszik, az emberiség ilyeneket tud termelni. Igaz, hogy ilyeneket valóban 
ritkán termel, mert ez kiemelkedik az emberiség szörnyű  botrányhistóriájá-
ból. Szentkuthy Miklós barátom egy naplófeljegyzésében azt írja: „kilépnék 
a világtörténelem pöcegödréb ől", s valóban, a világtörténelem egy pöcegö-
dör, sőt annál rosszabb, mert tele van gyilkos és lebírhatatlan er őkkel. S az, 
amit Pilinszky a század botrányának nevezett, az tulajdonképpen a világtör-
ténelem botránya, mert a többi botrányok ezzel nem érnek fel. Bár a zsidó-
ság, mint népcsoport, túlélte, ennek ellenére ez volta legnagyobb merénylet, 
amit egy nép ellen tervszerűen elkövettek, annak ellenére, hogy tudjuk, volt 
a történelemben töméntelen nép, amely elpusztult, fel őrlődött utolsó szálig. 

A Rámpáról mint regényről szólva tehát, ez nem olyan m ű, amilyenből 
előtte sok megjelent volna, utána is magyarul csak egy-kett ő. Ebben a regény-
ben szó sincs a deportálótáborok szörny űségeiről, az odavivő  vagonok iszo-
nyatáról, szóval nincs benne semmi brutális dolog, hiszen ez épp egy megme-
neküléstörténet, ha úgy tetszik, irodalomtörténeti kategóriában fogalmazva 
egy üdvtörténet. A regény egy fiatalemberr ől szól, aki minden valószínűség 
szerint halálra van szánva és ítélve, de megmenekül ett ől egy délelőtt folyamán. 
S nemcsak ebből a délelőttből menekül meg — ezért kellettek az idő  további 
koordinátái —, hanem a megmeneküléséhez szorosan köt ődő  összes történés, 
következmény (Budapest ostroma és az azt követ ő  két hónap bujdosás) elől is. 

Tulajdonképpen csupa happy end és szépség ez a regény, nincs egyetlen 
szörnyű, véres, brutális helyzet sem leírva benne, ordításról, kancsukáról, 
gázkamráról sincs egyetlen szó sem — vagy csak nagyon távolról, azt hiszem 
—, s emiatt egyedülálló nemcsak a magyar, hanem az egész ún. holocaust-iro-
dalomban. Ugyanakkor egyedülálló azért is, mert egy különös érzület, me-
tafizikus, vagy ha úgy tetszik, részben gondolati probléma hatja át a regény 
utolsó fejezetét. Mégpedig a következ ő : amikor az ember huszonnégy éves 
korában, közvetlenül a halál torkában odakerül a választás elé, még ponto-
sabban a véletlen elé (amely őt választja ki véletlenül), és megmentheti az 
életét, akkor természetesen örül ennek, s él a lehet őséggel. Orülhet azért is, 
mert a megmenekítésével senkit sem taszít rosszabb helyzetbe. Ennek elle-
nére mégiscsak szégyent és gyalázatot érez. Utóbb már csak az a súlyos 
kérdés foglalkoztatja, hogy miért épp neki kellett megmenekülnie, s ez ér-e 
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valamit akkor, ha mások nem menekülhetnek meg. Szóval egyrészt a re-
gényhős felszabadult és boldog a tudattól, hogy megmenekült, másrészt 
életfogytiglan a lelkéhez tapad a túlélésnek valamiféle szégyene: mintha 
csak véletlenül élne. Szentkuthy Miklós barátom egyik nagyon fiatalkori 
regényében azt írta — akkor még szó sem volt semmiféle hitlerizmusról, 
holocaustról meg zsidóüldözésr ől, vagyis nem egy ilyen kollektív kataszt-
rófa alapján fogalmazta meg a rám olyannyira visszaható mondatát —, misze-
rint nincs gyalázatosabb dolog a világon, mint a túlélés. Pedig itt csakis arra 
gondolt, amikor valaki a testvérét éli túl. Es mi mindnyájan minden pillanat-
ban túléljük a szüleinket, barátainkat, ismer őseinket, kortársainkat... Az élés 
egyben óhatatlanul túlélés is, s mint ilyen, mégis feldolgozhatatlan élmény-
he! és konfliktushoz vezet, amikor az ember elveszít olyasvalakit, akinek 
nem kellett volna meghalnia, akit valaha szeretett. Ez a megoldhatatlan 
metafizikai probléma tölti ki a regény befejez ő  részét. 

LOVAS ILDIKÓ: Mielőtt a regény egyik mondatát idézném, két idevágó 
részletet olvasnék fel a Zsoltárok könyvéb ől. Az első  idézet: „Mondám: Vajon 
ha szárnyam lenne, minta galambnak, elrepülnék és nyugodnám?" A másik 
gondolat: „Az én szívem reszket bennem és a halál félelmei körülvettek 
engem." A regényben szintén szó van a félelemr ől, hiszen egy helyütt a főhős 
ezt kérdezi: „De ki tudja, mikor jön el a félelem ideje?" Nos, ön mit gondol, 
vajon mikor? 

SOMLYÓ GYÖRGY: Ha most visszagondolok a történtekre, őszintén 
bevallom, hogy akkor, ott a pályaudvaron, amikor fel kellett valamennyiünk-
nak sorakoznunk, akiknek védlevele volt, akkor én teljes apátiában voltam. 
Emlékszem, egy asztalhoz kellett elérni, ahol egy csend őrezredes és a svéd 
követség egyik munkatársa ellen őrizték, hogy a védlevél, amit a delikvens 
a kezében tart, valódi-e vagy sem; az azon feltüntetett név szerepel-e az 
előttük kinyitott nagykönyvben? Nagyon sok hamis védlevél forgott akkor 
közkézen. Tehát ameddig oda nem értem az asztalig — hátul húzódtam meg 
a sorban —, addig teljesen másra, vagy egyáltalán semmire sem gondolva 
mechanikusan és automatikusan szedtem a lábaimat. Amikor egy-egy hely 
megürült előttem, akkor előre kellett lépni, mert a hátam mögött is léptek 
egyet, s nekem is mozdulnom kellett. Amikor odaértem az asztalhoz, és 
amikor egyszerre kiderült az a döbbenetes dolog, hogy a nevem mégis benne 
van a nagykönyben — mert az teljesen véletlen volt, hogy egy hozzám 
hasonló név, Somlyó helyett egy Somló György bele volt írva, de teljesen 
világos volt, hogy az a név nem az enyém, s a többi adat sem stimmelt 
egyáltalán — és a svéd alkalmazott kimondta, hogy minden rendben, nos 
akkor, de csak akkor elfogott a rémület. 

Amikor mindezek után valamilyen módon átkerültem az igazoltak tá-
borába, akkor kezdtem el valamit érezni, érezgetni. Mint mikor valaki alta-
tásból ébred, vagy amikor a fájdalomcsillapító hatása lanyhul, s jelentkezik 
újra a fájdalom, úgy eszméltem arra, hogy megmenekültem. A túlélés érzete, 
amit, mondtam már, a regényben kés őbb fejtegetek, akkor még nem volt 
észlelhető. Csak azt tudtam, hogy megmenekültem, hogy nem tettek be a 
vagonba. A következő  pillanatban pedig felcikázott a gondolat: Mi lesz itt? 
Vajon mi történik még? Minden percben valami új történt. Az események a 
futószalag gyorsaságával peregtek. Aztán kihirdették, hogy azokat, akiket 
igazoltak, néhány csend őr visszakísér a városba, illetve abba a kijelölt, 
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csillagos háznegyedbe a Duna-parton, amely a svéd, a svájci, a vatikáni 
követség védelme alatt állt (úgy-ahogy, elvben), és ahol majd civil zsidóként 
folytathatják az életüket. Hangsúlyozom, ekkor még egyáltalán nem érintett 
a gondolat, hogy túléltem. Mint ahogy a h őst sem a regényben, aki míg 
apatikusan ott haladt a menetoszlopban, csupán azt hallotta, hogy a háta 
mögött csapódnak a vagonajtók, csattognak a csend őrcsizmák, valaho; or-
dítoznak, s ugyan mit áll ott, miért nem megy csak úgy egyszer űen oda az 
asztalhoz, hogy... És akkor megtörténik a kis csoda, ami után már az érdekli, 
kikerülhet-e a pályaudvarról, ahol még két órát kellett ülnie a f űben. Miként 
a főhősben, bennem is ekkor már állandóan a szorongás élt, hátha-hátha nem 
is kerülök ki a pályaudvarról, hogy ott még valami fog történni. Nem 
énvelem külön, hanem mindannyiunkkal. 

Aztán bujkálnom kellett Pesten... De nem nagyon akarnék err ől beszél-
ni, mert a regény nem minden részlete az én közvetlen élményemb ől szüle-
tett. Szóval a regényh ősöm szabadulása után egy hónapig még Pesten kény-
telen bujkálni. Sohasem tudja, melyik nap hol fog aludni. Mindig valahol 
másutt kap szállást. Meg el van telve a gondolattal, hogy valahol valamilyen 
ennivalót kell szereznie, hogy valamit ennie kellene. Minden jegyre volt 
kapható, s neki nem volt semmilyen jegye, csak egyedül hamis papírjai, 
amelyekkel azonban semmilyen étterembe vagy kif őzdébe nem mehetett be, 
mert ott is le kellett adni a kenyérjegyet. A regényh ősben nem működtek 
ekkor azok a metafizikai, érzelmi vagy affektív gondolatok, amelyek a túlélés 
fogalmához kapcsolódtak. Aztán Pestr ől átment Budára és ott egy albérleti 
szobában meghúzódva élt át hat hét ostromot. Ami akkor teljes éhezést 
jelentett. Mindezzel csak azt akarom példázni, hogy amikor az embert a 
legeslegközvetlenebb életproblémái, az éhezés, a fázás, a nemalvás, a totális 
bizonytalanság kötik le, akkor az ún. metafizikai szorongás nem kerítheti 
hatalmába. Más félelmek tartják fogva, illetve tartják benne az életet. Amíg 
a hősmindenféle kalandokon esett át Budapest ostroma alatt, sorsa össze-
kapcsolódott mások sorsával, sőt olykor-olykor bonyolult helyzetekbe is 
került, ami mind-mind maximálisan igénybe vették energiáját. Ez az élet 
annyira különbözött a normális élett ől, még attól a rossz élett ől is, amit az 
ember békében és viszonylagos biztonságban megélhet. Más szinten törté-
nik olyankor minden, amikor az ember teljesen az alapvet ő  biológiai és kis 
mértékben lelki szükségleteivel van elfoglalva, amikor csupán az a gondolat 
foglalkoztatja, hogy de jó lenne egy percre megnyugodni, jót enni valahol. 
A túlélés fogalmához kapcsolódó problémák már kés őbbiek tehát, amikor a 
regényíró, illetve az eseményeket túlél ő  hős egy viszonylagos biztonságba, 
valamilyen normális emberi létezésbe kerül. 

LOVAS ILDIKÓ: De a félelem, még miel őtt kivinnék a hőst a pályaud-
varra, már jelen van az életében. Végeredményben már akkor is fél, amikor 
még szabad. Már akkor hatalmába kerítik a különféle rémhírek. 

SOMLYÓ GYÖRGY: Hát hogyne éltünk volna valamennyien félelem-
ben! Akkor a rémhírek idejét éltük. Miután a németek március 19-én bevo-
nultak Magyarországra, a rádió, a sajtó szinte naponta ismertetett olyan 
intézkedéseket vagy törvényrendeleteket, amelyek nemcsak ránk, zsidókra 
vonatkoztak, hanem mindenkire, hiszen háború volt. A rossz és a jó hírek, a 
valós és valótlan hírek állandó özönében élt mindenki, ki-ki a maga környe-
zetében (egyesek már 42-ben, míg Pesten csak 44-ben vált ilyenné a helyzet). 
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Különben a hírtől való függés egy külön állapot, főleg amióta létezik a 
televízió, s ez mára is jellemz ő  nagyon. Hiszen most is a különféle híreket 
lessük, hallgatjuk a világ szörnyűséges dolgairól. Arról külön regényt lenne 
érdemes írni, hogy a különféle hírek milyen hatást váltanak ki bennünk. S 
arról is, hogy milyen volt ez a hatás az elmúlt háborúban egy olyan emberi 
közegben élve — az európai zsidóságra gondolok most —, amelynek sorsáról 
szinte naponta döntöttek. A valós hírek mellett (hogy mikor kell a rádiót 
beszolgáltatni, mikor a telefont, a karikagy űrűt és még nem tudom mit, s 
természetesen a retorzió mindenféle eszközével egy ország törvényes kere-
tein belül) álhírek is szárnyra kaptak. Olyan ez — hadd éljek egy hasonlattal 
—, mint amikor a vízben álló kőre rátapadnak a kagylók, a moszatok, a valós 
értesülésekre úgy ragadtak rá a nem valós hírek tömegei is. Ezt egyaránt 
táplálta a közvetlenül érintettek, a fenyegetett közösség állandó hisztériája, 
valamint a társadalomnak az a rétege, amelynek nem volt elég a hivatalos 
retorzió, még többet akart, s így saját vágyképeit terjesztette. Ehhez társult 
aztán még egyfajta hírzárlat, az események tudatos elhallgatása is. Sohasem 
lehetett pontosan tudni, a világban mi történik igazából. Jómagam például 
soha semmi pontosat nem tudtam meg a deportálásról egészen a felszaba-
dulásig, amikor végül is sok mindenről tudomást szereztem, de egészen 
teljes képet nem kaptam. Tudom, az itteni kisebbségi sors távolról, messzir ől, 
olykor-olykor hasonlíthat az elmondottakhoz, ez esetben is fennáll a mások-
tól való függőség abszurd ténye, a totális tehetetlenség, de szerencsére ez 
mégsem hozható közvetlen vonatkozásba a történelemben egyedülálló 
„Endlösung"-gal. 

VAJDA GABOR: Voltak támogatóid a csoda megtörténése el őtt is. 
Mondj róluk is néhány szót. 1943-ban — talán ezért is tisztelem Illyés Gyulát, 
nemcsak a versművészetéért — a Magyar Csillag még közölt. 1944-ben Szerb 
Antal antológiájában is még szerepelsz... 

SOMLYO GYÖRGY: Akkor még maga Szerb Antal is benne volt a saját 
antológiájában, de egy év múlva már hol volt... A csoda nem egy csoda volt, 
hanem a kis csodák valóságos csillaghullása. Egyszer ű  emberi csodáké, nem 
istenieké. Hacsak a véletlent, a véletleneket nem min ősítjük isteninek. Csak 
a kis emberi segítségek ment őhálója küzdhetett meg az akkor ránk kivetett 
nagy háló fojtogatásával. 

Elsősorban hamis papírokat gyártottak nekem, amelyekkel az identitá-
somat megváltoztatták, s amelyekkel azután bujkálhattam Pesten. És azokról 
sem feledkezhetem meg, akik enni adtak, vagy akiknél megaludhattam 
egy-egy éjszaka. Persze, Wallenberg is segített nekem, anélkül, hogy tudta 
volna, ki vagyok, s úgy, hogy én sem tudtam, ki a segít őm. Mindössze annyit 
tudtam róla, hogy egy különös alak, aki úgy jelent meg el őkelő  fehér sáljával 
azon a sáros-szögescsizmás teherpályaudvaron, mintha valamilyen álarcos-
bálra készülődött volna, vagy mintha valamilyen londoni estélyen lett vol-
na... Mint említettem már, a regényh ős a pályaudvarról elkerül abba a 
bizonyos csillagos házba, ahol végre elhatározza, hogy most már maga is tesz 
valamit — önmagáért. Sikerül megszöknie azokhoz a barátokhoz, akik már 
várják a hamis papírokkal... Az egyik ilyen barátom neves filmrendez ő  lett 
később, meghalt már. Dzsentri családból származott. Az anyja a pesti esemé-
nyek miatt leutazott a vidéki kúriájukra, s így a pesti garzonlakásában 
alhattam. Egy női budoárban három napig. Fekszem a selyempaplan alatt, 
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amikor hallom megcsikordulni a zárban a kulcsot. Ott állt a néni halálra 
rémülten, s én talán még rémültebben bámultam rá. Rend őrökért akart 
rohanni, én pedig magyarázkodni kezdtem. Szerencsére elhitte, hogy a fia 
jóvoltából kerültem a lakásba, de ezek után sajnos el kellett onnan mennem, 
és akkor kezd ődött a vándorlásom. A regényemben a f őhős fiatalember ott 
csatangol december h űvös, havas locspocsában az utcán, mert nappal nincs 
hova mennie, de este a legkülönfélébb ismerősei küldik a legkülönfélébb 
helyekre, mert sehol se maradhat egy éjszakánál tovább. Gyakran elképeszt ő  
helyzetekbe kerül, akárcsak annak idején jómagam. Például egy éjszaka egy 
budapesti Rákóczi úti elegáns nagy lakás WC-jében alszik. Magasan volt egy 
beugró, amit nem lehetett látni, ha belépett valaki. Oda ágyaztak meg nekem, 
miközben a lakásban német tisztek tivornyáztak és ittak Ezt is ki lehetett 
bírni, és ezt is valaki megszervezte, igaz, elég felel őtlenül, de szörnyű  nagy 
jóindulatból. A német katonák nem voltak ugyan bekalkulálva, de a véletlen 
így hozta, így alakult a helyzet. Úgy gondolom, hogy mindazok, akiknek 
ekkor sikerült Pesten megmenekülniük, rengeteg embernek tartoznak hálá-
val az önzetlen segíségért, támogatásért. Mert másképp egyszer űen lehetet-
len volt azokat a napokat átélni. 

VALAKI A KÖZÖNSÉG SORAIBÓL: A családi légkör milyen hatással 
volt költői munkásságára? Tudjuk, hogy neves írónak a fia. Kik voltak a 
mesterei? 

SOMLYÓ GYÖRGY: Családi viszonyaim objektíven bonyolultak vol-
tak. Anyám egy balatonboglári kispolgári bádogosmester lánya, és nagyon 
hamar elvált az apámtól. Nem tudom egész pontosan, hogy mikor, valószín ű, 
hogy négyéves koromban, legalábbis ez a következtetés vonható le azokból 
az adatokból ítélve, amiket egy hivatalos papíron találtam kés őbb. Felte-
hetően egészen rövid ideig élhetett együtt az anyám és az apám, mert én már 
Balatonbogláron születtem a nagyszül őknél. Ami egyébként kellemes do-
logként könyvelhető  el, mert azt a tényt, hogy a balatoni tájba születtem 
bele, egészen máig nagy ajándékként élem át. S egyáltalán az egész nyugal-
mas gyerekkoromat, amit később mindenféle viharzások követtek az életem-
ben. De a gyerekkorom nagyon békés volt, mert egy balatonvidéki, viszony-
lagos jólétben élő  kis iparoscsaládban — még ha zsidó volt is, amit akkor, a 
20-30-as években észre sem vettem — n őttem fel. 

Na de mindig tudtam, azaz ahogy cseperedtem, egyre inkább tudtam, 
hogy apám, aki magát „az átkozott költ őnek" nevezte, hogyan és miként él. 
Különös arcélű, szép férfi volt, s már öltözködése is elárulta, hogy különös, 
excentrikus egyéniség. Amikorjött engem meglátogatni, olyan volt számom-
ra abban a boglári miliőben, mint egy keleti herceg. S amikor el őször mentem 
el én hozzá, illetve vittek fel hozzá Pestre, és megláttam, hogy egy kis budai 
utcában lakik, a Kruspér utcában (ott is halt meg aztán kés őbb), két szobából 
és konyhából álló, első  emeleti, udvari lakásában, ahol szörny űséges sötét 
volt, akkor egyszerűen nem hittem a szememnek. Ahhoz képest a boglári 
családi ház a Balatonnal, a kerttel meg a m űhellyel, meg mindennel, olyan 
volt, mint egy kacsalábon forgó palota. El sem tudtam képzelni, hogy az én 
csodálatos apám, akit bele sem lehetett a boglári mili őbe helyezni, már 
pusztán a megjelenésével is annyira kiemelkedett bel őle, s aki egészen más 
valaki volt a számomra, ilyen sötétségben, ilyen szegénységben él. Ez egy-
szerre szörnyű  zavart keltett bennem. Miért lakik apám ilyen körülmények 

494 



közepette? Egyszerűen nem tudtam rá magyarázatot adni. Nem is tudhat-
tam, hiszen mindössze négy-öt éves Tehettem akkor. Mindenesetre ez a 
felfedezés egy nagyon mély és sokáig tartó konfliktust okozott bennem. 

Nagyon szerettem a nagypapát is, de ő  nem szerette az apámat, aki 
otthagyta az ő  lányát, a gyerekkel. A nagypapa nem sokat értett ahhoz, hogy 
mi is lehet egy költő. Apámról csak egy dolgot tudott, s azt sajnos egyszer-
kétszer ki is mondta előttem, amikor éppen dühös volt. Hogy „ágrólsza-
kadt", szegény ember. Nagyon szerettem a nagypapát, aki eltartott és jól 
tartott, apámat pedig csodáltam, és ugyanakkor iszonyúan kezdtem sajnálni 
is. Még mindig előttem lebegett az a kép, amilyennek Bogláron láttam, 
amikor olyan volt, mintha egy fantasztikus, gazdag világból érkezne. Ehhez 
hozzá kell tenni azt is, hogy szegénysége ellenére excentrikus volt, mert 
karácsonyra például nekem, az öt-hat éves gyereknek egy fél tucat színes 
selyemzsebkendőt hozott. Egyszóval fantasztikus ember volt, ugyanakkor 
tudtam azt is, hogy anyám egyedül van. Mindez együtt elég nehézzé tett 
mindent, és mégis, mindennek ellenére idilli volt az én balatonboglári 
gyermekkorom. 

Közben persze feljártam apámhoz Pestre. Én amolyan fordított gyerek 
voltam: míg mások vidéki nagyszüleikhez jártak a szünid őben meg kará-
csonykor, húsvétkor, én pont fordítva, a vidékről mentem fel apámhoz 
Pestre. Nyáron azonban csak módjával, mert ekkor mégis Balatonbogláron 
volt jó. Valami furcsa kettőség alakult ki bennem ez alatt az id ő  alatt, ami 
később megnyugodott, egészen addig, míg fel nem kerültem Pestre a gim-
náziumba. Ott egy egészen más élet vette kezdetét, amelybe már beleszóltak 
az egyéb, külső  tényezők is. Közben megismerkedtem apámbarátaival. Igaz, 
gyerekként nemigen tudtam, mi az, hogy író meg költ ő . En Kosztolányit, 
Karinthyt, Füst Milánt, Tersánszky Józsi Jen őt, Nagy Lajost úgy ismertem 
meg mint Desiré bácsit, Frici bácsit, Jen ő  bácsit, Lajos bácsit, nem pedig mint 
„nagy írókat". Az egyik fantasztikusan fura alak volt, mint a Frici bácsi, a 
másik nagyon kedves, mint a Desiré bácsi... Tulajdonképpen csak kamasz-
koromban tudtam meg, kik ők: apám legközvetlenebb barátai az iroda-
lomban. Tehát velük már kisgyerekként, mint családi barátokkal ismerked-
tem meg, s kés őbb ők lettek a mestereim. Ebb ől kifolyólag pedig ismét 
konfliktusba kerültem önmagammal... 

Kosztolányi és apám nagyon jó barátok voltak egészen fiatalkoruktól 
kezdve. Ugyanakkor Babits, akit én 16-17 éves koromban hirtelen elkezdtem 
nagyon szeretni, nem kedvelte apámat, aki folyton összet űzésben volt a 
Nyugat folyóirattal. Ez megint szörny ű  káoszt teremtett bennem, különösen 
apám hirtelen, korai halála után. Nagyon fiatalon halt meg, 1937 elején, 
hatodikos gimnazista koromban. Halála után azért is lelkiismeret-furdalást 
éreztem, hogy Babitsot annyira szeretem. Tulajdonképpen Babits volt az 
első, aki óriási hatással volt rám. Nem sokkal kés őbb pedig Füst Milán, aki 
apám halála után — igaz, gyerekkoromban is ismertem, és féltem t őle, mert 
az arca rángatódzott, és különben is furcsa és zord alak volt — megkerestetett 
és a maga nagyon színpadias módján (miután neki nem volt gyereke), valami 
olyat jelentett ki, hogy fiává fogad. Ez nagyon meghatározó mozzanat volt 
egész pályámra nézve. Ugyanis érettségi után, amikor egyetemre nem vettek 
fel — és nem vettek fel végig a háború ideje alatt —, és semmi munkám és 
elfoglaltságom nem volt, csak az, hogy próbáltam tanulni egyetem nélkül is, 
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akkor ő, Füst Milán „szerz ődtetett" maga mellé, botcsinálta „titkárul". Épp 
akkor vett jómódú felesége egy villát, s a lakásból oda költöztek; nekem 
kellett rendezni az egész papírhalmazt, a személyes dokumentumokat, kéz-
irattárat és a könyveket. Hónapokig úgy jártam oda hozzá, 19 éves korom-
ban, mint ahogy az irodába vagy a munkahelyére megy az ember — hetente 
háromszor, egész napra. Közben megismerkedhettem egész közelr ől ezzel az 
egészen rendkívüli életű, rendkívüli műveket alkotó, a magyar irodalomban 
lényegében senkihez sem hasonlítható, különös íróval, aki valójában a 
költészetet, illetve az írói hivatást papi, szerzetesi módon és odaadással 
művelte. Füst Milán a művészi létet mint sajátos erkölcsöt, külön etikát fogta 
föl, mégpedig a legszéls őségesebb hozzáállással. Tulajdonképpen az ő  világa 
számomra még ma is a legelfogadhatóbb alapképlet a m űvészről vallott 
látomásomnak. 

Későbbi könyvemnek ez a nagy személyiség a tárgya. Ez el őször 1969-ben 
a Szépirodalmi Könyvkiadó Arcok és vallomások cím ű  sorozatában jelent meg, 
majd a múlt évi Könyhétre új alakban, újabb tanulmányokkal b ővítve. Ebben a 
kötetben tudtam a legtöbbet elmondani — remélem, Füst Milánról is sokat — 
arról, amit művészetről és irodalomról, az írói létről gondoltam és gondolok. 
Egyébként az újvidéki Bori Imre ugyanabban az évben írta meg az ő  Füst 
Milánról szóló nagyszerű  könyvét. Mindkettőnk műve 1969-ben jelent meg, de 
egyikünk sem ismerte a másikét. Mégis sok rokon gondolat mutatkozik a két 
elemzés között, csak hát az enyém közelebbi „felvétel", az övé távolibb. Az én 
könyvemben az arckép is jobban kirajzolódik, meg a közvetlen emberi élmény 
is. Ugy gondolom azonban, hogy Bori Imre munkája nemcsak kitűnő, hanem 
úttörő  jellegű  is a modern magyar irodalomtörténetben. Füst Milánt nagyon 
sokáig excentrikusnak, különlegesnek, de marginális szerz őnek minősítették, 
holott az én olvasatomban a modern magyar irodalom egyik f ő  alakja. És ezt 
Bori nagyon jól tudta. Az avantgarde apostolai címmel Füst Milánról és Kassákról 
írt, s bennük mindkettőjükben valóban volt valami az írói és m űvészi hivatás 
apostoli jellegéből. 

Mindenkiről az irodalomban előbb vagy utóbb kialakul egy kép, min-
denkit beskatulyáznak valahová, mindenkinek a pályáját jellemzik így vagy 
úgy. Természetesen engem is berekesztettek valahová, s néha már nevetséges 
is, hogy hová. Nem győzik azt hajtogatni, hogy testestül-lelkestül beleszü-
lettem az irodalomba, hogy engem már hatéves koromban hatalmas könyv-
tár vett körül... Az igazság viszont az, hogy költ ő  apámnak kisebb könyvtára 
volt, mint mondjuk egy egyszerű, normális kisiparosnak. Szinte csak azok a 
könyvei voltak meg, amelyeket dedikálva kapott írótársaitól, meg a fiatalabb 
költőktől. Bogláron pedig, kora gyermekkorom színhelyén, azaz nagyapám 
házában még kevesebb könyv volt található. Nagyapa — akit máig csodálok 
és nagyra tartok — rettent ően egyszerű  és jó ember volt, dolgos, de nem volt 
„könyves" ember. Mindenestül a munkájának és a családjának élt. Szóval 
sehogysem „születtem" a könyvek közé, nem születtem bele az irodalomba, 
ahogyan sokan még ma is képzelik rólam. Nem, nem az „anyatejjel szívtam 
magamba" a költészetet. Ahogy annyiszor vágják a fejemhez. Bár az se volna 
szégyen. 

VAJDA GÁBOR: De azért mégiscsak apád segítségével kerültél bele az 
írói társadalomba. 
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SOMLYÓ GYÖRGY: Hát talán csak annyiban, hogy a már említett 
bácsikat megismertem. A bennem nyiladozó költ őnek -16-17 éves korom-
ban - inkább küzdeni kellett azzal a „terheltséggel", amit a költ ő-apa jelen-
tett. 

VAJDA GÁBOR: Hallgatva téged, valaki azt is mondhatná, hogy Füst 
Milán-epigon vagy. Viszont Szabó Lőrincet is nagyon tisztelted. 

SOMLYÓ GYÖRGY: Igen, tizennyolc éves koromban megjelent els ő  köte-
temben Szabó Lőrinc hatása mutatkozik leglátványosabban. ,,Epigonja" viszont 
egyiküknek se vagyok. 

VAJDA GÁBOR: A Füst Milán-élményt egy élet-, illetve egy világhely-
zet elevenítette fel benned, aztán az ebb ől fakadó életérzéseddel közelítettél 
azokhoz a költőkhöz is, akiket fordítottál. 

SOMLYÓ GYÖRGY: Füst Milánnak az egészen különös alakja volt rám 
hatással, míg az első  verseimre Szabó Lőrinc költészete nyomta rá bélyegét. 
17-18 éves koromban egy csomó egészen jó Szabó L őrinc-verset írtam, de 
kevésbé jó Somlyó György verset. Mindenki valamiképp utánzással kezdi a 
pályafutását, az eredeti hang nem magától jön. Szabó L őrincnek sokat 
köszönhetek, mint ahogyan az engem id őben közvetlenül megelőzőknek is. 
Volt egy időszak, amikor azokat szerettem és csodáltam a legjobban, akik 
éppen csak egy-két generációval jártak el őttem - a Nyugat úgynevezett 
harmadik nemzedékét: Weörest, Radnótit, Vast, Kálnokyt, Takács Gyulát, aki 
még mindig él, s aki szívében nálam sokkal fiatalabb. Akkor még nem lehetett 
tudni, hogy ezek mind nagy nevek lesznek, különösen az els ő  négy, akik 
már akkor óriásként jelentek meg el őttem. Volt olyan pillanat, amikor úgy 
éreztem, túltesznek Babitson, Füst Milánon is, mindenkin. Ez a fiatalság 
elfogultsága a fiatalok iránt, ami a magyar irodalomban most is borzasztóan 
dívik 

Azt, amit egy századvégi magyar költ ő  egy szatírájában így fogalmaz 
meg: „Uram, lángész lobog Onben, / Uram, Onben nem különben" - most a 
fiatalok szó szerint értelmezik A 20-30 évesekb ől rengetegen vannak, és 
nagyon tehetségesek, és valóban egészen új hanggal, egyfajta kollektív 
hanggal jelentkeznek a magyar irodalomban. Valóban egy markáns irányzat 
kezd kialakulni, hogy aztán ebb ől mi lesz, az még elválik De ezek máris úgy 
tudnak egymásról beszélni, mintha mindegyik tényleg világzseni volna. Ez 
részben nagyon egészséges, részben kicsit bosszantó is, mert közben nem 
vesznek tudomást az öregekr ől. Már az olyan öregekr ől sem, mint Esterházy, 
aki még mindig nincs negyvenéves. Ilyen a nagy posztmodern zuhatag most 
nálunk 

Én háborúban és üldöztetésben lettem költ ő, ennek ellenére olyan csodá-
latos emlékeket őrzök a kezdeteimről, amilyenekkel a mai fiatalok nem dicse-
kedhetnek Egy rövid történetet mondok el csupán, de ez sok mindent magába 
foglal. Először apám halála után, 16 éves koromban küldtem el a Nyugathoz a 
verseimet, úgy 8-10 gépelt oldalnyit, és ezt néhány hét múlva egy levélben 
visszakaptam, na de hogy. Ketté volt osztva az egész, az egyik köteg hátán pár 
soros ceruzaírással Babits véleménye, a másikon Illyésé. Hát nem tudom, van-e 
olyan fiatal költő  ma Magyarországon vagy Szabadkán, aki így kapja vissza a 
verseit tizenhét éves korában! Az enyémet különben akkor nem közölték, csak 
véleményezték. Ráírták tehetséges, de még nem érett meg arra, hogy közöljük 
Aláírás: Babits Mihály és Illyés Gyula. Akkor, azokban az években ez világ- 
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irodalomtörténeti eseménynek számított! Ekkora figyelmességet egy még 
diák-költő  kézirata iránt! Lehet, hogy ez a valamicskét apámtól örökölt 
nevemnek is szólt. Olyan módon fogadott be engem az élő  magyar irodalom 
legjava akkor, hogy csak a legnagyobb hálával lehetek emlékük iránt Volta-
képpen a mostani fiatalokat is befogadja, csakhogy ők már nem olyan 
elegáns kapukon léphetnek be, mint én akkor 

Jómagam még József Attilát is ismertem. Az ő  Szép Szójában is jelentek 
meg verseim, még miel őtt a Nyugatban. Igaz, József Attila halála után, de 
még a neki átadott a verseim közül. Az els ő  megjelent versem éppen József 
Attila halálára íródott. 1937 novemberében halt meg, hetedikes gimnazista 
koromban, a költemény 38 januárjában jelent meg az Újság cím ű  napilap 
vasárnapi számában. A Nemzet Szava című  nyilas lap glosszája ezt az ifjonti 
elkeseredésből fakadt verset „a nemzet eleven eresztékeibe csepegtetett 
méregként" aposztrofálta. Aki úgy indul, hogy egyrészt Babits és Illyés 
dicsérő  szavai kísérik els ő  kéziratait, a Nemzet Szava pedig ilyen kritikával 
tünteti ki, annak jó belép őjegye van az irodalomba. 

Az irodalom kis dolog a világ nagy dolgai között, és sokszor még ennél 
is jobban eltörpül mellettük. De az irodalom mindennél maradandóbb. Ez 
vigasztaljon minket. Azt hiszem, aki fogékony iránta, nem adná oda semmi-
ért az életben azt a néhány élményt, amit az irodalomtól, a költészett ől tud 
kapni. 

Köszönöm, hogy itt lehettem, hogy meghallgattak! 

Lejegyezte Krekity Olga 

Elhangzott Szabadkán, 1994. május 4-én a Szabad Líceum és az Életjel együttes 
estjén. 

HIBAIGAZÍTÁS 

Május-júniusi számunk tartalommutatójában Maronka János krónikájának 
fejezetei - a Virág Gábor tanulmányának végére utólag beillesztett útiszámla 
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a szerző  és olvasóink szíves elnézését kérjük 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 113. 

Múltkor — századunk modern színpadi kísérletez ői között — egy francia folyó-
iratban megakadt a szememe Julian Torma nevén. Mert gyaníthatóan magyar 
volt ez a húszas években felt űnt drámaíró, aki harmincegy évesen, 1933-ban, 
valahol Burgenlandban kilépett a szállodájából és soha többé nem látta senki. 
Talán át akart menni a magyar határon, mert akkoriban széls őjobboldali külö-
nítmények valóságos hajtóvadászatot rendeztek a csak kicsit gyanús emberek 
után. Talán haza akart menni Magyarországra és ezúttal... De hagyjuk a talál-
gatásokat ma magyarságát feltételezve, inkább nézzük meg, mit írt és mi maradt 
utána. Mert már az is feltűnő, hogy Torma nonszensz darabjait nem adták el ő, 
csak könyv alakban jelentek meg, korlátolt példányszámban, ínyenceknek, a 
College de Pataphysique gondozásában, nyilván a színpadi irodalom ínyence-
inek szánva. Torma darabjának, a Couperes-nek, vagyis Szeleteknek a központi 
alakja nemis embert, hanem valamiféle istent személyesít megmer őben abszurd 
szónoklatokkal, s amikor a jelenés végéhez ér, kitolják a színpadról, mert 
kerekeken járó gép volt, mint olvasom. Kritikusai szerint a darab értelmét, illetve 
értelmetlenségét abban a mindenütt uralkodó lélektani paralízisben kell látni, 
amelynek Phraseolalie a neve. Ennek ugyan nem sok értelme van, de hát Torma 
drámáinak sem, amint a tájékozatlan magyar olvasó érzi. Torma állítólag a 
szavaknak különös fontosságot tulajdonít. Néha nincs is értelme annak, amit 
mond, a szavak magukban élnek nála, mintegy sorsukra bízva őket, s mélyen 
lenézve az összefüggő  beszédet, annak az abszurditásnak engedve, mely szerint 
az ember ne vegyen semmit komolyan, legkevésbé önmagát Többi darabja, a 
Lauma Laumer s a Le Betrou ugyancsak ezzel a képtelenséggel marad h ű  a 
szerzőjéhez. Viszont aforizmákat írt Torma Gyula — ha szabad a keresztnevét is 
magyarra fordítani —, de azokat verssorokba tördelte, köztük egyet a barátjának, 
a költő  Max Jacobnak ajánlva, aki viszont hitét elhagyva, mert zsidónak szüle-
tett, kikeresztelkedett és sz őrcsuhába bújva kolostorba vonult. De aztán pár év 
múlva kilépett a rendb ől és visszajött Párizsba a bohémek közé, mintha Istent 
is meg lehetne unni, szegényt Mert nyilván erre céloz Torma neki ajánlott 
aforizmája is, amely szóról szóra így hangzik „Ha Isten léteznék, nem kellett 
volna neked a verseidben feltalálnod!" Kései kritikusai azt is megállapították, 
hogy csak Torma halála lehetett igaz valahol a magyar határ közelében, minden 
más egyéb csak póz volt, ha ugyan egyáltalán élt, s nemcsak valami ismeretlen 
szerző  szintetikus alakja volt a parafizika ugyancsak képtelen abrakadabrájá-
ban. De ennyi képtelenség után miért ne hinné el ezt is a jámbor olvasó a 
relativitás elméletének engedve. Hiszen Torma el őtt itt volt már Mallarmé is 
költészetében a jégbe fagyott hattyú szimbólumával, s megfordult Európa 
költészetében a jöttment Isidore Ducasse, aki Lautreamont grófjaként mutatko-
zott be, aztán huszonnégy évesen meghalt. Végtelen mondatainak költ ői szár-
nyalását viszont máig hallják, akiket Isten vájt fülűnek teremtett, hogy az 
értelmetlen szépségeket is érzékenyen felfogva boldogok legyenek. 
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A magyar folyóiratok az utóbbi időben egyre többet foglalkoznak Ril-
kével. A német költőnek ezt a kísértetjárását látszólag semmi sem indokolja, 
hacsak nem az a körülmény, hogy a frankfurti Insel-verlag most adta ki két 
kötetben Rilke politikai jellegű  leveleit, amelyek a kritika szerint választ 
adnak az egykor id őszerű  társadalmi kérdésekre is. A prágai születés ű  költő  
különben több levelet írt, mint verset, úgyhogy Hamvas Béla mára harmin-
cas évek derekán kénytelen volta különös jelenséggel foglalkozni. A látszat-
ra apolitikus költő  ugyanis a korszellem hatása alatt az éppen id őszerű  
politikai kérdésekre is reagált. Mindenkor a humanizmus szellemében per-
sze, sőt költői hangvétellel, úgyhogy indokoltnak látszik episztoláinak kü-
lön érdeklődést szentelni. Rilkének különben nagy hatása volt a századel ő  
magyar irodalmára, de főleg Kosztolányira, aki több mint száz versét ültette 
át magyar nyelvre. S ez talán nemcsak a rokon lelkek azonosulása volt, de 
földrajzi és történelmi találkozás is, amit az egykori Osztrák—Magyar Mo-
narchia hagyott maga után. Külön figyelmet érdemel egyébként az a körül-
mény is, hogy Kosztolányinak személyesen sohasem sikerült találkoznia a 
költővel. Pedig leveleikben pontosan megbeszélték a találkozás helyét és 
idejét. Először 1909-ben, amikor Rilke Párizsban tartózkodott és odavárta a 
fiatal magyar költőt, közben el kellett utaznia, s csak sajnálatát fejezhette ki, 
de a reményét is hozzáfűzve, hogy pár nap múlva, ha visszajön, még talál-
kozhatnak majd. Kosztolányi azonban nem maradhatott tovább, s így majd 
csak négy évvel kés őbb, de most megint hiába, mert Rilke akkor éppen újra 
eltűnt néhány napra, mint további három év múlva Bécsben, ahonnan aztán 
hosszú levélben fejezte ki sajnálkozását az elmaradt randevú miatt. A sajná-
latos dolognak Rilke nyugtalansága a magyarázata, mert prágai szül őváro-
sából elindulva Európa népesebb tájaira csupa bolyongás volt az élete. 
Párizs, Bécs, közben Oroszország, majd megint Párizs, s aztán Duino, ahova 
egy romantikus szerelem szólította Turn-Taxis hercegn ővel, s így múltak el 
az évek. Közben Rodin titkára is volt, s megírta a világhír ű  szobrász élet-
rajzát, s megint csak levelezett a fél világgal. Mintha az elhagyott szül őföld 
után sehol sem találta volna a helyét. S tulajdonképpen ez a bolyongás adta 
meg költészetének alaphangulatát azzal a világfájdalommal, amely az ő  
idejében egy ideig csaknem általános lett az európai irodalomban a két 
háború között. Ugyanakkor  érdekes, hogy Rilke kifinomult lírája nem gya-
korolt nagyobb hatást a magyar költészetre. Kosztolányin kívül még majd 
Radnóti fordít tőle néhány verset, s aztán Szabó L őrinc. Babits éppen csak 
megemlíti Stefan George mellett, Hugo von Hofmansthallal együtt, mintha 
Rilke is a bécsi romantikától búcsúzott volna, anelynek aztán majd a sze-
cesszió foglalja el egy id őre a helyét. Csak Kosztolányi tartott ki holtáig 
Rainer Maria Rilke mellett, aki — mint mondta — „minden lírikusok közül a 
legjobban érdekelte". Utána Szabó Lőrinc érezte kötelességének az európai 
költészetben méltó helyet kijelölni Rilke lírájának néhány gyöngyszemével, 
mint az Őszutó Velencében című  szonettel, ahol „A város többé nem kóbor 
csalétek, / mely ahogy nap napra kél, egyre fogy. / Üvegesebben csendülnek 
felétek/ a paloták A kertekb ől halott / bábukként lóg / fejest, s halomba dönt 
vele a nyár..." 
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KALAPIS ZOLTÁN 

MÁJUS-AUGUSZTUSI ÉLETRAJZI KALAUZ 

KENEDI GÉZA 
(Padé, 1853. november 25. — Budapest, 1935. május 15.) 

Jogot tanult Pécsett és Budapesten, ügyvédi irodát nyitott, de újságíró- . 

ként, lapszerkesztőként, s részben íróként vált ismertté a múlt század utolsó 
és századunk els ő  két évtizedében. Egy életen át a dualizmus, az osztrák—
magyar nagyhatalmi politika híve volt, s mivel ezt a vonalat a legteljesebben 
Tisza István személyesítette meg, az ő  eszminek hol burkolt, hol nyílt tolmá-
csolój a volt, olykor személyes szócsöve is. 

A Légrády Károly alapította Pesti Hírlapban kezdte pályafutását, ennek 
a lapnak már 1881-től, 28 éves korától kezdve felelős szerkesztője lett, s több 
mint húsz évig állt az élén. A lap fennen hirdette magáról, hogy pártoktól 
független, de valójában mindenkor a kormánypárt politikáját támogatta, a 
konzervatív szemléletnek adott hangot, habár oly kit űnő  munkatársai vol-
tak, mint Mikszáth, Jókai, Krúdy, Molnár Ferenc és még sokan mások. 

1902-től, már mint ismert és tekintélyes publicista, vezércikkíró, Az Est 
című  újság főmunkatársa lett, melyet Tisza István hívei alapítottak. Ekkor 
már teljes mellel állt ki a politikus oldalán, tagja lett az általa 1906-ban 
megalapított Nemzeti Munkapártnak, 1910-1918 között pedig e kormány-
párt országgyűlési képviselője is. 

A politika két ellentétes pólusát az idő  tájt a nagy hatalmú Tisza István 
és a magányos Ady Endre képviselte. A költő  világosan látta, hogy a Tisza-
féle politika romlásba viszi az országot, s ezért kíméletlenül ostorozta, „vad 
geszti bolondnak", „gyújtogató csóvásembernek", vagy egyszer űen csak 
sátánnak nevezte, a politikus táborába tartozó emberek viszont a költ őt 
támadták, ugyancsak nem válogatva a szavakban. Ezen a téren Kenedi Géza 
volt a zászlóhordozó: többször élesen szembeszállt Ady költészetével. 

Az összeütközés egyik örökös témája a nemzetiségi kérdés volt. Tisza 
István, Pölöskei Ferenc történész megállapítása szerint „a magyar szupremá-
ció megőrzésének legjobb eszközét a nemzetiségek kulturális intézményei-
nek szabadabb, de a magyar államhatalmat elismerő  működésében látta", 
ami azonban sajátos helyzetet teremtett: a többség sokallta a nemzeti kisebb-
ségeknek nyújtott jogokat, a kisebbség pedig keveselte. Ady viszont lendü-
letesen énekelte, hogy „Dunának, Oltnak egy a hangja", meg azt is, hogy a 
,,...magyar, oláh, szláv bánat/ Mindigre egy bánat marad." 

Egy emberi élet persze nem csupán fekete foltokból áll, vannak annak 
árnyaltabb, olykor színesebb oldalai is. Így Kenedi Géza is le tudott írni ilyen 
mondatot: „nem a radikális túlzások, hanem a helyes ütemben el őrehaladó, 
fokozatos és mértéktartó átalakulások idézik el ő  a legnagyobb és legtökéle-
tesebb fejlődést." A szorgalmasan írogató emberek közé tartozott, a Széché-
nyi Könyvtárban mintegy ötven kartonja van. Néhány könyvet írt az Adriá-
ról is, a Kvarner-öböl szépségeir ől, de ezek esetében is úgy írt az olasz 
többségű  Fiuméról (Rijeka), mint a „magyar korona legszebb gyöngysze-
méről". 
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Kenedi Géza tehát mindvégig egy olyan politika szolgálatában állt, 
amely végül is egy világbirodalom bukásához és Magyarország kíméletlen 
megbüntetéséhez vezetett, azaz Trianonba torkollt. Elete végéig h ű  maradt 
önmagához:1926-ban, 73 éves korában a széls őségesen nacionalista Buda-
pesti Hírlaphoz, Rákosi Jen ő  egykori lapjához szegődött. 

WEIGAND VILMOS 
(Havanna, Kuba, 1923. december 13. — Zimony, 1993. május 20.) 

Közép-Amerikában, az Antillák legnagyobb szigetén jött a világra, s négy-
éves gyermekként tért haza tanító, kés őbb színházigazgató apjának szül őföld-
jére, Zomborba. Ott fejezte be iskoláit és az 1942. évi érettségi vizsga után 
beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol két évig a 
kémiai tanszék hallgatója volt 1944 őszén mozgósították a jugoszláv hadsereg-
be, majd a leszerelés után, a meginduló, de tanárhiányban szenved ő  zombori 
gimnáziumban tanította a kémiát, fizikát és matematikát 

Tanulmányait 1946-1950 között fejezte be a belgrádi Természettudományi 
Kar Kémiai Tanszékén, s a diplomálás után egy életen át a belgrádi egyetemen 
tanított Tanítványai szerint kiváló pedagógus volt, aki a tanítást nem munka-
ként, netán teherként fogta fel, hanem hivatásként, élete értelmeként 

A „szamárlétrán" azonban, talán éppen származása miatt, csak lassan 
haladt előre, neki mindig többet kellett tudnia, felmutatnia, mint azoknak, 
akiknek „megbízhatósági" cégérük volt, vagy esetleg nemzeti „pedigréjük". 
Ennek folytán egy intézeti igazgatói szék, az akadémiai tagság elérhetetlen 
volt számára. É tetem és pályám című  írásában (Létünk, 1993) nem panaszko-
dott mellőzésére, csak egy helyütt közölte sóhajszer űen: „1955-ben végre 
kineveztek asszistensnek." El őtte öt évig volontőr alapon látta el teend őit. 

A munka, a tehetség, ha nehezen is, de utat tört:1973-ban a belgrádi 
Természettudományi Kar Kémiai Tanszékének vezet ője lett, 1974-ben pedig 
elnyerte a rendes egyetemi tanári címet. Ekkor már a határokon túl is ismert 
tudós, akinek az analitikai kémia tárgykörébe tartozó tudományos közlemé-
nyeit a vezető  nemzetközi szakfolyóiratok közölté, idézési indexük pedig 
megközelítette a 300-at. Munkásságának eredményeit az esetek többségében 
igen jól lehetett volna hasznosítani a gyógyszeriparban, a vízgazdaságban, 
a szennyvizek tisztításában és máshol is, de a hazai körülmények sajnos 
nehézkesek voltak. „... Míg tudományos munkáinknak különlenyomatait 
Kaliforniától Japánig és a Dél-afrikai Köztársaságig is kérik t őlünk — írja —, 
de főként az európai államokból, addig egyetlenegy hazai gyógyszerészeti 
összejövetelre sem kapunk meghívót..." 

Fő  érdeklődési területei mellett— a műszeres analízissel kiegészített kvan-
titatív analizis, a mérési adatok statisztikai feldolgozása, a technikában alkalma-
zott anyagok kémiai analízise — nagy figyelmet szentelt a kémia történetének 
tanulmányozására és a középiskolai kémiaoktatás módszertani kérdéseire. 

A XIX. századi Szerbia kémiatörténetének számos, majdhogynem isme-
retlen tényét tárta fel, továbbá a szerb kémiai szaknyelv több forrását is. 

Nagy szolgálatokat tett a tehetségkutatás, a középiskolai kémiai okta-
táás korszerűsítése terén. Korán felismerte, hogy a tudomány fejl ődése a 
kutató szakemberek képzésére vezethet ő  vissza, ez pedig az iskolarendszer 
függvénye. Az oktatás individualizmusát szorgalmazta, a tehetségek korai 
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felkarolását. Ennek érdekében kapcsolódott be, majd lelke lett a Tudományt 
a fiataloknak elnevezésű  mozgalomnak, amely az egész világon egyedülálló 
hazai és nemzetközi versenyeket szervezett a fiatal tehetségek részére. A mai 
Jugoszlávia vezető  kémikusai ezeken a versenyeken t űntek fel először, s 
jórészt Weigand Vilmos szárnyai alatt n őttek fel. Alapozó ember volt tehát, 
munkájának eredményét azonban a mostani zárlat er ősen rombolja. 

VÁLT BÉLA 
(Szabadka, 1858.június 5. — Budapest, 1896. június 7.) 

Dr. Váli Béla alighanem az anyatejjel, meg hát kés őbb is, a gyermekkor 
fogékony éveiben a család termékeny légkörében szívta magába a színház 
szeretetét. Ugyanis akkor már állt szül ővárosában, Szabadkán a színház 
jellegzetes, oszlopos épülete, a vidék els ő  kőszinháza, ahogy akkoriban 
mondták, a művelt birtokos családban pedig szinte mindenaposak voltak a 
beszélgetések a teátrumról, amelynek felépítéséhez, fenntartásához maguk 
is hozzájárultak. Apjának, id. Váli Bélának fontos helytörténeti feljegyzései 
is vannak (Elmúlt idők, kézirat, Szentgyörgyi István tulajdona). 

Váli Béla 1880-ban szerezte meg a tanári és bölcsészdoktori oklevelet — 
három öccse is diplomás ember lett, kett ő  orvosként, egy pedig ügyvédként 
dolgozott — , s eleinte nevelői állást, minisztériumi hivatalt vállalt, de csak-
hamar teljesen a színháztörténeti tanulmányok felé fordult, rövid életének 
utolsó másfél évtizedét ennek szentelte. 

Szinnyei József biztatására írta meg és 1887-ben publikálta is A magyar 
színészet története című  összefoglaló művét, amely azonban mára megjelenés 
pillanatában elavult. Az történt ugyanis, hogy ugyanebben az évben hagyta 
el a sajtót Bayer József gimnáziumi tanár A nemzeti játékszín története című  
munkája, amely megbízhatóságát, széles anyagismeretét, eredeti kutf őit 
tekintve alapvető  forrásmunkának bizonyult, s az is maradt mindmáig, 
kiállva az idők próbáját. Szerzőjére ma is úgy tekintenek, mint a színháztör-
ténet első  tudományos rendszerez őjére. Váli munkája nem alapozódik ekkor 
adatgyűjtésre, inkább anekdotikus részletekben b ővelkedik. Erzékletesen ír 
például a szabadkai színházi élet kezdeteir ől is. 

A Kisfaludy Társaság mindkét munkát méltányolta: Váli könyvét száz, 
Bayer Józsefét kétszáz arannyal jutalmazta. 

Dr. Váli Béla még sok szakcikket, színháztörténeti tanulmányt írt, ő  a 
szerzője a Pallas Lexikon színészportréinak. Könyve jelent meg Kelemen 
Lászlóról, az els ő  magyar színigazgatóról (Arad, 1888), Az aradi színészet 
történetéről (Arad, 1889), a haldokló vidéki színészetr ől (Arad, 1889), a magyar 
színészet műkincseiről (Arad, 1890). 

Korunk nagy történelmi, irodalmi és sajtótörténeti összefoglalói f őleg 
azt tartják számon, hogy megírta Vas Gereben, családi nevén Radákovics 
József életrajzát, felkutatta, megmentette bécsi hagyatékát és Sziklay József-
fel együtt 12 kötetben megjelentette összes munkáit. 

Dr. Váli Béla fiatalon, 38 éves korában Budapesten halt meg, de a 
szabadkai családi sírboltban temették el. A korabeli Színészeti Közlöny írja 
nekrológjában: „A színi világból, fájdalom, igen kevesen jelentek meg..." 

503 



GRAND MIKLÓS 
(Temesrékás, illetve Recas, Románia, 1837. június 28. — 

Buziás, 1893. szeptember 16.) 

Vidékünk okszerű  méhészetének megalapítóját, a bánáti spanyolok 
kései leszármazottját a megélhetési gondok vitték rá a „bogarak" tartásra. 
Versecen fejezte be a tanítóképz őt, 1856-ban pedig megkapta első  kinevezé-
sét a buziási katolikus felekezeti iskolába. „A tanítói állás — írta kés őbb 
életrajzában —, rendesen csak kis darabka kenyérhez juttat. Ha erre szorulsz, 
lehet, hogy napról-napra beéred vele, de hogy aggkorodra is tehess el bel őle, 
arra ne számíts." Probálkozott selyemhernyó-tenyésztéssel, faiskolával, 
gyümölcstermesztéssel, de nem sokra vitte. 

1864-ben meglátogatta a buziási iskolát Bonnaz Sándor csanádi püspök, 
s alkalma volt látni a kitűnő  iskolamester pompás gyümölcsösét is. „Minden-
nel meg vagyok elégedve — mondta a főpap életrajzának tanulsága szerint -, 
de egynek hijjával van kertje, s az egy méhesház. „S mindjárt egy húszforin-
tost is kezébe nyomott, hogy vegyen magának két méhcsaládot. Ett ől kezdve 
élete új értelmet kapott, s anyagi helyzete is megjavult: szép házat vett 
magának, meg két és fél hold sz őlőt. Méhesének messze földön híre terjedt, 
sokan felkeresték, kikérték tanácsát, a kiállításokon oklevelekkel, érmekkel, 
pénzjutalmakkal tüntették ki. 

1881-ben két minisztérium egyetértésével (a földm űvelődési és a közokta-
tási tárca) kinevezték méhészeti vándortanítónak Temes, Torontál, Krassó-Szö-
rény, Bács-Bodrog, Arad és Csanád megye területére, 1885-ben pedig országos 
méhészeti felügyelőnek. Az említett megyék csaknem minden falujában iskolai 
méheseket hozott létre, tartotta a kapcsolatot a legjobb termel őkkel, saját terve-
zésű  mozgókaptárakkal látta el őket Az egyik, a becskereki Torontálban közölt 
cikke szerint szerint (1891. XII. 25) az id ő  tájt Torontál megye adott legtöbb mézet 
az országban, utána pedig Temes megye következett 

Csaknem két évtizedes eredményes munka következménye volt ez. 
Időközben, 1873-ban, megalakította a Délmagyarországi Méhész Egyesüle-
tet (az országos egyesület hat évvel kés őbb, 1879-ben jött létre, a két egye-
sület egybeolvadására pedig 1892-ben került sor). 

Méhészeti szakíróként is ismer volt 1873-ban elindította az Ungarische 
Biene folyóiratot, 1877-ben pedig az első  magyar nyelvű  szakfolyóiratot, a 
Magyar Méhet Ebben az utóbiban kétszáznál több cikke jelent meg. Az éven-
ként sorra kerülő  buziási méhészeti tanfolyamon elhangzott előadásait 1884-
ben sajtó alá rendezte és A méhészet címmel kiadta. „Igazán csodálatos a méhek 
életrendje! — írja. — Amint az anya sejtről sejtre menve azokat bepetézi, sietnek 
a fiatal méhek a petéket saját testük melegével kikölteni. A méhek másik része 
vizet, virágport és mézet vegyít össze és ebből készíti a fiasítás tápanyagát Egy 
harmadik csoport a kibúvó fiatal méheket ápolja, ezek az ún. dajkák. A röpké-
pesek vizet hordanak a fiasítás és a kaptárakban m űködők számára. Amíg sok 
fiatal méh foglalkozik a fiasítás ápolgatásával, addig mások kénytelenek a 
lepkéket és a kapaárakat tisztítani. A legöregebb méhek pedig kirepülnek 
mézgyűjtésre, s gyűjtik is azt a legnagyobb szorgalommal..." 

A méhészet apostolának korai halála mély részvétet keltett szaktársai 
körében. Lelki szemeik előtt még sokáig látták, ahogy széles karimájú szal-
makalapjában naphosszat jár-kel gyümölcsfái közlt, vagy éppen a száraz 

504 



szamárganéjjal megrakott kézi füstöl őjét lengeti a méhkasok között, mint 
egy tömjénező  pap... 

• 	 KUSALYI JAKCSI LÁSZLÓ 
(XV. század) 

A középkori színes históriák közül is kiemelkedik Zsigmond király udvari 
vitézének, az „ország bárói" egyikének esete, életének egy különleges epiz ődj a: 
őt az uralkodó számunkra ismeretlen, de bizonyára hasznos szolgálataiért, 
esetleg csak pusztán politikai, illetve anyagi meggondolásból megajándékozta 
az Adria három gyöngyszemével: Bra č, Hvar és Korčula szigetével. Történt 
pedig ez 1417-18 között, azaz csaknem 600 évvel ezel őtt. Emberünket a horvát 
történetírás Ladislav Jak ču od Kušalja néven tartja számon. 

A magyar főnemes Dalmácia helytartójává („komesar Dalmacije") való 
kinevezésének tényét már a múlt században „kibányázták" a levéltárak 
mélységéből. A történelmi tanulmányokat is író geológus, Mednyánszky 
Dénes és az írásait olaszul közl ő  dalmát történész, Jakov, illetve Giacomo 
Boglić  idézte fel „Curvola, Lesina és Brazza grófjának emlékét, de részlete-
sebben az előbbieket is kiegészítve, Tardy Lajos, „a történelem magánnyo-
mozója” foglalkozott vele olvasmányos, A dalmát szigetek magyar kormányzója 
(1417-1418) című  tárcájában, amely egyik gyűjteményes kötetében is megje-
lent (Régi hírünk a világban, 1979). A világ négy sarkából leszüretelt „édes 
gyümölcsöket" rakta ezzel egy kosárba, illetve a könyv fedelei közé. „Bárho-
va vetődik a filosz, mindenütt megtalálja a magyar emlékeket" — közölte 
ezzel kapcsolatban Tardy Lajos. 

A három levendula- és fügeillatú szigetre az id ő  tájt két adriai városál-
lam vetett szemet: Velence és Dubrovnik. Az önkormányzatukat, ősi szabad-
ságj ogaikat féltékenyen őrző  szigetlakók, akik 1150 táján már önálló püspök-
ségbe tömörültek, a két rossz közül egy harmadikat, a messzebbiket válasz-
tották: Zsigmond király oltalmát kérték, s évi adófizetésre is kötelezték 
magukat. Jóllehet az uralkodó egy szorult pillanatában az ugyancsak neki 
adózó Dubrovniknak ígérte a három szigetet, s őt ideiglenesen birtokba is 
helyezte a városállamot, de nem csinált több gondot abból, hogy korábbi 
döntését megmásítja, s hűséges emberét ültesse a kormányzói székbe, illetve 
a szigetek birtokába. 

„Hogy miként kormányozta Jakcsi László a szigeteket — írja Tardy Lajos 
—, arra nincsenek adataink. Valószín űleg a három dalmát szigetnek Jakcsi 
részére történt adományozása nem cél, csupán eszköz volt arra, hogy a 
magyar vitéz minél könnyebben hajthassa végre a királytól kapott megbíza-
tást: a szigetek visszavételét Dubrovniktól és a dubrovniki adó behajtását. 
Zsigmond politikájába beleillett, hogy a három szigeten népszer űségre akart 
szert tenni; ez lehetett a magyarázata annak, hogy Jakcsi el őbb a szigetekre 
ment, és csak a szigetlakók fellázítása után jelent meg Dubrovnikban. 

A kalmárszellem, amint látjuk, nemcsak a híres városállamot hatotta át, 
hanem a királyi udvart is. 

Jakcsi László, a dézsmával felbatyuzva, már 1418 folyamán elhagyta 
„pünkösdi királyságát", s hazatért. A mediterráni kiruccanás után a levéltári 
források még csak egyszer említik nevét 1430-ban egy birtokvásárlás kap-
csán. Ahogy előbukkant, úgy el is tűnt a középkor homályában... 
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SZLADKOVICH MÁTYÁS 
(Zágráb, 1754. július 8. — Zombor, 1805. ?) 

A természetes képességekkel megáldott, szegény sorsú ifjú talentum-
nak a XVIII. században is f őleg az egyházi szervezetek biztosíthatták a 
továbbképzést, a felemelkedést. Ezt az utat választotta Szladkovich Mátyás 
is: 1771-ben, tizenhét éves korában belépett a jezsuitákhoz. Illetve pontosab-
ban: a „legkatolikusabb" katolikus szerzetesrend szemelte ki őt, a jófejű, 
szónoki tehetséggel bíró legénykét, s hozzáfogott tervszer ű  és hatékony 
kiképzéséhez, a fegyelem és az engedelmesség gyakorlásához, hogy Krisztus 
katonájaként minél jobban megállja helyét. 

Az alapos, 12-18 évig is eltartó, igéretes iskoláztatást azonban egy 
rendkívüli esemény derékba törte: XIV. Kelemen pápa 1773 nyarán pápai 
bullával kihirdette a jezsuita rend feloszlatását. A h űséges, de a végtelensé-
gig dogmatikus rend ugyanis az id ő  tájt nagy akadályokat gördített a kor-
szellemhez igazodni kívánó egyház elé, s így elérte azoknak a sorsa, akik 
szembekerültek az árral. Mária Terézia az évnek őszén hirdette ki a pápai 
rendeletet, s a rend magyarországi vagyona, beleértve egyetemének, három 
akadémiájának, 41 gimnáziumának és 7 konviktusának épületeit is, bekerült 
a Magyar kamara kezelésében lev ő  Tanulmányi Alapba. 

Ettől kezdve a nagy reményű  ifjú jezsuita világi papként folytatta 
pályafutását. 1773 végén a f őleg horvátlakta Dusnok (kalocsai járás) plébá-
nosa lett, majd Kalocsán és Szabadkán szolgált, végül 1785-ben Zomborba 
került, ahol húsz évig, azaz haláláig a helyi plébánia élén állt. Az egyházköz-
ségnek, birtokai lévén, tetemes jövedelme volt, úgyhogy ennek alapján a 
főispán kinevezte címzetes megyei táblabírónak, ilyen min őségben, azaz 
vagyoni helyzeténél fogva a napóleoni háborúk idején három lovaskatonát 
kellett kiállítania. 

Az utókor Zombor első  krónikaírójaként tartja számon Szladkovich 
Mátyást. Valóban, latin nyelv ű  feljegyzéseiben megörökítette a korabeli 
eseményeket, leírta a várost — utcáival, tereivel, házaival — s lemérte, hogy az 
egyik végét másiktól egy óra járásnyi idő  választja el. Dicsérte egészséges 
levegőjét, mély kútjainak jéghideg vizét, s közölte, hogy a városon keresztül 
kanyargó Mosztonga a nagy es ők idején levezeti a fölös vizeket. 

Erzékletes képet festett Zombor környezetér ől is: a nyugati részen 
fekvő  Sikaráról, a keletre es ő  telecskai dombok lankáiról, meredek párká-
nyairól, homokbuckáiról, a délre elterül ő, 900 holdnyi bükkszállási 
erdőkről, amelyeknek telepítését Markovics József városbíró nevéhez kötöt-
te, valóságos legendát teremtve alakjáról: az erd őt plántáló emberről, aki 
makkostarisznyával a vállán járja a terméketlen földeket. 

Szladkovich általában hajlott a szépítésre, olykor valóságos paradicsomi 
állapotokat festett a megyeszékhelyről. Az ígéret földjének, a b őség városá-
nak a képe tárul elénk, ahogy leírja a piaci sütőasszonyok illatos kenyérhe-
gyeinek látványát, a baranyai borok hordóinak sokaságát, az olcsó mez őgaz-
dasági termények alatt roskadozó asztalokat, a dunai halászok friss és vál-
tozatos portékáit. Túlzásaival, idillikus hangvételével mintegy ellensúlyoz-
ni kivánta azokat a kedvezőtlen véleményeket, amelyek éppen akkoriban 
keltek szárnyra, miután a zombori városvezet őség drága áron „megvette" a 
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szabad királyi város státusát, s ennek érdekében nagy kölcsönöket vett fel, 
amelyeknek visszafizetése évtizedekig nyomorította a lakosságot. 

Szladkovich helytörténeti feljegyzéseinek latin nyelv ű  eredetijét a 
Zombori Levéltárban őrzik, teljes magyar nyelv ű  fordítása pedig Gros- 
schmid Gábor tollából, a Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata 1894. 
évi Évkönyvében jelent meg. 

BORBÁS VINCE 
(Ipolylitke, Nógrád megye, 1844. július 29. — Kolozsvár, 1905. július 7.) 

Minden megemlékezésben, minden valamirevaló lexikoncikkekben meg-
találhatjuk róla a következ ő  megállapítást: a XIX. század legnagyobb magyar 
botanikusa volt, a korszerű  flóra- és növényföldrajzi kutatás megalapozója. 
Gyűjtő- és kutatóútjai során bebarangolta az egész akkori országot — a Kárpá-
toktól az Adriáig. Mintegy 2000 növényalakot írt le és nevezett meg, a latin 
mellett főleg népi eredetű  nevekkel, mivelhogy magyartanári oklevele is volt. 
Rendkívüli termékenységére utal az az adat, hogy 1870 és 1905 között csaknem 
900 dolgozata jelent meg. Könyveit ma is haszonnal forgatják a szakemberek 
(Pestmegye flórája, 1872; A magyar birodalom vadontermó rózsái..., 1880; Békés 
vármegyeflórája, 1881; Temesmegye vegetációja, 1884; A magyar homokpuszták nö-
vényvilága, 1886; Középeurópa, különösen Magyarország kaukkfüveinek ismertetése, 
1890;A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete, 1900 
stb). Nagy érdemei ellenére csak kés őn, élete végefelé kapott katedrát a kolozs-
vári egyetemen. Ő  szerkesztette és jórészt írta is a Pallas Lexikon botanikai 
részeit. 

Mivel a „hazai tájak" fogalma már jó ideje lesz űkült, vagy értelme 
megváltozott, újabban pedig az a tárgy, amelyet fedett, tovább töredezett, 
bomlott, nem kis elbizonytalanságokat okozva, el kell mondanunk, hogy 
Borbás Vince születésének 150. évfordulója kapcsán azokat a botanizáló 
útjait szedjük rendbe, amelyeket az egykori „déli részeken", a volt Jugoszlá-
via területén végzett, ahol a „hazai tájak" fogalmával újra bajok vannak. 

1873-ban három ízben járt Dél-Bánátban (Delibláti homokpuszta, Ver-
seci hegy), majd útját a Duna-völgyben folytatta egészen a Kazán-szorosig. 
„Ezek hazánk területének legérdekesebb pontjai, melyek a füvészt lebilin-
cselve vonzzák, s melyek a füvész fáradozásit dúsgazdagon jutalmazzák" — 
írja a Jelentés az 1873. évben Bánság területén tett növénytani kutatásokról című  
munkájában (Matematikai és Természettudományi Közlemények, 1873). Ő  
is megcsodálta a virágba borult bánáti bazsarózsát, amely „a lankás legel ők 
egyes hajlatait egészen kipirosítja", s els őnek írta le a Kazán-szoros szikláin 
őshonos sárga Tulipa hungaricát. Azt a növényt tehát, amelyet a török 
kertészek terjesztettek el, s tették „nemzeti" virággá, holott el őttük is díszlett 
ezen a tájon, de nem volt, aki „felfedezze", nemesítse. 

A hetvenes évek derekán Horvátországban találjuk, a Velebit karsztjai 
között, ahol sok egyéb faj mellett leírta a horvát szegf űt (Dianthus Croaticum) 
és a velebiti szegfűt (Dianthus velebiticus), majd a Fiume (Rijeka) tájain, a 
kvarnerói partokon és a szigetvilágban járt, így 1877-ben leírta Krk és Pag 
flóráját Stjepan Horvatić  akadémikus a Jugoszláv Enciklopédiában írt szócik-
kében elismerően méltányolja hozzájárulását a horvátországi flórakutatáshoz. 
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Összegező  munkáiban, így az izlandi zuzmó, a peremizs és a varf ű  megje-
lenési helyeinek, elterjedésének dokumentálása során számos horvátországi, 
szlovéniai és bánáti példát említ. A szerbtövis hazája és vándorlás című  tanul-
mányában (Természetrajzi füzetek, 1892) kimutatja, hogy a mediterráneumnak 
ez az őshonos vándornövénye a földkerekség minden mézejét bebarangolta: 
Európában egy ideig dél-amerikai szökevénynek tartották, Dél-Amerikában 
viszont, újbóli elterjedése alkalmából, óvilági eredet űnek vélték. Európában 
kétszer is elterjedt, legutóbb a XVIII. és a XIX. században. A dalmát tengerpartról 
indult, Szerémségben (Újlakon) 1797-ben, Szlavóniában 1808-ban, Dél-Bánát-
ban pedig 1832-ben tűnt fel. Vándorlásának tényeit Streim György, Szerém 
megye főorvosa közölte 1841-ben, Pesten megtartott el őadásában. „A szerbtövis 
épp oly kevésbé hazája ez az ország, mint ahogy a görögdinnyéjé nem Görög-
ország" — szögezte le Borbás Vince. Egyébként ezt a szívós burjánt nyelvünkben 
többféleképpen is nevezik: muszkatövisnek, svábkórónak, orosz bogáncsnak, 
a szegedi nagytájon pedig szervián tüsöknek mondják. De él a fehér-, ördög-
és birkatüsök változata is. 

SRÁNYI JÁNOS 
(Écska, 1803. november 4. — Budapest, 1874. júlus 10.) 

Apja az ismert bánáti Lázár család nagy kiterjedés ű  écskai uradalmának 
főgazdatisztje volt, következésképpen gyermekkorának sok óráját a kastély-
kert — a később oly híressé vált „erd ős kert" — ritkaságszámba men ő  fáinak, 
díszbokrainak árnyékában töltötte, meg hát a Bega-part homokjában, olykor 
iszapjában is. Iskolai tanulmányait Karlócán kezdte, ahová apja id őközben 
elszegődött a pravoszláv egyházfő  birtokainak kezelésére, majd Temesvá-
ron, Nagyváradon és Pozsonyban folytatta. Tizenhét éves korától, azaz a 
Szinnyei-féle lexikon megfogalmazása szerint „1820-tól élelmét maga kereste 
meg ifjabbak tanítgatása révén". 

A pesti egyetem jogtudományi karán nyert ügyvédi oklevelet 1828-ban. 
Fiskálisként önálló irodát nyitott, s az értékpapírokkal kapcsolatos peres 
ügyekre specializálta magát. Ez id ő  tájt, jórészt a reformnemzedék nagyjai-
nak működése nyomán, erőteljesebben megindult a kapitalista termelés, 
mégpedig a bécsi gazdasági politika akadályai és a magyar kormányszék 
felfogása ellenére, s ez a folyamat magával hozta a részvények, kötvények, 
záloglevelek és a váltók elterjedését, t őzsdei jegyzését és árfolyamának 
kialakulását. Az értékpapírok kiadásával az állam járt az élen, mivel nagy 
hiteleket vett fel, államkölcsönöket írt ki, megteremtve ezzel az államadósság 
fogalmát is. 1867-ig, azaz az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása el őtt 
ezeket a pénzügyeket szinte kizárólag Bécsben kezelték, azzal, hogy a terhek 
arányos részét Magyarországra vetették, az el őnyök nagyobb részét pedig 
maguknak tartották fenn. Ennek a szövevényes területnek lett az egyik els ő  
magyar szakértője Srányi János, véd őügyvédként peres ügyeket képviselt a 
Királyi Curia önálló osztályaként m űködő  Váltótörvényszéknél. Az állam-
adóságok és az állampapírok tárgyköréb ől merítette egy 160 évvel ezelőtt 
megjelent könyvének témáját is. (Státus-adósságok és státus papirosok érdeke-
sebb viszonzatokban és újabb adatok szerint, különös tekintettel az ausztriai finan-
tiára, előadta Srányi János, Pest, 1834). „Európának mai állásában a köz 
adosság olly tárgy, mellyre minden kormány, legkissebb lépéseiben is figye- 
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lemmel teként, gonddal ügyel... Ezen ok az, mellynél fogva mindenütt 
divatozik s. hatóskodik a Finantiai Tudomány... Ki figyelmét ide nem intézi, 
s ide tartozó esméretekkel nem bir, az el őtt értetlen és magyarázat nélkül 
marad korunknak sok jelensége..." — írja el őszavában. 

A szabadságharc bukása után, mint lojális, nem kompromittált jog és 
pénzügyi szakértő  a bécsi vízügyi hatóságok alá került Nagy Hevesi Tisza-
szabályozási Társulat vezérkarába került, azzal a feladattal, hogy az osztrák 
vízimérnökkel folytassa a Tisza megkezdett szabályozását. Az alig módosí-
tott Vásárhelyi-terv közép-tiszai átvágásának vezérárka viszonylag rövid 
idő  alatt, (1851-1866) között el is készült, amit jórész az 1855-1860 között 
felvett államkölcsön tett lehet ővé. E látványos látszateredmény után nagy 
hangú kijelentések hagzottak el a „szabályozás befejezésér ől". A „kincstári 
optimizmus" elterjesztéséhez a maga módján hozzájárult Srányi János is, 
főleg a hatóságoknak írt jelentéseiben, de nyilvános szerepléseivel, a Pesti 
Naplóban, Pester Lloydban, a Budapesti Hírlapban megjelent cikkeivel. 
„Költségkímélés végett" azonban elmaradtak az oly nélkülözhetetlen me-
derrendezési, fenntartási és partvédelmi munkák, de elhanyagolták a hul-
lámtéri szűkületek szanálását is, s ez csakhamar megbosszulta magát. 

Az 1867. évi árvízjelentés megdöbbent ő  képet rajzolt a szakmai hibák 
sokaságáról, a felel őtlenséggel határos „lakkozás" következményeir ől. Ek-
kor váltották le a társulati vezetőket, de Srényi Jánost ez a tisztogatás nem 
érintette, mert már korábban nyugdíjba vonult, az 1879. évi katasztrofális 
árvizet pedig már nem is élte meg, pedig ekkor nemcsak a Tiszavölgy 
legnagyobb városa, Szeged került víz alá, hanem végleg a hullámsírba került 
a Tisza-szabályozás eredményességér ől terjesztett kincstári fáma is. 

MÉSZÁROS LŐRINC 
(Megyaszó, Zemplén megye, ? — Kolozsvár?, 1514 őszén) 

Dózsa György parasztlázadásának, 1514 véres tavaszának és nyarának 
két Lőrinc papja is volt: az egyik egy váradi cseribarát, a Ferenc-rend mezít-
lábasainak egyike, aki már májusban, néhány nappal a nevezetes ceglédi 
nagygyűlés után, azaz a felkelés legelején bevette kereszteseivel Nagyvára-
dot, a másik pedig a ceglédi pap, aki mára budai táborban is egyik f ő  embere 
volt Dózsa Györgynek, s akit hívei még Nagybotúnak is neveztek, mivel 
kezében tartotta görcsös vég ű  fütykösét. 

Mindketten a huszita tanok követői voltak, antifeudális és egyház-
ellenes nézeteiket nem rej tették véka alá, de míg a váradi barát a huszitizmus 
mérsékeltebb irányzatához tartozott, a kelyhesekhez tartozott, addig a ceg-
lédi Lőrinc pap a radikálisabb szárnyhoz, a táboritákhoz húzott. Ó már 
nemcsak korlátozni kívánta a feudális rend kiváltságait, köztük az egyházét 
is, hanem tagadta azoknak létjogosultságát, ezen belül pedig az egyházi 
birtok és minden más vagyon meglétét. A kíméletlen leszámolás híve volt a 
„hitszegő  nemesekkel", állítólag ő  tüzelte Dózsát is a vezető  réteg ellen, 
mivelhogy azok „ártani vágyó kezekkel fölkeltek, hogy bennünket üldözze-
nek, háborgassanak és zavarjanak", ahogy azt a parasztfelkelésre felszólító 
ceglédi kiáltványban megfogalmazta (1514. május 18.). 

Mivel szentül meg volt győződve a parasztok igazában, tanait nagy 
fanatizmussal, olykor er őszakos módon is terjesztette. Eszméi főleg a Délvi- 
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déken — Bács-Bodrogban, Szerémségben, Csanádban és a Temesközben — 
eresztettek mélyebb gyökereket, ennélfogva a parasztháború itt bontakozott 
ki legvéresebb formájában, s a visszacsapás is a legszadistább eszközökkel 
történt. Horváth Mihály történész szerint „sehol sem volt leleményesebb 
iszonyaiban a nemesség kegyetlensége", mint ezen a tájon. 

Lőrinc pap 2000 ceglédi paraszttal vonult le a déli végekre, s részben 
irányítója, részese, részben pedig szem- és fültanúja volt az itteni harcoknak: 
Nagy Antal több szerémségi várost és várat vett be, Bordás pap néhány 
bácskai nemesi udvarházat perzselt fel. Nagy Radován pedig Becse és Becs-
kerek várát hódította meg. Az események gyors alakulása miatt a paraszt-
mozgalmak szellemi vezére és ideológusa egyre több katonai feladatot ka-
pott, így a döntő  temesvári csatában a paraszthad balszárnyát vezette. E 
gyászos végű  csatában Dózsa Györgyöt elfogták, tüzes trónra ültették, 
Lőrinc pap viszont, ellenfeleinek nagy bosszúságára egérutat nyert, Bácská-
ban a megtépázott sereg élére állt, Apatin táján könnyebb fejsebet kapott, s 
híveivel együtt újra menekülni kényszerült. Biharban t űnt fel, Szapolyai 
János erdélyi vajda hadaival vette fel az egyenl őtlen harcot, fogságba esett, 
s ezzel a parasztlázadás utóvédharcai is befejez ődtek. 

Lőrinc pap halálának körülményeir ől nincsenek biztos adatok, de nem 
kell kételkedni abban, hogy válogatott kínzások között lehelte ki ő  is a lelkét, 
akárcsak a parasztlázadás többi vezére. Az egyik változat szerint „az erdélyi 
vajda Zilah környékén nyárson sütötte meg", egy másik forrás szerint „mág-
lyatűzön égette el Kolozsváron". 

A mi tájainkon élő  hagyomány szerint nem Erdélyben, hanem a Bács-
kaságban halt meg, nem sokkal a temesvári csata után „ég ő  fáklyaként 
dobták le az urak a bácsi vár tornyából" (Lehet, hogy összetévesztik Borbás 
pap sorsával, akit valóban kitaszítottak a háj szentl őrinci kolostor tornyából.) 
De makacsul tartja magát az a legenda is, hogy sohasem került kézre, valahol 
az erdélyi havasokban talált menedéket, s várja az alkalmat, hogy visszatér-
jen és a parasztok élére álljon. Medd ő  reménykedés volt ez akkor is, kés őbb 
is, hiszen Werbőczi István Hdrmaskönyve kimondta a jobbágyság földhözkö-
töttségét, s Mohács is csakhamar bekövetkezett, mintegy igazolva Laskai 
Osvát szavait: „Ó, Magyarország, elhagyott téged az igazság, elpusztult a 
méltányosság, mindent elöntött a romlottság." 

KOSZTOLÁNYI ÁGOSTON 
(Csantavér, 1824. augusztus 21. — Szabadka, 1895. szeptember 27.) 

A Kosztolányi família bácskai származásfája elég nagy biztonsággal 
kirajzolható Kiss Ferenc (Adalékok Kosztolányi életrajzához. Uzenet, 1985. 2-3. 
szám) és Virág Gábor (A Kosztolányiak Topolyán. 7 Nap, 1992. november 13. és 
20.) családtörténeti kutatáásai alapján. A költ ő  első  ismert őse, Kosztolányi 
János, a dédapa, 1793-ban született Nyitra vagy Bars megyében, s serdül ő  
legényként, feltehet ően a XIX. század első  évtizedében került Topolyára 
testvérének (vagy nagybátyj ának) véd őszárnya alá, aki 1800-tól a mezőváros 
káplánja volt, 1805-től pedig plébánosa. 

A költő  dédapja, Kosztolányi János Topolyán alapított családot és hat 
gyermeke közül öt itt is született. A hatodik, Kosztolányi Ágoston, a költ ő  
170 évvel ezelőtt született nagyapja, Csantavéren jött a világra, ahol a család 
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egy ideig tartozkodott a csantavéri jegyz őnél, akinek egy Kosztolányi lány 
volt a felesége. 

Egyik forrásunk szerint Kosztolányi Ágostont vándorszínészként érte 
a szabadságharc kirobbanása, de hogy melyik társulatnál szeg ődött Thalia 
szolgálatába, azt nem tudjuk. 

1848 októberében önkéntes, majd őrmester a Nagyváradon megalakult 
27. honvédzászlóaljban. Alakulata az erdélyi hadszíntérre került, ahol no-
vember 20-án hadnaggyá léptették el ő, 1848 januárjában pedig főhad-
naggyá. A századosi kinevezés Temesközben találta, s itt érte a szabad-
ságharc leverése is (Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai, 1988). 

A bukás után az emigrációt választotta: Kossuthal megjárta Törökorszá-
got, majd az Amerikai Egyesült Államokba került, ahol egyebek között az 
emigránsok könyvtárosa volt. Császári kegyelmet kapott és 1857-ben visz-
szatért Topolyára. A hatvanas évek legelején már Szabadkán találjuk, ahol 
rőfösüzletet nyitott. A családi hagyomány szerint „színes pántlikákat, csip-
keholmikat mért rőffel a parasztasszonyoknak". A nagyanya, Kosztolányi 
Ágostonné Kádár Rozália emlékezetébe különösen az a részlet vés ődött, 
hogy félj ének „a magyaros főkötőkkel volt nagy sikere, abból lett ez a ház." 
(A Damjanits utcai házról van szó, ahol a költ ő  született, s amelynek helyén 
most a Pátria szálló áll.) 

Kosztolányi Ágoston szerény, de mégis tisztességes helyet vívott ki magá-
nak Szabadka kereskedelmi világában. Jó hírét szabadságharcos múltja (a hon-
védegylet egyik vezető  tagja volt), nemesi származása és világlátottsága még 
csak öregbítette. Nagyobb vagyonra azonban nem tett szert, fiát, Arpádot, a 
költő  édesapját, nem kis anyagi áldozatokkal jutatta tanári oklevélhez. 

A kiegyezés után hivatalnoki állást vállalt: a helyi kereskedelmi és 
iparbank pénztárosa lett, innen ment nyugdíjba is. 

Dévavári Zoltán megállapítása szerint a „történelem, m űveltség és a 
nagyvilág első  üzeneteit a Kosztolányi nagyapa közvetítette az unokához" 
(A motiváló otthon. Üzenet, 1985, 2-3. szám). Valóban, Kosztolányi Dezs ő  
írásaiban nagy szeretettel emlékszik meg nagyszüleir ől általában, az apai 
nagyapáról külön is. A vézna, beteges kisfiú szemében ő  volt a „daliás" 
öregapó, akinek hősi múltját külső  jegyek is megerősítették: a Kossuth-sza-
káll, kardvágás helye a homlokán. 

A nagyszülők lakásában „otthon volt az otthon kötelezettségei nélkül", 
ezért gyakran „átszökött" hozzájuk, hogy elmerüljön a „nagyiék" szere-
tetének végtelenségében. „Micsoda kitüntetés itt ebédelni, f őképp aludni a 
széles kereveten, s hallgatni, amint Pet őfi Sándorról beszél, aki őrnagy volt 
Bem hadosztályában, ahol ő  százados volt" - írja nagyapjára emlékezve 
Kosztolányi a Bölcsőtől a koporsóig című  könyvében. 

A nagyapa és az unoka kapcsolatait az ő  esetében is „belső  fény" hatotta 
át, kölcsönösen bearanyozva egymás életét: az egyiknek az elejét, a másik-
nak a végét... 
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i 	si 
ALKOTOMLIHELY  

SZŰCS FERENC 

HIPOTÉZIS AZ EMBERI GONDOLKODÁS ANATÓMI-
ÁJÁRÓL 

Gens humana ruit per vetitum nefas. 
(Horatius) 

Az emberi nem tilosba rohan — a horatiusi intelem nemcsak hogy idejét nem 
múlta, de az utóbbi id őkben egyre időszerűbbé lesz, s az évezredek távlatá-
ból sajnos egyre inkább a mához szóló üzenetként értelmezhetjük Mert az 
egészséges gondolkodásnak örvendő  ember — ha még akad ilyen ebben a 
térségben — kénytelen a döbbenett ől és a szánalomtól megátalkodva, a 
huszonegyedik század küszöbéről értetlenül és tehetetlenül szemlélni az 
„ép testekben gyengélked ő  szellemek" veszedelmes színjátékát. 

Tehetetlenül, mert egy olyan szellemi kolerajárvány korát éli, amelyben 
a gyenge, de főképp a beteges szellemek a tömeges fertőzés áldozatai lesz-
nek Es amelyben csak az er ős immunrendszerű  gondolkodásnak van némi 
esélye a túlélésre, ha szerencséje lesz fizikailag túlélni e hosszadalmasan 
átvonuló járvány reménytelen időszakát. 

A térségünkre jellemző  járványveszélyeket pedig mindaddig nem te-
kinthetjük átmeneti jelenségeknek, amíg a világ figyelmét képtelenek le-
szünk e betegségek diagnosztizálására és gyógykezelésére terelni. Amíg 
képtelenek leszünk ráébredni arra, hogy e konfliktusokat nem csupán az 
épelméjű  embercsoportok látszólag természetes érdekütközései váltják ki. 
Hogy az ellentétek kiélezésében nem az egyszer ű, józan elhatározások 
játszanak döntő  szerepet. Ennél sokkal mélyebb okokról van itt szó. Mert 
ahhoz, hogy az igazi és becsületes emberek hosszú távon id őtálló egyezte-
tésének lehetőségét felismerni képesek legyünk, az egészséges gondolko-
dás, a gondolkodás erőteljes szelleme szükségeltetik. 

Ezért hát az emberiség elsőrendű  feladata, hogy az egészséges gondol-
kodás szellemét ápolja, tudatosan fejlessze, és terjessze ki a kevésbé remény-
telen, tévelygő, de még megmenthető  tömegekre is. Hogy id őben felismerje 
a beteges, gyenge és féler ős szellemek lappangó hatalomvágyát és megaka-
dályozza azok hatalmi törekvéseinek kibontakozását. 

Mivel az emberiség minden tagja elvitathatatlanul felel ősséggel tarto-
zik a békés fejlődés lehetőségeinek védelméért, a békeihletés ű  folyamatok 
biztonságáért és azok ápolásáért, úgy minden ember feljogosítva érezheti 
magát, hogy e folyamatokat a maga szerény eszközeivel el őmozdítani, meg-
gyorsítani segítse. Sőt, nagyon is üdvözítő  lenne az emberiség számára, ha 
e segítő  szándékú elhivatottság tömegmozgalommá fejl ődhetne, az ép em-
beri gondolkodás kikristályosodásának, az igazi emberi értékek felismerésé-
nek és a helytálló tartós értékrend megvilágításának szolgálatában. 
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Ennek jogán tehát magam is kísérletet teszek, a saját elképzeléseim 
alapján, metaforikusan szemléltetni az emberi gondolkodás anatómiáját, 
melynek helytállóságát maga az élet fogja majd vagy meger ősíteni, vagy 
megdönteni. 

Az emberi gondolkodás szelleme eredend ően fejlődik. Ám az ember 
mint egyén fejlődésével párhuzamosan, annak gondolkodásszelleme körül 
— mely eredend ően szabadságra vágyik — lerakódás útján korlátok emelked-
nek. E korlátok falai pedig nem másból, mint az emberi gyarlóság elemeib ől 
épülnek fel. 

Az inercia törvénye szerint az alsó rétegeket a súlyosabb, durvább 
elemek képezik (önzés, erőszak, kapzsiság, alattomosság), a középrétegek a 
kifinomultabb elemekb ől (kétszínűség, szolgalelkűség, irigység, féltékeny-
ség) épülnek, míg a fels ő  régiókban már a cizelláltabb elemek (hazugság, 
elbizakodottság, hatalomvágy, önteltség, gőg stb.) kapnak helyet. 

A gondolkodás szelleme, nagyságától és erejét ől függően a korlátok 
kialakulását meggátolhatja s így szabad marad, vagy ledöntheti a korlátok 
falait és kiszabadul. De meglehet, hogy a falakat ledönteni képtelen, s így 
kúszással igyekszik kiszabadulni, miközben a falakban is kénytelen gyöke-
ret verni és onnan szívni táplálékát, egyre inkább elhagyva az igazság talaját. 
A beteg és csenevész szellem tehetetlenségében foglyul ejtve, örökös rabság-
ra ítélve, teljes bezártságban sínyl ődve tengeti vegetáló életét. 

A gondolkodás szelleme minél erősebb, minél hatalmasabb, nemcsak 
hogy a korlátokat dönti le könnyebben, de saját fészkéb ől is annál rövidebb 
idő  alatt, annál nagyobb távokat képes bejárni. 

A fent véleményezett felfogásból kiindulva a gondolkodás szellemeit 
alapjában véve tehát két f őcsoportba sorolhatjuk: a szabad nagy szellemek 
és a korlátolt szellemek csoportjába. 

E felismerések szemléltetése után térjünk át az emberiséget gondbaej tő  
és veszélyeztet ő  korlátolt gondolkodásokat vezérlő  szellemek jellemzésére, 
rávilágítva azok felismerhetőségének tüneteire. 

Mivel tudjuk, hogy a burokszerű  korlátok között teng ődő  tehetetlen 
gondolkodástól a korlátoltság fels őbb régióiban pipiskedő  szellemekig vég-
telen sok átmeneti fokozat lehetséges, ezért csupán néhány f őbb szegmen-
tumot emelnénk ki a korlátoltság széles skálájából, eleve kihagyva a vegetáló 
szellem elemzését. 

Maradjunk hát a gyenge, a féler ős és a középerős szellemeknél. 

A GONDOLKODÁS GYENGE SZELLEME 

Mivel ez esetben a korlátok falai túl magasak, a világban végbemen ő  
történésekről információkat csupán a beszűrődő  hallomásfoszlányokból 
kapja, de azokat meglátni és felismerni képtelen. Ezért csak a hangokra 
reagálva a tömeghisztéria hálás nyersanyagaként könnyen a romlott politika 
szolgálatába állítható, ahol pusztításra, rombolásra, fosztogatásra és egyéb 
erőszakos cselekedetekre igen alkalmasnak bizonyul. Mindez attól függ ően, 
hogy a korlátfalak alsó rétegeinek mely elemeib ől táplálkozik. Ez a csoport 
a bűnözésre hajlamosak kategóriáját öleli fel, mely el őszeretettel feldúl 
mindent, ami útjába kerül, kivéve a munkát, amit, mint ördög a feszületet, 
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messziről elkerülni igyekszik. Teszi mindezt az ingyenél ő  életmódot bizto-
sító könnyű  zsákmányok kecsegtet ő  reményében. 

A FÉLERŐS SZELLEM 

Ez a kategória már a falak félmagasságának elemeit is elérni és ott 
gyökeret verni képes. Ezekben a régiókban találhatók a kétszín űség, szolga-
lelkűség, alattomosság stb. elemei, melyek arra alkalmasak, hogy az önma-
gukat fölülmúlni vágyó kicsiny középszer űségek segítségükkel átvehessék 
és továbbítsák a felsőbb hazugságokat és hogy azt megjutalmazandó, szá-
mukra hozzáférhetővé váljon a ki tudja, milyen fokú hatalom is. 

Ezen a szinten a gondolkodás szelleme, kedvez ő  társadalmi körülmé-
nyek közepette már arra is képes, hogy bizonyos ismeretek felhalmozásával, 
elraktározásával a doktori, s őt az akadémiai címet is kiérdemelje gazdája 
számára. 

Az így felhalmozott és elraktározott ismeretek természetszer űen csak-
hamar kalírozásra ítéltetnek a szellemi áramlás egyirányúsága és kampány-
szerűsége következtében, de ettől függetlenül az említett címek életfogytig-
lan megmaradnak. 

Bár az információk beáramlása els ősorban hangok útján történik, de felpi-
piskedve e szellem bizonyos kitekintésre is alkalmas, ám kirepülni képtelen. 

Ebből eredően tehát a többletinformáció mint szükséges plusz beáramlása 
főleg közvetítés útján történik, ezért igen lassan és megkésve érkezik. Az e 
csoportba tartozó középszer űséget bizonyos mértékben metafizikai korlátok is 
terhelik. Például amit nem ismer, az számára nem is létezik, mármint más népek 
kultúrája, nyelve, tudománya, szokása stb. számára annyit ér, amilyen mérték-
ben azt megismerni magának fáradságot vett. Az effajta fáradság pedig e gyenge 
képességek számára igen nagy megterhelést jelent 

Ezzel szemben az „egykönyvű  ember" példájára mindenek fölé emeli 
és másokra ráerőlteti saját „kultúrája" egyedül üdvözít ő  értékeit. 

Szellemi képességeinek határa elmosódik el őtte, s ezért képességeit 
messze túlhaladó feladatokra is vakon vállalkozni kész. A felülr ől eredő  
bizalmat boldogan azonosítja saját képességeinek elismerésével. Térben 
csupán annyit képes belátni, amennyire futja egy-egy kacsaszárny-próbál-
gató ugrással, időben pedig csak a múltat és a jelent ismeri, mert számára a 
jövő  nem más, minta megkövült örök jelen. 

Ha magát nehézségekkel, ellenállásokkal szembetalálja, a tudás éget ő  
hiányában a hatalmi tekintéllyel, fölényes határozottságot megjátszva, szi-
gorú parancsokkal igyekszik azt pótolni. 

Amennyire hűséges és megbízhatóa hatalom kiszolgálásában, ugyanolyan 
meggyőződéssel képes a bukott hatalommal szembeszegülni és azt letiporni. 

A nagyok gyámolításával dics ővé varázsolt múltját újra meg újra saját 
sikerélményeként éli meg. És ha mások azt netalán kétségbe vonni merészel-
nék, a kételkedőket a leggyűlöltebb ellenséggé kinyilvánítani hajlamos. 

A GONDOLKODÁS KÖZÉPERŐS SZELLEME 

A gyarlóság korlátait saját erejéb ől képtelen ledönteni, ezért az igazság 
talaján kívül még mindig annak falaiban is gyökerezik. Amennyiben a 
hatalomvágy, gőg, elbizakodottság és hazugság bevetésével képes az er ősza- 
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kot és a szolgalelkűséget saját szolgálatába állítani, politikai téren a legma-
gasabb hatalmi pozíciókat is átmenetileg elérni alkalmas. 

Annak függvényében, hogy milyen arányban állnak a korlátok fels ő  
rétegeibe és az igazság talajába vert gyökérzetei, a nagy szellemek segítsé-
gével még a korlátok kisebb-nagyobb mérték ű  megrongálására is alkalmas-
nak bizonyulhat. Ebből kifolyólag a népszerűséget igyekszik elnyerni és 
azáltal a hatalom kilátásait iš növelni, s őt azt megragadni is sikerülhet neki. 

Jellemző  rá az ingatagság, a bizonytalanság, a kompromisszumok válla-
lása, a radikális újításoktól, áttörésekt ől való rejtett félelem; a korszer űsített 
status quo átmentése és meg őrzése; a félig ledőlt korlátok kísértése és a 
frissen kitágult horizont csábító hatásának kett őssége stb. 

És mivel a bizonytalankodó magatartás a tömegek bizalmának gyengü-
léséhez vezet, így az elkerülhetetlen bukás el őbb-utóbb bekövetkezik. 

Bizonyos esetekben a vélt saját igazságát, más esetekben a hazugságot 
is nagy magabiztossággal mozgósítani merészkedik, ám az er őszakot vagy 
megfélemlítésként helyezi kilátásba, vagy csak végs ő  kétségbeesésében té-
továzva alkalmazza. E magatartás csak akkor feltételezhet ő, ha e szellem 
középszerűségében nem fedezhet ők fel bizonyos patológiai tünetek is. 

Teljesen más a helyzet, ha e szellemkategóriák az er őszak eszközének 
közvetlen birtokosai és ezáltal hosszú id őn át előjogokhoz, kiváltságokhoz 
szoktak. Ez esetben, különösképpen ha e kiváltságokat veszély fenyegeti, a 
szokványosnál eltérő  módon, most kivételesen az erőszak, a kölcsönösség 
elve alapján a hazugságokhoz folyamodik segítségért, hogy magát minden 
áron igazolni próbálja. 

A GONDOLKODÁS NAGY SZELLEME 

Kivívja magának mindkét irányú áramlás teljes szabadságát, bejárva így 
az őt körülvevő  széles teret és id őt egyaránt. A múlt felhalmozódott tapasz-
talataiból a jöv őre is következtetni képes, miközben az id ő- és térbeli áramlás 
szabadsága őt magát szüntelenül erősíti, edzi, nemesíti és újabb, egyre 
nagyobb teljesítményekre teszi alkalmassá. 

Minél hatalmasabb, annál nagyobb fokú jótékonyság jellemzi az embe-
riség békés fejlődésére gyakorolt hatása útján, mivel e szellem nagyságát és 
erejét éppen jótékonysága tölti meg értelemmel. 

Szabad áramlásával nem csupán az ismeretek begy űjtésére és halmozá-
sára képes, de képes azokból felismeréseket meríteni, következtetéseket 
levonni, a jelenségekb ől törvényszerűségeket megállapítani és új elmélete-
ket felállítani. 

A törvényszerűségekből következtetni tud olyan értékek létezésére is, 
amelyek számára még ismeretlenek, de azok megismerése nélkül nem hoz 
ítéletet értékeik nagyságáról. 

Saját képességeinek megítélésében a szerénység és objektivitás jellemzi, 
ezért saját szellemi értékeinek határát élesen meg tudja húzni. 

Bátran kiáll gondolatainak védelmére, de reálisan számolni képes az 
előtte álló akadályokkal, buktatókkal is. Er ősen hisz a fejlődésben, a hala-
dásban, a változékonyságban, s így saját gondolatainak id őtállóságát is 
képes felmérni. 
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Gondolatmenete bár emberközpontú, de e folyamatokat képes végtelen 
hosszú távlatokban el őrelátni, oly módon, hogy az őt körülvevő  természet 
világát úgy rendeli saját érdekeinek alá, hogy annak rendje és egyensúlya 
fel ne boruljon, mert az saját pusztulásához vezetne. 

Csak a nagy és erőteljes gondolkodás szelleme képes arra, hogy a 
kevésbé erős szellemeket is megerősítse és hozzájáruljon azok korlátainak 
ledöntéséhez, a szabaduláshoz. Ebben jelent ős szerepe van a külső  hatáso-
kat befogadó szellem erejének is, mivel erre csak a középer ős, de megtévesz-
tett szellem alkalmas. 

E súlycsoportú szellem ez idáig legf őképpen a tudomány és a művészet 
talaján tudott érvényesülni, de annál kevésbé a politika talaján. Ez logikusan 
azzal magyarázható, hogy amíg az előbbi a tömegek előzetes megnyerése 
nélkül is kibontakozhatott, addig az utóbbi csak a tömegek támogatásával 
érvényesülhetett. Tehát az üres ígéretek már magukban is elegend őnek 
bizonyultak a tömegek megnyeréséhez, a nagy szabad gondolatok elnyomá-
sához. Az utóbbi években, évtizedekben azonban örömmel tapasztalhatjuk, 
hogy ezen ellentmondások felismerésének térhódítása feljöv őben van a 
világon, főleg az újabb nemzedékek körében. 

Ugyanis az emberiség korosodásával és népesedésével az egészséges 
gondolkodásúak tábora is egyre népesebb lesz. Ez a jelenség els ősorban 
tömbökben, de ugyanakkor szórványban is az egész világon megnyilvánul. 
Hogy az emberiség korosodásával egyre népesebb lesz a bölcsen gondolko-
dó fiatalok tábora, ékesen bizonyítja azt a paradoxnak látszó megállapítást, 
hogy az emberiség életkorának szempontjából, egy adott időben, egyre több 
unoka rendelkezik nagyobb bölcsességgel, mint a nagyapák, mivel az uno-
kák az emberiség érettebb korát érik meg és élik, mint nagyapáik, vagyis az 
idősebb emberiség tagjaiként rendszerint túlélik nagyapáikat. 

E felismerések birtokában végre elvárhatnánk a „világatyáktól", ne 
késlekedjenek tovább annak felvállalásával, hogy az emberiség bölcsebbé 
válásának lassú folyamatát szervezettebben meggyorsítsák, a bölcsebbek 
táborát gyarapítsák, végül pedig a gyengécske, de főleg a gyengélkedő  
szellemeket a bölcsek ellenőrzése és irányítása alá vonják 
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GAJDOS TIBOR 

A TAVASZ TÁRLATAI 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

Már többször említettem, hogy vidékünkön a modern formatervezés elha-
nyagolt terület, melynek nem a m űvészi tevékenység, hanem az ipari forma-
tervezés vallja kárát. Ezért is véltem örvendetesnek annak idején két képzett 
formatervező  egymás után nyíló kiállításának bejelentését. Am, mint aho-
gyan rövidesen kitűnt, a két alkotó, a fiatal Vesna Šef čić  és régi ismerősünk, 
Milenko Vuksanović-Čiča nem ezen elhanyagolt ágazat művelőiként, ha-
nem festői munkákkal léptek a szabadkai közönség elé. 

A Palicson él ő  Vesna Šefčić  1994. március 29-én a Gerontológiai Központ 
Zrenjanin utcai klubjában nyitotta meg mintegy harminc „festményének" 
tárlatát. Az idéz őjeleket nem kell lekicsinylésként felfogni, csupán arról van 
szó, hogy a szokatlan módon formátumuk szerint osztályozott, többségük-
ben kombinált technikával megvalósított munkák jellege nehezen meghatá-
rozható. Még abban sem lehetünk biztosak, hogy a termek falaira képeket 
helyezett el a fiatal m űvésznő; ezek egyszerűen dekoratív jellegű  munkák, 
melyek külső  és belső  vonalai kidomborított, aranyozott vonalakkal vannak 
szegélyezve. Annyi bizonyos, akárhová soroljuk is őket, ezek az alkotások 
nagyszerűen díszítik a klub helyiségeit, színeik és alakzataik der űt és ele-
venséget árasztanak ebben a környezetben. Lehetséges, hogy Vesna Šef čić  
nem is kívánt ennél többet vagy valami mást nyújtani. Egyébként azok a 
munkák tekinthetők sikeresebbeknek, melyeknél a színfoltok simán eldol-
gozottak, és kevésbé érezhet ő  az ecsettel történ ő  festői szándék. A tárlat 
gazdag anyagát — úgy mellékesen — néhány színezett ékszerterv egészíti ki. 

Milenko Vuksanović, a tapasztalt grafikai formatervez ő  esetében egé-
szen más a helyzet. Ő  már számos alkalommal lépett munkáival a közönség 
elé, de csak elenyészően ritkán prezentálta az iparm űvészet terén kifejtett 
munkásságának eredményeit. Ezt tapasztalhattuk az 1994. április nyolcadi-
kán megnyílt kiállítása alkalmával is, amikor a Képz őművészeti Találkozó 
szalonjában több mint negyven monotípiáját mutatta be a közönségnek. 
Vuksanović, aki az elmúlt évtizedekben a látott világ élményeib ől merítette 
témakörét, és intim rajzok és sokszorosított grafikák m űvelőjeként lett is-
mertté, már egy előbbi, az Art kiskávéházban megrendezett kamaratárlaton 
jelezte, hogy az új utak keresése ösztönzi alkotásra. A valóságábrázolás 
helyett távoli vidékekre és múlt időkre, talán a gyermekkorára visszavezet-
hető, mélyen belevésődött, de annál nagyobb erővel feltörő  intim élményei 
kerültek vulkánszerű  erővel a felszínre. Elvont, vagy csaknem teljesen el-
vont álomtájak és alázúduló vulkánkövek bukkannak fel azokban a mun-
kákban, melyeket Monotípiák címmel állított ki a Találkozó szalonjában. Egy 
kritikai beszámolónak nem lehet célja az alkotó technikai titkait kutatni, 
mégis nehezen magyarázható az a lazúr, akvarelles, olykor aláfolyó festék-
réteg monotípiává való átlényegítése, ami ezeken az alkotásokon tapasz- 
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talható. Annyi azonban bizonyos, hogy a cím nélküli, de magyarázatra 
amúgy sem szoruló foltok, vonalak és olykor egymáson átüt ő, legtöbbször 
visszafogott, és csak nagy ritkán eleven színek tökéletes szakmai felkészült-
ségre utalnak. És éppen ez a tény teszi lehet ővé Vuksanović-Čičának, hogy 
kifogástalan, hatásos és színvonalas alkotásokkal álljon ki a közönség és a 
kritika színe elé. 

Nehéz szívvel, de a valóság feltárásának szándékával kell kimondani, 
hogy Szabadka a tragikus sorsú m űvészek városa. Mára múlt század végén 
Szabadka első  képzőművészeti kiállításának megrendezője, az itt született 
Mesterházy Kálmán fest őművész önkezével vetett véget életének. A máso-
dik világháborús 1941-ben a hányatott élet ű  Farkas Béla a palicsi villa-
mossíneken tántorgott a halálba. 1944-ben Csincsák Elemér budapesti kiál-
lításának előkészülete idején légibombázás áldozata lett. Huszonhárom év-
vel később az élet problémáival megküzdeni képtelen, érzékeny lelk ű  Wink-
ler Imre önszántából hagyta el sorsának küzd őterét... Amikor a m űvészek 
tragikus sorsát említem, nem kizárólag az öngyilkosságokra vagy az er ősza-
kos halálra gondolok. Tragikusnak tekintem azt a m űvészsorsot is, amikor 
még életében le kell mondani az alkotás semmivel sem összehasonlítható 
öröméről. Amikor le kell tenni az ecsetet, a mintázófát, a vés őt, amikor 
időnap előtt el kell búcsúzni a színek és a formák világától. Hiszen Oláh 
Sándor csaknem teljesen vakon és siketen verg ődött életének utolsó évei-
ben, a fiatal Sáfrány Imre megbénulva, er őtlenül ágyhoz kötve várta hosszú 
időn át sorsának megpecsétel ődését, de Hangya András utolsó évei sem 
voltak kevésbé fájdalmasak az el őbbieknél: néhány elkezdett és soha be nem 
fejezett vászon és kicsiny rajzocskák jelezték betegségének és szenvedésé-
nek végkifejlődését. 

Kuvikhang szólalt meg belőlem, még élő  művész sorsa felett siránko-
zom? Mit tehetek, ez a kegyetlen valóság, mert nem minden alkotó egyéni-
ségnek jutott osztályrészül az a szerencse, hogy mint Milan Konjovi ć, úgy-
szólván életének utolsó napjáig alkothasson. Almási Gábor sem jelenhetett 
meg azon a retrospektív kiállításán, melyet szül ővárosában, Kanizsán, 1994. 
április 23-án a mozi el őcsarnokában nyitottak meg. A JMMT helyi tagozata 
és a Cnesa szervezésében megrendezett tárlatra életm űvének 39 (fotókkal 
kiegészített) darabját küldte el a Szabadkán él ő  súlyos beteg művész, aki 
néhány éven át a szobrász számára legérzékenyebb pontját, a kezét támadó 
betegség ellen dacolva igyekezett engedelmességre bírni a satuba fogott 
fadarabot, hogy abból kihámozza az általa elképzelt formát, de a mintázófát 
sem dobta félre mindaddig, míg képes volt belevájni az agyag engedelmes-
kedő  testébe. Új munkákat már nem küldhetett Kanizsára, de a város lakói-
nak mégis élményt nyújtó anyagot prezentált. Hiányoznak ugyan a na-
gyobb művek, a legkiválóbb portrék, melyek szállítása nehézségekbe ütkö-
zik és kockázatos, de a remek terrakották, mint amilyen például az Ülő  kofa, 
a Falusi asszony, a Két ló vagy az Andri ć-portré, Sáfrány Imre és Winkler Imre 
gipszfeje, meg aztán a fába vésett nagyszer ű  munkák (a Hársfa spirális, a 
Juhász, a Tragikus spirális, a Táncosnő  stb.) egész sora képviseli azt a sokoldalú 
Almási Gábort, aki immár hat évtizede szolgálja e vidék képz őművészeti 
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kultúráját az igaz emberek szerénységével és alázatával. Köszönjük a szer-
vezőknek, hogy még egyszer lehetővé tették e kiváló szobrász munkáinak 
bemutatását és értékelését. 

És mindannyian kívánjuk miel őbbi felépülését. 

A Q csoport különleges helyet foglal el Szabadka képz őművészeti 
életében: miután számos amat őr csoportosulás feloszlott, Török István és 
Szalma László igyekeztek az autodidakta és amat őr alkotók legjavából egy . 

új csoportot létrehozni, és ez a törekvésük sikerrel járt. Napjainkban a Q 
csoport olyan társulás, mely a hivatásos és amat őr egyesületek között he-
lyezkedik el, körükhöz pedig olyan egyéniségek is csatlakoztak, akik a 
hivatásosak egyesületének tagjaiként is megállnák a helyüket. Ezt a nézetet 
bizonyítja a csoport tizenegyedik közös kiállítása, mely 1994. április 23-án a 
Moda (egykori Standard) áruház földszinti helyiségében nyílott meg. A 
tizenkét kiállító ugyan nem egészen azonos faj súlyhoz tartozik, de a prezen-
tált bőséges anyag átlaga egy elfogadható m űvészi nívót képvisel. 

A „mezőnyből" elsősorban Pósa Ede két olajfestményét kell kiemelni, 
aki palicsi témáját lágy, világosbarna tónusokban hozta létre meglep ően 
magas színvonalon. Utána Kovács Károly három, a japán tollrajzok finom-
ságára emlékeztet ő  művészi fotóját keli értékelni. Ezeknél jobbat ezen a tájon 
még nem láthattunk. Januskó Ferenc már fölényesen kezeli a zománcm űvé-
szet technikáját, különösen három maszkja tekinthet ő  magas szintű  alkotás-
nak. Török István letért az eddig ismert, kitaposott útjáról. Elvontabb témá-
kat új, kombinált technikával valósított meg sikeresen, sokat ígér ően. Szalma 
László három nagyvonalúan megoldott pasztellképpel, egy rajzzal és egy 
(divatba jövő) zománccal áll az élvonalban. Franjo Ma čković  egy vertikális, 
a természetes formákat nagyszer űen kihasználó faszobrával csatlakozik az 
előbbiekhez. Szabó Edit bohócait pasztellel festette, t őle azonban inkább a 
grafikákat várjuk. Kisferenc Éva három finom vonalú tollrajzzal van képvi-
selve; Pesztalics Márta három akvarellje alapos munka, de ez a technika 
lazúrabb megoldást kíván; Mili ć  Vuksanović  két olajfestménye közül a ki-
sebbik méretű  tájképben új színnel gazdagította festészetét; Fehér Margit 
egy pasztellel és egy új, sikerültebb zománclappal jelentkezett. Kothenc Imre 
fa domborműve dinamikus munka, de festménye nem üti meg a mértéket. 
Mindent összevetve: a Q csoport együttes tavaszi tárlata jó benyomást kelt ő, 
sikeres rendezvény. 

Már úgy rémlett, hogy az 1993 őszétől kezdődő  és 1994 tavasz végéig 
terjedő  tartalmas kiállítási szezonra a keramikusok passzivitása lesz jellemz ő, 
míg végül is április 28-án megnyílt kilencedik önálló tárlatával Ivan Jandri ć  
eloszlatta ezt a kételyt. Ismert keramikusm űvészünk a Gerontológiai Köz-
pont Zrenjanin utcai klubjában régebbi és újabb termésének mintegy 25 
darabját állította ki. A bemutatott tárgyak túlnyomó része az 1975 és 1986 
közötti bő  évtizedben keletkeztek és Jandri ć  talán legsikerültebb és legter-
mékenyebb korszakának, a növények és gyümölcsök életre fakadásának és 
elmúlásának sajátságos formában megfogalmazott alkotásai. A természet 
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minden darabja a maga módján fakad ki az elültetett vagy szélfújta magból, 
hogy ellenállhatatlan erejével különlegesen szép formákká fejl ődjön, mely 
bámulatba ejti és megigézi a vele szembesül ő  embert. Jandri ć  a természetadta 
formák szerelmese, és kihasználja annak korlátlan lehet őségeit, de nem 
utánozza, hanem kreatív módon stilizálja őket. Az általa megvalósított for-
mákat aztán megfelel ő  zöldes, szürkészöld és fehér, fénytelen mázzal be -v Jn-
va alkotja meg azt a jandri ći stílust, amely megkülönböztető  jele minden 
alkotásának. Kollekcióját három padlóra helyezett, nem mindennapos be-
nyomást keltő  „fahasábbal", remek amforaszerű  vázával, néhány pasztelles 
színezésű  virágvázával és két lámpatartóval egészíti ki. Tény, hogy Jandri ć  
kiállított tárgyainak zöme már ismert a tárlatlátogatók sz űk körének (hiszen 
-tulajdonosaiktól kellett őket begyűjteni), de a Gerontológiai Központ klub-
jának termében, új környezetben és elhelyezésben minden látogató számára 
kellemes élményt nyújt. 

Az elmúlt években csakúgy, mint a közelmúltban, többször is megemlí-
tettem, hogy e vidék iparművészei és formatervez ői saját szép és hiányzónak 
tekinthető  szakmájuk terrénumát elhanyagolva a képz őművészet irányába 
vonzódnak, és inkább ebben a művészeti ágban igyekeznek kifejteni tevé-
kenységüket. Mintha éppen ezt az állapotot kívánná megcáfolni a Vaj dasági 
Iparművészek és Formatervez ők Egyesülete újonnan felvett tagjainak Újvi-
dékről áthozott kiállítása, mely 1994. május 10-én nyílt meg a Képz őművé-
szeti Találkozó emeleti termeiben. A 28 kiállító nagyszámú alkotása szinte 
lehetetlenné teszi a részletes áttekintést, ennek ellenére meg kell állapítani, 
hogy ezúttal — elenyész ő  kivételtől eltekintve — az egyesület tagjai azt az 
anyagot prezentálták, amit joggal elvárhatunk t őlük. Egyszóval a szakmá-
juknál maradtak. Van ezen a tárlaton egy kevés kerámia, néhány ruhamodell, 
bizsu, ékszer — tervben vagy megvalósítva —, de legtöbben mégis a nyomdai 
produktumokat szolgáló rajzokkal vagy kivitelezett munkákkal szerepel-
nek, ami kissé egyoldalúvá teszi ezt az egyébként gazdag tárlatot. 

Meglepő, hogy az új tagok sorában látjuk a szabadkai Đura Maravićot, 
akit számos önálló és együttes tárlatról ismerünk, de bizonyos, hogy ezúttal 
nagyszerűen képviselteti magát modern megoldású kerámialapjaival. Milica 
Đukić  és Pavle Jovanovi ć  kiváló minőségű  katalógustervekkel szerepelnek, 
Ljiljana. Ilić-Krtinić  nagyméretű  Danilo Kiš-fest plakátjával kelt felt űnést, Ne-
nad Leskovac egy szemet gyönyörködtet ő  naptárral, Olgica Popovi ć  a modern 
lakberendezésből nyújt vonzó ízelítőt Srđan Rankov egy gyermekképre-
génnyel jeleskedik. Szilágyi Béla két reklámplakátja tökéletes munka. Es kép-
zeljük csak el: Branka Paško fém bizsusorozata mellett egy vitrinben Slobodan 
Čelebić-Cober három pár férficip őmodellje látható! Ha még hozzátesszük a 
nagyobb számban kiállított levélpapírt, védjegyet és színes címkéket, akkor 
nyugodtan állíthatjuk, hogy az új formatervez ő  generáció jó úton halad. 

1994 tavaszán a képz őművészeti események Szabadkán hihetetlen 
gyorsasággal peregnek. Május 17-én a Gerontológiai Központ Zrenjanin 
utcai klubjában Jovan Devié festőművész önálló tárlata nyílt meg. A tizen- 

520 



három olajfestményből és hat tusrajzból összeállt anyag nagyjából a festő  
munkásságának keresztmetszetét nyújtja, ezáltal a klubot látogató közönség 
megismerheti Devi ć  opusának témakörét, kisebb stílusváltásait, képességé-
nek lehetőségeit és határait. A bemutatott tájképek gyermekkorának színhe-
lyét, a bánáti síkság végtelenségében megbúvó falvakat örökítik meg széles - 
ecsetvonásokkal, élénk, de nem kiabáló kolorisztikával; egy n ői aktja és egy 
figurális kompozíciója megoldásával talán a legtöbbet mutat eredeti fest ői 
vénájából. Devi ć  legnagyobb erőssége a tusrajz. Bravúros egyszerűséggel, 
egyetlen vonással oldja meg a klasszikus tulajdonságokat is felmutató figu-
ráit és kompozícióit. Ezek közül is kit űnik az Anyaság című  nagyméretű  
alkotása. A művész még egy mappába gyűjtött eredeti rajzsorozatot is az ér-
deklődők rendelkezésére bocsátott 

Amárszinte áttekinthetetlennek tűnő  bemutatkozások sorozata május 20-án 
Borsik Károly autodidakta festőművész kiállitásával folytatódott A Képzőművé-
szeti Találkozó szalonjában megnyílt tárlaton Borsik több mint harminc palimp-
szeszteknek nevezett akvarellje és vegyes technikával készültmunkája a középkor 
szellemiségéből indul ki, amikor jobb híján a már elhasznált teleírott papiruszte-
kercsek szövegét letörölték, és azokra újabbakat írtak, melyek ezáltal a leírt szavak 
több rétegét is képezték. Ezt az érdekes témát Borsik kit űnően érzékelteti festmé-
nyein, melyek stílusjegyei az enformel és a valóságábrázolás bizonyos összeolva-
dásának tekinthetők A képek egyúttal a kultúra szívós újjászületését is szimboli-
zálják, és mint ilyen, örök érvényű  üzenetet is közvetítenek a szemlél őnek 
Festményeinek egy részét fekete háttérb ől bontja ki, és ezek nemcsak archaikusan, 
de komoran tekintenek le a falakról. Nagyobb részüknek azonban der űsebb 
hátteret biztosított, maguk a palimpszeszt lapok is színes rovásokkal vannak 
megtűzdelve; ezek élénkebbek és festőiségük is inkább kidomborodik 

Ez alkalommal a nagyon szépen és kvalitásos papíron kivitelezett kata-
lógusról is szólnunk kell. Bela Duranci és Milan Prodanovi ć  bevezető  szö-
vegének magyar fordítása hemzseg a sajtóhibáktól. Ilyen hanyagul és lelki-
ismeretlenül kiszedett szöveggel, a szakma ilyen durva degradálásával még 
nem találkoztunk. 

Nincs megállás: egy nappal a Borsik-kiállítás megnyitása után, május 21-én 
Franzer István kisgalériájában a Szabadkán gyakran j elentkez ő  Branislav Makeš 
ismert grafikusművész kamaratárlata megnyitásának lehettünk tanúi. Makeš 
ezúttal Boško Krstić  publicista Szabadkai árnyak című  könyve második kiadása 
bemutatásának alkalmával állította ki Bizánci doboz elnevezésű  tizenkét grafiká-
ját. Makeš, aki eddig sokat foglalkozott a város jellegzetes építkezésének meg-
örökítésével, ezúttal kisméretű, mindössze tíz példányban sokszorosított színes 
grafikájával a bizánci motívumok apró részleteit rögzítette egy „dobozba" a t őle 
megszokott alapossággal. Igazi kísérő  tárlatot láthattunk, mert ezek a munkák 
önmagukban nem képezhetnék egy teljes kiállítás anyagát, ám szakszer űen 
„beöltözve" és a kis Franzer galéria fehér falain mégis jó hatást keltenek. 

A jelek szerint az archaizáló témák vonzóvá váltak alkotóink részére. 
Egy bizonyos határig ezt a jelenséget elfogadhatja a közönség. 
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KÉT RAJZMAPPA 

Szabadka 1994 tavaszán két képzőművészeti kiadvánnyal gazdagodott. 
Szalma László és Török István ugyanazon id őpontban rajzainak azonos 
formátumú lapjainak egyforma borítóba helyezett mappáját adta közkézre. 
Mindkettőben megtaláljuk alkotóik rövid életrajzát, de a munkák címe vagy 
számozása mindkét esetben elmaradt... A jelen körülmények között már az 
ilyen jellegű  kiadványok megjelentetése is figyelemre méltó cselekedet, ha 
pedig még kivitelezési szempontból is kifogástalan, akkor mindenképpen 
foglalkozni kell velük. 

A sokoldalú Török István, akinek munkáival már évtizedek óta találkoz-
tunk közös és önálló tárlatokon, ezúttal tizenöt darab 34x24 cm formátumú 
rajzát helyezte el mappájába és ezek mindegyike Palics jellegzetes villáit, 
illetve ismert építészeti alkotásait ábrázolja. Palicsot már sokan megfestették, 
megrajzolták ihletett vagy sablonosabb kivitelezésben, és hogy melyik alko-
tás sikerült, az attól függ, hogy milyen szemszögb ől közelíti meg az alkotó a 
fürdőhely jellegzetességeit. Bizony, éppen az utóbbi id őkben alkalmunk 
volt megtekinteni számos olyan munkát, amelyik nem tudott ellenállni a 
csábító sablonnak, és valahogy képeslap szintűre sikeredett. Török István 
nemcsak a csalóka színek mell őzésével, de az ismert épületek megrajzolásá-
nak technikájával és nézőpontjaival is elkerülte ezt a veszélyt, így aztán a 
tizenöt rajz többségének esetében nem az architektúrai megoldások és dí-
szítések, hanem maga a rajz minősége került előtérbe. Még a részleteiben 
nagyon vonzó Lujza villa esetében is inkább a rajz nagyvonalúsága és 
könnyedsége a jellemző, de néhány kevésbé ismert épületet is puha, olykor 
játékos vonalakkal örökített meg. Kár, hogy — kevés kivétellel — a rajzokon 
nem tüntette fel a régi villák elnevezését. Ily módon nem tette lehet ővé egyes 
rajzok kiemelését, vagy kis számú kevésbé színvonalasak (mondjuk így: 
keményebbek) megjelölését. Egészében azonban egy feltétlenül szerencsés 
eszközökkel és hozzáállással megvalósított együttesről beszélhetünk. 

Szalma László munkái nem annyira a kiállítási termek falain, inkább a 
7 Nap olykor páratlanul bravúros fedőlapjai és finom vonalú, fantáziadús 
szövegillusztrációi által lettek ismertek és népszer űek. Mint grafikus-illuszt-
rátor, természetesen más technikával közelíti meg témáit, mint az els ősorban 
festő  Török. Tíz lapból összeálló mappájában nem egyetlen témakört ölel fel, 
hanem minden darabja más és más mondanivalót prezentál. Vonalai ezúttal 
határozottak és kemények, stílusában a realizmus és a fantasztikum kombi-
nációját észlelhetjük. Az ő  munkáit szemlélve határozottan megállapíthat-
juk, hogy legsikerültebb lapja a Két lófej, melyen semmi sem meghatározott, 
minden vonala vibrál, mégis komplett és kifejez ő  alkotás. Zuhanó Ikarosza (a 
címeket én adom, G. T) lendületes, de kevésbé meggy őző  megoldás; a Két 
csónak fatörzzsel Pechán Béla hasonló, nagyon sikerült rajzaira emlékeztet. A 
Galamblány szürrealizmusa kissé erőltetett, míg az Elpilledt asszony nyugodt, 
tökéletesen érett megoldás. Ha nem minden lapot tartok egyformán min ősít-
hetőnek, az semmiképpen sem jelent elmarasztalást. Az alkotó érdeke, hogy 
felhívják figyelmét munkáinak értékeire és esetleges gyengeségeire. Ezzel 
együtt Szalma László mappája is képz őművészeti jelenünk értékes megnyil-
vánulásának tekinthető . 
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TÁRSTALANSÁG ÉS MAGÁNY 

JUHÁSZ ERZSÉBET Esti följegyzések 
JMMT, Újvidék, 1993. 

A tástalanság és magány könyve az Esti füljegyzések. Ahogyan az író megfogalmazta: 
„társtalanságnak és magánynak okán, amelyet íróként és olvasóként érzek itt a 
Vajdaságban, ahol születtem és ahol élek" 

Biztosan vannak olyan pillanatok, amelyekben az emberek privát magánya 
fölenged és egymásba kapcsolódik, közösségi érzéssé fokozódik, eseményben mani-
fesztálódik, és biztosan óriásira fokozódott egyénenkénti magányérzésekr ől van szó 
ezekben az esetekben, amelyek aztán gátat, szemérmességet nem ismerve fogalma-
zódnak meg, mondom, manifesztálódnak A magány egyik specifikus megjelenési 
formája az, amit diktatúrákban, autoritárius uralkodó országában, a hátországban 
élnek meg a polgárok, a bizalmatlanság mélységeib ől csapnak fel kiszámíthatatlanul 
az egymás felé közeledések, s amikor hirtelen, egyik pillanatról a másikra testvérekké 
lesznek az emberek, kiöntik, okádják magukból a különféle fenyegetettségek, látha-
tatlan zsarolások, megnyomorítások, nélkülözések nyomán okozott magányérzést, 
hogy a hirtelen közösségivé nőtt és ezáltal önnön jelentésköréb ől kilépő  magányt 
közösségi érzésként éljék meg. A hosszú magányok eufóriája egy kicsit a tömegek 
síró-nevető  összekapaszkodása a forradalmakban. Kell hogy legyen valami szívet 
bénító elzáródás az emberi kommunikáció csatornájában ahhoz, hogy a normális 
távolságtartást levetkőzve, a másik iránt érzett idegenkedést legy űrve testvérnek 
neveztessenek idegenek, különböző  rendű, rangú, korú emberek Ezért veszélyesek 
az elnyomások, így, általánosságban és nyelvileg helytelenül, célzatosan nem sz űkít-
ve a szót. Nem tudni, mi zúg, formálódik a bezáródott lelkek ajtaja mögött. A 
társtalanság a közösség hiányát jelenti. Egy kisebb embercsoportot, amely együvé 
tartozik, mert azonosan élnek meg dolgokat, hasonló tevékenységet űznek. 

Az író társtalanságáról regények, pszichológiai tanulmányok szólnak, nem kér-
déses a fogalom megléte, igazolt létezése. Miért akkor az idézett mondatban a magány 
mellett a társtalanság? Gondolom, hogy a magány az ember privát szféráját érinti, 
rombolja, a társtalanság, leszűkítve azt egy íróra, specifikus helyzetet föltételez, 
olyant, amely az író eredendő  és sokszor kiépített társtalanságából kilépni kényszerül, 
valamiféle belső, írói, alkotói énjénél erősebb érzés hatására. Nem túlzás talán azt 
állítani, hogy az irodalom világának közüggyé vagy közügyebbé válása ez a külön-
leges helyzet, az az állapot, amelyben az irodalom, tetszik ez vagy sem m űvelőinek, 
történelmi tényezővé lép elő, a megmaradás igenje-nemje, de még ennél is több: a 
művek szerepe, célja és küldetése, hogy ezzel foglalkozzanak 

Mit tehet egy író, aki mint ember magányos, hiszen a megírt, kielemzett elidege-
nedés mellett a háború közelében élő  ember fenyegetettsége, az ebb ől fakadó magá-
ramaradottság is behálózza mindennapjait? És mit tehet, ha mint író társtalan, mert 
mindennapi munkájában az aktív küldetést véli fölfedezni? Nincs túl sok lehet ősége. 
Megpróbál eleget tenni a második föltételnek, hogy tessék az, amit íróként cselekszik, 
megpróbál föloldódni családi-baráti kapcsolataiban, és ekként oldani magányát, koc-
kára téve ezzel alkotói folyamatait, hiszen azoknak mozgatórugója a fölfokozott 
magányérzet, de megfogalmazásra csak keretek között kerülhet, ami viszont kárára 
menne írói felelősségérzetének. A másik lehetőség, hogy — nem törődve semmivel — 
bátran levetkőzi gátlásait, abbéli gondjait, hogy megírhatja-e, így-e, értelme van-e, ha 
mégis megteszi, leírja töprengéseit, megfogalmazza tépel ődéseit, magány- és társta-
lanságérzetét, vállalva, hogy ezzel a lépéssel nemhogy csökkentené, de fokozza azt, 
hiszen gondolatainak leírása véleményformálás, hogy ne konkretizáljunk túlságo-
san, mondjuk azt, nem adekvát pillanatban. S akkor még ki sem tértünk az írói munka 
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külön nehézségére, a konkrét tények min őségbeli megfogalmazására, az id őtálló írás 
megalkotásának nehézségeire, a távolság hiányának állapotában, amellyel folytono-
san küszködik a most és itt alkotó író. Ezért a társtalanság és magány könyve ez, de 
hozzáteszem: bátor könyve. 

Régen éreztem ekkora megbecsülést egy alkotó, író iránt, mint Juhász Erzsébet 
iránt, míg esti följegyzéseit olvastam. Ennek két oka van. Az egyik, hogy szépíró lét re 
nem csomagolta történetbe, üzenetbe, kitalált szituációkba és emberekbe oltva gon-
dolatait, hanem tisztán és őszintén megfogalmazta azokat, bizonyítva, hogy szépiro-
dalmi műveiben kiállás, gondolatsor van, még ha, mint ez ő  maga is írja egy helyütt, 
ezt nemis mindig veszik észre az ítészek Miért lényeges a szépíró p őrére vetkőztetett 
gondolatfüzére? Mert megmutatja, hogy az indulat, a bels ő  közléskényszer, ihlet 
mögött mi rejtőzik. Mekkora műveltséganyag, tudás, képesség a gondolkodásra. Ez 
alatt a folyamat alatt azt értem, hogy kiindulunk valamely tényb ől, körbejárjuk, 
megvizsgáljuk, feltárjuk kiváltó okait, megmagyarázzuk, lezárjuk. Sajnos, sóhajtunk 
föl, mások mondták, kevés műíróra jellemző  ez a tevékenység. Mármint hogy gon-
dolkodnak az érzelmeiken túl, illetve azok által. Juhász Erzsébet azok által teszi, ami 
még inkább megbecsülésre méltó. Úgy gondolkodik, hogy közben ember, érz ő  ember 
marad, de nem érzelgős, noha témái könnyen azzá tehetnék. 

A másik ok, melyből megbecsülésem ered a könyv iránt, az író egyértelm ű  
állásfoglalása, attól függetlenül, hogy err ől akár magamnak, akár másoknak mi a 
véleménye: „továbbra is magától értet ődő  természetességgel létezik vajdasági ma-
gyar irodalom, s mindaddig létezni fog, amíg itt napvilágot láthatnak olyan vajdasági 
magyar szerzők művei, akik vállalják nemzeti hovatartozásukat éppúgy, mint regio-
nális gyökereiket." A gondolat azonban itt nem fejez ődik be, nem ér véget, hanem 
elevenébe vág a problémának, ugyanis kimondja, hogy az író egyetlen feladata 
esztétikai értékű  munka megalkotása, s abban minden bizonnyal benne foglaltatik 
minden más: kisebbségi, emberi, társadalmi kérdés. Nem adva fel tehát az íróság 
pozícióját egy pillanatra sem, születhetnek meg öntudatunkat, létünket és ittlétün-
ket, sorskérdéseinket érintő  művek 

No, persze, az olvasottságot, a vajdasági író olvasójával való sajátságos helyzetét 
sem kerülheti meg a becsületes följegyzésíró: „az olvasás tanulása és gyakorlása igény 
kérdése: vagy megteremtődik, vagy sem." Ez a néhány szó az irodalomteremtés 
igényére is vonatkozik, a politikai és egyéni elvárásoktól külön. Juhász Erzsébet 
meggyőződésének hitelességét gondolatainak pontos megfogalmazása és alátámasz-
tottsága igazolja. Igen fontos a feljegyzéseknek az a része, amelyet, ha jelz ő  után kell 
kutatnom, a humánum és az az iránti sóvárgással illetnék Egyszer űségükben meg-
kapó följegyzések ezek, az író olvasottságát növel ők, mondom, hogy azért kapcsolód-
jak a fentiekhez, mindennapi létélményeink, gondjaink megfogalmazása, olyan lágy 
átemeléssel a j egyzetből az időtállóságba, mintha csodafelh őkarcoló csodalifjébe száll-
tunk volna be, most még a papírfecnikkel, csikkekkel és ne részletezzem, mivel teli 
földszinten, aztán már a magasban, a légben, a századik emeleten, hogy észre sem 
vehettük (Az éneklésr ől, Karácsonyi dal, Valami leköti bennem a dalt). 

Az ember erejét, az író erejét mutatja, hogy leírja, amikor íráshoz készül ődött. 
Repülők szálltak a feje fölött, de mégis el tudott mélyülni, eggyé tudott lenni mások-
kal, ugyanakkor vissza is tudott térni a repül őgépzúgástól terhes levegőég alá. Nem 
maradt meddő  elmélkedés egyetlen följegyzése sem, hitet adó és megtartó céljának 
minden esetben eleget tett. El tudta kerülni a sekélyesség csapdáját, az újságírás napi 
taposómalmához közel járó eseményeket, tényeket ki tudta tágítani egy-egy írásában, 
ami az emberi lélekre nehezülő  nyomás tudatában, az itt és most kilátástalanságában 
válhat igazán értékké. 

A reagálások impulziói megszűrt állapotukban tények, azok általánosítása fris-
sességgel ható esszévé kerekedik, a lélek jelenléte a sorokban pedig érzékenységgé 
tompított fájdalom, amely sok esetben a kilátástalanságtól, a gy űlölettől menti meg a 
lelket, az íróét és az olvasóét egyaránt. Mert a gy űlölet nem elsősorban és okvetlenül 
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a gyűlöltnek okoz károsodást, különösen nem, ha tehetetlen, kisebbségi, meghu-
nyászkodó, hanem a gyűlölőnek. A gyűlöletről szóló följegyzések is ezért mutatnak 
túl önmagukon, mert önmaguk fölé tudnak és mernek kerekedni. A repül ők terhes 
jelenléte ellenére, vagy éppen azért, attól függ ően, hogy olvasatuk revolt jellegűvé 
válik-e némely ponton. Belezárva jelenünkbe egy id ő  után fárasztóvá válik a világba 
való kikucskálás, bátorsággá n ő  a helykeresés folyamata. Mert letudnak bennünket 
mindenütt, egyszerűbb ebbe belenyugodni. De legalábbis nem hetvenkedni térsé-
günk általunk hitt szerepén. Vagy hallgatólagosan oda tartozni, vagy nem ide, de 
hogy mindezt átlépve, mindezen túljutva Közép-Kelet-Európában gondolkodni, s őt 
Vajdaságot nevezni annak, már-már nevetséget válthat ki itt-ott. Ha nem többet 
ennél. „Közép-európaiságról töprengeni ma éppoly illegális szellemi tevékenységet 
jelent e térségben, mint 1986-ban, csak másként." Ez a másként a jelent ős itt, a több 
oldalról való támadhatóság beismerése és vállalása, amely az értelmiségi által kiter-
melt gondolatokat vállalja mindenekel őtt, függetlenül pillanatnyi tanulmányok ér-
tékeitől, érdekeitől. S a fentebb meghatározott terület, ha úgy tetszik, szellemiség 
bizonyos mértékű  renegát hajlamot föltételez, mert veszi a bátorságot és önmagában 
is vájkál. Ha csak ennyiben is maradok, akkor is egészében vázoltam a rész-egész, a 
küldetés-szerepvállalás feladatát és mibenlétét az alkotó szempontjából. 

S ezen a ponton kapcsolódik be a nemzettudat kérdése ebbe az írásba. A nem-
zettudattal több följegyzés foglalkozik, de pontosabb úgy fogalmazni, hogy egyik írás 
sem nélkülözi. Egy hivatkozás kapcsán írja a szerz ő, hogy mi nem szerbek, nem 
románok, hanem magyarok vagyunk itt. S bár nem fejtiki túlzott részletességgel, de 
kiérződik mondatformálásaiból, alapállásából, hogy ezzel nem szegényebbek va-
gyunk, noha lehetőségeink sok, szinte minden téren korlátozottabbak, de hogy erre 
most ne térjek ki, folytatom ott, hogy ezzel nem vagyunk szegényebbek. Inkább 
gazdagabbak, mint ahogy a nem magyar szerbek is gazdagabbak azáltal, hogy tudják, 
ismerik azt a másikat, a nem övékét. Ha nem elvakultak, ha ismerik, akkor gazdagab-
bakká válhatnak. Ha anélkül, hogy egyéniségük, tudatuk, nemzettudatuk csorbul-
na, be tudják építeni egyéniségük részébe a másságot. Nem tagadva, csak fölismerve 
a másikat, esetünkben nem tagadva, de kivédve az er ősebb akaratlan befolyásoló 
hatásait, magunkban építve a nem más nemzetbelit, önmagunkat gazdagítva általa. 
Az ember először ember, s csak ezután valamilyen nyelvet beszél ő  ember Ha ezt nem 
mint csapást, gátat éljük meg, nem lehetünk teljesen elveszettek, nem válhatunk 
áldozattá. 

Ebben a meggyőződésben segít bennünket Juhász Erzsébet könyve, amely a 
repülők ellenére is az emberséget tűzte zászlórúdjára, az emberséget és az embernek, 
azon belül magyarnak, azon belül értelmiséginek maradását itt és most, amíg lehet. 
A sorrend fölcserélhető, variálható. 

LOVAS ILDIKÓ 

BRASNYÓ-REGÉNYEK 

BRASNYÓ ISTVÁN: Az írmag 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993 

Brasnyó István irodalmunk legegyedibb regényopusát hozta létre termékeny írói 
munkássága során. Az írmag e specifikus regényfolyam különös befogadói élményekkel 
kecsegtetődarabja. Intellektuális, bölcseleti, esszéregény- lánáíkoznak az alternatívák, miként 
ezt a részben valamennyivel, egészében egyik típussal sem rokonítható regényvilágot meg-
nevezhetnénk Inkábba megnevezésük, mintsem a meghatározásuk problematikus ugyan-
is azoknak a jellemzőknek, melyeknek rendszerében 'egét ryei kibontakoznak 
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A Brasnyó-regény anarratív típusú, asszociatív-automatikus szöveganyagra épül ő  
forma. Benne a hősök, azaz a személyiség világa megválaszolatlan filozófiai kérdésként, 
a táj (térség) pedig az emberéletet súlyosan determináló tényez őként van jelen. Mindez 
igen összetett időben, egymással össze nem kapcsolható korszakok (századok) egységé-
ben bontakozik ki. Így Az frmagban a XX. századi ember kommunikációs problémái és 
regényelméleti kérdések kerülnek XVII. századi feljegyzések mellé. Az „id őtlenség pin-
céje" ez, miként Szokott-e Ősz lenni Paraguayban? című  regényének domináns metaforáját 
szokás gyakorta idézni. 

A megírás, a regényformálás dilemmái képezik Az írmag metanarratív felületeit A 
Brasnyó-regények mozaikkockaként egészítik ki egymást Elvont szerepl őik, alakjaik 
mintha csak átsétálnának az egyik kockából a másik regénykockába. Meghatározó voná-
suk a metamorfózis, az alakváltás sajátossága, s hogy garabonciásként, céltalan utazóként 
ténferegnek az időtlenség, a kietlenség, a lepusztultság, s mindebb ől következően az 
embertelenség jegyét mutató világban. Ha csak az utolsó néhány évben napvilágot látott 
regényeit vesszük alapul, máris tömérdek „idézet-választ" reprodukálhatunk az elmon-
dottakra. Kezdve a Maculából az Árvaházba tovább botorkáló (vagy inkább alakuló) 
fogalmazó (bár ez is csak egyik, az írói alanyra hatásosan visszamutató megjelenési 
formája a szereplőnek) alakjától a Szokott-e Ősz lenni Paraguayban? külső-belső  űzöttség 
terhelte, alig megnevezhető  Julianusán át Az írmag elvont hőseiig; megnyilatkozásaik és 
megnyilvárnilásaily tudatviláguk, vágyaik, űzöttségük, megvertségük azonos forrásból, 
egy pokoli világból fakad. ,,... a várakozás érzése kifejezhetetlenül ott lappangott bennem 
anélkül, hogy tudhattam volna, mikor kerül sor feloldására, milyen alakot kell ahhoz 
öltenem, pontosabban formálódásom mely pillanatában fog bekövetkezni, mikor éri el 
bennem az idomulás azt a szintet, mikor óhatatlanul átömlik, belecsordul ebbe a másik 
minőségbe, öntudatlan kísérleteim nyomán végül is eredményre jutok, illetve nagyobb 
eredményre a puszta várakozásnál és vonszolódásnál, miel őtt végleg elhatalmasodna 
rajtam, pusztai szerzet lennék és a végtelenben fürkészném majdani otthonomat..." — 
olvashatjuk a Szokott-e Ősz lenni Paraguayban? című  Brasnyó-regényben, mire Az írmag 
sorai ekképp rímelnek „A szakadatlanul tartó hidegt ől örökké álmosan sík lapályokon 
vágok át, valójában tévelygek, kóválygok, s ha itt-ott föl is t űnik egy-egy szánkó, hosz-
szabbra sikeredett hó! vagy hahó! kiáltással intéznek el, lehet, hogy nemis nekem szánták, 
hanem a lovaknak, különben is kerülöm az utakat" 

A regény lebontott, de történés jelleg ű  részletei becketti környezetbe, godot s pusz-
tába kalauzolnak bennünket, vagy az urbánus világ zsúfolt, de nem kevésbé kietlen 
tájaira. Dialógusai is godot-s monológként hatnak (pl. Krause a vonaton). A szerepl ők 
úgy tárgyalnak egymással, mintha átjárhatatlan válaszfal zárná el el őttük a gondolatcsere, 
a szóbeli közlekedés lehet őségét Egyszemélyes világban élnek, s ezek között igen ritka 
és valószínűtlen az érintkezési pont Magányos, értelmet hiába keres ő  vándorok vala-
mennyien. A realitásoktól elszaladva, lelassított mozdulataik, elvont megnyilatkozásaik 
révén lebegő  alakként süppednek bele az egyszerre valótlan és rémiszt ően hatalmas 
térbe, időbe. A regény anyagát így a szétforgácsolódott valóságkép, a megfoghatatlan 
élményszilánkok és az egykor valós történetek mozaikdarabjainak összeolvasztása, „kon-
fúzus leírása" képezi, mit a hozzákapcsolódó elbeszélői közlések, reflexiók teljesítenek ki, 
szerveznek formai egésszé. 

Nyelvi tökéletessége és szépsége ellenére sem kedves-kellemes olvasmány a Bras-
nyó-regény. Nem egy „regényajtón" túli érdekfeszít ő  kutatás. Ehelyett szüntelen küsz-
ködés az olvasói tájékozódás, a befogadói élmény reményében. Munka, mit a személyes 
hozzáállás ítél meg. Kinek feledhetetlen intellektuális-alkotói élmény, kinek (f őleg a 
sokadik Brasnyó-mű  olvasása után) elpazarolt, értelmetlen id ő  és küzdelem. Az az igen 
banális megállapítás kívánkozik e sorok végére, hogy az id ő  hatásosan szelektál, s 
eldönti egy életmű  anyagán belül is, mi grafomán közlésvágy eredménye, s mi az 
alkotói mérföldkő . 

BENCE ERIKA 
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Egy könyv kett ős tükörben 

APRÓ ISTVÁN: Regénybrikett 
Forum, Újvidék — Interetnica Alapítvány, Budapest, 1993. 

A MEGLEPETÉS EREJÉVEL 

Vannak még tájainkon írók, akik olyan irányváltozásokat — s itt, a félreértés elkerülése 
végett hangsúlyozom, hogy nem a tartalmat, hanem a témát és a bels ő  formát illetően 
— tudnak produkálni, hogy az egyszer űen lélegzetelállítóan meghökkent ő. Ez leg-
többször az útkeresés biztos tünete, de ugyanakkor fricska azoknak, akik— s közöttük 
van e sorok, mint most, utólag kiderült, alaposan megtévesztett írója is — beskatulyáz-
ták őket valamilyen felosztás keretein belül. Ez az ördögi játékossággal határos eljárás 
egyszerűen nevetséges, mert tudálékoskodóvá teszi a „beavatottakat", a vájt fül ű  
ítészeket. Mert legyünk őszinték: fel lehetett volna tételezni azt, hogy Apró István, a 
Küldetés és a Három folyó írója kígyó módjára leveti magáról előbbi bőrét (Vigyázat! 
Biológusról van szó!) és egy újabb tündökletes színeivel szédíti meg az egyébként is 
megzavarodott kritikust? Azt a kritikust, aki említett két els ő  könyve alapján majdnem 
reménytelen epigonnak, a hagyományos realista írásmód béklyóiban ragadt alkotó-
nak minősítette. Igaz, a Három folyó bizonyos előrelépést jelentett a Küldetéshez 
viszonyítva, az írói eszközök némi tökéletesítését és a bels ő  forma megbontását, de 
ezek csak a kiteljesedés csírái voltak Az igazi át- és betörést a most megjelent 
Regénybrikett jelenti. 

A fenti sorokat nem az olvasás után érzett elismer ő  lelkesedés diktálta. Nem, a 
Regénybrikett korántsem remekmű, viszont annyira újszerű, ellenállhatatlanul friss és 
hagyománytalan (egyedüli „ ősei" csak Balázs Attila művei), hogy még nyilvánvaló 
fogyatékosságai ellenére is elfogadjuk Nem csodálkoznék, ha egy korosztály kultikus 
könyvévé válna. 

No de térjünk rá magára a műre! Nem önéletrajzi indíttatású, hanem egyenesen 
önéletrajzi munka. Ilyen intenzitással és nyers őszinteséggel, magával ragadó ironi-
kus mondatáradattal csak a közelmúltban átélt közvetlen élményeket lehet elmonda-
ni. Erre utalnak egyes apró mozzanatok is, mint például a vlasinai epizód, amikor is 
a mesélő  kígyókat gyűjt, vagy egy másik alkalommal tankönyvbe ill ő  részletességgel 
leírja a béka preparálását. A téma pedig azoknak az eseményeknek, élményeknek 
Lejegyzése, amelyek döntően befolyásolták írójuk emberi és írói alkatának alakulását 
életének legutóbbi tözenöt éve folyamán. Ha azt mondanánk, hogy a Regénybrikett 
nevelési vagy fejlődési regény, azt hiszem, legalábbis megmosolyogna bennünket a 
szerző, mivel nem akart írni? A regényforma tudatos elutasítása és valaminek kitalá-
lása, ami még nem volt, adja meg e könyvnek különös zamatát, hamisíthatatlan 
eredetiségét. Már a kötet elején megtudhatjuk, hogy milyen nehéz számára, a „re-
gényíró regényhős" számára az írás. „Miért válik minden gondolat, agyának minden 
rezdülése szemétté tolla alatt?" — teszi fel egykori önmagának a kétségbeesésre utaló 
kérdést. Pedig a regényírás régi rögeszméje: „Regényt kellene írnom, mert abba 
minden belefér, ami körülöttem tesped vagy lüktet." Mindig a téma hiányzott regé-
nyéhez, regényszinopszisokat írt, terveket kovácsolt, csak éppen nem valósította meg 
őket. Aztán mire ezt a könyvet elkezdte írni (végre meglelte a témát!), addigra 
szétvetette az örökölt regényformát. 

A belső  forma sokszínűsége igazán csodálatos. Egymástól nagyon különböző  
technikákat alkalmaz. Ezek külön-külön természetesen nem újak, de mer őben egyedi 
keverési arányuk és bevetésük gyakorisága. A kocsmai jelenetekben, ahol a szerz ő  
Bohumil Hrabal módjára gyűjti össze az enyhén szólva gyanús tisztaságú padlóra 
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hullott aranyigazságokat, mint értékes gyöngyszemeket, az álesszéizáló hangvétel termé-
szetes könnyedséggel keveredik a vulgáris szavakkal, máshol a szerz ő  korai naplójából 
idéz hosszan, az egyik fejezet tévéjátékot utánoz, a „cselekményes" fejezetben egy örökölt 
családi történet bontakozik ki, amely az okos beletör ődést példázza stb. stb. Az a benyo-
másunk, hogy Apró István mindig azt a bels ő  formát alkalmazza egy adott helyzetben, 
amely véleménye szerint a leghitelesebben közli velünk gondolatait. 

De a Regénybrikett nemcsak egy fiatalember tanuló- és vándoréveinek hevenyé-
szett krónikája, hanem ugyanakkor vallomás a kétségbeesésr ől is. Mert a regényíró 
regényhős mélységesen kiábrándult tájaink valóságából. Ezt a kiábrándultságot a 
könyv második felében elmondott történetek (Hófehérke-kaland, dunai csónakút) 
érzékeltetik, személyes élményből fakadnak, de a bírálat gyakran közhelyekben 
fejeződik ki. Épp ezért társadalmi-politikai ítéletei elnagyoltak, de ugyanakkor, s ezt 
be kell vallani, egyes prognózisai a közeljöv őt (vagy a mi szemszögünkből nézve a 
közelmúltat) illetően igenis beváltak. Melléfogásait végeredményben megbocsáthat-
juk, hiszen „akkortájt kétségbeejt ően tájékozatlanul kóválygott a világban". 

Van a szerzőnek egy hathatós fegyvere, amellyel lebilincselni képes az olvasót. 
Ez írói nyelvezete. A könyv egyes szakaszaiban valóságos nyelvi b űvészmutatványo-
kat produkál. Nyelvi kifejezőkészsége szellemes, sőt bravúros. Ezt a képességet is 
tudatosan arra használja fel, hogy az olvasót megfossza az illúziótól, miszerint re-
gényt olvas. A Regénybrikett egy amorf, műfailag meghatározatlan valami. Talán azt 
mondanám, hogy a pikareszkregény hagyományait eleveníti fel. A szerz ő  szándéko-
san csűri-csavarja a szöveget, szót szaporít és egyértelm űen kuszál. „Ennyi szószapo-
rítás után megérett a helyzet a dolgok teljes összekuszálására" — írja egy helyen. A m ű  
első  szakaszában még az is érezhet ő, hogy ki akarta iktatni könyvéb ől a cselekményt. 
De a cselekmény nélküli regény a regény halálát is jelentené. Igy aztán a könyv 
második felében a cselekmény lassanként visszalopakodik, s őt megjelenik egyik, a 
kritikusok által megvetett alfaja, a kaland is, úgyhogy valósággal diadalt ül. Maga 
Apró István így összegezi magánvéleményét m űvéről: „Beszéljünk mégis arról, hogy 
miről is szólnak valójában ezek a valamiféle csirízzel és némi er őszakos nyomással 
összepréselt (regény-)brikettkockák? Hogy végül lesz-e belőlük valami összefüggő  
egész, jelen esetben regény? Vajon a kételkedőknek higgyünk-e, akik kezdettől fogva 
a fejüket csóválják, vagy az óvatosoknak, akik a negyedénél vonták fel kérd ően a 
szemöldöküket, talán a mérsékelten optimistáknak, akik félúton kezdték vakarni a 
fülük tövét, esetleg a véges türelm űeknek, akik egészen a háromnegyedéig kitartot-
tak, de aztán akkorát kiáltottak az esztétikum végtelen univerzumába, hogy belere-
megett a betűktől zsongó éter, vagy a csak végveszélyben lankadóknak adjunk hitelt, 
akik az utolsó pont után ej tik ölükbe a kezüket, és azt rebesgetik: »Hülyeség«, vagy 
mégis inkább a könnyű  lelkű , a kitárt lelkű, a nagylelkű , a kíváncsi lelkű  lelkeseknek, 
akik imígyen szóltak, üzentek, írtak, fenyeget őztek, követelőztek és átkozódtak: 
»Még, még« — és időnként hozzátették: »Még!« Fogas kérdés? Ha igen, kár bíbel ődni 
vele, hanem minek?" 

„Miért ne találhatná fel a vázlatregényt?" — morfondírozik a szerz ő  könyvében. 
Nos, a Regénybrikett félig-meddig az. Kidolgozatlanságában, a maga ellentmondásai-
val, csillogó nyelvezetével, közhelyeivel, nagyzolásaival, formabontó kísérleteivel 
végeredményben egy igen eredeti, egyszerre szórakoztató és magával ragadó, elgon-
dolkoztató alkotás. S hogy szerzője merre tart? Erre a kérdésre ez alkalommal e sorok 
írója nem mer válaszolni, nehogy az író meghazudtolja és nevetségessé tegye az 
olvasók előtt. Azt viszont közölhetem, hogy érdekl ődéssel várom az újabb Apró-
műveket. Biztosan elolvasom őket. 

VARGA ISTVÁN 
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„SZÓFOLYAM, AMELY EGYKORON MAGA LÉSZEN 
A REGÉNY” 

Apró István Kontra Ferenccel és Majoros Sándorral együtt szinte azonos id őben tűnt fel 
a nyolcvanas évek derekán-végén, hogy a kilencvenes évekre megjósolja a vajdasági 
prózaíró triász beérését A körülmények id őközben megváltoztak, a gyümölcs azonban 
érlelődik Kontra Ferenc prózája egyértelműen mérceértékűvé csiszolódott, Majoros 
Sándorról még várj uk a folytatást, Apró István pedig elő  is állt vele. Könyvformában kissé 
megkésve, de regényének „brikettjeit" a Híd már 1989-90-ben közölte. Két kisregény és 
egy regénypályázati, díjazott alkotás el őzte meg a jelen művet Az utóbbiban megjelenő  
T (Tiszabácskunszentjászrévi) B. (Bódog) T (Tihamér), a regénykeretben szerepl ő  regény-
író nemzedékének nagy Közösségi Terve, valamint a megálmodott hippikommunák 
beteljesületlensége, kudarca vezet át a Három folyó szövegéből a Regénybrikettbe, ahol a 
szerző  emlékezete által irányított alapossággal ismerkedhetünk a Tervvel, TBT (kelet-kö-
zép-európai) nemzedékének a hetvenes évek derekától a nyolcvanas évek végéig tartó 
tapasztalatszerzésével és eszmélésének állomásaival. 

Egy nemzedék hétköznapi történetét tárja elénk a Regénybrikett, a menedéket adó 
kommunában való közös élet illúziójától a rendszerváltás céltalanságba vezet ő  igé-
nyén át az utolsó nemzedéki fickándozásokon keresztül a házasélet családépít ő  
szürkeségéig. Mindezt gazdagon f űszerezve nőkkel, gáláns kalandokkal, borral, 
ifjúkori, világmegváltó gondolatokkal. Végeredményben azonban nem csupán TBT 
magánéletének krónikája és közép-kelet-európai rokon lelkeinek szellemi portréja a 
regény, hanem az ifjúság megismételhetetlen, medd ő  éveiről szóló alkotás. Meddő? 
Lehet, ám ezek az évek megismételhetetlenségük folytán eleve értékesek. Olyan 
világról szól a mű, amelyben „furcsán megkeverték a gyarlóság démonai az emlékezet 
kártyalapjait" — s mintha csupán a szerz ő  emlékezete lenne egyedül objektív és 
mindenre kiterjedő, nemzedékével szemben azonban már ironikus, ebb ől kifolyólag 
önironikus is. Elbeszélésében folyamatosan jelen van a stílusát meghatározó ironi-
kus-önironikus feszültség, közlései olykor vagánykodóak, a betyárvirtust idézik. 
Élvezi a jópofáskodást, a szellemeskedést, a magvas gondolatok mintájára megfogal-
mazott csattanós, de lényegében semmitmondó összefoglalásokat, amelyek általában 
a kocsmai elménckedések közepette pattannak ki a nem különösebben leterhelt 
agyakból. Ironikus magatartását szemléltesse csak egyetlen gondolat, a szerz ő  műhöz 
való viszonyának megfogalmazása: a brikett-regény, „ha további (brikett)kockákat 
dobunk hozzá, nagyobb rakás lesz, ennyi az egész". 

Apró István a következőképpen fogalmazza meg regényírói koncepcióját: „Isten 
egyenesen nekünk teremtette a z űrzavart, és csak azért próbálunk szakadatlanul rendet 
rakni benne, hogy a bőrünkön érezzük, még drámaibban átéljük átkait és áldásait" 

TBT a regény narrátora, hőse és szerzője egy személyben. Kevésbé hős, mert az 
események csak történnek körötte, mellette vagy vele, hanem inkább író, mert a 
történések alakulására kívülr ől van hatással, a regényszövegben és azon kívülről 
komponálja egymáshoz a mozzanatokat. Szellemi kétlakisággal szembesül a világgal: 
írna is meg nem is, egyszerre csak er őt vesz rajta a megszólalás kényszere, a közlés 
hajszoló igénye, aminek elengedhetetlen kellékei és eszközei a ceruza, a füzet, vala-
mint esetében a pohár, mert -miként Tihamér mondja — „néha jó összekeverni a bor 
fátyolát az utóbbi időben örökösen körülöttem lebegő  köddel, amely elzárt másoktól, 
de megrázkódtatássá erősít számomra minden szót, amely kinetikus energiája folytán 
mégis eljut, átüt rajta". Közlési kényszerének belső  motorja az a szándék, hogy a 
világgal szembeni kételyeit egyértelműen megfogalmazza, egyfajta, az ifjonti célta-
lanságot faggató kényszerű  naplóírás, ami mégis valami lényegi reményt és optimiz-
must sugall, hiszeri mi másért vezetne naplót bárki is, ha nem a jöv őbe, esetleg az 
utókorba vetett hite ösztönzésére, annak reményében, hogy személyes vonatkozású 
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dokumentációja valakinek valamilyen okból ered ően érdekes lesz. Mindezek fölött 
azonban TBT-nek a naplóírás terén filozófiai, de legalábbis szépirodalmi ambíciói is 
vannak, s ezen, a dokumentálást meghaladó szándéka indukálja benne a folyamato-
san riasztó kételyt, hogy tolla alatt szánalmas szemétté válik minden gondolata, 
agyának minden lejegyzett rezdülése. Regénybrikettjének kockáit ugyanis nem az 
életből kiszakított, monumentális tömbökb ől kívánja a tökéletes illeszkedésig csiszol-
ni, hanem a pillanatok leírását akarja „telepumpálni élettel", részletek sokaságával 
kitölteni a már-már semmitmondó mag körötti teret, egészen odáig, hogy a monda-
nivaló árnyalatokból, részletekb ől, pillanat-rögzítésekb ől, a szelekció nélküli szenzi-
bilitás dokumentálásából áll össze, nem pedig a tömören megfogalmazott, magvas 
gondolat kifejtését szolgálja. A regénybeli szerz ő  azért kíván regényt írni, nem pedig 
papírpazarló verset költeni vagy kordába szorított novellát szerkeszteni, mert szerinte 
a nagyepikai formába minden belefér, ami körülötte tesped vagy lüktet. Túl fiatal, 
nincs még ideje szerkezettelés megformálással tör ődni, mert akkor szerinte kicsorog-
na ujjai közül a rögzítésre szánt pillanat. Regényírói elképzelése közel áll ahhoz a 
szubjektív naplóírói célhoz, ami a világot a naplóíró bens őjében átszűrt árnyalatok, 
benyomások rügzítése által kívánja újrateremteni. Az ilyen koncepcióalapján készült 
művekben a szerző  rendszerint néhány mondatba tömörít egy-egy elmondásra kész 
regényt, az írásmű  egésze azonban alig mutat rokonságot a regény m űfajával; 
mondanivalója van, témája azonban nincs az írónak Vagy ha van is, id őben és 
érzelmileg olyannyira közel áll a szerz őhöz, hogy egyszerűen nem engedi meg az 
adekvát kifejezési forma kialakulását. Apró István regényében szerencsére ez csupán 
a zárófejezetben nyilvánul meg, ahol szövege a szürrealizmus és a szájbarágás között 
villózik, általa elbagatellizálja a történelmi közelmúlt és ama regénybeli képét. 

A Regénybrikett végeredményben nem kockák halmaza, hanem igenis szerkesz-
tett építmény, a lelkesedés és a kiábrándulás szellemes iróniával el ővarázsolt törté-
nete. Apró István írói pályájának jelent ős állomása. A mű  a hetvenes évekbeli közép-
európai huszonéves nemzedék vágyainak, csalódásainak, eszmélésének sajátos reka-
pitulációj a, ahonnét félő, hogy a történet csak visszafelé, a múlt irányába folytatható. 

FEKETE J. JÓZSEF 

A NYELVMŰVELÉS LEGENDÁJA 

LŐRINCZE LAJOS: Megnől az ember szíve 
Új Horizont, Veszprém, 1993. 

Lőrincze Lajos neve egybeötvöződött a 
nyelvműveléssel. Generációk nőttek fel, 
amelyeknek természetes volt jelenléte a 
rádióban, televízióban, sajtóban; az, 
hogy anyanyelvünk mindennapjait szá-
mon tartja, vadhajtásait nyesegeti. Úgy 
viszonyult a nyelvhez, mint a tanító a 
növendékeihez: tapintatosan juttatta ki-
fejezésre nemtetszését, nyilvánította ki 
javaslatait, sohasem a kizárólagosság, a 
megfellebbezhetetlen szentencia állás-
pontjáról. Nem is tehette, mert sohasem 
szakadt el a mindennapok nyelvasznála-
tától. Nem a szobatudós tudálékosságá-
val akart meggyőző  lenni, hanem a 

nyelvközösség tagjaként, aki ápolta, 
használta nyelvjárását, benne élt a nyel-
vi változásokban. A nyelvjárással színe-
zett hangja szólt az éter hullámain oly 
sokáig annak érdekében, hogy nyel-
vünk — tündököljön! 

Az Új Horizont Alapítvány érdekes 
kötettel lepte meg a nyelv és nyelvápolás 
iránt érdeklődő  olvasót. Lőrincze Lajos 
emlékének tiszteleg vele. Nem életrajz 
vagy tanulmánykötet: munkatörténet! 
Gazdag válogatás Lőrincze írásaiból, a 
vele készült riportokból. Életrajz is, ám 
inkább gazdag tárháza a nyelvről, a tisz-
ta nyelvhasználat elveiről megfogalma- 
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zott valllomásoknak Mivel vallomásokat 
olvasunk, az írások nem riasztják az ol-
vasót nyelvészeti kizárólagosságokkal. 
Ellenkezőleg: lebilincselő  a stílus közvet-
lensége, a személyes hangvétel akkor is, 
amikor a legkomolyabb kérdésekben 
foglal állást. Akkor sem úgy, hogy az el-
lenvéleményt vallót elítélné. Idegen len-
ne személyiségétől. Inkább anekdotáz-
va, szándékosan körülményeskedve fejti 
ki nézeteit, hogy egyetlen szava se le-
gyen sértő  mások számára. Csak így tu-
dott mozgalmat teremteni, aszkétikus 
szerénységével, annak tudatában, hogy 
nyelvünkben a múló idő  ront és teremt; 
a nyelv egyes elemei feledésbe merül-
nek, helyettük újak keletkeznek 

Fentebb már hangsúlyoztam: a kö-
tet nem a hagyományos értelemben vett 
nyelvművelő  írásokat tartalmazza, ahol 
szabatosan kioktatnak bennünket nyel-
vi vétségeink jellegét illetően. Összessé-
gében tulajdonképpen önéletrajzi vallo-
mások a gyermekkortól, a szül ői háztól 
kezdve az Anyanyelvi Konferencia létre-
j öltéig, az összmagyarság nyelvhaszná-
latáért tett erőfeszítésekig. Az életút fo-
nódik egybe a nyelv életével és az etni-
kum sorsával. Távol állt Lőrinczétől a po-
litizálás. Ellenségei (ha lettek volna) most 
megrágalmazhatnák, hogy a Kádár-re-
zsim embere volt. Pedig csak tette a dol-
gát, mert az volt az elve: „nem az a fon-
tos, ki honnan jött, milyen valláshoz, faj-
hoz, nemzetiséghez, csoporthoz tarto-
zik, hanem az, hogy ne érezze magát 
másod-, harmadrendű  családtagnak, ál-
lampolgárnak; hogy ki-ki otthon, vagyis 
a maga helyén legyen..." Tartós érték ű  — 
mondhatnánk — kozmopolita gondola-
tok! Kár, hogy korunk politikusai nem 
olvasnak nyelvművelő  írásokat... 

Személyes emlékeim csak fokozzák 
olvasási kedvemet. Valamikor a Magyar 
nyelvjárási atlasz gyűjtőútjai alkalmával 
először találkoztam Lőrincze Lajossal. 
Később megismertem a Szilágyi Erzsé-
bet fasori lakás könyvekkel zsúfolt helyi-
ségeit is. De mindennél fontosabb volt 
számomra a nézetazonosság, amely 
megnyugtatott, biztatott a munkámban. 
Az urbánusok—népiesek vitájába nem 
bonyolódott bele, de kifejtette álláspont-
ját: „A visszahúzó népi romantika főként  

városi jelenség, maga a nép nem népieske-
dik." Ezt ő  szögezte le, aki sohasem sza-
kadt el szülőfalujától! Szülőfalumra, 
Gombosra gondolok Ott is a népviselet 
nem folklór volt, hanem viselet; a nyelv-
járás volta nyelv természetes állapota, és 
a köznyelv az „uras" beszéd. Ez a nyelv-
járás még hasonlít is Lőrincze nyelvjárá-
sához. Derűsen fedezem fel, hogy a szodé 
nála is falánkot, telhetetlent jelent. Talán 
a múlt századi újratelepítéskor hozták 
magukkal a Dunántúlról a „csángók", 
vagy a X. század óta ott él nyelvhaszná-
latunkban? Ki tudja! Hasonló ellenérzés 
fog el, amikor urbánus környezetben ott 
is kizárólagossá teszik a folklórt, ahol 120 
éves zeneiskola létezik, és a népviselet 
inkább operettkosztüm. 

Nemcsak szülőfalumban, de Bács-
ka-szerte természetes jelenség beszéd-
hangj aink között a középzárt használa-
ta. Lőrincze nyelvjárásában és nyelv-
használatában is jelen volt. Fegyvertár-
sa, nagy tekintélyű  barátja a magyar 
nyelvművelésben, Kodály Zoltán halá-
láig harcolt e beszédhang elismertetésé-
ért. 1965-ben az egri kiejtési konferenci-
án Kodály követelte, hogy helyesírá-
sunk is ismerje el és jelölje ezt a hangot. 
Jogos volt álláspontja! A nyílt e hang 
túlterheltsége kiejtésünket egyoldalúvá, 
mekegővé teszi. Helyesírási szabályza-
tunk ugyan igyekszik az ő-s változatok 
kiegyenlítésével némileg ellensúlyozni 
ezt a jelenséget, törekvése azonban nem 
eléggé hatékony. A legfőbb érvünk e 
hang használata mellett az, hogy érte-
lemkülönböztető  erejű, mint a többi be-
szédhangunk A magyar helyesírás szabá-
lyai XI. kiadásának megjelenése előtt a 
MTA Helyesírási Bizottságának képvi-
selői Szabadkán is jártak A 
Nyelvművelő  Egyesület Kodály állás-
pontját támogatta, s javasolta az hang 
jelölését az ábécében, ugyanakkor az ly 
törlését, mivel ez a betűnk ma már nem 
hangjelölő. Sajnos, egyik javaslatunk 
sem talált megértésre. 

Lőrincze Lajos még egyetemi hall-
gató volt, amikor összegyűjtötte szülőfa-
luja földrajzi neveit. NálunkPenavin Ol-
ga az, aki évtizedek óta lankadatlan szor-
galommal végzi ezt a munkát. Neve és 
munkássága megérdemelne egy hason- 
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ló kötetet! Csak a toponímiák gyűjté-
séből tucatnál több kötet jelent már meg. 
Ezekben a kötetekben benne van telepü-
léseink múltja, jelene, és a feledéstől 
mentette meg gyűjtőjük a névanyagot. 
És ha csak ebben merült volna ki Pena-
vin tanárnő  munkássága! Lankadatlan 
szorgalmával egy kutatócsoport munká-
ján tett túl, és alkotott maradandót. 

Lőrincze a mozgalommá fejlesztett 
nyelvműveléssel javíthatott a nyelválla-
poton, csökkenthette a nyelvromlás 
irányzatait. Ugyanolyan fontosnak vagy 
fontosabbnak tartotta a megelőző  tevé-
kenységet, az iskolai anyanyelvi neve-
lést. Azt vallotta, hogy az oktatásnak 
nem lehet célja „néhány szabály bema-
goltatása, hanem nyelvünk életének mi-
nél alaposabb, részletesebb megismerte-
tése. A nyelv elmélyült tanulmányozása 
alakítja ki az igazi nyelvérzéket... Az él ő  
nyelvet, nyelvünk lelkét kell megismer-
nünk, nem egy-két elavult törvénynek a 
betűjét." E folyóirat hasábjain foglalkoz-
tam nyelvi nevelésünk jelenlegi haté-
konyságával. A jelzések, mutatók na-
gyon hasonló végkövetkeztetésekre in-
tenek bennünket. A felszabdalt, egymás-
tól elszigetelt nyelvi fogalmak tanítása 
eredménytelenséghez vezet. Ily módon 
ifjúságunk nem a nyelv működési tör-
vényeit ismeri meg, és világos felismeré-
sek hiányában alanyává válhat a 
nyelvtől idegen hatások befogadásának 

Az anyaország nyelvhasználatán is 
megfigyelhetők az idegen hatások Újab-
ban az anglicizmusok a szemet szúrók 
Még inkább nyelvi valóság lehet az idegen 
nyelvek hatása a határon túli magyarság 
nyelvhasználatára. A szórványmagyarság 
életében pedig a nyelvcsere is reális ve-
szély. Mindezt szem előtt tartva Lőrincze 
bejárta az európai államok és Észak-Ame-
rika szórványmagyarságát, és megterem-
tette a szervezési kereteket a származás-
nyelv-tanuláshoz. A törekvéstől a haté-
kony nyelvoktatásig azonban hosszú volt 
az út Fokozatosan csiszolódott a nyelv-
tanítás didaktikája és tartalma. 

Lőrinczével együtt magunkénak te-
kintjük Bárczi Géza nézeteit is, aki azt 
vallotta: „Két tényező  biztosíthatja a ma-
gyarság fennmaradását idegen nyelvte-
rületen, az egyik a tömeges együttélés, a  

másik a töretlen magyar öntudat... Ezt a 
magyar öntudatot kell felébresztenünk, 
fenntartanunk, növelnünk S ennek esz-
közei: a nyelv, az irodalom, a művésze-
tek... s a magyar történelmi tudat ápolá-
sa" 

Bárczi tétele meghatározólag hatott 
a származásnyelv tanításának műve-
lődési anyagára, s ezt a nézetet tükrözik 
a legújabb tankönyvek. Ám számunkra 
is megszívlelendő  mind az anyanyelvta-
nítás, mind az anyanyelvápolás tanter-
vének összeállításakor. Különböző  okok-
ból növekszik a magyar nemzetiségű  ta-
nulók számaránya a szerb tanítási 
nyelvű  osztályokban: Számukra e tan-
tárggyal nem csupán a magyar írásbeli-
séget kellene biztosítanunk, de egy-
idejűleg meg kellene ismertetnünk ezek-
kel a gyerekekkel nemzeti történelmünk 
főbb eseményeit, művelődési értékein-
ket, hogy erősödjön, megszilárduljon 
nemzettudatuk Mindezek mellett a két 
tantárgy keretében őrizkedniük kellene 
a pedagógusoknak attól, hogy lépten-
nyomon üldözzék a gyermekek nyelvjá-
rásiasságát. Az állandó javítgatás hatásá-
ra gátlás alakul ki bennük, nem mernek 
megszólalni, esetleg ellenszenv is ébred 
szüleik vagy falujuk nyelve iránt. Ettől 
már csak egy lépés a minoritástudat, 
hogy nyelvünk értéktelenebb a környe-
zet másik nyelvénél. 

Az a másik nyelv! Viták folynak, me-
lyekben sokszor megfeledkeznek a lé-
nyegről. Talán nem árt nekünk sem Ko-
dály gondolatára figyelnünk Ű  azt val-
lotta: „Az idegen nyelvekről nem mond-
hatunk le. Sőt, arra kell törekednünk, 
hogy legalább egyet minden magyar tö-
kéletesen tudjon. De használjuk fel ide-
gen nyelvtudásunkat arra, hogy vele 
magyar nyelvtudásunk nyerjen, ne ve-
szítsen." Megszívlelendő  gondolatok, 
minden tekintetben! Számunkra, a Vaj-
daságban élő  magyarok számára ilyen 
idegen nyelv a szerb. Létkérdésünk an-
nak kifogástalan ismerete. De úgy tanul-
juk meg, hogy általa ne károsodon 
anyanyelvünk! Mindkét nyelv kifogás-
talan használata legyen az eszményké-
pünk. Jó lenne, ha tömegtájékoztatá-
sunk dolgozói ismernék Kodály állás-
pontját; talán kevesebb lenne az anya- 
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nyelvünk alaptörvényei ellen elkövetett 
gyilkos merénylet... 

Az olvasó nézze el nekem, hogy ref-
lexiókba bocsátkozom. Úgy vélem, álta-
luk tudom érzékeltetni a kötet gondolat-
gazdagságát, sokoldalúságát. Azt, hogy 
nyelvünk és nemzeti létünk minden 
fontosabb kérdését érinti. Állást is foglal 
velük kapcsolatban éppolyan bölcsen, 
mint amilyen bölcsességet tanúsított 
nyelvhasználati dolgainkban. Ahogy 
Lőrincze nem idegenkedett mások gon- 

dolataival érvelni, bizonyos kérdések-
ben magam sem kerülöm meg ezt a le-
hetőséget, amikor az amerikai Sinor Dé-
nesre hivatkozom: „Az anyaország vagy 
elfogadja, hogy mi úgy élünk, ahogy 
élünk, vagy eltaszít minket. Nincs más 
megoldás!" Mások újabban ellentétes ál-
láspontból cselekednek — még ha meg-
osztják is ezt a maroknyi magyarságot. Jó 
lenne, ha a Lőrincze-kötet szélesebb kör-
ben válna ismertté, hogy megmaradá-
sunk érdekében helyesen cselekedjünk. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

ELTŰNT TÁRGYI MŰVELTSÉGÜNK NYOMÁBAN 

Bácskai magyar népviseletek 
Szerkesztette: Silling István 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1994. 

Táj ainkon ritka tematikájú könyvecskét 
jelentetett meg a JMMT Eddig ugyanis 
népviseleteket bemutató, értelmez ő  ta-
nulmányokat nemigen olvashattunk 
önálló könyvben, legfeljebb egy-egy tu-
dományos folyóirat lapjain fedezhet-
tünk fel néhány ilyen tárgyú tanul-
mányt. Eddig csak szótárakban, szójegy-
zékekben, falumonográfiákban röviden 
megfogalmazva jelentkezett népviselet-
leírás. Most a JMMT Néprajzi Szakosztá-
lyának jóvoltából e témakörre is sor ke-
rült. A szakosztály ugyanis 1991 január-
jában meghirdette első  néprajzi pályáza-
tát az itt élő  magyarok népviseletétek be-
mutatására. A beérkezett pályam űvek 
közül a könyvben szereplő  hármat fo-
gadta el az értékelő  bizottság. De hogy 
tájegységeinkről minél teljesebb képet 
kapjunk, a szerkesztő  a pályaművek 
mellé tudományos folyóiratokban már 
megjelent publikációkat is számba vett, 
így alakult ki a Bácskai magyar népviseletek 
címen a társasági Kiskönyvtár néprajzi 
sorozatának újabb kötete. 

Hogy valóban nem volt hiábavaló a 
népviseletekkel való törődés, e kis könyv 
is szépen példázza. Nem kuriózumként 
foglalkoznak a szerz ők a népi ruházattal, 
hanem darabjai alkotta rendszerében —  

ki kell hangsúlyoznunk a rendszer szót, 
mert az öltözetdarabok valóban rend-
szert alkotnak „Az öltözetdarabokból 
ugyanis úgy lesz viselet, hogy a helyi 
kívánalmak, aprólékosan kialakult sza-
bályok, megkötések, általános normái 
szerint kiválasztott darabokat meghatá-
rozott rendben felöltik" — mondják a 
szakemberek, de hozzátehetjük még, így 
reprezentálva a helyi népviseletet s be-
építik a helyi nagy kommunikációs rend-
szerbe, közben olyan jelentésekkel ru-
házzák fel, melyek vallanak a viselethor-
dó személy társadalmi és vagyoni hely-
zetéről, neméről, koráról, családi állapo-
táról, egyéni ügyességéről, az alkalmak-
ról, a viselő  lakóhelyéről, a helyi szépség-
ideálról, annak változásáról, a helyi esz-
tétikai kívánalmakról, a korról, melyben 
él a viselőközösség, az illető  viselőközös-
ségnek más viselőközösségekkel való 
kapcsolatáról, az interetnikus hatások-
ról, a táj divatját irányító, divatformáló 
község szerepéról, alakító erejér ől, s nem 
utolsósorban a kibocsátó közösségbő l 
magukkal hozott örökségről, tekintve 
hogy a magyar lakosság zöme a XVIII. 
századi nagytelepítések idején ide köl-
tözve hozta magával népviseletét is. Id ők 
folyamán a változott körülmények hatá- 
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sára változtatott, idomított, újított rajta s 
jutott el egészen a kivetkőzésig. Ha 
minderre figyelünk, akkor valóban meg-
állapíthatjuk, hogy a viselet az egyik leg-
tisztábban érthető  kommunikációs jel-
rendszer, melyet mindenki felfoghat, 
megérthet, ha ismeri a helyi kódrend-
szert, például a darabok anyagának, szí-
neinek, szabásának, formájának, vala-
mint a kiegészítő  elemeknek (hajvisele-
tek, főkötők, pántlikák, ékszerek) a kód-
rendszerét. 

Mindezeknek a jelentéseknek meg-
létéről egyformán tudósít egy-egy helyi 
viseletközösség köznapi és ünnepi öltöz-
ködésének egész rendszere. 

Mi is a népviselet? - kérdezheti a 
laikus olvasó. A tudományos meghatá-
rozás így hangzik: „Népviselet a falusi és 
mezővárosi parasztemberek, civisek, 
pásztorok, esetleg kézművesek öltözete, 
mely kifejezte viselője társadalmi helyze-
tét, a paraszti, a falusias réteghez való 
tartozást." (Fél Edit-Hoffer Tamás: Ma-
gyar Néprajzi Lexikon IV Bp., 1981) A 
népviselet tehát társadalmi réteghez tar-
tozást fejezett ki. A XVI. század óta köz-
igazgatási rendeletek írták elő  ugyanis, 
mit szabad viselnie a jobbágynak, a ne-
mesnek, a kézművesnek. A polgároso-
dás hajnalán a viseletet vették el őször 
számba, minta paraszti műveltség egyik 
megnyilvánulását. A reformkorban pél-
dául sorozatosan megjelenő  viseletleírá-
sok, rajzok mutatj ák be egyik vagy másik 
táj népének, népeinek helyi viseletét. 

Mint általában minden, a népi vise-
let sem maradt meg azonos szinten, ki 
volt téve a változásnak, a sok helyi stílus 
kialakulásának, a helyi stílusok változá-
sának. A házilag előállított nyersanyag - 
kender, len - felcserélődött gyári kelmé-
vel, az egyszerű  szabású darabot bonyo-
lult szabású, specialisták, mesterek ke-
zéből kikerült darabok váltották fel, s őt - 
mint az a XIX. században volt tapasz-
talható - a viselet elhalványulását lehe-
tett regisztrálni. A XX. század els ő  fe-
lében viszont késői viseletváltozatok je-
lentkeztek, amiről a kötet tanulmányai is 
szólnak A háborús viszonyok az elmúlt 
világháború idején siettették a ki-
vetkőzést. Az ésszerűség, a könnyebben 
kezelhetőség igénye, gyakorlatiasság, a  

könnyebben tisztántarthóság, az anyag-
hiány, a viseletet készítő  varrónők, mes-
terek és más specialisták elidegenedése a 
viselettől, a városból beszivárgó divat, a 
falu szigorú normáinak fellazulása, a he-
lyi zártságból a nagyvilágba kilép ő  viselő  
esztétikai normáinak megváltozása stb. 
stb. elősegítette a kivetkőzést, a városias 
öltözék elterjedését. Így lett napjainkban 
a népi viselet a színpad, a folklórfesztivá-
lok szereplőinek többé-kevésbé „hite-
les", „átálmodott' jelmezévé. 

Kötetünkben a századforduló és a két 
világháború közötti köznapi és ünnepi né-
pi, paraszti viselet hitelesés pontos leírásá-
nak igényével készült következ ő  tanul-
mányok szerepelnek: Raj Rosál is Doroszlói 
női viselet 1900-1990, Raffai Judit  felnőttek 
viselete Ludason a XX. században, Dr Balla 
Ferenc Helyi népviseletek Bezdánban, Borús 
Rózsa Topolyai népviselet a századfordulón, 
Csorba Béla A temerini magyar népviselet 
vázlatos leírása, Kálózi Aranka A gombosi nőí 
viselet szemiotikai leírása, Silling István mgr 
A kupuszinai női népviselet változásának sze-
miotikai vizusgálata, valamint Beszédes Va-
léria mgr általános vonatkozású Előszava. 
A szerb és angol nyelvű  Összefoglaló rövi-
den tájékoztatja a magyarul nem értő  kö-
zönséget a kötet tanulmányairól Az il-
lusztrációk szemléltetik az elmondottakat 

Az egyes tanulmányok a kötet szer-
kesztőjétől kitűzött cél szolgálatában áll-
nak, azaz - mint Beszédes Valéria az 
Előszóban megfogalmazta - „Els ődleges 
célunk a hiteles, pontos leírás volt. ... 
teljesebb képet kapjunk az itt él ők ruhá-
zatáról, öltözködésük kialakulásáról az 
utóbbi évszázadban. ... ez a könyv segít 
(a hazai művelődési egyesületeinkben) a 
helyi hagyományokat... összegyűjte-
ni... ez a könyv segít nekik abban, ho-
gyan kell megtalálni az eltűntnek hitt 
népviseletet. Néhány község esetében 
pedig kész anyagot kaphatnak az egye-
sületek vezetői." 

A tanulmányokból kiderül, hogy a 
női viselet sokkal változatosabb az egyes 
helyi közösségekben, különösen a nagy-
lányoknál és a fiatalasszonyoknál, míg a 
férfiaknál a helyi jellegzetességeknek ki-
sebb szerep jutott. A férfiak hagyo-
mányőrzőbbeknek bizonyultak, mint az 
asszonyok Ez nem is olyan nagy csoda. 
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A női igényesség, a szép szeretete, a vál-
toztatás óhaja, az egyszer ű  fehér viselet-
nek színesebbé, gazdagabbá tétele az 
anyagi körülmények javulásával, a nor-
ma lazulásával, a szabás komplikáltabbá 
tétele, a női fantázia működése szülte a 
gazdagabb, színesebb viseletet. Így lesz 
az egyéni ötletből lassan a közösségtől is 
elfogadott megvalósulás. 

A tanulmányok közös vonása, hogy 
nemcsak szinkrón és diakrón leírását ad-
ják az öltözékeknek, hanem tekintetbe 
veszik, alkalmazzák a szociológiai és az 
összehasonlító szempontokat is. Így ki-
ugranak a paraszti, az iparos, a polgári 
viselet jellegzetességei éppen úgy, mint 
a Vajdaság más népeinek viseletével való 
hasonlóságok, interetnikus hatások is. 

Ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy a dolgozatok nagyon helyesen ki-
tértek a ruha mágikus szerepére is. 

A benyomásokat összegezve el-
mondhatjuk, hogy Bácska hét falva (Do-
roszló, Bezdán, Gombos, Kupuszina, Te-
merin, Topolya, Ludas) népviseletének 
bemutatásával úttörő  munkát végzett a 
szerkesztő. Ugyanakkor felébreszti az ol-
vasóban a kíváncsiságot, ugyan milyen 
lehet egész Bácska, Bánát, Szerémség né-
pének viselete. Ezeknek bemutatása 
néprajzosaink nagy adóssága. Fel-
vetődik az olvasóban még az az ötlet is, 
hogy más érdeklődésű  néprajzosokat, 
kutatókat is be lehetne vonni a munká-
ba, hisz izgató lenne látnia szépségideál, 
az esztétikai igény változását tájainkon, 
érdemes lenne megvizsgálni az esetleges 
divatközpontokat, a városok, a városi 
varrónők, kötödék, keresked ők divatfor-
máló szerepét a viseletben, a migrációk, 
a vendégmunkásság szülte ízlésválto-
zást stb. Talán így kaphatnánk teljesebb 
képet a valóságról. 

PENAVIN OLGA 

DÉLSZLÁV ARCHAIKUS IMÁDSÁGOK ÚJ KÖNYVEI 

RUŽA BEGOVAC: „Idem spati Boga zvati i Mariju milovati..." 
Hrvatski institut, Pečuh, 1993. 

ĐURO FRANKOVIĆ : Da su grane do neba 
Etnografija Južnih Slovena u Mađarskoj 
Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1993. 

A népi vallásosság iránti érdeklődés, annak 
megismerésének igénye napjainkban szá-
mos új kiadvány megjelenését tette le-
hetővé és szükségessé. Magyarországon a 
Bálint Sándo4 illetve Erdélyi Zsuzsanna 
nevével fémjelzett ilyen irányú kutatások 
az ott élő  nemzetiségek néprajzkutatóit is 
arra ösztönözték, hogy saját nemzetiségük 
körében igyekezzenek begy űjteni a népi 
vallásosság szent szövegeit, az archaikus 
népi imádságokat. 

Számunkra, a nemzetiségileg vegyes 
lakosságú vajdasági néprajzkutatók szá-
mára is igen értékes két könyv jelent meg 
1993-ban a magyarországi délszlávok ar-
chaikus népi imádságanyagából. 

Ruža Begovac, a pécsi Janus Panno-
nius Múzeum néprajzosa Idem spati Boga  

zvati i Mariju milovati... címmel adta ki a 
magyarországi horvátok között gy űjtött 
régi imádságokat. Begovac könyvének 
már a címe is figyelemfelkelt ő, ugyanis 
az általunk is jól ismert ún. Esti imádság 
(Én lefekszek én ágyamba...) kezdősora-
it asszociálja, melynek nem is horvát, ha-
nem szerb változataiból mi is gyűjtöt-
tünk Zomborban és környékén. Ez pe-
dig az imádság elterjedtségét és a népe-
ket, sőt vallásokat (bár mindkettő  keresz-
tény, ám más hagyományokkal) össze-
kötő  jellegét hangsúlyozza. 

Ruža Begovac könyve, amely a ku-
tató húszéves gyűjtőmunkájának ered-
ménye, az archaikus népi imádságokon 
kívül a karácsonyi (advent, karácsony, 
vízkereszt), a húsvéti (nagyböjt, nagy- 
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hét, húsvét) és a pünkösdi ünnepkör 
eseményeihez kötődő  vallási népéneke-
ket is közöl dallamok kíséretében. Köny-
vének második felét népi Mária-énekek 
szövegei és dallamai alkotják, melyek a 
népi vallásosságkutatás új feladatát is jel-
zik, hiszen a Mariológia-kutatás mife-
lénk is csak a kezdeteknél tart. 

Az Etnografija Ju,žnih Slovena u 
Mađarskoj legújabb, 10. számot viselő, 
216 oldalas kötetében Duro Frankovié az 
összes magyarországi délszláv nemzeti-
ség nyelvén általa vagy segítőtársai 
(Ruža Begovac, Kristofor Brcan, Együd 
Arpád, Erdélyi Zsuzsanna, Marija Ko-
zar-Mukič) közreműködésével begyűj-
tött, valamint a Fran Kurelac és Nikola 
Tordinac által a múlt században lejegy-
zett laikus vallási imádságot ad az ér-
deklődő  olvasó kezébe. 

Duro Frankovié könyve, Erdélyi 
Zsuzsanna módszerét követve, az imád-
ságok fontos mozzanatai szerint csopor-
tosítja a szövegeket. 

„A kötetünkben közzétett 280 ar-
chaikus ima és egyházi ének a néplélek 
reprodukálásra hajlamos voltát, meg-
újulását eredményező  mélyrétegeiből 
tör elő, mintegy magán hordozva a 12. 
század óta eltelt megannyi, e kincsre ra-
kódott rétegeit, jelezvén a keresztény 
szellemben fogant értékek elterjedtségét  

hazai délszláv nemzetiségeinknél" — írja az 
imádságokról az Összefoglalóban, majd így 
folytatja: „A szavak mágiája, a pogány ko-
rok emlékei, természetesen többségében 
mégis a keresztény kánonok emberi vará-
zsa csendült föl bennük és általuk, er ,: ed-
ve az esztétikai követelmények szigorá-
nak A szabad- és kötetlen verselés szín-
pompáj ába, az ellentmondó irracionális vi-
lág, a bibliai források ötvözetében olymér-
tékben, amennyit megtűrt az egyházi gya-
korlat." 

A szlovén, horvát és szerb népi 
imádságok mintegy ötven településről 
valók, és igen sok hasonlóságot mutat-
nak a mifelénk eddig ritkán gyűjtött és 
elszórtan, különböző  periodikákban 
közzétett délszláv anyaggal. S ezzel 
mintegy felhívást is közvetítenek a vaj-
dasági néprajzkutatók irányában a mi-
előbbi gyűjtéseket sürgetve. A magunk 
gyűjtötte sztapári és zombori szerb szö-
vegek arra engednek következtetni, 
hogy mifelénk is hasonló és igen régi 
meg gazdag efféle emlékanyag szuny-
nyad a népi emlékezet mélyén, várva a 
felkutatást, feldolgozást és a prezentá-
lást. 

Duro Franković  könyvét gazdag 
irodalomjegyzék és a kevésbé ismert ki-
fejezéseket magyarázó szójegyzék teszi 
még értékesebbé, használhatóbbá. 

SILLING ISTVÁN 

EGY KORSZAK MÉRLEGE 

SVETOZAR STOJANOVIĆ : Autoritet bez vlasti. Dobrica Ćosić  kao šef države 
Filip Višnjić, Beograd, 1993. 

Ez év elején jelent meg a könyvesboltok-
ban ez a kis kötet, amely az egykori ál-
lamelnök, Dobrica Ćosić  író politikai te-
vékenységének a mérlegét és történelmi 
szerepét vázolja fel, tehát ideiglenes és 
vázlatos képet ad róla. Teljes képet majd 
csak nagyobb távlatban, egy korszak el-
múltával kaphatunk, amikor hozzáfér-
hetővé válnak e kor fontos dokumentu-
mai, és az egykori politikai szereplők is 
már régen nem lesznek a közélet po-
rondján. E távlat igényét tartja szem el őtt 

Ćosić  is, aki mindeddig nem járult hozzá 
az említett kordokumentumok közlésé-
hez. Ebben őt, minden bizonnyal, erköl-
csi aggályai is gátolták 

Ezért a könyv szerzője a maga köz-
vetlen tapasztalataira és munkatársi is-
mereteire támaszkodott. Mint az államel-
nök tanácsadója, legfőbb munkatársa és 
kabinetfőnöke, részt vett minden hazai 
és külföldi tanácskozáson, így minden 
eseményről, javaslatról és tervről tudott. 
Ezt a bizalmat azzal érdemelte ki, hogy 
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több mint két évtizeden át Ćosić  
legszűkebb baráti köréhez tartozott, s ily 
módon az megismerhette személyi és 
szellemi tulajdonságait és képességeit. 

Svetozar Stojanović  a Belgrádi 
Egyetem Filozófiai Fakultásának volt a 
tanára. 1964-ben megjelent els ő  könyve 
(doktori értekezése), a Mai meta-etika a 
filozófia új etikai rendszereit elemezte. 
Öt évvel később adta ki az Eszmények és 
a valóság közt c. monográfiáját. Pár év 
múlva ő  is az egyetemről eltávolított ta-
nárok közt volt. Ezekben az években for-
málódott meg a fővárosi filozófiai és jogi 
fakultás tanárai körül a majdani politikai 
ellenzék. E csoport egyik nemzetközileg 
is legaktívabb tagja Stojanovi ć  profesz-
szor volt. 

Dobrica Ćosić  ekkortájt, 1972 és 1979 
között publikálta négy kötetben a Halál 
ideje c. nagyszabású háborús regényét. 
Ezután a második világháború előtti 
évek tragikus korát írta meg a Gonosz 
ideje c. trilógiájában, amelynek egyes kö-
tetei 1985-ben, 1986-ban és 1990-ben ke-
rültek az olvasók kezébe, s amelyekért a 
Njegoš-díjat is megkapta. A díj átvétele 
után szinte jelképes alakja lett az ellenzé-
ki mozgalomnak. Mindenki szerette vol-
na megnyerni magának, de ő  egyik párt-
hoz sem csatlakozott, jóllehet egykori és 
akkori barátainak túlnyomó többsége a 
demokrata pártban kereste az új politikai 
mozgalom lehetőségét. 

A politikai élet enyhülésével együtt 
Stojanović  is visszatérhetett a tanári pá-
lyához, és megjelentethette a hallgatás 
éveiben írt két művét: 1987-ben A mar-
xizmustól az emberarcú etatizmusig, 1988-
ban pedig a Történelem és pártos tudat c. 
monográfiáját. A könyv tehát, amelyről 
ezúttal szólunk, nemcsak az előbbi mun-
kák folytatása és kiegészítése, hanem sa-
ját politikai tapasztalatainak az összege-
zése is. Ezeket a tapasztalatokat pedig, 
mint már említettük, a neves író munka-
társaként, később pedig hivatalos tanács-
adójaként szerezte. 

Legújabb művében elmondja, 
hogy Cosić  hosszú ideig ellenállt a kü-
lönböző  irányból jövő  és megfontolásból 
származó felhívásoknak és sürgetések-
nek: vállaljon végre politikai szerepet, s 
legyen e kor megújító szellemű  államfér- 

fia. A súlyos gazdasági válság, a polgár-
háború és Jugoszlávia felbomlása olyan 
helyzetet teremtett, amelyhez hasonló 
még nem volt a népek történelmében. 
Ezzel magyarázható, hogy 1992 elején 
megsokasodtak a különféle küldöttsé-
gek, üzenethozók, tanácsadók és fel-
kérők Ćosić  házában. Nem csupán a szo-
cialista párt, hanem a pravoszláv egyház 
vezetői is arra kérték az írót, vállalja el az 
államelnöki tisztséget. Stojanovi ć  szerint 
a szerb államelnök is köztük volt. Persze 
ő  is, hiszen azok közé tartozott, akik a 
legkövetkezetesebben és legkitartóbban 
sürgették politikai szerepvállalását. 
Ezért lemondta amerikai meghívásait, s 
az egyetemen sem adott elő  új megbíza-
tása miatt. 

A könyvből kiderül, hogy Ćosić  
csak az ország súlyos helyzetére való te-
kintettel vállalta az elnöki tisztséget. Er-
kölcsi kötelességének és nagy áldozat-
nak tartotta, hogy eleget tegyen a felké-
résnek, mert le kellett mondania minden 
szabad idejéről, és írói munkáját is abba 
kellett hagynia. Államfői tevékenységé-
ért nem fogadott el fizetést. Részéről jel-
képes gesztus volt az is, hogy amikor 
megválasztották, taxin ment a képvi-
selőházba, s amikor végleg elhagyta hi-
vatalát, ugyanígy távozott onnan. 

Még megválasztása előtt, Szerbia 
Szocialista Pártja azt javasolta, higy Mi-
lan Panić, az USA-ban élő  szerb üzletem-
ber legyen az új jugoszláv miniszterel-
nök. Cosić, noha nem ismerte, elfogadta 
a javaslatot, mert jó megoldásnak tartot-
ta. Igy aztán megalakult az új kormány. 
Egyedül a külügyminiszter személyével 
kapcsolatban nem egyeztek meg. Mivel 
a pártok vezetői ragaszkodtak hozzá, vé-
gül is Vladislav Jovanovićra esett a vá-
lasztás, de pár hónap múlva lemondott, 
majd Panić  távozása után újból átvette 
hivatalát. 

Ćosić  számos kezdeményezése nem 
járt sikerrel. Ő  javasolta például, hogy az 
új államban ne legyen három parlament, 
három kormány és három elnök, hanem 
csak egy, de javaslatát nem fogadták el. 

Stojanović  elmondja, hogy Ćosić  ál-
lamelnökségének paradox helyzete ab-
ban is kifejezésre jutott, hogy az ellenzék 
kezdetben mereven elhatárolódott tőle, 
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és nem ismerte el sem az ország új alkot-
mányát, sem vezetőségét. A nacionalista 
ellenzék a királyság visszaállításán mun-
kálkodott és minden kérdést így akart 
megoldani. Mivel célja megvalósításá-
nak legnagyobb akadályát Cosić  szemé-
lyében látta, nagyobb ellenségnek tar-
totta, minta szerb politikai vezetést. Csak 
azután ismerte el munkásságának érté-
keit és eredményeit, miután vissza kellett 
vonulnia. Akkorra már a királyság kérdé-
seis lekerült a napirendről, mert a nagy 
királypárti kampány sikertelenül végz ő-
dött. 

A szocialista párt kezdeti egyöntet ű  
bizalma a Ćosić—Panić  kettős vezetése 
iránt idővel megszűnt, ezért először az 
utóbbinak, majd az előbbinek is távoznia 
kellett tisztségéből. Ezt megelőzően, a 
konfliktust é's a növekvő  bizalmatlanság 
légkörét akarta a maga hasznára felhasz-
nálni Šešelj vajda, aki élére állt a két ve-
zető  politikust megbuktatni szándékozó 
mozgalomnak. Arra számított, hogy 
Ćosić  távozásával megnő  a saját tekinté-
lye, erősödik hatalma és nagyobb befo-
lyása lesz majd a politikai élet további 
alakulására. Mert akkoriban egyre éle-
sebb formát öltött a szükséglet: kett őjük 
közül egyiküknek távoznia kell a politi-
kai életből. Mivel ezzel párhuzamosan 
felmerült a kérdés: ki lesz hasznosabb az 
uralkodó párt számára, végül is az a dön-
tés született, hogy inkább az előbbi ma-
radjon, mert sokkal inkább híve volt a 
szocialista pártnak, mint az utóbbi, aki-
nek növekvő  tekintélye mellett elgondo-
lásai is veszélyesebbek voltak a politikai 
elitre nézve. 

Ćosić  rövid mandátumának idejét 
beárnyékolta ez az állandó kettősség: a 
nagy elvárások és ezzel párhuzamosan 
az akadályok sorozata. Ennek következ-
tében magára hagyták azok, akik meg-
akadályozhatták volna, hogy leváltsák 
és idő  előtt távozzon a politikai életből. A 
közte és a szerb pártvezetőség között ki-
alakult nézeteltérést sokan úgy állították 
be, mint két vezető  személyiség közti el-
lentétet, holott — Stojanović  meggyőző-
dése szerint — elsősorban két politikai 
koncepció ellentétéről volt szó. 

A szerző  azt rója fel Ćosić  hibájául, 
hogy elsősorban a szerb értelmiség egy  

kis csoportjára támaszkodott és nem volt 
szorosabb kapcsolata a szerb néppel. 
Igaz, azt tervezte, hogy 1992 őszén és 
telén hosszabb országjáró körútra indul, 
de szándéka meghiúsult, mert megbete-
gedett és meg kellett operálni. 

Idő  előtti leváltásának valódi okát és 
körülményeit még nem ismeijük, ezért 
végleges ítéletet ebben a kérdésben nem 
hozhatunk. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a vele kapcsolatos döntés gyorsan 
született meg;  s azonnal megkezdődött a 
leváltására irányuló képviselőházi vita. 
Erre — állítólag — azzal adott okot, hogy 
találkozott a hadsereg vezet őivel. Ezt a 
lépését úgy értelmezték, hogy a katona-
ság segítségét kérte bizonyos politikai 
kérdések megoldásában. Ezért a pártve-
zetőség nem várta meg előre bejelentett 
lemondását, hanem két héttel a határid ő  
elő  távoznia kellett. Ćosić  ugyanis azt 
tervezte, hogy június 15-én nyújtja be 
lemondását és elhatározását — vázlatai 
alapján — meg is okolja a képvisel őház-
ban. Stojanović  szerint ezt a nyilatkoza-
tot tette közzé két nappal távozása után. 

Könyvének végén a szerző  felteszi a 
kérdést: volt-e értelme Ćosić  egyéves el-
nöki tevékenységének és egyáltalán ér-
demes volt-e ilyen rövid időre és ilyen 
nehéz körülmények között vállania ezt a 
hálátlan feladatot? 

Ćosić  akkor határozta el erre magát, 
amikor Kelet-Európában több író és tu-
dós vállalt kiemelkedő  politikai szerepet. 
Nagyobb részük ma is hivatalában van. 
Václav Havel, Göncz Árpád és Zselju 
Zselev bebizonyította, hogy politikával 
azelőtt aktívan nem foglalkozó szemé-
lyek is kiváló államférfiak lehetnek 

A méltatott kötet szerz őjének 
meggyőződése, hogy Jugoszlávia törté-
nelmében az elmúlt hetven évben nem 
volt a politikai élet élvonalában egy 
olyan méretű  és jelentőségű  alkotó értel-
miségi, mint amilyen Ćosić, aki elnöksé-
gének rövid ideje alatt felállított egy de-
mokratikus mércét, amelyet nem lehet 
többé sem megkerülni, sem tagadni. 
Munkatársaival együtt példát adott arra, 
hogy másfajta alternatíva is lehetséges, 
de a szubjektív erők kis csoportja nem 
tudott sikerrel megbirkózni a súlyos tár-
sadalmi és történelmi nehézségekkel. 
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Ma még nc 	uk,ya tör- 
ténelem milyen lehliitőségeketarl snaj d 
a későbbik pró . ? i . zásokra és kezdemé-
nyezésekre. Stojanovi ć  azonban kifejezi 
reményét, hogy a fentiekben említett rö-
vid ideig tartó kísérlettel még nem ért 
véget Ćosić  politikai szerepe. Hogy mi-
kor és milyen körülmények közt lesz 
majd folytatása, az ma még nem tudható, 
mert a történelem alakulásától függ. 

A hatalom nélküli auktoritás vázlatos és 
ideiglenes számvetés. A szemtanú és mun-
katárs vallomása. Ćosić  egyévi tevékenysé-
géről kétségtelenül Stojanović  a leghiva-
tottabb szólni, mert az első  naptól az utol-
sóig közvetlen közelében volt Sajnos, még 
mindig sok olyan tényt és dokumentumot 
nem ismerünk, amely az említett id őszak 
eseményeit az eddiginél jobban megvilá-
gítaná. Nemcsak a történelmi távlat hiá-
nyáról van szó, hanem arról .ii ; hogy min-
den történelmi esemény értelmezése és 
kellő  dokumentálása mindig a politikai ér-
dekekés tervek körébe tartozott. Márpedig 
köztudott, hogy ami a politika számára 
hasznos érdeknek számít, azt fel is használ-
ják Ami pedig problematikus, botrányos 
vagy kellemetlen lehet, azt mindenki 
igyekszik eltitkolni, elhallgatni vagy más-
képpen magyarázni Gondoljunk csak ar-
ra, hogy még a második világháború ide- 

jén lezajlott eseményekkel foglalkozó 
iratok jó része öt évtized után sem hoz-
záférhető  a kutatók számára. Így például 
még ma sem tudjuk, hogy F -per helyet-
tese, Rudolf Hess 1940 tavaszán miért 
repült Angliába, és mit tartalmaznak a 
vele kapcsolatos súlyos iratcsomók, ame-
lyeket 75 évre zároltak, tehát még húsz 
évig várni kell, amíg a világ megtudhat-
ja, hogy voltaképpen miről is van szó. 

Nálunk is vannak ilyen tisztázatlan dol 
gok Ilyen például Draža Mihajlović  esete és 
pere, valamint Andrija Hebrang halálának és 
bűnösségének a kérdése. De még azt sem 
tudjuk róluk, hogy mikor és hogyan haltak 
meg, illetve hol temették el őket 

A történelmi eseményeket tehát 
csak évtizedek múlva ismerjük meg tel-
jesen, amikor az egykori szereplők már 
régen nem élnek. Következményeiket 
azonban még sok nemzedék kénytelen 
elviselni. Súlyos átok, tehertétel ez mind-
annyiunk számára. 

Ezekre a kérdésekre hívja fel a fi-
gyelmünket ez a kis könyv is. Éppen 
ezért folytatása, kiegészítése kell hogy 
legyen. De hogy mikor és hogy tudjuk 
meg a teljes igazságot ebben a kérdés-
ben, az a történelem alakulásától függ. 

DÉSI ÁBEL 
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MŰVEL ŐDÉSI MOZAIK  

MAGYARORSZÁGI ÍRĐK SZA-
BADKÁN. — Az utóbbi három hónapban 
több neves magyarországi író lépett fel a 
Szabad Líceum és az Életjel előadásain. 
Április 13-án Tornai József, a Magyar Író-
szövetség elnöke és Szakolczay Lajos kri-
tikus, május 4-én Somlyó György, június 
8-án pedig Nagy Gáspár költők voltak a 
vendégeink. Az irodalombarátoknak 
mind a három esten kivételes élmény-
ben volt részük, mert a velük folytatott 
beszélgetés végig lekötötte a közönség 
figyelmét. 

ÜZENET-ESTEK. — Folyóiratunk 
szellemiségét tükrözte azaz irodalmi est, 
amelyet április 14-én tartottunk a Városi 
Könyvtár emeleti olvasótermében. 
Műsoron a tavalyi számainkban megje-
lent művek szerepeltek Lovas Ildikó és 
Siflis Zoltán válogatásában és Szabó Ág-
nes tolmácsolásában. Jelenünkre utaló, 
életérzéseinket kifejez ő  munkák hang-
zottak el. Az érdeklődők megismerked-
hettek a muzulmán népköltészet né-
hány darabjával Csorba Béla fordításá-
ban, Danyi Magdolna, Gulyás József, 
Harkai Vass Éva, Horváth Ottó és Ko-
peczky László egy-egy versével, Lovas 
Ildikó és Szathmári István novellájával és 
Herceg János esszéjével, valamint Hoff-
mann Artúrnak, az Újvidéki Televízió 
munkatársának Egy szökés anatómiája c. 
videofilmjével és a szabadkai Lajkó Félix 
virtuóz hegedűjátékával. 

Június 16-án a zentai Városi Könyv-
tárban tartottunk bemutatkozó estet, 
amelyen Biacsi Antal, Dér Zoltán, Kontra 
Ferenc, Szekeres László és dr Vajda Gá-
bor mutatkozott be a szép számban , 
'összejött irodalombarátoknak. 

Másnap a kishegyesi községháza 
nagytermét megtöltő  közönségnek be-
mutatták lapunk május—júniusi számát, 
amelyet a falu újratelepítésének 225 év-
fordulója alkalmából jelentettünk meg, s 
amelyből 500 példányban különnyomat 
is készült. A jelentős eseményről Pál Ká-
roly polgármester és Sipos Béla, a helyi 
közösség titkára szólt, majd a szerz ők: dr 
Virág Gábor és Maronka János részlete- 

ket olvastak fel helytörténeti összefogla-
lój ukból. Ezt megelőzően Vigh Rucj.._ 1f, a 
kötet anyagának szerkesztője terjedel-
mes méltatásában egyebek között a kö-
vetkezőket mondotta: 

„Kishegyes jubileumi évében rend-
hagyó könyvbemutatóra jöttünk össze. 
Először tehetünk az olvasó asztalára tu-
dományos alapokra épített, mono grafi-
kus kiadványt, amely csaknem a teljes-
ség igényével készült A helytörténet tár-
gyában eddig megjelent, helyi jellegű, 
ágazati monográfiák sorában ez összegezi 
azokat a tényeket, melyeket manapság 
össze lehetett gyűjteni. Történik mindez 
egy mostoha korban, amikor a lét csaknem 
kizárólag fizikai vonatkozású. És íme, a 
szellem csodákkra képes: megjelent egy 
könyv, amellyel ez a nemzedék a jöv őnek 
tartozik Megjelenhetett az Üzenet cím ű  
szabadkai folyóirat különlenyomataként, 
mert olyan ideális emberi tényez ők álltak 
össze, mint soha eddig. A helyi közösség, a 
vállalkozók és intézmények vezet őinek 
hallásuk volt az idők szavára, egyéniségek 
találkoztak azonos tudattal a történelmi 
megmunkálásra, és szerkesztők nyújtottak 
segítő  kezet Különösképpen az Üzenet 
főszerkesztőjének, Dévavári Zoltánnak és 
szerkesztőjének, Biacsi Antalnak lehetünk 
hálásak, kik nagy megértéssel szentelték a 
folyóirat jelenlegi kettős számát a kishe-
gyesi helytörténeti anyagnak Folyóiratuk 
ezzel bizonyítja, hogy olvasótábora fenn-
maradásának szent célját híven szolgálja" 

A bensőséges ünnepségen szer-
kesztőségünket Biacsi Antal, Dér Zoltán 
és Szekeres László képviselte. 

ÚJ IRODALOMTÖRTÉNET — A 
Magyar Írószövetség májusi Tájékozató-
ja szerint Vajda Gábor vajdasági magyar 
író április 14-21 között a szövetség ven-
dége volt Itt mondjuk el, hogy szer-
kesztőségünk tagjának a Bereményi 
Könyvkiadó előreláthatólag még az idén 
megjelenteti a jugoszláviai magyar iro-
dalomról szóló összefoglalóját, amely 
Bori Imre több kiadást megért munkája 
után ez lesz a második ilyen jellegű  mű . 
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SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ. - Április 
15. és 25. között Zomborban megtartot-
ták a Vajdasági Színházak 44. Találkozó-
ját, amelyen a Szabadkai Népszínház 
Shakespeare Athéni Timon, az Újvidéki 
Színház pedig Slawomir Mrozek Károly 
c. művével vett részt. Az előbbi Konrád 
György A városalapító c. regényének 
színpadi változatát is benevezte, de az 
utolsó percben lemondta részvételét. 
Egyesek szerint a lemondás oka nem az 
anyagiak hiánya volt, hanem az, hogy a 
darabból még az olvasópróbák sem 
kezdődtek meg. Ezt látszik igazolni az is, 
hogy a bemutatót lapzártáig sem tartot-
ták meg. Egyébkénk legjobbnak a ven-
déglátó együttes bizonyult, amely Beau-
marchais Figaro házassága c. darabját adta 
elő. A legtöbb díj Kikindára került. A 
díjazottak között volt az újvidéki Mezei 
Zoltán is. A legjobb gyermekelőadásnak 
a Szabadkai Gyermekszínház produkci-
ója, Az ellopott mese bizonyult. 

ALMÁSI GÁBOR RETROSPEKTÍV 
KIÁLLÍTÁSA. - A Jugoszláviai Magyar 
Művelődési Társaság tagozatának és a 
Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény-
nek a szervezésében április 23-án a kani-
zsai mozi előcsamokában megnyilt Almási 
Gábor retrospektív kiállítása A Tóthfalu-
ban született és Szabadkán él ő  kiváló szob-
rász műveiből Virág Ibolya 37 fából, 
gipszből és terrakottából készült munká-
val, valamint a műveit megörökítő  fotók-
kal, a tárlatairól megjelent beszámolókkal 
és az életét bemutató fényképekkel érzé-
keltette a 83 éves művész hat évtizedes 
alkotói tevékenységét, amelynek je-
lentőségét Bela Duranci művészettörté-
nész méltatta A rendezvényt, amelyen az 
ünnepelt betegsége miatt nem vehetett 
reszt, Lajkó Félix hegedűjátéka és Tóth 
Miklós versmondása tette emlékezeteseb-
bé. A kiállítás jelentőségéről e számunkban 
Gajdos Tibor képzőművészeti jegyzetei-
ben számol be. 

ELHUNYT GRÓSZ GYÖRGY. - Új-
vidéken május 4-én elhunyt Grósz 
György, aki életének nagy részét a vajda-
sági sajtó szolgálatának szentelte. Sza-
badkán született 1924. szeptember 19-én. 
Miután fiatalon megjárta a gyűjtőtábo-
rokat, 1945 tavaszán visszatért szül ővá- 

rosába. 1956 őszén a 7 Nap élére került, 
amelynek hosszú éveken át igazgatója és 
felelős szerkesztője volt. Az ő  vezetése 
alatt a lap példányszáma 15 000-r ől 
35 000-re növekedett. Több mint húsz 
évvel később az újvidéki Forum Mar-
ketprint részlegének igazgatói tisztségé-
be került, s innen ment nyugdíjba. Fo-
lyóiratunkhoz is szoros szálak fűzték, 
mert nyolc éven át, 1973. február 1-t ő l 
1980. december 31-ig tagja volt első  ki-
adói tanácsunknak Temetése május 6-án 
volt a szabadkai zsidó temet őben. Egy-
kori munkatársainak nevében Biacsi An-
tal búcsúzott el tőle: 

„Úgy maradtál meg az újságcsinálás 
emlékezetében - mondotta egyebek kö-
zött -, hogy személyed az együtt töltött 
húsz évben eszménnyé kristályosodott: 
te voltál az a biztos anyagi háttér, aki 
vagy amely nélkül a lap nem szolgálhat-
ta volna oly eredményesen az olvasóit. A 
felismerést, hogy az újság az olvasóért 
van, munkával hirdetted, s ezzel örök 
időkre beírtad a neved a vajdasági újság-
írás történetébe. Pedig mást nem csinál-
tál, mint végezted a dolgod. Pénz nélkül 
akkor sem lehetett jó lapot csinálni, men-
tél hát pénz és hirdetések után. Most is 
hallani véljük, ahogyan immár lapzárta 
után odaszólsz a főszerkesztőnek: »Még 
egy oldal hirdetés!« Ez pénzt hozott, de 
a szerkesztő  bosszúságára cikket szorí-
tott ki az újságból. Azt a hálátlan szerepet 
vállaltad, amelyet a szerkeszt őségben 
senki sem játszhatott el nálad jobban." 

ELISMERÉSEK NÉPRAJZI MUN-
KÁÉRT - A Jugoszláviai Magyar 
Művelődési Szövetség Kiss Lajos Néprajzi 
Szakosztálya május 21-én megtartott köz-
gyűlésén négy személynek és két intéz-
ménynek átadták a társaság által alapított 
díjakat. Garay Ákos emlékérmet dr Pena-
vin Olga, Kiss Lajos emlékérmet Tripolsky 
Géza, Kálmány Lajos oklevelet Kovács 
Endre, Samu Kati oklevelet pedig a Teme-
rini Múzeum kapott Az Arnold György 
oklevelet az Újvidéki Rádió Szólj, síp, szólj! 
műsorának szerkesztői érdemelték ki, a 
Népművészet mestere címet viszont Vrá-
bel Jánosnak ítélték oda a tagok A jutalma-
zottak nevében dr Penavin Olga köszönte 
meg az elismeréseket: 
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„Gondolom, nem tévedek, ha mind-
nyáj unk nevében köszönöm meg a díja-
kat, de szeretnék a saját nevemben is 
őszinte szívvel és jóérzéssel köszönetet 
mondania nekem ítélt Garay-díj ért. Éle-
tem alkonyán már nem fogadhatom, 
hogy a jövendőben igyekszem még in-
kább kiérdemelni a kitüntetést. E díj ne-
kem külön drága, mert hazai elismerés, 
és többek között a szlavóniai brencók 
között végzett több évtizedes munkássá-
gokat is díjazza. 

A nekem ítélt díj névadóját, Garay 
Ákos festőművészt 1907-ben küldte ki a 
Kisfaludy Tarsaság  a társaság szervezte 
nagy népköltésgyűjtési akció során. Ga-
ray alapos gyűjtést végzett, az ered-
ményről 1911-ben számolt be az Etnog-
raphiában. Tanulmánya forrásértékű , 
hisz megörökítette a XIX. század végi 
állapotokat, viszonyokat, szokásokat a 
négy faluban (Kórógy, Szentlászló, Ha-
raszti, Rétfalu). Én 1948 májusa óta több 
mint harminc éven át téli és nyári szün-
időben próbáltam azt a csodálatosan 
zengő  XVI. századi nyelvet feljegyezni, 
most mondhatom nyugodtan, megmen-
teni, hisz a közelmúlt háborús viszon-
tagságai következtében mint oldott kéve 
szétszóródott e falvak népe a nagyvilág-
ban. Ugyanakkor a néprajzi vonatkozá-
sokat is feljegyeztem, mert adatszolgálta-
tóim nyílt szívvel és szeretettel befogad-
tak maguk közé. Kéndőzetlenül vallot-
tak csodálatos nyelvükön magukról, az 
apócsáktól, az öreg nanóktól átörökített 
hiedelmekről, babonákról, sőt a valami-
kori női élet intimitásairól is. Harminc év 
alatt, noha én csak betolakodó voltam, 
mégis a szemem előtt zajlott le a XX. 
század második felében bekövetkezett 
nagy életmódváltozás, az évszázados ha-
gyományok megkopása, a tárgyi világ 
modernizálódása. Ez is feljegyeztetett. 

Most pedig, igen szerénytelenül, a 
szlavóniai gazda versével búcsúzom, 
búcsúzunk: »Már titököt elbocsátlak, 
mint szerelmetes vendégimet, házatok-
ban nagy bőséggel, dícséretöm és jóvol-
tom forogjon ti szájatokban mindön ko-
ron és mindönütt!« Köszönöm szépen.” 

STEVAN RAIČKOVIĆ  NJEGOŠ-DÍ-
JA. - A jelenkori szerb költészet sokak  

szerint legkiemelkedőbb alakja, Stevan 
Raičković  két jelentős elismerésben ré-
szesült: miután megkapta a Du čić-díjat, 
neki ítélték a legrangosabb jugoszláv iro-
dalmi kitüntetést, a Njegoš-díjat is. A ne-
resnicai születésű  költőt szoros s: Málak 
fűzik a jugoszláviai magyar irodalom 28-
as nemzedékének több tagjához is, mivel 
a háború alatt és után velük járt együtt a 
szabadkai gimnáziumba. 

DURINDÓ ÉS GYÖNGYÖSBOK-
RÉTA. - Az idén Zenta volta házigazdája 
a vajdasági magyarság legtömegesebb és 
legrangosabb művelődési rendezvényé-
nek, a Durindónak és a Gyöngyösbokré-
tának Az előbbit immár tizennyolcad-
szor rendezték meg június 4-n, az utób-
bit pedig másnap harmincegyedik alka-
lommal. A népzenészek vetélked őjén 63 
egyén, illetve együttes, a néptáncosok 
találkozóján pedig 43 csoport vett részt 
Bácska és Bánát egész területér ől. Az idei 
népművészeti semlét Kálmány Lajos ha-
lála hetvenötödik évfordulójának a je-
gyében bonyolították le. Ennek kereté-
ben május 28-án nyolcvan-egynéhány 
részvevővel népmesemondó versenyt 
szerveztek. A Gyöngyösbokréta szer-
vezői voltak a házigazdái a Kiss Lajos 
Néprajzi Szakosztály ötödik néprajzi ta-
nácskozásának, amelyet ugyancsak Zen-
tán tartottak megA tanya címmel. A hazai 
szakembereken kívül dr Juhász Antal 
szegedi és dz Bárth János budapesti 
egyetemi tanár is előadást tartott. 

HATVANÉVES A HÍD. - A Híd leg-
újabb, május-júniusi kettős száma a fo-
lyóirat megjelenésének hatvanadik év-
fordulója jegyében készült. Bori Imre fő-
és felelős szerkesztő  bevezetőjében meg-
állapítja: „Ma természetesen nem olyan 
Híd jelenik meg, amilyen 1934-ben meg-
jelent: akkor szép szándékok éltek a fo-
lyóirat köré gyülekezők szívében, mosta-
nában érettsége teljében látszik, munka-
társainak köszönhetően mindenekelőtt, 
azoknak, akik a szép szó-nemes gondo-
lat-időszerűség hármasságában alkot-
nak, s ilyen módon teszik lehetővé, hogy 
folyóiratunk méltóképpen szolgálhassa 
az egyetemes magyar irodalmat, és iro-
dalmunk javára munkálkodhassék!" A 
jubileum kapcsán a tavalyi évfolyamban 
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közölt szépirodalmi anyagból összeállí-
tott estet tartottak az Ujvidéki Színház és 
a zrenjanini Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesületben. 

KIADVÁNYAINK A KÖNYVHÉ-
TEN. — Az idei magyarországi könyvhéten 
a Forum és a JMMT kiadványai közül a 
következő  öt-öt került a kiemelt könyvek 
kategóriájába: Szenteieky Kornél Nyári dél-
előtt, Herceg János Régi dolgainkról, Tari Ist-
ván Fegyvertánc, Németh Ferenc A torontáli 
szőnyeg és a Rózsa Sándor menedéke, Bos-
nyák István Kis éji Ady-breviárium, Burány 
Béla Emberek, sorsok, katonák, Juhász Erzsé-
bet Esti följegyzések, Cs. Simon István Sóvi-
rág és a Hogyan tovább a háború után? Ezek 
mellett a két kiadó egyéb kötetei is megvá-
sárolhatók voltak 

ÚJ KÖNYVEK. — A Forum gondo-
zásában az elmúlt hetekben újabb tizen-
négy könyv jelent meg: Jung Károly 
Őrszerek könyve, Magyar László Életek, 
iratok — iratok, életek, Utasi Csaba Vér és 
sebek, Láncz Irén Szó, szöveg, jelentés, Bori 
Imre Szenteleky Kornél, Gerold• László 
Meglelt Örökség, Bosnyák István Török tá-
borok, emberek, Lovas Ildikó Kalamáris, Gé-
ber László Szövegszalonna, Jódal Kálmán 
Bakancs és fal, Danilo Kiš Kételyek kora és 
Csapó Julianna A jugoszláviai magyar iro-
dalom 1990. évi bibliográfiája, valamint Ká-
naáni történetek és Túl az Operencián. 

A JMMT újabb kiadványai: Mojzes 
Antal Bajmok m űvelődési krónikája H. és 
Bácskai magyar népviseletek. 

A Vajdaságból elszármazott, jelen-
leg Magyarországon élő  írók újabb 
művei: Gion Nándor: Izsakhár, Ladik Ka-
talin Jegyesség, Sebők Zoltán Életjátékok, 
Matuska Márton Hazánk, a mostoha, Ma-
joros Sándor Távolodás Bácskától, Sokcse-
vits Dénes—Szilágyi Imre—Szilágyi Ká-
roly Déli szomszédaink története. 

Szerb—magyar m űvelődési kapcsolatok 
círYUnel a Matica srpska megjelentette a 
j ugšžláv származású, Budapesten élő  
dr Tóth István tanulmánykötetét. 

GYŐRI FILMESEK LÁTOGATÁSA. 
A Mediawave elnezésű  nemzetközi vizuá-
lis művészeti fesztivál néhány sikeres alko- 

tását vetítették le június 9-én a szabadkai 
közönségnek Az est házigazdája és 
műsorvezetője Siflis Zoltán rendező, 
községi művelődési titkár volt, vendégei 
Pedig Szolnoki József és Hartyándi Jenő, 
a szemle szervezői, Villányi László, a 
győri Műhely c. folyóirat főszerkesztője, 
valamint Bicskei Zoltán vajdasági filmes 
és Lovas Ildikó kritikus voltak, aki őszi 
számunk egyikében értékeli a video- és 
filmalkotók legrangosabb fesztiválját, 
amelyen csaknem ötven ország több 
mint kétszáz művét mutatták be. 

ZMAJ-SZOBOR KISKŐRÖSÖN. — 
Június 14-én, Jovan Jovanović-Zmaj halá-
lának kilencvenedik évfordulóján a 
kiskőrösi emlékparkban leleplezték Pet őfi 
egyik legjobb szerbhorvát fordítójának 
mellszobrát. Zmaj munkásságát dr 
Božidar Kovaček, a Matica srpska alelnöke 
méltatta szerbhorvát és magyar nyelven. 

ÜZENET-DÍJAK. — A dr Horváth 
Mátyás (elnök), mgr Hózsa Éva és Szath-
mári István összetételű  zsűri június 20-
án megtartott ülésén az Uzenet tavalyi 
évfolyamában megjelent legjobb m űve-
kért járó díjakat egyhangúlag Danyi 
Magdolnának (Levélféle Nemes Nagy Ág-
neshez I.), Kontra Ferencnek (Félretett no-
velláim, A novellatrás ideje) és Beszédes 
Valériának (Szentkutak a Mosztonga men-
tén) ítélte oda. Az értékelés jegyzőköny-
vét következő  számunkban közöljük. A 
díjakat — a hagyománynak megfelel ően 
— folyóiratunk megindulásának évfor-
dulóján, szeptember elsején adjuk át 
műsorral egybekötött szerény ünnepség 
keretében. 

NEMZETKÖZI GYERMEKSZÍN-
HÁZI FESZTIVÁL. — Június végén Sza-
badkán megtartották az I. Nemzetközi 
Gyermekszínházi Fesztivált, amelyre hat 
hazai és öt külföldi báb-, illetve gyermek-
színház nevezett be. A szemlét Oton To-
manićról, a megalakulásának hatvana-
dik évfordulóját ünneplő  szabadkai 
gyermekszínház alapítójáról nevezték 
el. A fesztivál előadásait következő  szá-
munkban értékeljük 
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Folyóiratunk e számából 

300 példányt vásárolt meg 

Szabadka Község önkormányzata 

azok számára, akik részt vesznek 

a szabadkai zsidók elhurcolásának 

50. évfordulója alkalmából rendezett 

megemlékezésen. 



FENYVES FERENC újságíró, szerkeszt ő  
Abban az évben született, amelyben Kosztolányi Dezs ő : 1885. szeptember 
15-én Nagyszentmiklóson, és egy évvel el őbb halt meg, mint egykori osztály-
társa és költő  barátja: 1935. október 18-án. Kilencéves korában került Szabad-
kára. Iskolai tanulmányait Makón kezdte, városunkban, majd a budapesti 
jogtudományi egyetemen folytatta. El őbb a Szabadkán megjelenő  Bácskai 
Hírlapnak volt az újságírója, de két évvel kés őbb átment a Bácsmegyei Nap-
lóhoz, amelynek szerkesztője, majd felelős szerkesztője lett. A Napló a két 
világháború közti időszakban az ő  irányítása mellett európai színvonalú lappá 
fejlődött, amelynek a világ jóformán minden nagyobb f ővárosában volt tudó-
sítója. Nagy érdemei vannak abban, hogy a Napló évtizedeken át a legolva-
sottabb, a legnagyobb példányszámban megjelenő  újság volt Vajdaságban. 
Ezt mindenekelőtt annak köszönhette, hogy kiváló újságírókat alkalmazott és 
a lap külmunkatársai között a legjobb vajdasági magyar írók is ott voltak. 
Sokan fáradozott kulturális és irodalmi életünk megszervezése érdekében. 
Egyetlen kötete Mégegyszer elmondom címmel 1938-ban jelent meg a negyven-
éves Napló jubileumi ajándékaként. 


