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MAJOROS SÁNDOR 

APÁM KERÉKPÁRJA 

A családi fényképeket anyám egy cip ősdobozban őrizte, a ruhásszekrény 
tetején. Keménypapírra ragasztott m űtermi fölvételek voltak, s amikor a 
kezembe vettem őket, apró vörös pókok hullottak róluk a tenyeremre. A 
kackiás bajuszú bácsikák és a szúrós szem ű  nénikék szemrehányóan néztek 
vissza rám az időnélküliség komor díszleteiből, és fogalmuk sem volt róla, 
mennyire undorodom árnyéknyomatuktól. Az egész gy űjteményben csak 
egy olyan fotó akadt, amelyiket szeretettel nézegettem. A malom el őtti hídon 
készült, és — néhány lisztes nadrágú ember társaságában — apám volt látható 
rajta. Az ötvenes évek divatjának megfelel ően hátrafésülte a haját, b ő  nad-
rágot viselt és egy vadonatúj Partizan kerékpárt tartott maga el őtt. 

A fénykép elkallódott valahol, de a járgány ma is megvan. Pedig a 
felvétel napján — ezerkilencszázötvennégy április huszonkilencedikén — 
senki sem jósolt neki ilyen hosszú pályafutást. A bicajvásárlás akkoriban 
olyan nagy eseménynek számított, hogy feltétlenül meg kellett örökíteni, 
sőt új frizurát is illett hozzá „kanyarítani". Apám nagy bölcsen utoljára 
hagyta ezt a ceremóniát, mert attól félt, a kötelez ő  áldomásfizetés után nem 
marad pénze a borbélyra. Ilyen óvatoskodó, mérlegel ő  volt világéletében. 
Előbb megtapogatta a zsebében zörg ő  aprókat, aztán kerékpárját nekitá-
masztotta az egyik tamariskabokornak, és a vagyonos emberek magabiztos-
ságával lépett be a borbély m űhelyébe. Az ötvenes évek derekán minden 
munkásember ebbe az áporodott leveg őjű  terembe járt politizálni meg rádiót 
hallgatni. Egy kis bajuszigazításért órákig elüldögéltek a falhoz támasztott 
padokon, s közben el őszeretettel ugratták a mester ügyetlenked ő  inasait. 
Apámnak sem volt sietős a dolga: mosolyogva hallgatta a kerékpárjára tett 
dicsérő  megjegyzéseket, s még borravalót is adott a mesternek, pedig ez igen 
távol állott a természetétől. Amikor azonban kilépett az utcára, majdnem 
hanyatt esett a meglepetést ől: amíg a forgószéken ücsörgött, valaki eltüntet-
te a bringáját. 

Apám nem esett kétségbe: a rend őrség akkoriban minden tolvajlási 
ügyet komolyan vett, s a legjelentéktelenebb tyúklopásokat, is gyorsan föl-
derítette. Elegendő  volt szóban följelenteni az ismeretlen tettest, s máris 
beindult a gépezet. Érthető  tehát, hogy a kommandír alig leplezett örömmel 
vette tudomásul a biciklilopás tényét. Megkérdezte a kárvallottat, van-e 
haragosa, s mivel nem volt, intett neki, hogy kövesse. Egy óra alatt sorra 
járták a környék kocsmáit, és a Két Galamb el őtt meg is találták az elt űnt 
„gépet" (később apám nevezte így). 

Ez a célratörő  magabiztosság annyira meghatotta az újdonsült bicajtu-
lajdonost, hogy legszívesebben homlokon csókolta volna a hatalom embe-
rét. Mindenkinek elmesélte ezt a történetet — nekünk többféle változatban 
is —, aminek következtében a járm ű  ázsiója aránytalanul megnövekedett. 
Mondhatnám úgy is: negyven éven át összeköt ő  kapocsként szolgált csalá-
dunk és az államhatalom között, bár ez a szolgálat sohasem volt egyértelm ű, 
s még kevésbé egyoldalú. 
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Ha tovább kutakodok emlékeimben, a „kisülés" nevet visel ő  drótkasztli 
tolakszik elém. Ebbe ültetett apám és vitt magával meccsre, biliárdozni vagy 
sörözni. Ekkor még féltem a kerékpártól, mert fekete volt és otromba, ám egy 
napon — ki tudja, honnét — alumíniumrepül ő  került az első  sárhányójára. 
Nézegettem a szaporán pörg ő  légcsavarocskát, s rájöttem, hogy ez a gép 
tulajdonképpen játék, csak olyan hatalmas és bonyolult, mint a száz-, s őt 
ezerféle géppel teleaggatott széles nagyvilág. „A pokolgépeket a termé-
szetalatti, a mennyországgépeket a természetfeletti er ők dirigálják" — mond-
ta apám, titokzatosan mosolyogva. Fogalmam sem volt, mire gondol, de azt 
megéreztem, hogy ez a kijelentés igazolni látszik a gép körüli pepecselgetést. 
Évek múlva jöttem csak rá, hogy ebben a csinosítgatásban nincs semmilyen 
hóbortosság. A sárhányóra er ősített gumibelső  fölfogta a fröccsen ő  sarat, a 
tengelyekre helyezett b őrkarika lekoptatta a port, s a szerszámostáskának 
meg a csomagtartóra feszített parittyaguminak is volt gyakorlati jelent ősége. 
Ettől kezdve más szemmel néztem ezt a mechanikai furcsaságot, pedig 
anyám kifejezetten rossz néven vette ilyen irányú érdekl ődésemet. A hatva-
nas évek elején azzal macerálta apámat, hogy nem elég törekv ő. Környékün-
kön mindenki építkezett (könnyebb volt kölcsönt fölvenni, mint egy leej tett 
kétdinárost), de mi csak ültünk rozoga végházunk tornácán és vártuk a 
jószerencsét. Anyám a kerékpárt okolta minden tunyaságért, mert állítólag 
„elvonta apám figyelmét az élet fontosabb dolgaitól". Ó persze csak mosoly-
gott ezen a képtelen állításon. Valamit forgatott a fejében, ám egyel őre várt 
a kinyilatkoztatással. 

Egy napon apám elvitt új munkahelyére — a falu szélén létesített fate-
lepre — és megmondta, mi lesz a feladatom. Egyszer űnek látszott az egész: ki 
kellett karikáznom a telep melletti kukoricásba, és megvárni a sötétedést. 
Ezután összeszedhettem azokat a léceket és fosznideszkákat, amelyeket 
suttyomban hajigált át a kerítésen. Kapkodva dolgoztam és bizony el őfor-
dult, hogy visszafelé jövet a nadrágomat elkapta a lánckerék, de bármilyen 
állapotban értem haza, sohasem fenyítettek meg. A kerékpárnak mindent 
megbocsátottak. Estelente úgy pöffeszkedett a tornácon, mintha megérezte 
volna, hogy őtőle függ: be tudjuk fejezni vagy sem az oldalszoba építését. 

A hatvanas évek derekán ugyanolyan „férfiasan" kaptam nyeregbe, 
minta transzportmunkások (a jobb lábomat hátralendítettem, és egy kaszáló 
mozdulattal átléptem a csomagtartó fölött), s őt megtanultam vázon sze-
mélyt, váz alatt pedig terhet szállítani. Hamar rájöttem, hogy minden otrom-
basága ellenére ez a szerkezet maga a tökély: ha egyszer lendületbe jött, alig 
lehetett megállítani. 

Ám addig! Emlékszem: a nyelvem is kilógott, valahányszor föltekertem 
a Nagyhegyre, ahol árendában gondoztunk egy fél hold nagyságú gyü-
mölcsöskertet. Apám ugyanis eltökélte, hogy pálinkaárusításból fog megtol-
lasodni. Műtrágyászsákokba szedtük a szilvát, én pedig a vázon átfektetve 
toltam őket haza, a cefrésdézsákba. Döcögött az út, a zsák rendszerint 
kiszakadt, és a ragadós lé végigfolyt az egész kerékpáron. Egy-egy fuvar 
megtétele után úgy festett, mintha sz őre nőtt volna. Rettentően szégyelltem 
magam, mert akkoriban már megfordultam a lányok után, s ez a borzalom 
rossz fényt vetett rám, de nem volt mit tenni. Egyedül abban reménykedhet-
tem, hogy ha „beüt" az üzlet, apa megveszi nekem a legújabb fazonú ver-
senykerékpárt. 
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Nem így történt. Az üzlet befuccsolt (mert a cukrozott pálinkát csak áron 
alul lehetett elsinkófálni), másfelől a kerékpár egy alkalommal megmentette 
apám életét, s ezért a nemes gesztusáért úgymond „örökös kenyeret kapott". 
Hogy pontosan miként történt az eset, azt sohasem sikerült kiderítenem. Egy 
napon úgy tolta haza a biciklijét, hogy a vázon kalapácsnyomok és friss 
hegesztés éktelenkedett. Állítólag egy tolató teherautó mögé szorult, s az 
erős vascső  fogta föl az ütközést. 

De 1968-ban kevés híján elveszítettük mindkett őjüket. A csehszlovákiai 
események miatt apát is mozgósították, ám addig „szeledált", amíg le nem 
késte a csapatszállító teherautót. Biciklivel ment be Topolyára, a központi 
gyülekezőhelyre. Anya sírt, az öcsém bőgött, s nekem is könnyek gyűltek a 
szemem sarkába. A házunk olyan üres lett, mintha apa az egész bútorzatot 
magával vitte volna. Visszhangot vetett a gang, és azon a helyen, ahol a 
kerékpárt tartottuk, egy fehér biciklinyomat látszott. Pontosan olyan, mint 
amilyen a bepingált szobákban keletkezik, ha valaki levesz egy képet a falról. 
Nézegettem ezt a rajzolatot és azon törtem a fejem, hogy a hadsereg vajon 
mihez kezd majd evvel az özönvíz előtti csotrogánnyal. Elképzeltem apát, 
amint a terepszínűre mázolt „drajglin" kuporogva Don Quijoteként roha-
mozza meg az ellenség hadállásait. Anya pedig sírt, egyre csak sírt és végül 
hazaimádkozta mind a kettőjüket. Apám egy kicsit borostás volt, és leadott 
pár kilót, de hál' istennek nem esett baja. A bicikli sem volt terepszín ű, ám 
katonaviseltsége folytán még több tisztelet övezte, mint legszebb fénykorá-
ban. Persze a gazdája is jócskán fölözött a hadastyánoknak kijáró 
dicsőségből, mert olyan rémtörténetekkel szórakoztatott bennünket, hogy 
nem tudtuk eldönteni: irigykegyjünk rá, vagy inkább adjunk hálát az égi-
eknek, hogy itthon maradhattunk. 

A hetvenes években a járgány egyre többet makrancoskodott. El őbb a 
pedálja törött le, aztán a kormánya, végül nyolcas került az els ő  kerekébe, 
amit csak hosszas kínlódással tudtunk kihúzatni: Ekkor már jól ment a 
sorunk: tévét vettünk meg h űtőszekrényt, sőt anya mosógépről ábrándo-
zott. Apa cimborái — akikkel azon a bizonyos fényképen együtt pózolt — már 
libakergetővel jártak dolgozni, s őt akadt köztük olyan is, aki Fityót vezetett. 
A józan ész azt diktálta, adjon túl ezen a gépmatuzsálemen, de ő  hallani sem 
akart erről. Megint előhozakodott pokol- és mennyországgépes elméletével, 
s mert most is ugyanolyan talányos volt, mint tizen-egynéhány évvel azel őtt, 
nem tudtunk mit kezdeni vele. Ráadásul egyre többet id őzött a kocsmák 
környékén, és egyre nehezebben talált haza. Az öcsémmel fölváltva men-
tünk érte, és tologattuk a csomagtartón, s őt előfordult, hogy mindkettőnkre 
szükség volt, mert úgy nyakladozott, mint a colstok. 

Anya elnézett neki minden kilengést, mert a kerékpárra másmilyen 
„szállítmány" is rákerült. Banánnal, naranccsal, szalámival és egyéb finom-
sággal töltött dobozok voltak, attól függ ően, hogy a szakszervezet mit 
osztogatott. Am egy éjjel váratlanul vége szakadt ennek az aranykornak Apa 
kiment vizelni, és másnap reggel ott találtuk meg az eperfa tövénél. Magánál 
volt, de nem bírt lábra állni. Fölpattantam a bringára és úgy tapostam, hogy 
attól féltem, szétesik. Az orvos a falu másik végén lakott, de szolgálati 
Zastavájával percek alatt megérkezett. „Ez bizony gutaütés" — mondta, és 
beadott apának egy injekciót. 
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Amíg a kórházban lábadozott, egyikünk sem nyúlt a kerékpárhoz. 
Hogyan is markolhattuk volna meg azt a kormányt, amelyet az ő  keze 
szorongatott, s hogyan telepedhettünk volna arra az ülésre, amelyet az ő  
nadrágja koptatott simává? Tisztelettel nézegettük, akár egy emlékm űvet, 
hiszen végigkövette gazdáját azon az úton, aminek immár az utolsó állomása 
következett. Természetesnek tartottuk, hogy a vázat vakrozsda futotta be, s 
hogy a repülő  orra a föld felé konyul. Anya fekete kendőt kötött, és már a 
sírhely megvásárlását fontolgatta, amikor hírül vettük, hogy a nagybeteget 
hazaengedik a kórházból. 

Igen, hazaengedték, de milyen szánalmas állapotban! Beszélni, járni 
nem tudott, csak ült és nézett maga elé. Agyában föltehet őleg a termé-
szetfölötti erők hadakoztak a természetalattiakkal, de ő  mindenből alig vett 
tudomást. Anya kifaggatta a kezel őorvost: szerinte meddig tarthat ez a 
szomorú állapot? „Pár hónapig biztosan — mondta a doktor úr. — De ha színt 
visznek az életébe, ha valamivel fölpiszkálják az életkedvét, az.meggyorsítja 
a gyógyulást." 

Hát mégis van remény?! Rögtön összedugtuk a fejünket, hogy kisüssük, 
mivel lehetne fölpiszkálni apa szunnyadozó életkedvét. De bárhogy er őlköd-
tünk, a kerékpáron kívül semmi sem jutott eszünkbe. Az öcsém nyomban tett 
egy próbát: odatolta apa orra elé a biciklit, és rámutatott a sárhányóra. 

„Sárhányó — mondta. — Sár-há-nyó." 
Apa megmarkolta a karosszéket, el őrehajolt, és az erőfeszítéstől kidül-

ledt szemmel ismételte: 
„Szaaao!" 
Egy hét múlva — mire az összes kerékpáralkatrészt sorra vettük — már 

folyékonyan beszélt, másfél hónap múlva pedig lábra állt, és a biciklikor-
mányba kapaszkodva elsétált az első  körösztutcáig. 

A kerákpárt ettől kezdve értéktárgyként kezeltük. Igaz, kopottabb volt, 
mint valaha, de ez senkit sem érdekelt. Ott volt mellettünk, részt kért és 
kapott az életünkből, s mindannyian tudtuk, hogy nyugodtan rábízhatjuk 
magunkat. A legjobb terepjárókat is megszégyenítve törtetett árkon-bokron 
át, nem ártott neki a hőség, az ólmos eső, mert egyszerű  volt és könnyen 
kiismerhető. De nemcsak őt, a gépipar műremekét illett dicsőítenünk, hanem 
apát is, aki ezt a gépi tökélyt fölfedezte. Mekkora éleslátás, s mekkora jöv őbe 
látó képesség kellett ahhoz, hogy hozzáigazítsa az életét! Apám nem volt 
filozofikus alkat, de már a boldog ötvenes években rájött arra, hogy a 
legszebb és legtökéletesebb dolog, amit a szocialista munka eredményezhet, 
az csakis egy testet-lelket egyaránt megmozgató eszköz lehet. Minél egy-
szerűbb ez az eszköz, annál stabilabb a társadalmi helyzet. 

A nyolcvanas évek legvégén, amikor látványosan omlottak össze a jól 
megalkotott elméletek, apám kerékpárja még mindig kiszolgálta a gazdáját. 
Igaz, hogy gumiabroncsát nejlonmadzaggal kellett betekerni, s igaz, hogy a 
csomagtartója is letörött, de h ű  maradt egyszerűségre esküdött önmagához. 
Ha abban a zűrzavaros időszakban valaki szánt volna rá id őt, s megfejti 
mennyország- és pokolgépekről szóló üzenetét, gazdagabb lehetett volna 
bármelyik feketézőnél. De akkor már nem foglalkoztunk ilyen elvont kérdé-
sekkel. Egyszerűen használtuk a kerékpárt, s meggyőződéssel hittük, hogy 
nemcsak tanúskodik egy régi, szebb világ eseményeir ől, hanem a jövő  felé 
is közvetít. Egyszerűen szólva: túl fog élni mindannyiunkat. 
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SZATHMÁRI ISTVÁN 

A VÁROS ÉS A KÖLTŐ  

Mileta Đonovid emlékére 

Nem lehetett nem észrevenni. Muszáj volt figyelni, követni, hol szemmel, 
hol lépéssel nyomába eredni, akár gondolatban is, mert ő  volt a város, a 
szépváros költője, úgy bizony, aki szakállasan, csikorgó, fekete cip őben rótta 
az utcákat, néhakalapban, néha anélkül, fekete ingben, kabátban, jámborul, 
szelíden, hátratett kézzel, maga elé meredve, akárha egy láthatatlan csíkot, 
fonalat követne, amely vezeti őt, végig a városon, majd vissza, majd cikcak-
kosan, körbe-körbe, szinte már beleszédüllt, -kergült ebbe a csuda nagy 
mozgásba, a szemei fölvillantak, arca kipirult, és mintha motyogott is volna, 
de annál nagyobb erővel tette, járta, járta az utakat, a végén már fogcsikor-
gatva, mint valami ketrecbe zárt párduc, habzott, habzott, a város az én 
ketrecem, mondta, a jegenyék a rácsok, az épületek, az itt él ők a rácsok, nem 
rúgott, csak ment, ki tudja, hanyadszor szántotta föl az otthoni, az otthont 
adó földet, mely átkos volt neki, hányszor, de hányszor mondta, mégis két 
marokkal tömte magába, mert másképp nem lehetett 

Holnap megyek, mondta. De utána újból láttuk. Szerdán biztosan más-
hol leszek. Csütörökön. Egy év múlva. Jövő  ilyenkorra. Nem, nem ment. 
Maradt. Még akkor is, ha tényleg útra kelt Nem, nem megy nélküle. A város 
nélkül semmi. Illetve miatta nem megy semmi. Ördögi kör volt. Át- és 
átszelve, -pásztázva. Ha a becenevét lefordítottam, lókupecnek kellett ne-
veznem. Röhögött ezen ő  is, ha egy pillanatra, kettőre megpihent, elült, mint 
a vihar, a Triglav cukrászdában, a parányi idő  törzshelyén, a fém-, majd 
későbbb márványutánzatú asztalánál, kifelé, az üvegtábla felé fordítva a 
székét, tátogva, mint valami hal, sebzett? fáradt? egy óriási, maszatos akvá-
riumban. Előtte rendszerint könyv volt, újság, egy pohár víz, ritkán olcsó 
sütemény, és ha valaki a helyére ült, elfoglalta, zűr volt, kiabált, sértődötten 
csapta be maga után az ajtót, hogy újból magára húzza, vonja a keresztet, 
amely talán a városháza tornyának régi keresztjére hasonlíthatott, amit az 
új idők leszállítottak onnan, hogy a pincébe dobják, a sok rozsdás ócskavas 
közé, kacattá minősítették, volt ott szobor, rojtos zászló, összeszabdalt nagy-
méretű  festmény, a vitrázsokat meg be-betörték, ha nem voltak felt űnő  
helyen, persze, megváltozik minden, mondták, dics ő, hősi város lesz Szabad-
ka, a városunk, és fölvándorolt a csillag a furcsa toronyra, akárha ama híres 
lenne az, a bölcsek vezetője, de hiába néztünk fölfelé, nem mozdult semerre 
sem, maradt a helyén. Igen, megérkeztünk immár, tanították az iskolában, 
otthon vagyunk. A régi kereszt valóban kikerült a dohos, pókhálós pincéb ől, 
valaki ellopta azt, és amikor a régi házban laktam, őseim és az ő  őseik 
otthonában, ha fölmentem a padlásra, mindig azt hittem, íme, itt van, ez az, 
igen, ez is kereszt volt, de jóval kisebb lehetett, nem is tudom, hogy került 
ide, de ilyet oda föl nem tehettek, ez alig látszott volna el, messzir ől nem 
vehető  észre, nem mutatja az irányt, gondoltam annak ellenére, hogy a 
valódit „élőben" sohase láttam. Ebben a házban ő  is megfordult. Végső  soron 
itt ismertem meg közelebbr ől, ekkor kezdtünk el beszélgetni, illetve szá- 
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momra ekkor indult el a folyam, amely egészen haláláig tartott, mert meg-
halt, igen, olyan csendben és olyan váratlanul, akárha ez is vicc lenne, valami 
idétlen tréfa, amolyan pukkasztásszer ű, de nincs így, mivel mikor utoljára 
láttuk a Ludasi-tó partján, az alföldi, rezg ő  tanyával a háta mögött, a szemé-
ben már ott volta halál, csaknem akartuk észrevenni, nem azért, mert féltünk 
vagy babonásak voltunk, vagy gyengék, bátortalanok, nem, azért, mert 
magunkkal voltunk elfoglalva, úgy bizony, nagyon, nagyon, úgy, ahogyan 
ezt ő  is tette, míg élt, amikor tehát még tehette, mert a folyam az ő  monológja 
volt, csak mondta, csak mondta a végeérhetetlen• panaszt, panaszát, mégis 
véget ért, igen, ömlött.bel őle a sértődés, még akkor is, mikor hallgatott, ekkor 
az arca, az orra, a szakálla, a keze, a tartása folytatta, vitte, csobogtatta tovább. 
És a panasz forrása a város volt, ahol élt, ami körülvette, amit magáról le nem 
kaparhatott, összes keser űsége innen fakadt. Megyek, mondta, szerdán 
indulok, csütörtökön újra láttuk. Jöv ő  ilyenkorra már nem leszek itt, eluta-
zom végleg, és Istenem, végül sikerült is neki, de néha reménykedem, hátha 
ez is csak önámítás, igen, és visszajön, visszaérkezik csendben, feketén, 
szakállasan, és hallom a csikorgást az aszfalton, a halk ömlés, a szóözön 
sajátos zaját, a tátogást, a tátogás hangját a vastag üvegen át. 

A központban lakott, nem szívesen hívott oda senkit, a pirinyó szobába, 
a szőnyegekkel eltakart, elfedett falai közé, a cinezett lavór, a rossz szag, az 
ikonok, a mécses társaságába, olyan sokáig nem is tudtam, hol lakik, hol 
alszik, a város, a város a rács, mondogatta, a jegenyék, a házak, az itt él ők, 
igen, télen a Triglavban a kályha mellett ült, nála otthon, a kis szobában, a 
gyertyák fényében, a hatalmas udvar mélyén, a fels ő  házban a nővére lakott, 
gyerekek, szimpla férj, persze hogy nem jött ki velük, külön élt teljesen, 
megtűrtként talán, a félig led őlt téglakerítéssel a háta mögött, és a templom-
mal, majd a szoborral a téren, amit elvittek, elszállítottak a jöv ő  csodatevői, 
a boldogság nevében, tehát nála nem volt f űtés, mert miből és minek. Tudni 
kell róla, sohasem dolgozott, vagy pontosabban: nagyon keveset, egészen 
másképp, mint a többiek, hát nem elég a séta, a szállítás, nem elég!, csattant 
fel néha, őrült nehéz, és elnézett, valahova messze, szakállát pedig rezegtette 
a szél. 

Talány volt persze, hogy miből él. Keringtek róla a legendák, a fűszeres, 
hihetetlen történetek, arról, hogy kincset talált, aranyat mosott valamikor 
fiatalkorában, vagy zsidókat mentett, habár egész gyerek lehetett akkor; na 
mindegy, mégis, és egy olyan fáma is járta, hogy Párizsban, ahol többször is 
megfordult, kimentett egy öreg, gazdag embert a Szajnából, hideg id ő  volt, 
ősz vége, zavaros, mocskos folyó, ugrott utána, megfogta, -találta, húzta ki 
a sáros, csúszós partra az alig él ő, pihegő, összeaszott öreget, a szájába fújt, 
a mellét gyömöszölte, igen, életet lehelt az elszürkült, összeesett, elt űnőfél-
ben levő  testbe, erőt és lelket, mert mint mesélték, megtért az öreg, megvilá-
gosodott számára minden, látta a világ, ama fönti, kapuját, ragyogó, vakító 
fényben, fehér csillogásban, ezüstben, aranyban, már hiába ház, lakás és 
vagyon, ő  lépni akart és lépett az örök felé, így a költő, szépvárosunk poétéja, 
sok pénzt kapott tőle, nem is annyira a hála jeleként, hanem inkább a 
szabadulás, a megkönnyebbülés diktálta eredményként, tehát titokzatos 
volt, ő  maga erről nem is beszélt, szívesen elfogadott mindent, amit feléje 
nyújtottak, de enélkül is megélt, elélt, kicsiny kis szobájának ablakában 
többen is hagytak ebédet kopott lábasban, elvette, megette, a város!, az 
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emberek!, mondogatta, de megesett, hogy kedvelte valaki, kedvezni akart 
neki, mert így esett jól. 

A Triglav azokban az id őkben igen jó hely. Fiatalok, kvázi mások talál-
kahelye. Alig fogyasztott valaki. Nagy dumák mentek, a kiszolgálón ők 
idegesen voltak, lármásak, csupa füst, zsongás, nevetés, a sütemények meg 
ott _válkodtak az üvegpolcokon, ha már nem bírták tovább, bekapcsolták a 
plafonról lelógó óriás ventillátort, fülsiketít ő  zúgás, majd szaggató huzat, 
felhördült a társaság, káromkodva nyomta ki magát a kijáraton,, hogy húsz 
perc múlva benn legyen újból, ő  bent maradt ekkor is, legfeljebb szemére 
húzta a kalapját. Istenem, milyen id ők is voltak! 

De azért néha valóban elutazott. Hilandar, DélgSzerbia, kolostorok, égbe 
nyúló fák, vagy a tenger, Kor čula, a sziget, hol mi is tanyáztunk, kopár táj, 
forró kövek, birkaszagú kaliba, öszvércitromok, fehér, hószín ű  sirályok, 
igen, de ekkor nem volt az igazi, csak akkor, ha visszajött, hazatért; hogy 
kövesse a láthatatlan fonalat, körbe-körbe, majd le-föl, le-föl és így tovább. 

Hogy barátnője volt-e? Talán egyszer régen. Elragadna engem, mondta. 
A nő  takarított, er ős, érzéki szája volt, amin, mint kerítésen a dara, ült a rúzs, 
arca pirosítva, haja a vállára hullt, ha sétáltak, mint két sziget, nem, mondta, 
volt, hogy csokorral állított be és megevett mindent, nem, mondta, és szán-
totta tovább a várost. 

Ő  látta Mariskát. Ahogy csámpásan végigment a korzón. Tudta, hol volt 
a ház, ahol Didé játszott. Cirill bet űkkel írt, írógépen is, rövid verseket, 
amikben nem történt semmi, ahol semmi sem mozdult, esetleg egy kis törés, 
nyikorgás, mint valami régi, ósdi cipő, álltak bennük a dolgok, kés őbb már 
misztikus jeleket, számokat, ábrákat keresett, mintha érezte volna; amit 
persze nem lehet, de mégis, hogy elhúzzák innen, végleg kiszakad, miköz-
ben a szakálla csak egyre n őtt, a rácsok résein préselik át, ama fényes kapu 
felé, amit a vízből kimentett öreg ember láthatott. 

Tanyát vett Ludason. Vén, megroggyant ház, nagy udvar, morgó ku-
vasz, hosszú, hosszú kukoricatáblák és a tó odább. 

Budapesten ért bennünket a hír. Elment. A város, az épületek, az itt él ők 
a rács, hallom, hallom, a jegenyék, a fák, mégsem akadt fönn, ment minden 
vele utolsó keresztként. 
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12 
hajnali félálom 
időtlen halálom 

13 
hajnali félálom 
fészkemben nincs párom 

14 
hűsítő  jóságod 
értelmét nem látod 

15 
csorba lét kötözve 
fényárban körözne 

22 
hol 6 hol valahol 

23 
amerre semerre 

24 
akár egy határ 

25 
vörös körök 

26 
égvész égés 

27 
16 	 szélkés 
pisla tűz az éjben 
korom száll az égen 	28 

csendrend 
17 
fekete vak korom 	29 
kormos kor a korom 	majd 

MOLCER MÁTYÁS 

LEHELETNYI SZÉLBEN 

1 
félszeg fényben 
száll az ének 
rongy-szegényen 

2 
hullám-éjben 
álmom álma 
álom-mélyen 

3 
férfilélek 
átdereng az 
ébredésen 

4 
földi létem 
tátovázó 
félszeg részeg 

5 tűzenyészet 
szomjas tájon 
lopva lépked 

6 
ó miért nem 
hallják hangom 
sima SZELBEN 

7 
élve élek 
vagy csak régi 
tévedésem 

8 
félek éj lep 
mindent s nem szól 
már a szél sem 

9 
boldog évek 
álmaimban 
visszatérnek 

10 
boldog évek 
ébredéskor 
szétenyésznek 

11 
hajnali félálom 
törékeny faágon 

18 
rezgő  húr most a lét 
bennem él a veszély 

19 
ó takarj be remény 
éltető  televény 

20 
elporló időben 
élek itt jövőtlen 

21 
elfogynak a szavak 

30 
és 
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KÉZFOGÁSOK  

MARIJA ŠIMOKOVI Ć  

BUDA-PEST VIII 
(AVAGY MA EZÜSTVASÁRNAP VAN) 

lehet hogy szükségszerű  volt az új írásmód 
hogy a szennyezett duna ismét schöne blaue legyen 
hogy az üveg oválisába szorított szó ne eshessen ki 
hanem ott maradjon beszorulva akár az anzikszkártyák a fakeretben 
a penészes múlt moraja és a széchényi könyvtár tisztasága 
a hús lágy oválisa melyen keresztül életre kelnek a mesék flash gordonról 
és dale-ről aki az övé 	 • 
nem volt szükségszerű  átgázolni a szón hogy megérkezzünk a dolgok 
valódi lényegéig én szeretek te szeretsz 
ma ezüstvasárnap van én a taxiban sírtam 
a köd az erzsébet híd felett olyan sűrű  és furcsa volt 
az üzletekben örömet vásároltak a vonat magával vitte az ezen 
a földnek nevezett domború talajon való tartózkodás egyetlen értelmét 
de éppen erre nem volt szabad gondolni minden autóba 
beültünk halkan énekeltünk és mosolyogtunk egymásra 
más emberek voltak szomorúak helyettünk mi meg csak 
utaztunk 

BUDA-PEST IX 
(AVAGY A DUNA MELLETTI TEMPLOMBAN MEGTARTOTT 
HANGVERSENY UTÁN HALOTTAK NAPJÁN) 

a víz örökkévaló és benne a halak kötelesek hinni 
wolfgang amadeus requiemje után a központi templomban 
budapesten a krizantémok és a meggyújtott gyertyák 
intermezzójában gyűltünk össze halottak napján 
fent szopránt altot tenort énekeltek 
fent volt az orgona és még néhány hangszer 
valahol kint pedig továbbra is mint valamilyen 
íratlan szabály szerint folyt a duna 
egyenesen és szélesen minden helynek hízelegve különösen 
a nők térdeltek és hittek 
tömjén illatozott és hideg volt 
a templom tömve volt benyomásokkal és azokkal akik 
bocsánatot nyerni jöttek 
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távoli harangok hallatszottak egy másik temploméi 
valamennyire szerényebbek ceremónia nélkül üres állványokkal 
és mikrofonokkal 
hiszem hogy ott sem hittek kevésbé 
de elismerem mozart kifejezetten impozáns volt 
és csak ő  hagyhatta a requiemet befejezetlenül 
a létezésben a létezésen kívül még valami létezik 
passió máté szerint és kosár az adományoknak 
és a szentelményekben légy gyakorlatias 
és annyit adj amennyit az élőknek adsz 
vajon így akarta-e valáha is a mindenható 
mozart is és ő  is elvégeznék az el őbbi állítás tagadását 
a víz továbbra is örökkévaló maradna és benne a halak kötelesek 
hinni 

BUDA-PEST'X 
(AVAGY A DÉLUTÁNT KERESVE) 

elkallódott valahol 
a délutánom kosztolányival 
lukács györgy ifjúkori munkáiban 

ÚJRAKEZDENI 
(AVAGY AZÉRT HOGY ÚJRAKEZDENI) 

újrakezdeni rövidre nyírt hajjal a nagyapa sz őlőskertjének szélén 
a homokban a kislány mosolyával hinni hogy a nap végtelen 
és a szerelem mindenható 
újrakezdeni mintha nem történt volna meg a változás csodája 
mintha minden remény jelen lenne és a kar felemelve'repülésre készen 
újrakezdeni és sötétkék ruhában fiákeron utazni. 
a sugárúton két férfival és nevetni teljesen önállóan teljesen boldogan 
újrakezdeni és szeretni a szót mely tiszta mint a kezdet 
és nem ízlelgetni a színeket hanem mindjárt kiválasztani a magamét 
és felismerhető  lenni benne megelégedett önálló és vigasztalásra 
kész mindazoknak akik valaha elsírták magukat 
újrakezdeni valódi emberekkel-és sokáig 
jó lenni mosolygós és a magamé 
azért hogy újrakezdeni 
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VERSET IROK ANYÁNAK PIZSAMÁBAN 

verset írok anyának pizsamában 
édesanyám 
az álmok nem válnak valóra mit tegyek 
az élet elmúlik a kávéházban a sarokban az engedélyem nélkül 
töltik a szerelmet és a vendéglátást és a szeszes italt 
az utcán zselétől maszatos kölykök birkóznak sóvárogva az 
élettel a méz is mások kádjába ömlik és egy udvarban elfogy 
a nap melege és beköszönt a didergés ideje 
verset írok anyának pizsamában 
édesanyám 
semmit sem mondtál nekem a villanyáram-drágulásról amikor nem marad 
fedél a fejem felett az ok nélkül otthagyásról és az elválásról ami 
mindörökké fájni fog nem mondtál semmit a keményfej űségről sem ami 
összezúzza a lelket az üvegr ől ami elködösíti a kilátást 
a kisajtolt zsebpénzről melynek a neve szabadság 
mindezt magam tanultam meg édesanyám és most már tudom 
de azt hiszem hogy soha többé nem érek fel az égig és 
ötöst sem kapok ezért a tudásért 
verset írok anyának pizsamában 
édesanyám 
rettenetesen egyedül vagyok és az ősz sem segít többé a kenyérillat sem 
valamire szükségem van amire ráállhatok rátámaszkodhatok és kicsit alhatok 
megyek álmodni talán fogok a hálómmal egy kevés aranyos békét 
és emberi árnyékot krepp-papírból és valami örömöt is 
verset írok anyának pizsamában 
édesanyám 
jó éjszakát 

Biacsi Dávid fordításai 
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ÖRÖKS ÉG  

BRASSAI ZOLTÁN 

AZ ÖSZTÖNÉLET CSÁTH GÉZA NOVELLÁIBAN* 
HETVENÖT ÉVE HUNYT EL CSÁTH GÉZA 

A HIÁNYZÓ ARCKÉP 

Csáth Géza a századforduló azon — korán elment — írói közé tartozik, 
akik portréjának megrajzolása mind a mai napig irodalomtörténet-írásunk 
adósságai közé tartozik Pedig többször is próbálkoztak vele, szinte periodi-
kusan fedezték fel és felejtették el. Neves írók, irodalomtörténészek írtak 
róla (Kosztolányi, Karinthy, Németh László, Bóka László, Illés Endre), hívták 
fel a figyelmet értékeire, de különös m űveire az emlékezés szavai után nem 
sokkal ismét rátelepedett a feledés pora. Azok közé az írók közé került, 
akikről csak az évfordulókon emlékeznek meg (ekkor illik), egyébként nem 
írnak róla, s ami fájdalmasabb: nem is olvassák m űveiket. S őt egy időre a 
„gyanús írók" közé is bekerült. Azzal gyanúsította Németh László, hogy 
sznobok kedvence; csak azért emlegetik, hogy m űveltségüket, választékos 
ismereteiket fitogtassák. Persze, ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen 1932-
ben, mikor Németh László ezt leírta, Csáth már teljesen elfeledett író volt (13 
évvel a halála után). 

Ekkor valóban lehetett ilyen célja a „Csáth-rajongásnak", mint ahogy 
célja lehetett a j elenkor irodalmának lebecsülése is. Ne feledjük, hogy amikor 
Csáth meghalt, akkor temették Magyarország egy fájdalmas, hosszú törté-
nelmi korszakát is, amelyhez ő  szervesen tartozott. Nem volt benne a tovább-
élés lehetősége, a társadalmi problémák oly intenzív átélése és boncolása, 
mint Ady művészetében; és még egy: prózaíró volt. Ady novellisztikája is 
lényegesen kevésbé bizonyult időállónak, mint költészete. Azoka prózaírók, 
akik túlélik az ezeréves Magyarország széthullását, általában lemondóan 
néznek 1920 előtti műveikre, új utakat, új problémákat keresnek. Móricz is 
így sóhajt fel a Fáklya 1923-as kiadásának el őszavában: „Rég elmúlt már az 
az idő, amikor ez a könyv még forradalmi cselekedet volt." Pedig „ez a 
könyv" csak hat évvel azel őtt íródott. 

A KOR 

Igen, a századforduló íróival, az érzékenyebbekkel, a korán ér őkkel a 
történelem végzett. (Ez nemcsak Magyarországon volt így.) Szívszorító a 

* Ez a tanulmány 1980-ban készült a szegedi József Attila Tudományegyetemen. 
Jóllehet az elmúlt csaknem másfél évtized alatt újabb m űvekkel és fontos felismeré-
sekkel gazdagodott mind a Csáth Gézával, mind a modern magyar novellisztikával 
foglalkozó irodalom, úgy véljük, hogy a szakdolgozatot értékei miatt érdemes olva-
sóink számára is hozzáférhetővé tenni. 
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névsor, amely elénk tárul, ha kinyitjuk A tegnap ködlovagjai című, Thurzó 
Gábor által szerkesztett könyvet, s látjuk, kik számítottak elfeledett írónak 
1943-ban, holott némelyik még tíz éve sem volt halott; s nagy részük halott-
nak számít ma is, Babits szavaival: „az irodalom halottjának": Csáth Géza, 
Török Gyula, Cholnoky Viktor, Cholnoky László és így tovább. Egy álomvi-
lágan járó és a valóság pörölycsapásai alatt összezúzódó nemzedék, hatal-
mas nekilendülésekkel, ígéretes pályakezdéssel; de az ív hamarosan megtö-. 
rik, meredek zuhanás következik be, melynek végén ott a kábítószer, az 
alkohol, a korai halál, nemegyszer az öngyilkosság. Nagy lobogású, felfoko-
zott életvágy ég ezekben a művészekben, és minden kitörési kísérletkor falba 
ütköznek; a művészetek egyetemességér ől ábrándoznak, több műfajban, sőt 
művészeti ágban próbálkoznak, de általában csak töredékeket, csonka 
életműveket hoznak létre, bár nem ritka ezek között a remekm ű, j elentős alkotás 
sem (Ambrus: Midás király, Török: A porban, A zöldköves gy űrű, Cholnoky Viktor: 
Olivér lovag stb.). És legalább ugyanilyen gyakran írnak fáradt, gyenge m űveket; 
lapos elbeszéléseket, túlcifrázott, semmitmondó, közhelyeket illusztráló törté-
neteket a századforduló jellegzetes témáiról: a férfi—n ő  kapcsolatról, az er-
kölcsről, a művészről, az emberi lélekről, az őrületről, a dekadenciáról és a 
karrierről. Kétségtelenül egy ízlésválság koravolt ez, ahogy Kós Károly mondja: 
nem stílusteremtő, hanem stíluskereső  korszak A művészek is kerestek: nálunk 
nem feltétlenül a stílust, hanem a saját stílusukat. Ez is az egyik oka volt a 
művész-téma halhatatlan népszer űségének, a művészek (művészeti ágtól függet-
lenül) saját szerepüket, feladatukat igyekeztek tisztázni; megkeresni saját helyü-
ket avilágban. Ez általában—az elidegenedés szabályai szerint—sikertelen maradt 
A leggyakoribb következtetés az volt, hogy a világ és a m űvész, a valóság és a 
művészet közti ellentét feloldhatatlan, a m űvész szükségszerűen kívül marad a 
világon, sorsa eleve tragikus, még azok sem érthetik meg igazán, akik legközelebb 
állnak hozzá. Ezt legpregnánsabban Ambrus Zoltán fogalmazta meg. „... ha 
társaddá tehetnéd is azt a lányt, a kit ma minden él ő  lény közül a legjobban 
szeretsz, s a legtovább, talán halálodig fogsz szeretni: abban a világban, a melyet 
magad alkottál magadnak, lelkednek igazi otthonában, énednek minden maga-
sabb rendű  vállalkozásában, vágyódásában, nagyratörésében, mindig solus eris, 
egyedül léssz." (Solus eris. Révai, Bp., 1907. 183.) 

A nosztalgia kora ez: az író, fest ő, költő  stb. nosztalgiája az elveszett 
harmónia, a teljes ember után; a művész a múltban és az elképzelt jöv őben él, a 
jelent ridegnek, kegyetlennek, ostobának, idegennek érzi. (De — ellentétben a 
romantikával — saját magát sem érzi hibátlannak, fels őbbrendűnek, viszont 
hibái, botlásai egy részét a kor számlájára hja.) Így ezen írások rokonszenves 
hősei általában csetlenek-botlanak a világ dolgai között, megpróbálnak karriert 
csinálni, de ez vagy nem sikerül, vagy csak olyan súlyos áldozatok árán érik el, 
hogy az csak egyéniségük feladását, így gyakran halálukat jelenti. A szerepl ők 
idegenül járkálnak álom és ébrenlét, valóság és képzelet határmezsgyéjén, 
vágyakoznak a reális életre, valódi boldogságra, de azt nem érhetik el soha 
(legalábbis a színvonalas írók műveiben) — legfeljebb az őrülettel. Az őrült 
ábrázolása újra divatos téma lett, nemritkán lapos közhelyeket mondtak el a 
romantika e kedvelt figurájával. Az álombeli dolgok valóságosabbakká válnak, 
mint a világ tárgyai, dolgai, érzelmei. Elég például Malonyay Dezső  A három 
Judith című  elbeszélésére, illetve néhány Krúdy- vagy Csáth-m űve utalnom. De 
Ady költészetéből is lehetne példát hozni. 
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STÍLUS 

Látható, hogy eléggé különböz ő  művészek kerülnek egymás mellé. 
Máig eldöntetlen az, hogy a századfordulónak volt-e egységes stílusa; s ha 
igen, akkor hogyan nevezzük. Pedig ez az, amin gyakorlatilag az akkori id ők 
óta vitatkoznak irodalomtörténészek, filozófusok, m űvészettörténészek. 
Többen kétségbe vonják, hogy volt egyáltalán valamilyen stílus, vagy ha 
volt, akkor azt egyenesen pejoratív megjelölésnek használják (ez lett a 
szecesszió szó sorsa); mások egy bizonyos határig elismerik a szecessziót mint 
egyet a kor stílusai közül; ismét mások pedig mint jelentős, átfogó stílust 
emlegetik (Diószegi András), vagy legújabban a legvégs őkig is elment egy 
művészettörténész: (A szecesszió) „Korstílus volt, olyannyira, amennyire 
talán egy stílus sem a gótika óta (...) ez a m űvészet, magába szívta és 
átalakította XIX. század második felének felfedezéseit, valójában megterem-
tette a hagyományoktól való szabadulás lehetőségét. Igaz, hogy a XX. század 
irányzatai megvetéssel tekintettek rá, amikor meghaladták, de épp a sem-
mitől vissza nem riadó útkeresés következetes továbbvitele számolta fel 
magát a szecessziót." (Székely András: Irodalmi irányok — m űvészeti irányok. 
Bp., 1977. 121-122.) 

Egy bizonyos: a kisebb csoportosulásokat leszámítva a kor alkotói nem 
érezték összetartozónak, egy stílus m űvészeinek magukat. Persze ez nem 
perdöntő, hiszen — maradva a gótikánál — a középkor művészei sem érezték 
magukat gótikus festőnek, írónak, költőnek. Viszont az is igaz, hogy keres-
ték az összetartozás lehet őségét: a táborba szervez ődés igénye a XIX. század 
utolsó évtizedei óta jelen volt szellemi életünkben. (Ezért mérföldk ő  A Hét 
című  lap.) Ezt jelzik a folyóirat-kezdeményezések, és ennek bizonysága az 
is, hogy ettől az időszaktól lesz jellemző, hogy nálunk az írók olvasnak a 
legtöbbet. Figyelemmel kísérik egymás munkáit, recenziókat írnak, s őt álta-
lában őszintén örülnek egymás sikereinek. (Persze m űvészi sikerekre gon-
dolok.) És ők abban a tudatban voltak, hogy a kornak nincs stílusa. Rokon-
szenvvel figyelték egymás m űködését, de az az érzés, amely egymás felé 
irányította őket, nem a közös elvekből, illetve hitekb ől származott, hanem a 
közös kételkedésb ől a hivatalos politikában, annak kultúrájában. Az otthon-
talanság érzése volt ez, ami egy közösségalakító kohéziót teremtett köztük. 
Ezért keresték a csoportosulási lehet őségeket, s végül ez hozta létre a Nyu-
gatot is. Hogy ez mennyire így van, azt bizonyítja a Nyugat története, de 
programja is; lehetőleg minden irányzatot, világnézetet befogadni; az egyet-
len követelmény a min őség. De hogy mik ennek a min őségnek az ismérvei, 
azt Osvát szubjektuma döntötte el (még szerencse, hogy Osvát nem akármi-
lyen ízlésű  szerkesztő  volt. De ilyen programmal csak egy ember szerkeszt-
het folyóiratot úgy, hogy annak a lapnak arculata is legyen). 

A fentiekből persze egyre világosabban kirajzolódik a kérdés: annak 
eldöntése, hogy volt-e a századfordulónak stílusa, feltételezi ennek a szónak 
a körüljárását. Mit nevezünk egyáltalán stílusnak, illetve irányzatnak? (Sok 
esetben szinonimaként használják a két szót.) Elég-e az, hogy valamennyien 
szemben álltak a népnemzeti irányzattal, újat kerestek, újra (ki tudja, há-
nyadszor a magyar irodalom történetében) felfedezték Európát? 

Persze azt leszögezhetjük, hogy e néhány ismérv nem lenne elég ahhoz, 
hogy a századfordulón irányzatról beszéljünk De van még jó néhány dolog, 
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amely arra inspirál bennünklet, hogy a Diószegi—Székely-féle véleményt le-
gyünk hajlandóak elfogadni. Itt már teljesen lényegtelen, hogy szecessziónak 
nevezzük vagy másnak (a francia például új m űvészetnek nevezi, a német 
Jugendstilnek vagy Sezessionnak), bár ennek az elnevezésnek tagadhatatlan 
előnyei is vannak átment a köztudatba — különösen a képz őművészeti alkotá-
sok esetében; így nevezték jó néhányan saját művészetüket is abban a korban 
(például Ady is), maga a szó pedig jól utal az irányzat legfontosabb sajátosságára 
(sécession franciául elszakadást, különválást jelent). 

Mit nevezünk tehát irányzatnak? Barta János „komplex irodalmi jelen-
ségről" beszél: ez szükséges egy irányzat létéhez. Vannak tehát tartalmi és 
formai követelmények és természetesen a két oldal szoros egysége. (A sze-
cesszió esetében külön segítséget adhat nekünk az is, hogy minden m űvé-
szeti ágra kiterjedt a hatása. Ebben a vonatkozásban feltétlenül igaza van 
Székely Andrásnak) 

Egy irányzat létéhez tehát szükséges bizonyos világkép. De — vélemé-
nyünk szerint — nem szükséges, hogy ez a világkép harmonikus egész 
legyen. A századforduló idején a m űvészek általában elfordultak a „küls ő" 
világtól, a „küls ő  valóságtól", felfedezték az ember bels ő  valóságát, belső  
világát. Feladták azt az igényt, hogy dantei, goethei egyetemességgel nézzék 
a világot, de ez nem jelenti a világkép hiányát. A különböz ő  művészek 
világképe soha nem volt teljesen azonos, ma mégis nyugodtan soroljuk őket 
egy irányzat képviselői közé. Gondoljunk csak Janus Pannoniusra és Balas-
sira, Petrarcára és Boccaccióra, Berzsenyire és Batsányira, Balzacra és Sten-
dhalra, Lamartine-ra és Vidor Hugóra. De az irodalom- és m űvészettörté-
nész számára a századfordulótól „gyanús" a m űvészet. (Bár a romantika és 
a „kritikai" vagy polgári realizmus sem egyértelm ű. A francia iroda-
lomtörténészek többsége Balzacot romantikusnak tartja -- egyáltalán 1850-ig 
az egész francia irodalmat romantikusnak nevezi.) 

A századfordulótól (illetve egész Európát tekintetbe véve a XIX. század 
második felétől) ugyanis a művészek általában elnevezik magukat valame-
lyik irányzat tagjának vagy valaki követ őjének (néha egészen tévesen pél-
dául Füst Milán vagy Franz Kafka). Nevezték magukat dekadensnek, szim-
bolistának, akmeistának, unanimistáknak, „vadaknak", futuristának, preraf-
faelitának stb.; és nevezték őket „moderneknek" (így, idéz őjellel), érthetet-
leneknek, vadaknak, kozmopolitáknak stb. Név tehát volt b őséggel (van is), 
és épp ez a gyanús. Egy-egy m űvészeti ágra és azon belül egy-egy csoportra 
még csak-csak alkalmazhatóak ezek az elnevezések (bár ezek közül sem 
mindegyik), de a korszakra, s őt azon belül egy évtizedre sem. Igyekszik 
persze a művészettörténet, különösen pedig az irodalomtörténet legalább 
másfél évtizedet beszorítani a naturalizmus címszó alá, de ez sehogy sem 
akar sikerülni. Külön balszerencse még az is, hogy ezek az elnevezések csak 
egy-egy szempont szerint érvényesek a különböz ő  művészekre. Általában 
valami formai vonást emelnek ki (kubizmus; de az általánosan használt 
szimbolizmus szó is ilyen), vagy bizonytalan és körvonalazhatatlan „tartal-
mi" összefüggést akar megragadni (dekadens, preraffaeliták; jórészt ilyenen az 
impresszionizmus, naturalizmus is). Igy 

 
 kerül egy kalap alá Daudet és Zola, 

Wilde és Jacobson, Verlaine és Huysmans, s őt a köztudatban Verlaine és Ady. 
Nem akarom kétségbe vonni azt, hogy ezek a kategóriák fontos és 

alapvető  részigazságokat tartalmaznak, és segítségükkel nagyon fontos 
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összefüggéseket lehet megállapítani, továbbá bizonyos határig egészen jól 
lehet tájékozódni velük egy bonyolult kor művészetében. Ezen a „bizonyos 
határon" túl viszont már kifejezetten zavar, hamisan tájékoztat és — ami a 
legfontosabb hibája — nem ad segítséget ahhoz, hogy a XX. század els ő  
évtizede utáni művészetben eligazodjunk; hogy lássuk azt, ami új, és azt is, 
ami hagyományt folytató a modernnek nevezett m űvészetekben. Nem segít 
abban, hogy megtaláljuk a kapcsolatot a XX. századi irodalom és a társm űvé-
szetek között. 

A kategóriák részint nagyon sz űkek, részint nagyon tágak. Sz űkek, mert 
kevés alkotó fér meg kereteik között (s őt több alkotónk néhány éve kerül 
csak egy-egy irányzat fiókjába). Sz űkek, mivel csak egy-egy m űvészeti ágra 
korlátozódnak (jórészt), ráadásul gyakran tehetetlenek egy-egy kor m űvé-
szetével szemben, így több látszatirányzatot is kreáltak (posztimpresszioniz-
mus, pointilizmus stb.). 

Emellett időnként bőnek is látszanak egyes kategóriák. Egymástól na-
gyon eltérő  művészek kerülnek össze, hiszen csak egy szempont szerint 
válogathat a kategória alkalmazója. Ennek eredménye, hogy egymáshoz 
közel álló művészek viszont más-más skatulyába kerülnek. 

Egyszóval — véleményünk szerint — az általánosan használt megközelí-
tési módok használhatatlanok a századvég és a századforduló m űvészetének 
megítélésekor. Problematikusságuk pedig onnan származik, hogy — Tamás 
Attila megállapítását kölcsönvéve — irodalomtudósaink nem ugyanazt a 
nyelvet beszélik. Általánosan szinonimaként használják az irányzat és a stílus 
szavakat, jóllehet nyilvánvaló, hogy az el őbb említettek nem merítik ki 
azokat az ismérveket, melyekkel egy irányzatnak rendelkeznie kell. Ráadá-
sul jó részük nem rendelkezik azokkal a vonásokkal, amelyek kizárnák az 
egy irányzathoz való tartozást. 

Véleményünk szerint tulajdonképpeni irányzat (er ősen körülhatárol-
va) ebben a korban kett ő  volt: a naturalizmus és a szimbolizmus. Emellett 
tovább élt a „polgári" realizmus és a romantika (új romantika néven is). Az 
1900-as években keletkez ő  expresszionizmus és futurizmus már újabb egy-
ség része, és szervesen következik az el őző  időszak lázas újat akarásából 
(tehát lényegében egyetértek Székely Andrással). Az „er ősen körülhatárol-
va" kifejezéssel azt kívántam jelezni, hogy nem mind naturalizmus, ami szereti 
a csúnyát, és nem mind szimbolizmus, ami jelképet tartalmaz. Nem hiszek 
abban, hogy a XX. század első  évtizedében — különösen 1905 után — jogosult 
lenne még naturalizmusról vagy szimbolizmusról beszélni. A programszer ű  
irányzatnak akkor már vége. Egy-két évtizeddel el őbb még élt a két irányzat, 
megvoltak a „formateremtő  elvek" és megvolt a forma is, de ez a két irányzat 
csak mellékút volt a művészetek történetében. (El kell ismerni, hogy szép 
mellékút.) 

Ellenben beszélhetünk szimbolista és naturalista hagyományokról, vo-
násokról, hatásokról. Például: nem igaz, hogy a pályakezd ő  Móricz natura-
lista író volt, de az igaz, hogy er ősen felhasználta a naturalista hagyományt, 
tanulta naturalistáktól — bár nem els ő  kézből. Ady nem szimbolista költ ő, de 
költészetét nagyban megtermékenyítette a szimbolista költ ők tanulmányo-
zása. Egy irányzat által feltárt stilisztikai lehet őségek, témák, sajátosságok 
ugyanis mindig túlélik az irányzatot; örökségként maradnak a m űvészi 
utókorra. 
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Az újat akarás, a keresés többféle irányba indítja a m űvészeket, de a 
lényeg, a cél ugyanaz volt: a széthullott egység megteremtése. A világ, az 
ember darabokra hullott; az ember és a világ közötti viszony diszharmoni-
kussá vált. Talán Ady fejezte ki ezt a legszebben: 

„Minden egész eltörött, 
Minden láng csak részekben lobban, 
Minden szerelem darabokban." 

(Kocsi-út az éjszakában) 

A művész, a kor embere szenvedett ett ől a széthullottságtól, célja ter-
mészetszerűen az egység, a valódi egység volt. Ahogy B. Nagy László 
mondja: „A polgárosodás: széthullás, a m űvészet: egység." (A teremtés kezde-
tén. 14.) 

Igen, a polgárosodás a széthullással egyenl ő. Ezt jól tükrözi a hagyomá-
nyos polgári gondolkodás széthullása is. Széthull a filozófia is: lemond a 
világ átfogó értelmezésér ől, vége a nagy filozófiai rendszerek létrehozásá-
nak. A filozófusok vagy a természetfilozófiát, vagy az úgynevezett életfilo-
zófiát művelik, majd eljutnak ahhoz a gondolathoz, hogy a világ az emberi 
értelemmel nem ismerhet ő  meg: belevetik magukat az irracionalizmus kar-
jaiba. A művészetek egy ideig szolgálatkészen igyekeznek illusztrálni a 
filozófiai botladozásokat, de egyre inkább igyekeznek megvívni a maguk 
szabadságharcát. Írók, költ ők, festők sietnek a szaktudományok elé is. Ha 
nem sikerül a világot megragadni, induljunk ki az egyénb ől, vigyük papírra, 
vászonra az ember belső  valóságát. Ha nem lehet a világot az emberi érzék-
szervekkel pontosan megragadni, akkor a mű, a kép, amelyet ábrázolunk, az 
emberről, a szubjektumról fog beszélni. 

Így az újat akarás els ő  áttörésének, a századfordulós útkeresés els ő  
állomásának az immpresszionisták megjelenését kell tekintenünk. Az imp-
resszionizmus nem volt önálló, teljes értékű  irányzat, „tartalma" kevés is volt 
hozzá: csak az első  lépcsőfok volt a századforduló stílusa, a szecesszió útján. 
A művészetek felfedezték a csillogó felületet, megragadta őket; a felület 
tűnő, változó arculatát ábrázolták, hangulatokat, pillanatnyi der űt vagy 
borút örökítettek meg. Megtalálták az örömet, a pillanatnyi jelenségekben, 
a színekben, árnyalatokban — ezzel forradalmasították a formát. „Az impresz-
szionisták (...) megszabadították a szemet a kialakult forma- és színel őképek 
rendszerétől. (...) Ez valóban a művészi látás; a szó szoros értelmében vett 
látás forradalma volt." (Székely András, 110.) „Minden látszat, minden 
tőlünk függ— a modern idealista filozófia, a bergsoni gondolkodás el őfutárai 
az impresszionisták." (Uo. 111.) Tehát az impresszionisták végképp ledöntöt-
ték az abrázolás régi h'atárait; viszont maga az impresszionizmus túl nyitott 
művészet volt, túl kevés volt benne a világkép teremtéséhez felhasználható 
gondolat ahhoz, hogy tartósan fennmaradhasson; csak kiindulópont, els ő  
lépcsőfok volt; de olyan lépcsőfok, melyre fel lehetett lépni. 

Es még egy fontos dolog: az impresszionisták közönséget neveltek. A 
műveltebbeket elfordították az epigon klasszicizmustól, a hamis romantiká-
tól, és fogékonnyá tették őket az újra. Ez különösen persze Nyugat-Európára 
vonatkozik, de kisebb mértékben érvényes Magyarországra is. Ne feledjük, 
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hogy ebben az időben divat volt a magyaroknak Párizsba, illetve München-
be utazni (és divat útirajzokat írni és olvasni is). Az impresszionista fest ők 
kiállításainak és a körülöttük zajló csatározásoknak a híre hozzánk is elju-
tott; művészetük pedig a nyugatot járt fest őinkre, íróinkra is hatott, így 
eljutott a nagyközönséghez is. 

Az első  szecessziós nemzedék nálunk tehát impresszionista hatás alatt 
állt. Többen kacérkodtak a zenével (Csáth, Révész Béla), a festészettel (Amb-
rus), sőt kiváló művészettörténész, elméleti szakember is volt köztük (Malo-
nyay Dezső). Az ő  hatásukat ma már nehéz felmérni, hiszen útjuk többfelé 
elágazott. A legszélsőségesebb példa: Ambrus Zoltán a Nyugat doyenje lett, 
Pekár Gyula pedig a Horthy-korszak híres-hírhedt színvonal alatti 
dicsőítője, Mussolini egyik kedvence. 

Az impresszionizmus rövid időszaka után bontakozik ki a maga teljes-
ségében a szecesszió. Hallatlan változatos, útkeres ő  időszak ez az iroda-
lomban, heterogén minden vonatkozásban: világnézet, törekvés és színvo-
nal szempontjából is. A kiindulópont azonban közös: szemben állnak a 
korral, a kor epigon művészetével, és keresik a kornak és saját egyéniségük-
nek megfelelő  utat és kifejezési formákat. Er ős esztétikai, művészeti és 
filozófiai érdeklődés jellemzi őket, bár ismereteik nemritkán kávéházi-
szintűek maradnak. Ekkor lett a kor (és a kor vicclapjainak) kedvelt, ismert 
figurája a borzas „művész", hírlapíró és „álhírlapíró", a kávéházban lebzsel ő  
„skribler". Filozófusok jönnek divatba; legalább a neveiket illett ismerni: 
Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Spencer, Comte és követ őik; Kant-rene-
szánsz is kezdődik. A Filozófiai Irók Tára magyarul is olvashatóvá teszi a 
filozófiai művek egész sorát. 

Fontos jelenség a korban, hogy kialakulnak a vidéki irodalmi és 
képzőművészeti központok; egyre er ő teljesebben jelenik meg a vidék hang-
ja az irodalomban is. Ez összefügg a vidéki polgárság és a kis létszámú 
polgárosuló középnemesség gazdagodásával, a városi polgárság megjelené-
sével és megerősödésével. A gazdagodó vidéki hatalmasságok a kultúrára is 
hajlandóak voltak áldozni, bár ez gyakran az igazi kultúra nyomait sem 
viselte magán, viszont a lokális jelleg ű  társas élet nemritkán valódi kulturális 
igényeket is teremtett. A gyakran a legalsóbb rétegekb ől kikerülő  újgazda-
gok igyekeztek gyermekeiknek megfelel ő  neveltetést biztosítani, így egy 
emberöltő  alatt igényes közönség jött létre néhány nagyobb városban (ha 
kis létszámú is). Ennek a vékony rétegnek az összeütközése a zömében 
megállapodott, poshadt-hízó „porvárral" a kor egyik kedvelt témája lett 
(Ady, Török Gyula stb.). 

Mindenesetre a vidék jelentkezik a magyar irodalomban — a maga 
ízeivel, furcsaságaival, s nemritkán ad új, nagy tehetségeket az egyre belter-
jesebb művészeti életet él ő  fővárosnak. Ez a vidék már nem egyenl ő  a 
paraszttémával, a betyártörténeteket körmöl ő  népnemzeti íróval. Ez a vidék 
nyitottá válik a nyugati kultúra befogadására, művelt, s általában nemcsak 
a pesti kávéházak szintjén. Nem szégyenli vidéki származását, de hiányzik 
belőle a mucsai lokálsovinizmus. Szenved az őt meg nem értő  környezet 
miatt, de a helyi kis sértések nem takarják el el őle az ország nagyobb, valódi 
bajait. Sőt a peremvidék művészei egyes problémákat jobban látnak, mint a 
fővárosi „jól értesültek", hiszen saját b őrükön, környezetükön tapasz-
talhatják például a nemzetiségi kérdés megoldatlansága miatt keletkezett 
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veszélyeket, a kivándorlást, az országban kialakult feszültségeket, a paraszt-
ság nyomorúságát. Ezért az igényesebb vidéki m űvészek világképe valami-
vel sötétebbnek is tetszik f ővárosi kollégáiénál (Csáth, Török, Petelei, Gozs-
du). A valóság ijesztő, rémítő, idegen, ezért ők inkább az ember belső  világa 
felé fordulnak; azt ábrázolják, hogyan reagál az ember a küls ő, idegen erők 
hatásaira. Így a világ képe az ember tudatán megsz űrve jelenik meg az 
olvasó, a néző  előtt, bizonyos fokig stilizáltan is. Az ábrázolt személyiség 
(nagyon gyakran a m űvész alteregója) pillanatnyi lelkiállapotától, egyénisé-
gétől függően látjuk avilágot elviselhetetlennek vagy éppen elviselhet őnek, 
jónak, de meg nem értőnek (Török Gyula: A porban) vagy idegen, gonosz 
erők terének. 

Nyilvánvaló, hogy a szecessziót nem lehet tehát mereven elvágni az 
impresszionizmustól az irodalomban sem; egyetérthetünk Pók Lajossal: 
„Kétségtelen, hogy van a szecessziós regénynek egy er ősen impresszionisz-
tikus vonulata — Alain-Fournier-t ől A titokzatos birtok és Rilkétől a Malte 
Laurids Brigge említhető  itt —, amelynek témája többnyire a gyerekkor, a 
furcsa szomjúságokat, szomorúságokat sarjasztó ifjúság, ahol olykor a köz-
napi élmények, tapasztalatok is a rejtelmesség, a kísértetiesség holdudvará-
val jelennek meg. Ezekben a regényekben fontosabb az atmoszféra-érzékel-
tetés, a hangulatteremt ő  erő, mint a cselekmény, a történet, a jellemek 
bemutatása." (Pók Lajos: A szecesszió. 94.) 

Ehhez hozzátehetjük, hogy ez az „er ősen impresszionisztikus vonulat" 
jelen volt a novellákban is; mint látni fogjuk, még Csáth Géza m űvei között 
is vannak idetartozó írások — bár nem ezek az író legjelent ősebb alkotásai. 

Mint említettük, a szecessziós m űvekben a világról átstilizált, az egyé-
niség prizmáján megtört képet kapunk. Az egyéniségkultuszt kedvel ő  kor 
ez, a világot képekkel, díszít őelemek buja kavargásával ékesítette fel — és a 
világot áttolta az álmok, emlékek ködös birodalma közelébe. Emiatt szokták 
— kevéssé jogosultan — a szecessziót a barokk vagy éppen a rokokó újabb 
megjelenésének tekinteni, pedig a hasonlóságok mellett jelent ősebbek a 
különbségek. A szecesszióban jóval nagyobb (egyáltalán van!) a szociális 
indíttatás. A barok, különösen pedig a rokokó szerette díszíteni a köznapi 
használati tárgyakat, jelent ős művészeti teljesítménynek értékelt például 
egy szép étkészletet vagy tubákosszelencét; de elvetette volna azt a gondo-
latot, hogy ezeket iparszerűen, olcsón állítsák elő, hogy mindenki megve-
hesse. Nem tűzték ki célul, hogy szép és kényelmes otthont teremtsenek 
lehetőleg mindenkinek, hogy kevés számú, de kivitelre is szép, jó könyv 
legyen mindenki otthonában (Ruskin, Morris, Körösf ői Kriesch, Kós). A 
szecesszióban tehát a viszony a m űvészet és a művész között megváltozik: 
nincs már lenézett m űfaj; a festő  plakátot, tapétát is fest, a költő  a lírai 
alkotások mellett kuplékat is ír, a kritikus pedig elismeri az orfeumok m űso-
rait is — egyszóval szeretnék otthonosabbá tenni az egyre fenyeget őbben 
idegenné váló világot. 

A túlzottan indázó, túlhabzó díszítmények mai szemmel gyakran 
tűnnek ízléstelennek, naivnak, s őt csúnyának is, de nem szabad elfelejteni, 
hogy ezek egy útkeres ő  kor nem mindig sikeres első  lépései, s hogy a 
sikerületlen alkotásokat nem szabad azonosítani a szecesszióval. Bár azt 
hisszük, hogy ez a megítélés addig marad, ameddig m űvészeti köztudatunk 
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a kor minden jelentős alkotóját a szecesszión kívülinek tudja (Ady, Csontváry, 
Bartók, az induló Babits, Kosztolányi stb.). 

Az irodalomban a szecessziós díszítés a bonyolult, szövevényes mon-
datokban, felburjánzó álomképekben, hatásosan, jól elhelyezett jelz ős szer-
kezetekben érhető  tetten. Például utaljunk Proust vagy éppen Krúdy képe-
ire, mondataira. A mondatok, képek önálló életre kelnek, hangulatokat, 
érzéseket, álmokat ringatnak, elandalítják az olvasót: már nem is a m ű  a 
lényeges, hanem egy szelete: ahogy Nietzsche sokat idézett részletében 
csodálatosan fogalmazza meg (nála ez pejoratívan hangzik): „Az élet nem 
lakozik többé az Egészben. A szó függetlenedik és kiugrik a mondatból, a 
mondat túlcsap önmagán, elhomályosítván az egész oldal értelmét, az olda-
lak az Egész rovására elevenednek — az Egész nem egész többé." (PL, 130.) 
Azaz a művészet olyan, mint a világ. Nietzsche le is vonja következtetését: 
ez a művészet dekadens, ezért el is ítéli. 

Természetesen ez a stilizálás, ez a szerkesztési elv hallatlan változatos-
ság lehetőségeit hordozta magában. Ezek a lehet őségek jórészt meg is való-
sultak: ahogy a képz őművészetben a „mézeskalács-szecessziótól" a vasbe-
ton-építészet első  eredményéig ívelt az út, az irodalomban pedig a világtól 
elforduló dekadenciától Ady új világképet lázasan keres ő  forradalmiságáig. 

Csakúgy, mint a romantikában, a szecesszióban is nagy különbségeket 
láthatunk a nyugat- és a kelet-európai m űvészet között; ismét azt kell 
megállapítanunk, hogy Kelet-Európában a szecesszió — a társadalmi különb-
ségek miatt — lényegesen haladóbb szerepet töltött be. Angliát — els ősorban 
a preraffaelitákat és Morris körét számítva — kivéve Nyugat-Európa sze-
cessziójára a dekadencia a legjellemz őbb; az irányzat a világtól való elfordu-
lás, a formák önmagáért való keresése, a világ arisztokratikus megvetése, az 
esztétalét kultusza, a halál kultusza, a mesterséges örömök keresése jegyé-
ben bontakozik ki. Emellett természetesen jelent ős művészi eredményeket 
mutatott fel, különösen a képz őművészet terén, és kiindulópontul szolgált 
a következő  időszak újat keres ő  művészei számára. 

Kelet-Európában a szecesszió a nemzeti kultúrák megújulásának le-
hetőségévé is vált, bizonyos szintézis lehet őségét hordozta magában. A 
terület elnyomott népei nemzeti és kulturális fellendülésének id őszakára 
esik az irányzat uralkodása. Nagy jelent ősége, hogy a szecesszió művésze 
megtalálja az utat a népm űvészet felé, a régi hagyományok felé, ugyanakkor 
lázasan ismerkedik a legújabb nyugati m űvészi, tudományos és filozófiai 
eredményekkel is. Nagyszer ű  példa erre Babits, aki „deákos" m űveltségű, 
Arany népiességével foglalkozik, Dantét fordítja és ugyanakkor Bergson 
filozófiáj áról ír csodálatos tanulmányt; vagy Kós Károly, aki ismeri az építé-
szet legújabb eredményeit és tanulmányt ír az építészeti lapba az erdélyi 
építészetről (A Ház, 1910). Vagy említsük meg a legnagyobbat, az összegez őt: 
Bartók Bélát. 

Mindennek jelentőségét az is adja, hogy így a kulturális hatások össze-
tettsége és a kortalanság érzése megóvja a gondolkodókat, alkotókat attól, 
hogy a megoldatlan, általuk is látott politikai kérdések, problémák a nacio-
nalizmusba vezessék őket. Persze mivel ők, a századforduló jellegzetes értel-
miségi magatartására jellemz ő  módon, azt hiszik, hogy ahogyan ők gondol-
koznak, az minden emberre jellemz ő, a többi pedig nem számít — ezt általá- 
nosítják is, így kialakul bennük — naiv elképzelésként — a rossz vezet ők — jó 
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nép ábrándképe, amit valóságosnak vélnek. Így ír például még Ady is több 
helyütt, és röviddel a világháború borzalmai el őtt ünnepli „a nacionalizmus 
alkonyát". A társadalomról való elképzeléseik— különösen 1905 után; ezt az 
évet fordulópontnak is vehetjük a magyar szecesszió történetében — nagyon 
különbözőek: a finom esztétalélek elutasításától a dzsentrivilág pokoljárását 
bemutató, szinte Kafkával rokonítható m űvészen keresztül a szocialistákig 
mindenki megtalálható köztük. Persze tudjuk, hogy aki szocialista volt, az 
is többféle lehetett, az MSZDP változó politikája és a kidolgozatlan, meg-
emésztetlen eszmék zűrzavara miatt is. Elég, ha Adyra utalunk, aki a kor 
egyik legtisztábban látó elméje volt, vagy a Szabó Ervinnel barátkozó Ba-
bitsra, vagy a freudizmus hatása alatt álló Csáth Gézára; vagy a szociáldar-
winizmus, vagy az ausztromarxizmus hatására — mindezek ott keveredtek 
a kávéházi asztalok fölött, ott virítottak az újságok lapjain: többnyire durván 
egyszerűsítve. Persze a jelentősebb alkotók igyekeztek autentikus helyekr ől 
szerezni tudásukat; de a különböz ő  ismeretek hirtelen bősége nagyon meg-
nehezítette a tájékozódást. Egységesül ő  folyamatról csak 1905 után beszél-
hetünk: ebben nagy szerepe volt az 1908-ban induló Nyugatnak, a Társada-
lomtudományi Társaságnak, a Huszadik Századnak és a Galilei Körnek. De 
ezek részletesebb bemutatása már meghaladja e dolgozat kereteit. 

(Folytatjuk) 
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VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
A SZENTELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (9.) 

PRÓBÁLKOZÁS A LEHETETLENNEL 

A Vajdasági Írás szerkeszt ője 

Te tespedő  lelkiismeret! 
Hát nem hallod az énekünket, 
Mely panasz, vágy és szeretet? 
A Don Quijoték énekelnek, 
Szent hit ragyog a harci kincsen, 
De a szélmalomnak füle nincsen, 
A szélmalomnak szíve sincsen. 
Hát nem érzed a szél nyögését, 
Az élet ezer új keresztjét, 
Hogy forog minden körülötted? 
S te alva vársz reggelt meg estét... 

(Szélmalomharc) 

Szenteleky Kornél művelődéspolitikai, magatartásbeli s részben eszté-
tikai szemléletének megváltozására úgy került sor, hogy az író szövegei alig 
tükröznek valamit ebb ől a folyamatból. Az írások patologikus lelkiállapo-
tokról, megoldatlan életformáról, a megvalósulatlan alkotói ambíciók miatti 
keserűségről tanúskodtak. A kisebbségi s ugyanakkor felsőbbrendűségi 
kompexusban szenved ő  fiatalember lassan másokkal együtt felismerte: im-
már végleg elszakadt a budapesti kulturális kört ől, tehát a magánya még 
feloldhatatlanabb, mint amilyen a tízes években volt. Halálvágy és életakarat 
váltakozik hangulataiban, s ő  valójában nem annyira magányos, hogy ne 
inkább az életösztönére hallgasson. Ahogy múlik az id ő  s az irodalmi önál-
lósodás egyre inkább erkölcsi szükséglet lesz, Szenteleky — s ezt Bori Imre 
pontosan mondja — mindinkább a Jónása lesz missziójának. Ám egészen 
1927-ig sehol sem adja jelét annak, hogy valamiképpen hajlandó lenne 
közreműködni a kisebbségi irodalom megteremtésében. Tagadása akkor a 
leghatározottabb, amikor a kiutasítottak, a pécsi emigránsok távozásával 
magára hagyott táj írók és szervez ők, sőt vezér után kiált. Szenteleky a 
Dettrének immár Szegedről érkező  programjavaslatára (Amnesztia vagy sta-
tárium? Bácsmegyei Napló, 1927. január 9.) adott válaszában az elutasításnak 
a nyomatékossága, kategorikussága s az egész kérdéskör fölényes belátása 
alapján feltételezhetjük, hogy a leend ő  vezér az évek során egyre többször 
játszhatott el a szervez ői főszerep gondolatával, annál is inkább, mert kép-
telen volt olyan íróvá n őni, amilyen szeretett volna lenni. 

Tartózkodó magatartásának okát Csuka Zoltánnak írt levelében vallotta 
be nyíltan, 1928 májusában, amikor a szerkesztői szerepre felkéretett. „Nem 
tagadom: lennének terveim, akarásaim, ábrándjaim, de félek építeni arra a 
talajra, melytől mindig menekülni szeretnék: a valóságra." (Szenteleky Kornél 
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irodalmi levelei 1927-1933. Zombor—Budapest, 1943) Ekkor, a kész tények elé 
állítottság állapotában, amikor úgy látszik, hogy a vezér jórészt mentesülhet 
a gyakorlati teend ők alól, írónk meghökkentően rövid idő  alatt dönt. Igaz, 
az átváltásra utaló közvetlen jelének kell tekintenünk azt a Barta Lajosnak 
a cikkére írt válaszát, amelyet fél év választ el a Dettrének címzett elutasítás-
tól. ‘..;zenteleky a szóban forgó cikkében (Magyar gyarmatok. Bácsmegyei 
Napló, 1927. augusztus 28.) fájdalmasan megdöbbenve veszi tudomásul a 
Barta által hangsúlyozott s számára sem ismeretlen igazságot, miszerint a 
budapesti könyvkiadás és általában a m űvelődés irányítói gyarmatnak, nem 
pedig értékteremtőnek tekintik a magyarságnak a trianoni döntéssel lesza-
kított részeit. Ez azt jelenti, hogy Szenteleky szellemi lázadása, a provinciá-
val való szembenállása csak magánügy, medd ő  képzelgés. A páneurópai 
beállítottság tehát egyszer űen nem létezik, mert nincs visszhangja, hiszen a 
Bácsmegyei Napló szava nem hangzik messzire. Az alkotói törekvést a 
határon túl nem veszik tudomásul, mivel nem értik, létez ővé válni tehát csak 
a hasonló sorsúaknak az összefogásával lehet. Ez a nyilván nem új gondolat 
kísértette meg ismét Szentelekyt Bartának a Nyugatban közölt írása (1927. 
II. 223-233.) kapcsán, úgyhogy válasza befejezésében korábbi szemléletét 
átértékelő  felismeréseket vet papírra. Valójában a vállalásnak a kilátásba 
helyezése, az optimista elszántság ténye az, amivel fölülbírálja korábbi ön-
magát: „A valóság mindenesetre az, hogy minden magyar népdarab önálló 
szellemi életre van utalva, és ebben az életrekelésben nincs karonfogó 
szülője, segítőtársa vagy gyámolítója, csak önmaga. Ez nagyon komor és 
kegyetlen dolog, mégis: ennek belátása és tudatos beismerése ajövend ő  élet 
első  bizonyos és boldog szívverése."Írónk a vajdasági kultúra jövend ő  in-
tézményesedésének kérdésében is igazat ad Bartának. 

A Vajdasági Írás indulását a Kéve című  antológia körüli előmunkálatok 
előzték meg. Ez, miként ismeretes, szintén Csuka Zoltán nevéhez f űződik, 
aki nem elégedett meg hetilapj ának, a Képes Vasárnapnak a szerkesztésével, 
hanem legendás művelődési heroizmusával újabbnál újabb vállalkozásokba 
kezdett. Ugyanis, noha ő  sem talált haza, amikor Bácskába érkezett, költé-
szete és publicisztikája mellett lapkiadó tevékenységével is az itteni magyar-
ságot igyekezett szolgálni. Méghozzá önzetlenül, különben aligha becsül-
hette volna meg a vele sokban ellentétes természet ű, fanyalgó hajlandóságú, 
a parasztot és a polgárt egyaránt bizalmatlanul méreget ő  világpolgárt: Szent-
eleky Kornélt. Csuka már színházi lapjában, a Revüben is magasztaló sorokat 
közölt a művelt humanistáról, amikor pedig annak a Debreczeni Józseffel 
közös műfordítói munkája, a szerb költők verseit bemutató Bazsalikom meg-
jelenik, meleg hangú cikket ír róla a Bácsmegyei Naplóban, amit Szenteleky 
levélben meg is köszön neki. Barátságuk még inkább megszilárdul, amikor 
Csuka a Kévében tőle közöl legtöbb verset, holott mint költ ők hárman 
(Csuka, Fekete Lajos, Tamás István) legalább olyan jelent ősek, mint ő . 

A leendő  vezér számára a tájunk örökmozgó emberével kialakult barát-
ság csupán Szenteleky, az alkotó hajlandóságú, mélyen érz ő  és — szándéka 
szerint — mélyen gondolkodó ember szempontjából is igen fontos. Az írása-
iban fellegjáró vidéki orvost ugyanis néhány gyakorlatias szemléletű  publi-
cista egyre inkább kinézte a Bácsmegyei Naplóból. Ez abból is látszik, hogy 
amikor Csuka a napilapban beharangozza az irodalmi korfordulónak ígér-
kező  antológiát, Szenteleky nevét kihagyják a névsorból, míg néhány kék- 
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harisnya jelen van benne. Írónk, aki nem csupán a saját jelent őségével van 
tisztában, hanem másokéval is, nem tudhatja pontosan, kire legyen dühös. 
Jóllehet tagadja a hiúságát, mégis Csukán kívül másoknak Is panaszkodik a 
személyét ért méltánytalanság miatt. Ugy érzi, tiltakozása azért is jogos, mert 
meg van győződve róla — s ezt több mint két hónappal az őt ért sérelem után 
hangsúlyozza —, hogy törekvése „nem krisztusi vagy gandhi póz", hanem 
„mély, pánhumanista meggy őződés, ha tetszik, eszmény, törtetés az Orök Jó 
felé". S ugyanebben a Csukához írt levelében (1928. május 8.) azt az igényét 
is bejelenti, amelynek a következ ő  években nem mindig lesz képes eleget 
tenni: „Nem vagyok a harcok embere, a Dietrich Miklósok, a Tamás Istvánok 
gonoszságait én sohasem fogom csúnya, csatázó indulatokkal visszafizetni." 
A következő  években a körülmények, a vállalt feladat miatt már nem han-
gozhat egészen hitelesen az, hogy mi (ti. a teljesebb idegéletet él ők, a 
túlérzékenyek — V. G. megjegyzése) „ítéletet tartunk önmagunk felett". 
(Fekete Lajosnak, 1928. május 9.) 

Habár Dettre Jánost már két éve kiutasították az országból, a Bácsme- 
gyei Napló számára lényegében még mindig nem terhes Szenteleky jelenlé-
te. Pedig ő  az, aki többé-kevésbé folyamatosan tiltakozik a t őkétől irányított 
kultúra s ezen belül a legnagyobb vajdasági hetilapba állandóan beszivárgó 
dilettantizmus ellen. Ezzel kapcsolatban azonban inkább csak a leveleiben 
foglal nyíltan állást, kezdetben azzal a rezignációval, melynek értelmében a 
minőségért csak elszigetelt, magányos — jóllehet európai igény ű  — alkotói 
szinten érdemes és lehet küzdeni: persze, nagy remények nélkül. Eszerint 
az egyénnek, a hiteles írástudónak az állásfoglalása erkölcsi önérték, példa-
mutatás, még akkor is, ha a külvilágban nincs is reális lehet őség a minőségi 
változásra. Szenteleky akkor is tudja, hogy „sajnos, visszahullik a fel-feldo-
bott kő" (Dr. Draskóczy Edének, 1928. február 17.), ha az óbecsei Népkör is 
érdeklődik irodalmi munkássága iránt, s őt ha a távolabbi művelődési köz-
pontban, Becskereken, a Közm űvelődési Egyesület nevében is felkérik, tart-
son előadást Adyról. (Dr. Draskóczy Edének, 1928. január 17.) 

Természetesen a végleges elkötelezettség el őtt önámítás, öntetszelgés is 
rejtőzik a szelíd magányos farkasnak a heroizmusában, aki — miként ezt 
kortársai és utódai közül többen is hitték — magát gyógykezeltetni járt 
külföldre, ha ideje és pénze engedte. Írásainak tanúsága szerint inkább a 
lelkét, mint a testét gyógyítandó látogatott el nem csupán a mediterrán 
kulturális emlékekkel teli térségekbe. Mindazonáltal nincs mindig lelkiisme-
ret-furdalása luxusa miatt: „Azokat a szép, életes, idegenben töltött napokat 
mindig igen savanyú robottal kell megfizetnem. No de talán mégis jobb így, 
mintha ezeket a drága, der űs napokat semmivel sem tudnám megvásárolni. 
Mert nagyon szépek voltak. A tiszta, boldog, b őséges Hollandia épp oly mély 
és nagy élmény volt számomra, mint Rembrand »Ejjeli őrsége« vagy »Doktor 
Tulpe anatómiai leckéje«. Azonkívül bájos kurta napok Bécsben és Pesten, 
gondtalan órák, friss csevegések és háttérben a Város lázasan liheg ő  szíve, 
amelyben szédülten keringek, mint messzi tájról odavet ődött vérsejt. Erzem 
a vér, az arany, a jaj zuhogását, míg itthon mindig az az érzésem van, hogy 
minden áll, az élet nem lüktet, a vérsejteket nem löki tova az élet sodra és 
keringése." (Fekete Lajoshoz, 1929. szeptember 25.) Minthogy beteges és 
fáradékony volt — s ezt néhány írásában jelzi is —, aligha élvezhette zavarta-
lanul ezeket az utazásokat, amelyek csak egyes részleteikben, de még inkább 
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rájuk való visszaemlékezésként gyönyörködtették. Az utazói sznobizmus, 
de még inkább a feltételezett olvasói elvárás, az ilyen világjárással kapcsola-
tos kisebb-nagyobb kellemetlenségeknek, csalódásoknak az elhallgatására 
vagy legalábbis a megsz űrésére kötelezte. Nem azért, mert félre akarta 
vezetni olvasóját, hanem mert egyrészt az el őkelő  idegennek a póza egészen 
a fcrdulatig elválaszthatatlan volt egyéniségét ől, másrészt pedig úgy vélte, 
elég, ha az otthoni színtérre korlátozza szenvedéseit, hiszen az olvasó csak 
akkor kíváncsi rá, ha saját magáról szinte kizárólag a m űvelődési szenzáci-
ókkal összefüggésben ad számot. 

Nos, a föl-földobott kőnek ebből a felemás állapotából keresi a reális 
kiutat Szenteleky, anélkül, hogy err ől nyíltan beszélne. Egyáltalán nem 
véletlen ugyanis, hogy A fény felgyúl és ellobog című  drámája főhősének 
Kereső  a vezetékneve. Mi lehet itt az összefüggés? Mit kereshet vajon 
Szenteleky? — kérdezheti a kés őbbi vezér világában tájékozatlan olvasó. A 
lelki egyensúlyát, az igazi alkotás módját, önmagát—válaszolhatjuk. S ezzel 
azt is megokoljuk, miért nincs érzékletes tárgya, célja Jánosa keresésének. 
Amit ugyanis Fekete Lajosnak ír (még a Vajdasági Irás megindítása el ő tt), az 
csak látszat, a tisztázatlanságok elleplezése: „Mi tisztán csináljuk a poézist, 
az írást, nincs közönségünk, nincs könyvpiacunk, szóval spekulatív szándé-
kok és közönség-előítéletek nem befolyásolnak az írásnál, önmagunkat 
adjuk s bennünket nem formál a kiadó ízlése vagy az olvasó kívánsága." 
(1928. április 27.) Csakhogy ez az „önmagunk" kiadó, közönség és cselekvés 
híján nem több fájó hiánynál, olyannyira, hogy e vákuum még a sz űkebb, 
desztilláltabb értelemben vett esztétikai er őt is bénítja. Ezért írt viszonylag 
keveset s meglehetősen igénytelent a húszas évek els ő  felében Szenteltky. 
Nem csupán az egészségi állapotával és mindennapi munkájával magyaráz-
ható alkotói felemássága, hiszen mellette még négy orvos volt Szivácon. A 
válságból művek szoktak születni, viszont a Szenteleky-m űvek ekkor (az 
(Igy fáj az élettel az élen) leginkább csupán válságok kifejez ői. Nem hiába írta 
később a vezér A vers a Vajdaságban című  híres esszéjében, hogy a vers 
közönség nélkül, jelen és jövő  nélkül is megszületik. A vers többnyire, a 
hiteles költészet már ritkábban — mondhatjuk ma. 

A kisebbségvédelmi program mellett az önmaga és a mások esztétikai 
álkotóereje iránti kétely késztethette Szentelekyt arra, hogy az Elöljáró sza-
vakban, a Vajdasági Írás els ő  számát bevezető  írásban ne elsősorban az 
irodalom fejlesztésére, hanem a kultúra és a tudomány szintjének emelésére 
fektesse a hangsúlyt. Igaz, szóhasználata ekkor még mindig romantikus, 
hiszen számára a kultúra a sasok magasságában röpül ő  szellemmel, a „bősé-
ges, vegetatív örömök élvezése, a boldog, egyszer ű, telt hasú materializmus" 
merő  ellentétével azonos. S ez azt is jelenti, vezérünk egyel őre a magános 
lelkek körénél még nem tolja kívülebbre a kultúra határait. Pedig ennek 
igényét is magukban rejtik sorai, hiszen „lentr ől", másoktól is vár kezdemé-
nyezéseket: „Tükre szeretnénk lenni e zsíros földdarab mostohán mell őzött 
szellemének és minden kulturális megmozdulásának". Az irányítás fölénye 
és a szolgálat alázata egyaránt megvan ebben a kinyilatkoztatásban. A 
harmonikus együttműködésnek nyilván akkor is az erkölcsi tartása feltétele, 
ha ezt Szenteleky külön nem hangsúlyozza. Önmagában is sokat mond, 
hogy a szellem közösségét egy svájci szecesszionista fest ő  allegorikus képé-
vel szemlélteti: „Az összefogás, az együttdolgozás készsége meghatóan és 
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hatalmasan egyöntetű, mint Hodler képe az Einmütigkeitr ől." Vezérünk az 
összetartás szükségességét mégsem kizárólag valamiféle transzcendens (eti-
kai) elvből, hanem a nemzeti kisebbség egzisztenciális szükségletéb ől is 
származtatja: „Ennek az egyöntet űségnek talán az is az oka, hogy mindnyá-
jan érezzük azt, hogy sokkal szegényebbek és kevesebben vagyunk, sem-
hogy irányok, elvek, világnézetek szerint tagozódjunk, éppen ezért a Vajda-
sági Irás kollektív megnyilvánulás akar lenni minden irány, világnézet vagy 
művészi hivalkodás nélkül, mely szabadon és feltétlenül helyt ad értékes, 
komoly irodalmi alkotásoknak." 

Ezután a Vajdasági Írás két kötelességét említi meg a szerz ő. Szenteleky 
két okból is magától értetődően fontosnak tartja azt, hogy folyóirata „a 
szerbhorvát kultúrával keressen szoros és megért ő  kapcsolatot". Kimondat-
lanul azért, mert a múlt század második felét ől kezdődően a magyar nacio-
nalizmus egyoldalú szemléletet alakított ki a szerb kultúráról. Másodsorban 
pedig helyzeti szükségszer űségből következően, ti. az államhatóságot meg 
kellett győzni a szervezkedni készül ő  kisebbség lojalitásáról. Az még elfo-
gadható, hogy írónk — a dettrei alapvetésnek megfelel ően — a kultúrára 
korlátozza kisebbsége szellemi törekvését s a politikától távolt tartja magát; 
az viszont már kevésbé, hogy a többségiekkel való kapcsolatkeresést els ő  
köteleztettségként javasolja, míg a többi utódállamban hasonló önellátásra 
kényszerült magyarság m űvelődési törekvéseinek ismertetését csak másod-
lagosan említi. S még furcsább, hogy az anyaország nagy, az irredentizmust 
elutasító, vagy legalábbis iránta közömbös íróinak bemutatásáról egyáltalán 
nem beszél. Az utóiratban nyíltan elismeri: „A valóság ridegen gyúrja át a 
vágyakat, az élet csupa megalkuvás... A lényeg a hitünk, tiszta törekvésünk, 
áhítatos munkánk, rajongó együttérzésünk." Tehát az ország királyi dikta-
túráját megelőző  évben (1928) az első  programszerűen vajdasági kulturális 
(irodalmi) folyóirat f őszerkesztőjének bevezető  cikkét nem kell egészen 
komolyan vennünk. Azért sem, mert ezt megel őzően az írókhoz intézett 
felhívás tartalmasabb, részletesebb. Igaz, a folyóiratot bevezet ő  soroknak a 
szellem fogalma is magában rejti az európaiság igényét, ám a körlevél akkor 
is nyomatékosan kiemeli ezt („A Vajdasági Irás nem akar zárt, önmagát 
csodáló és becéző  életet élni, hanem bele akar kapcsolódni az európai kultú-
rákba és velük együtt ütemesen menetelni új és szebb tökéletességek felé."), 
ha mindjárt ezután, még a magyar szigetek kultúrájáról való híradás szük-
ségességének említése el őtt, a „szerb-horvát" irodalom és m űvészet eredmé-
nyei közvetítésének fontosságát nyomatékosítja, s majd csak a kisebbségbe 
szakadt magyarságról való tájékoztatás kiemelését követ ően tér ismét vissza 
az „idegen népek időszerű  kiválóságai”-nak a bemutatására, az Idegen költők 
című  rovatnak a tervére. Ebben az íróknak szóló programtervezetben esik 
először szó a couleur locale-ról, a kisebbségi szigetek tájarcúságáról, amely-
nek mint elméletnek a megszületését a „minden kulturális jelenség"-et fel-
ölelő  Figyelő  című  rovattól várja Szenteleky. 

A Vajdasági Írás szerkesztésének gyakorlata nem javíthatott ezen a 
programon, s a körülmények miatt annyit sem valósíthatott meg, mint 
amennyit a bevezet ő  ígért. Foglaljuk hát még egyszer össze a sorrendet, a 
lényeget. Vezérünk — az olvasók s részben a hatóság felé fordulva — a nem 
konkretizált kultúra szolgálatából indult ki. Szellem, magasságigény, spon-
tán egyöntetűség, reprezentativitás — ennyit s nem többet ajánlhat Szent- 
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eleky Kornél a köréje tömörül ő  sorstársainak. Ehhez még kötelezettség 
társul: az első  a szerb (és a horvát) kultúra értékeinek az átültetése (amire 
írónk a visszatelepedésétől kezdve példát mutatott); a második az erdélyi és 
a felvidéki magyar szellemi élet szemlézése. S marad még a harmadik, a 
legfontosabb kötelezettség: a megalkuvás, ha a szerkeszt ő  nem.akarja meg-
kocl-. itatni a betiltást és a kiutasítást. 

Ha azonban e bejelentkezésben is volt optimizmus, az alig két hónapra 
rá, a becsei írótalálkozó ürügyén íródott Új életformák felé a maga elvontsá-
gában még több meggyőző  erőt közvetít. Az Elöljáró szavakban a szellem még 
csak kénytelen-kelletlen nyújtotta a kezét az anyag felé, itt viszont már — 
miként az írás címe is jelzi — megfogja és megrázza. Az Új életformák felé 
ugyanis kimondja: a kultúra (nem magasröpülés, hanem) új életforma. Igaz, 
most is csak közvetve, madárnyelven fejtheti ki véleményét. Elvontan a 
keresők, kísérletezők igazságáról elmélkedik, amely el őbb-utóbb új (élet)for-
maként hitelesítődik. Meghökkentő, hogy példaként a hagyományos íz-
lésűeket megbotránkoztató párizsi avantgárdot említi, s ha nem lennénk 
tisztában vele, hogy tudatosan beszél mellé, sznob kezd őt is gyaníthatnánk 
az írás mögött. Pedig időszerű, már korábban hangoztatott javaslat is van az 
írásban: a gazdag pesti kultúra els ősorban önmagának él, tehát a támogató 
testvéreket Erdélyben és a Felvidéken kell keresnie a jugoszláviai magyar-
ságnak. Az „élet" és az „új" névszók meglep ően gyakran szerepelnek ebben 
a lelkes szövegben. Miért? 

A határváltozást követ ő  csaknem évtizednyi id ő  (a két kritikustól, Dett-
rétől és Bartától sem függetlenül) végképpen ráeszméltette a vajdasági ma-
gyarság egy csoportját arra, hogy önálló kulturális életet kell élnie, ehhez 
viszont új intézményekre van szüksége. Az óbecsei Magyar Népkör alapítá-
sának hatvanadik évfordulója nagyszerű  alkalomnak bizonyult az er őknek 
és a lehetőségeknek a felmérésére. Iróink több nosztalgiával, mint iróniával 
elevenítik meg fiatalságuk sorsdönt őnek érzett napjait, a vajdasági magyar 
irodalom szimbolikus születésének idejét. Hogy mi is történt azon az őszön 
a Tisza-parton, annak lényegét László Ferenc a következ őképpen határozta 
meg a Bácsmegyei Naplóban: „A sztaribecseji ünnepet a marosvécsi Heli-
konhoz szoktuk hasonlítani és legalábbis annyiban méltán megáll ez a 
hasonlat, hogy minden sztaribecseji vendéglátó ház két napra báró Kemény 
János marosvécsi kastélyává, az erdélyi magyar írókat vendégül látó f őúri 
kastéllyá alakult át, legalábbis a mi szívünkben. (1928. nov. 12.) 

Szándéknak és eredménynek, célnak és lehet őségnek e kettőssége nem 
csupán ennek a kiváló publicistának a véleményében tökröz ődik, hanem a 
megjelentek egy részének hozzáállásában s — ezzel összefüggésben — a 
Bácsmegyei Napló értékelésében is. Ez a rendkívüli tekintély ű  sajtóorgánum 
(sőt irodalmi-kulturális intézmény) képtelen volt beletör ődni vezető  szere-
pének leszűkülésébe, s noha — főleg a húszas évek első  felében — jelentős 
kisebbségvédelmi érdemekkel dicsekedhetett, s f őszerkesztőjének, Fenyves 
Ferencnek később is volt kellemetlensége a hatósággal, nem csupán a józan 
értelmet, a valós lehet őségek ismeretét közvetítette az óbecsei írótalálkozó 
kritikájában és a Vajdasági Írás jelent őségének kisebbítésében, hanem — 
ahogyan Szenteleky többször is állította levelezésében — a reakciót, az ide-
jétmúltságot is. Méghozzá azért, mert a Vajdaságban szület ő  írásművek 
tájjelegének kidomborításában, a sajátságos intézményesedésben nem látta 
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meg a fokozottabb kulturális önvédelemnek a lehet őségét. A Bácsmegyei 
Napló „föntről", a hiteles esztétikum és a magasrend ű  kultúra fel ől kételke-
dett a szervezked ők, irodalomalapítók törekvésének hitelességében, miköz-
ben saját maga is b őven közölt epigonokat, dilettánsokat. Emiatt Szenteleky 
joggal emelte ki a fentebb említett cikkében az új életforma szükségletét, 
amely elsősorban a táj emberének szabadabb önkifejezését jelenti, szemben 
a Bácsmegyei Napló koncepciójával, amely mind a folyóiratban, mind pedig 
az írótalálkozóban eredetieskedésre gyanakszik s az itteni írók m űveinek 
támogatása helyett fontosabbnak tartja a délszláv irodalom fordítását (Kő-
szöntö. 1928. november 18.) Amint látjuk, Szenteleky óvatos s csak a nehéz 
körülmények miatt elfogadható folyóirat-bevezetése — tudva, hogy annál is 
többet rejt magában, mint amennyit közvetlenül mond — az adott pillanatban 
tartalmasabb, perspektivikusabb annál, amit a napilap kínál, hiszen azt 
akarja valóra váltani, amit az haladó korszakában propagált. Korántsem 
egyedül, hiszen Becsén — a Vajdasági Magyar Irodalmi Társaság megszerve-
zésén kívül — egy létrehozandó egyetemi tanszékr ől, megalapítandó kultúr-
szövetségről és a színjátszás rendezend ő  ügyéről is szó volt. Ha ehhez még 
azt is hozzátesszük, hogy az óbecsei találkozón Szentelekynek a Műkedvel ők 
című  egyfelvonásosát is bemutatták, máris egyértelm űvé válik, miért hirdet 
újjászületést a vezér a már említett írásában. 

Egyfelől Szentelekynek és körének, másfelől pedig a Bácsmegyei Napló 
munkatársainak hol nyílt, hol pedig leplezett viszályát el őször Bori Imre, 
majd utána (alaposabban) Dér Zoltán elemezte. Eszerint a napilapot a félté-
kenység, a vezért pedig a túlérzékenység akadályozta a nálunk oly nélkü-
lözhetetlen összefogás megteremtésében. Ha kizárólag a Vajdasági Írást 
szem előtt tartva az eredményt mérlegeljük, akkor a Napló jóslatát érezzük 
igazolva. Ha viszont a jelentős írókat is felfedező, a királyi diktatúrának oly 
nehéz időszakában létesült Kalangyához vezet ő  utat is fontosnak tartjuk, 
sőt ezen túlmenően az irodalmi-szociográfiai önvizsgálat el őfutárairól sem 
feledkezünk meg (tudva azt, hogy a tehetségeket a Napló is felfedezhette 
volna, ám aligha bátoríthatta volna őket terjedelmesebb, kisebbségi életvi-
telből ihletődő  szövegek írására), akkor inkább Szenteleky Kornélnak kell 
igazat adnunk ebben a kevés érvet felvonultató, el őítéletekkel terhelt, ér-
demlegesen semmit sem tisztázó vitában. Jobban mondva viszályban, hiszen 
a nyilvánosság viszonylag keveset tudhatott meg arról, aminek emlékei 
sajtóanyagként és a Szenteleky-levelezésben maradtak az utókorra. 

Annál is inkább, mert a levelezés tanúsága szerint a vezér nem 
mellőzhette folyóiratában a Bácsmegyei Napló munkatársait, minthogy nem 
csupán az anyagiak hiányával küszködött, hanem a munkatársak toborzá-
sával is. Ezért olykor csakugyan úgy látszott: valóban nincs szükség a 
Vajdasági Írásra, hiszen a megjelenését követ ően, amellett, hogy fokozódott 
a napilap válsága, a folyóiratnak sem sikerült állandó munkatársakat maga 
köré gyűjtenie. Igy aztán Fenyvesék húzásai (a folyóirat fitymálása, íróinak 
lekenyerezése), ha erkölcsileg nem is igazolhatók teljesen, de mindenkép-
pen érthetők. Azt viszont már Szenteleky nem tudhatta, hogy az általa oly 
sokszor lekezelt (valójában irigyelt) „tőkés"-nek, Fenyves Ferencnek, Kosz-
tolányi barátjának is robotban telt el az élete, s hogy viszonylag sokat tett a 
kisebbségi sorsba jutott magyarságért, miközben az egészségét is feláldozta, 
s nem sokkal élte túl Szentelekyt. A halálát követ ően kiadott, válogatott 
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cikkeit tartalmazó kötet (Mégegyszer elmondom. Szubotica, 1938) tanúsága 
szerint a liberális polgári átalakulás egyik vezet ő, szellemes úttörője volt, akit 
inkább a hivatástudat fűtött, minta pénzszerzés vágya, s akir ől a Szenteleky 
által megkülönböztetett figyelemmel támogatott Kristály István is a legjob-
bakat tudta mondani. Nem csupán azért, mert — a legnagyobb magyar írók 
mell ?tt — vajdasági ismeretleneket, a tájélményt ől ihletetteket is közölt, 
hanem azért is, mert már 1927-ben falukutatásra írt ki pályázatot napilapjá-
ban, s még ugyanebben az évben derekasan kivette a részét a Könyvbarátok 
Társaságának megteremtéséb ől. Vagyis aligha túloz Szegedi Emil az említett 
posztumusz könyv bevezetőjében: „Szenteleky Kornél még távoli világokról 
álmodozott, amikor Fenyves Ferenc a szerkeszt őségi íróasztal mell ől levele-
ket küldött szét íróknak, költ őknek, és olyan írásokat sürgetett t őlük, ame-
lyekben ennek a tájnak a lelke, színe, hangja él." Mi inkább úgy mondanánk: 
Fenyves bölcsebb volt annál, semhogy meggy őzni igyekezett volna Dettrét 
az általa szorgalmazott kisebbségi magyar irodalom jöv őtlenségéről. De 
azért meglehet: Fenyvesnek is volt közvetlenebb érdeme a vidéki írók felka-
rolásában, figyelmüknek életesebb témákra irányításában. Mindenesetre 
Csuka és Szenteleky folyóirat-indításának idején a Napló körüli friss szel-
lemű  emigránsok jelent ős része már elhagyta az országot, s ő  is fáradtan 
végzi felelősségteljes munkáját, amelyben az újító szellem már kisebb szere-
pet játszott. 

Vele szemben vezérünk a fellépésekor bátor, s őt harcias is. Saját alkata 
ellenében is a rációt, a megismerést, a népszolgálatot helyezi el őtérbe. Ezért 
írja Csukának, hogy „nem tartom szükségesnek a m űvészinek a hangsúlyo-
zását, mikor a V. I. sokkal inkább tudományos, mint m űvészeti szemle lesz." 
(1928. július 29.) A tehetségekre és a min őségre igyekszik fektetni a hang-
súlyt, az összefogásnak, a közös érdekek tudatosításának adna el őnyt a 
közvetlen politizálással szemben. Ezért idézett levelében, noha nincs kifo-
gása az őt bíráló Haraszti mint alkotó, valamint Mikes Flóris költészete ellen, 
elzárkózik széls őséges törekvéseik el ől. Ő  ugyanis a társadalom erőszakos 
felforgatása helyett a magyarságnak a megmentését s ezzel együtt a többsé-
giekkel való barátságnak a megteremtését t űzi ki célul. Hogy ekkor a meg-
alkuvó félelmet szilárd meggyőződés ellensúlyozza benne, az abból is lát-
szik, hogy a következ őképpen bírálja a folyóirat vizuális képét: „A bet űk 
véleményem szerint nagyon rosszak. Bizonytalanok, puhák, fáradtak, unal-
masak. Én sokkal keményebb, feszül ősebb, határozottabb bet űket szeretnék 
látni a lapfejen." Vagyis Szenteleky egyel őre nem annyira a céljában, mint 
inkább a hiányérzetében, a türelmetlenségében és a bátorságában különbö-
zik Fenyvestől. A Napló főszerkesztője nem csupán üzletembernek, hanem 
a lehetőségek határáig önzetlennek, s őt misszionáriusnak is tudja magát. 
Szenteleky viszont a maga gyógyíthatatlan idealizmusának megfelel ően 
nem hiszi (mert nem is látja), hogy a t őke és a „kultúreszme" frigyéb ől 
életképes jövő  születhet. 

Pedig a végre megtalált alkotói szerepnek a gyakorlása már kezdetben 
a jól ismert akadályokba ütközik. A második számmal kapcsolatban kézirat-
hiányra panaszkodik, nem tudja, miként töltse ki a tervezett harminckét 
oldalt. Ha már az első  számban a Napló jelentős neveit, Farkas Geizát, 
Kristály Istvánt, Debreczeni Józsefet, Fekete Lajost, Tamás Istvánt, Gergely 
Boriskát, Szántó Róbertet és Aszlányi Dezs őt vonultatta fel, a másodikban 
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rajta kívül szintén csak Csuka Zoltán, Draskóczy Ede, Csányi Endre, László 
Ferenc és Vidor Imre, valamint ismét Kristály, Szántó, Gergely, Farkas, Fekete 
és Aszlányi neve található a haziak közül. Az írások, amellett, hogy gyéren 
születnek, csak terjedelemben, alaposságban különböznek a Napló anyagá-
tól, hiszen Fenyvesék is közöltek erdélyi és felvidéki költ őket. A Vajdasági 
Írás (és majd a Kalangya) szempontjából is végzetes dilemma így fogalmazó-
dik meg az egyik levélben: „... ilyen kéziratínségben az ember kísértésbe jön, 
hogy olyan műkedvelő-írásokat is hozzon, melyek a B. N. mértékét sem ütik 
meg..., pedig a nívó egy olyan reprezentatív lapnál, mint amilyennek a V. 
I.-t hirdetjük és akarjuk, mindenesetre a legfontosabb." (Csuka Zoltánnak, 
1928. szeptember 20.) Nem egész egy hónap múlva már félreérthetetlenül 
relativizálja mércéjét. Csányi Endre kapcsán ugyanis a következ őket írja 
Fekete Lajosnak: „Kevesen vagyunk, és ezért egy-két dilettánsnak mégis 
csak meg kell bocsájtanunk." (1928. október 15.) 

Szenteleky jól tudja, hogy mind a folyóiratnak, mind pedig saját magá-
nak annak élén, csak a hirdetett új életforma, vagyis a kisebbségi sors 
tudatosítása ad létjogosultságot, ezért az óvatosságnak a már jelzett határain 
belül többször is bátorságra ösztönöz. Sajátos valóságfeltárás tehát az ő  
íráseszménye. Ami például az egyik kezd ő  írásából hiányzik, az szerinte 
„valami belső  történés, valami jól meglátott vagy őszintén átérzett lelki 
emóció". (Uo.) Ez az igény nem skatulyázható be sem a realizmusnak, sem 
pedig az expresszionizmusnak a poétikájába, s az adott körülmények között 
inkább felszabadítja, mint megköti a kezd őnek a fantáziáját. Igaz, a kisebb-
ség-élményt alapvetőnek tartja. Ezért írhatja a következ őket Kristály István 
műveiről: „Vannak ebben a regényében egészen artisztikus foltok, más írá-
saiban is találtam már szaggatott szépségeket. Magyartalansága nem bántó, 
hiszen egyszerű  és óvatos. Én legfőbb gyengeségét gyávaságában, sz űklá-
tókörűségében találom. Nehezen látja meg a dolgokat, és amiket meglát, 
azokat se meri megírni. De mintha az utóbbi id őben több lenne a bátorsága." 
(Fekete Lajosnak, 1928. szept. 25.) S a Vajdasági Írásban folytatásban közölt 
regény, az Isola Bella is (miként egyes motívumai és a befejezés tanúsítja) 
cselekvő  kiállás a kisebbségi sorsban élők, az elnyomottak mellett. Alig 
hagyja el a nyomdát ez a m űve, folyóiratának megszűnése sem tántorítja el 
szándékától, hogy — miként Fekete Lajosnak jelenti — megírja „az asszimilá-
lódó és asszimilálódni nem tudó kisebbségi magyar lelkek nagy regényét". 
(1930. jan. 27.) 

(Folytatjuk) 
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HÓZSA ÉVA 

AZ UGAROLTAK IDŐSZERŰSÉGE 
A VÁRAKOZÓ ÉN ATTITŰDJE JÓZSEF ATTILA ÉS 
KOSZTOLÁNYI KÖTELÉKEINEK LÁTÓSZÖGÉBŐ L 

„Nem hasonlít a költőhöz. 
Ez is arra vall, hogy igazi költ ő." 

(Kosztolányi) 

Manapság, amikor a másság és az ugarolt állapot művész- és értelmiségi 
létünk alapkérdésévé vált, talán nem érdektelen egy csodálatos költ őpár 
magatartásáról, annak aktualitásáról szólni. 

Garai János 1934-ben kiadott Nyárutó című  kötetében szerepel a Ha a 
költő  jobbra tér című  bíráló költeménye (26-27. I.), amelynek most harmadik 
versszakát idézzük: 

Mondd, mit érlel annak sorsa, 
ki Kosztolányiért lelkesül, 
habár a tőkét döntögette 
pár év előtt még jelesül, 
ki előtt már csak búra számít, 
fanyargós nyáltól duzzadó, 
ha vers — így szól —, hát hadd legyen szép 
s ne „forrongásra izgató"?... 

József Attila bűne tehát a másság, illetve az a tény, hogy lelkesült 
Kosztolányiért, mégpedig nem azért, mert a közismert homo aestheticus-ma-
gatartást a babitsi értelemben is felfoghatjuk. A két különböz ő  múltú költőt 
— bár meglepőnek látszik — szorosabb szálak kötötték össze, mint bármely 
más képviselőjét ennek a két nemzedéknek. Ez mindenekel őtt 1932 után, 
majd legfőképpen a kései termésekben észlelhet ő. Egyetlen igaz szerepet 
vállaltak a „lanyha semmiben": a költ ő  szerepét. Egy célért lelkesültek: a 
személyiség kiteljesedéséért. Összekapcsolja őket a várakozás és a remény-
telen remény, valamint a semmir ől szóló énekek sora. Az önmeghatározás, 
az én és a világ, de f őként a két művész kapcsolata áll vizsgálatunk közép-
pontjában éppen akkor, amikor József Attila alakját egy ideig hallgatás 
burkolta, de vita folyik a Szabad ötletek... kiadásának indokoltságáról, meta-
fizikájáról, József Attila és a marxizmus viszonyáról, egzisztencializmusáról, 
„analitikus" dokumentumairól pedig több kötet is napvilágot látott. Írtak 
istenes verseiről, most pedig kiállítás eleveníti fel pályáját. 

Műfajunk inkább homília, amely két nagy művész és egy olvasó együtt-
létéből kerekedett ki. Következnek tehát megjegyzéseink, esszétöredékeink, 
elemzéseink. „Hosszú együttlét" után a következ ő  József Attila-mottóval 
indítjuk vizsgálatunkat: 
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A napot csak sejti az ember, 
mint remélő  a boldogságot - 
onnan tudom, hogy süt, mert látok. 1  

(Ember 1930-ban) „Fejében az anyagi gond / csörögve ébred és megöblö-
södve, halálosan zúg, mint a gong." Kosztolányi tömör pillanatképe ez, 
amely egy adott kor embermagatartását jellemzi. A vers pedig ebben a 
korban „sár és virág, kavargó semmiség", de a költ ő  számára megcsillan az 
égi távlat. Es hogy Kosztolányi emberképe mennyire költ őemberkép is, erre 
az életmű, illetve a naplók, levelek szolgálnak bizonyítékként. 

1932. január 14-én kelt az a Kosztolányihoz címzett Nadányi-levél, 
amely az író Ezüstkert című, az Új Időkben megjelent írására reflektál: „En-
gem itt Berettyóújfaluban az utóbbi id őben közrefogott minden rossz. Cir-
cum dederunt me. Anyagi cs őd és ebből eredő  ezerféle kellemetlenség. 
Tetejében még az itteni társadalom agyarkodása. Haragusznak a piripócsi 
versekért. Ebben a szörny ű  elnyomottságban és elhagyatottságban úgy 
hatott rám az Ön írása, mint felülr ől jövő  segítség: Deus ex machina." 2  

Nadányi Zoltán is annak a Rothermere-díjnak várományosa, amellyel 
Kosztolányi József Attilán szeretne segíteni. Kosztolányi támogatásait, ame-
lyek jelét József Attila, Vas István és Weöres Sándor irányában tapasztaljuk 
(a Pesti Hírlap Vasárnapja Illyés-verseket is közölt), Kiss Ferenc a magánem-
ber Kosztolányi gesztusának tekinti. 3  Az 1932-es Rothermere-díj 500 fontos 
összegét Krúdy és Móricz kapta. Kosztolányi kérésére a díj 10 százalékáról 
lemondtak a regényírók támogatására. 1932. január 29-én írja Krúdynak: 
„Kedves Gyulám, a díjat február 5-én, a közgy űlésen ítéli oda az igazgatóság. 
Minthogy több oldalról az a kívánság hangzott el, hogy ebb ől az összegből 
nyomorgó fiatal írókat is segélyezzünk, szépnek találnám a gondolatot, 
hogy a kitüntetettek a díj 10%-áról önként lemondanának az ő  javukra."4  
Krúdy január 30-án kelt válaszában kedélyesen fogalmaz: „Adjunk a sze-
gény fiataloknak 10 százalékot a Lord pénzéb ől. Valószínűleg ő  sem harag-
szik meg érte." Nem sikerült. Nem tudjuk, mi lett pontosan a 860 pengő  sorsa. 
Szántó Judit Napló és visszaemlékezés című  kötete (Múzsák-Pet őfi Irodalmi 
Múzeum, Bp., 1986) utal Kosztolányi segít őkészségére. Basch Lóránt viszont 
Egy literáris pör története című  írásában (Irodalomtörténet 1959.3-4.426-427. 
I.) Kosztolányi József Attila 1935-ös Baumgarten-díja érdekében végzett 
tevékenységéről is szól. Szántó Judit véleménye szerint „a költ ő  Attilát" 
tartotta igazán nagynak. „Gyakran jártunk Kosztolányiékhoz - írja -, sokáig 
tartó viták folytak. Akkor volt az olasz-abesszin háború, és Kosztolányi 
erősen olaszpárti volt. Ahogy ő  mondta: ,kultőrpárti'." Attila nem hagyta 
magát, igyekezett meggy őzni Kosztolányit, aki ragaszkodott nézetéhez. 

Szántó Judit arra is utal, hogyan szoktatták le Kosztolányiékat a híg 
feketekávéról, valamint hogy Kosztolányi Telep című  tárcája az ő  „meséje" 
alapján született. 6  

József Attila és Kosztolányi emberi kapcsolatának dokumentuma Biczó 
Ferenc Hódmezővásárhelyről küldött, 1934. május 1-jén kelt levele, amely-
ben Kosztolányi és Illyés vitájára hivatkozik, vagyis a Vojtina új levele egy fiatal 
költőhöz című  bírálatára és Illyés válaszára. Illyés is gyakran utalt erre a vitára, 
sajátos kapcsolatukra, illetve Kosztolányi népi költ őket bíráló magatartására. 
Az Uzenet Illyés-interjúja (1975/2-3.) is kitér erre a kérdésre.? Biczó Ferenc 
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az említett levélben így fogalmaz: „Különben pár hét óta József Attila is 
hódmezővásárhelyi lakos. Azóta sokszor beszélgettünk rólad, az Illyés Gyu-
lával vívott harcodról is. Neked van igazad Attila szerint is, pedig őt nem 
befolyásolja véleményének megalkotásában, ha történetesen szeret is vala-
kit, mint például Téged." 8  

Ez az emberi kapcsolat, valamint József Attila nagy b űne, a homo 
aestheticus elismerése végül Garai János említett versébe is bekerült, egy 
kampány érvévé válhatott egyes szektás körökben, mi több, a Háló és a Fák 
„bús danái" is célponttá lettek. Pedig az utóbbiról a Külvárosi éj kapcsán írja 
Kiss Ferenc: „A heveny magány s a válságos helyzet fontos dokumentumai 
ezek a képek, a vers egésze pedig remekm űvű  foglalata annak az érzésnek, 
hogy a termő  időt mérges ködök, bomlasztó, sorvasztó, fagylaló id ő  váltja 
fel." 

(Kő) Kosztolányi 1929-ben, az Ady-per után írta meg Kő  című  versét, 
amely nem került be a Számadás című  kötetbe, pedig Kiss Ferenc szerint ott 
lenne a helye. Íme egy közérzet mészölyi mélység ű  leírása, amely a Jókai 
Anna-féle töredezett élményre utal: „Most járok az utcán. Lóg a kabátom. / 
Nincsen senkim a földön. Rokonom a kő ." A gyötrelmes magány, a semmi-
élmény, „a passzív megadás zéruspontja" 10  ez, és éppen a kő-állapot vezet el 
a Számadás szövetségéig, de ugyanez az alaphelyzet jelenik meg a sokat 
elemzett és vitatott Ének a semmiről című  költeményben is, a „közöny" sajátos 
megközelítésében. A kő  Kiss Ferenc megfogalmazásában a személyiség „e1- 
lehetetlenülésének" 11  tömör foglalata, amely kezdete lehetne egy pálfordu-
lásszerű  metamorfózisnak. Onelemz ő  költemény, amely mögött a József 
Attilánál is fellelhet ő  bűntudat lappang. Éppen József Attila mutatott rá arra, 
hogy az ilyen emberből adott alkalommal szükségképpen búvik ki a nihilis-
ta. Bori Imre Kosztolányi-monográfiájában 13  bizonyítja, hogy a lelki üres-
séget, a semmi-élményt megfogalmazó Kosztolányi-verseket József Attila 
olvassa megértéssel és magyarázza érvényesen, f őként következő  mondata-
ival: „Kosztolányi egész költészete egy kicsit ének a semmir ől. Kissé e szo-
ciális nihilizmus fejlődésének filmje összegyűjtött költeményeinek vaskos 
kötete, s azt hiszem, költeményeinek álomszer űségét végső  fokon ez a 
szociális nihilizmus határozza meg, mely képalkotását is szabályozza." 

A kő-motívum gyakori eleme világirodalmunknak. Stabilitást, mara-
dandóságot, következetességet, halhatatlanságot, öröklétet sugall, a statikus 
élet kifejezője, a vallásos képz őművészeti alkotások gyakran fával elegyítik, 
kifejezésre juttatva azt, hogy a k ő  az állandóságot, a fa a változást, fejl ődést 
jelképezi. A primitív népek kultúrájában a k ő  életet adhat, embert szülhet, 
sőt az ember is kővé változhat. Az egyiptomi igazság-jelképtől Szent Péter 
kőszikla voltán át, Szent István kőemblémáján keresztül az indián földanya 
csontját jelképező  kőig, a japán, illetve kínai kő-képzetekig, a Kábáig vezet 
az a kő-gazdagság, amelyre utalhatunk. 14  A motívum tehát nem új, a filozó-
fiatörténetbe is bevonult. A mai olvasó pedig a camus-i Sziszüphosz-k őre és 
-kőarcra, illetve Juhász Ferenc eposzára (A tékozló ország) is asszociál, ahol 
Báthori kő  voltával csak Dózsáék kő-ostroma szállhat harcba. Gondolha-
tunk Radnóti és Pilinszky köveire, esetleg a Rilke-követ ő  Marina Cvetajeva 
„kőre kúszol fel bátran" .(Fák) sorára. 

Szerzőink kő-állapota is a lét kérdéseivel kapcsolatos, éppen az ellehe-
tedlenülés problémájával. József Attila kő-motívuma sajátos fejlődést mutat, 
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személyiségváltozásának, önmeghatározásának kifej ez őj évé válik. A Nem én 
kiáltok kötet József Attilája még az öreg kövek taposójaként az őt taposókról 
ír, tehát „emberkövekr ől". 

A Kövek című  költemény szinte kassáki alapkérdése: „Miért van k ő, ha 
nem lesz épületté?" 

A terméskő-ember hiányában az útfélen keres ő  paszív „kövek" látvá-
nyát idézi, az „érz ő" köveket, a hit nélküli követ, „mely porban és piszokban 
taposódva / Templomtorony kupolájába vágyik!" Az utolsó költeményeit író 
József Attila kő-motívuma fokozatosan élettelen, passzív elemmé válik, a 
valóság képletes kövévé. A Karóval jöttél című  versének tejfoggal kőbe hara-
pása az érzéketlenséget, merevséget sugallja, a világba kapaszkodás és ellene 
fordulás állapotát. Bókay, Jádi és Stark „analitikus" elemzése alapján a fenti 
mozzanat „az anya—gyerek megszületés utáni egységét jelöli ki, másrészt 
pedig az ödipális bűnre is utal". A fog „tej" jelzőjéből tudjuk, hogy a „kő" az 
anyát mutatja, s mint ilyen, érzéktelenségét is egyben, hidegségét, merevsé-
gét, melyet kés őbbi verseiben is megidézett." 15  A gyermek az anyjához, a 
felnőtt a valósághoz kapcsolódik, tehát vele kerül állandó ellentétbe, konf-
liktusba. Még a puszta szövegszintű  elemzés során is tapasztalhatjuk a kő  
motívumának fontosságát költ őnk pályáján. Az érzékeny és vágyakozó k ő  a 
kései versekben érzéketlenné és merevvé, a valósághelyzet kifejez őjévé 
válik. Az utolsó versek Gyönyörűt láttam című  darabja a belső  konfliktushely-
zetet idézi: 

Gyönyörűt láttam, édeset, 
elképzeltem egy gyenge rózsát. 
Elbámészkodtam s rám esett, 
mint nagy darab kő, a valóság. 

Ám ez a kő  is képletes. 
A legjobb, ha mindent kimondok. 
Így oktatnak ügyeletes 
és tanulságos napi gondok. 

A korai József Attila még a lent, vagyis alul hever ő , a nemzedékét is 
idéző  emberköveket ábrázolja, a kései József Attilára már fentr ől zuhan az a 
valóság-kő, amely vallomásra, önelemzésre és elhúzódásra készteti. Figye-
lemre méltó a gyenge rózsa és a k ő  ellentéte, de az ellentét-egység az utolsó 
töredékekben tetőzik: 

Mintha égnék, láng jár végig, 
lábujjamról lobog égig 
ne nyisd meg az oldalamat 
Kicsurran a forralt kőnek 
vasból való váladéka — — — 

A „forralt" kő  a problematikus én-képzet metaforájává válik, amely 
hevítettségében, dinamizmusában különbözik Kosztolányi k ő-állapotától. A 

t 
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kő  azonban mindkettőjüknél az önmeghatározás és az önkifejezés eszköze, 
amikor az emberi és a költ ői én keresi helyét a „csupa-cs ősz" világban, 
amelyből Kosztolányi számára egy etikus magaslat felé vezet az átalakulás 
útja, és az elmúlás részvéttelen pompáját a drágakövek hideg szépségével 
érzékelteti. Mindketten eljutnak az emberi léttapasztalat egyetemes megfo-
galmazásáig. És talán nem szentségtörés, ha idekapcsoljuk a színészkirály 
gondolatait is: „A valóság tehetetlenné tesz. Repülni akar a lelkem, pedig 
nem bírja a testem. Fölfelé helyett jó lenne vissza, visszafelé..." (Hegyi Béla: 
Különböznünk szabad? Széphalom, 1990) 

(Szerepek) A „szerep" Bori Imre szerint 1925 körül már az élettel azono-
sult József Attilánál. 16  

A 30-as évek korszakában egyre bonyolultabbá vált annak a szerepnek 
a kiválasztása, amely lehet ővé tette a személyiség kibontakoztatását. A sze-
mélyiség elvesztése és válsága tehát összefügg a szerepek kérdésével, a 
„bohóc-üresség" problémájával. Heidegger is a kor jelent ős személyiségtor-
zításával foglalkozik, az egyénnel, aki különböz ő  szerepekben, személyiség 
nélkül tud élni. József Attila, mint arra Németh G. Béla rámutat, a korszak 
kínálta szerepeket elutasítja. „Minden szerep, amelyen át közeledtek hozzá, 
s amelyen át ő  közeledett, a legmélyén, intellektusa, etikuma számára illu-
zórikusnak, hazugnak bizonyult. Ennyit jelent: »megcsaltak, úgy szerettek, 
csaltál s így nem szerethetsz<r, vagy azt: »hamis tanúvá lettél saját igaz 
pörödnél.« Ezért a szerepek világában kell »fölöslegesnek maradnia«, s e 
szerepek árán nem szabad csatlakoznia." 17  

József Attila utolsó verseiben legfeljebb h ű  szerelemre vágyott, a közelít ő  
kommunikáció távol áll tőle. Kosztolányit az egyéniségválsága gyötri, hiszen 
szerinte a világháború legnagyobb halottja az egyéniség volt. Az igazi 
szerepet sem találja, vívódik. Németh László szerint a homo aestheticus 
nagyon is Kosztolányira szabott szerep. 18  Végül azonban mindketten a 
Semmivel kerülnek szembe, és a Számadás Kosztolányija néhol még szere-
pekbe menekül. A személyiség értékeinek elismerése és kibontakozása mind 
József Attila, mind Kosztolányi szemében a BŰN fogalmához kapcsolódik. 
A személyiség méltósága nélkül élni lehetetlen, küzdeni kell a hazug szere-
peket felkínáló MAN-világ ellen. Kosztolányi egyik utolsó versében utal 
erre: „Már megtanultam nem beszélni", tehát a beszédet, a kommunikáció 
eszközét is tagadja, és kés őbi költőtársához, Pilinszkyhez hasonlóan lét és 
nyelv problémáját veti fe1. 19  

(Várakozás) „Reméltél; én is. Tudtuk, hogy hiába,//mint tudja, ki halottat 
költöget." Ezekkel a sorokkal fejezi be Kosztolányi című  költeményét József 
Attila, a Reménytelenül költője.Bármily hihetetlen, ez a remény kötötte össze 
József Attilát Kosztolányival, de a két nemzedék költ őit is egymással. Ez a 
„passzív" remény, mint ahogyan a fenti hasonlat érzékelteti, inkább várako-
zás, hit-szomj, az egyéniség feltámasztásának és kibontakoztatására való 
várakozás. Az a fajta reménytelen remény bujkál a 30-as évek József Attila-
verseiben, amely az Esti Kornél-novellák nyitott befejezésében is lappang. A 
Barkohba című  Esti-novella vezérmotívuma szintén a várakozás. Jancsi János 
— József Attila jellemz ő  attitűdje ez: „Várt arra, hogy a nap feljöjjön, aztán 
arra várt, hogy a nap lenyugodjék. De hogy miért várt arra vagy erre, azt 
maga se tudta volna megmagyarázni. A várakozástól voltaképp semmit se 
várt Olykor várta villamosokra és a társaskocsikra is. Beült a megállóhelyek 
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üvegkalitkájába. Nézte, hogy halad el orra el őtt tíz-tizenöt kocsi. Aztán, mint 
aki valamit elintézett, fölkelt és tovább ballagott egy cél felé." 

Kosztolányi tehát a József Attila-i nemzedék kényszer ű  magatartása-
ként fogja fel ezt a várakozás-tünetet, a fölösleges emberlétet, ez az elveszett 
nemzedék azonban az előző  nemzedék magatartásának következménye. 
„Ezek a fiatalemberek nem csalódottak - írja. - Csalódni csak az tud, aki 
valaha hitt." A Tiszta szívvel-nemzedék várakozó magatartása kerül bemuta-
tásra a Barkohba című  novellában, egy nemzedék céltalan várakozása. Miután 
kiderül Jancsi János feleségének öngyilkossága, az író hazakíséri őt, és a 
novellát így zárja: „Meg-megállt az ablak el őtt. Kitekintett a Körútra. Ugy 
tetszett, hogy valamit vár. Említettem nektek, hogy ez a fiú mindig várt 
valamit. Most éjszaka volt, felleges, sötét éjszaka. Nyilván arra várt, hogy 
megvirradjon." 

A Kosztolányi által megfogalmazott várakozás lényegesen különbözik 
a becketti várakozás-attitűdtől. Osztönös és néha öncélú várakozás József 
Attila nemzedékéé is, de a várakozás sokrét űbb, a „céltalan cél" felé irányul. 
Spleenes várakozás. A 30-as évek társadalma tehát kitermelte azt a költ őtí-
pust, a fölösleges költőt, aki intellektusa és tehetsége tekintetében kora felett 
állt, mindent megpróbált, de igazán nem is volt mib ől kiábrándulnia. Ez az 
a nemzedék, amelynek tagjai „csak egymásra néznek, bólintanak egyet, és 
már mindent tudnak". Magukban pedig gyakran teszik fel a Thomas Mann-i 
kérdést: „Kicsoda vagy hát?" Közérzetük ahhoz a véres háborúhoz és követ-
kezményeihez kapcsolódik, amelyet egy el őző  korosztály idézett elő . 

(Folytatjuk) 
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FEKETE J. JÓZSEF 

IDENTITÁS ÉS TAUTOLÓGIA 
KÖRBEJÁRT, EGYRE KITAPOSOTTABB UTAKON 
SZENTKUTHY MŰVEIBEN 

"Hogy a mindenség puszta folt 
Csupán a Nemlét tisztaságán!" 

(Paul Valéry) 

Szentkuthy Miklós regényei az olvasó „szeme láttára" készülnek. Az író 
történetekés témák között válogat, megírja, majd illusztrálja és kommentálja 
őket, ezután a félig kidolgozott történetet elveti egy újabb lehet őség kedvé-
ért. A „regény a regényben" technikával sorakoztat egymás mellé szándékot, 
ötletet és tanulmányt, esszét, prekoncepciót és antikoncepciót. A valóság által 
kompromittált értelem viszonylagosságát, véletlenszer ű  értékét és érvé-
nyességét hivatott hangsúlyozni a rend és a rendetlenség, a szabály és a 
szabálytalanság tudatos relativizálása alkotásaiban. . Az érzelmesség, sőt a 
lélektani ábrázolás helyét Szentkuthynál (a Barokk Róbertb ől tudjuk, nem kis 
erőfeszítés, önmegtartóztatás árán) a véletlenszer űségek végletes elfogadá-
sa, az akcidens abszolutizálása és kifejlesztése foglalja el. 

Számára ígéretes ősállapot (prae) a regény, új kezdet, új teremtés, ahol 
a gondolkodás kiegyenlítődik az ész és az érzékek szimbiózisával. A regény-
tér hatalmas medence, ahol a s űrű  „ősmasszában" gondolatfoszlányok és 
érzéki behatások állandóan változtatják molekulaképletüket, újabbnál 
újabb struktúrákat vesznek fel, teljesen véletlenszer ű  kapcsolódásuk azon-
ban hitelesíthető, értelemhordozóként elfogadható, mert ugyanazt a dolgot 
más-más szemszögből világítja meg és így próbálja széls őséges szubjektivi-
tása által objektivizálni a valóság képét. A valóság eme befelé, a mélylélektan, 
az intrellektus felé történ ő  kitágítása — storm of consciousnes — a szürrealiz-
musra vall, pontosabban a szürrealizmus intellektualista változatára, ami 
már nem az ösztönösséget vallotta alapelvként A Prae (1934) cselekménye 
(mert van cselekménye) azonban már tiltakozik a szürrealizmussal való 
rokonítás ellen, ugyanis nem tartalmaz semmilyen fantasztikumot, miszti-
kumot, de még különöset sem. Szilárdan áll a valóság talaján, szinte keresi a 
legköznapibb, legbanálisabb helyzeteket, amelyek egysíkuságát esztétikum-
ba fordítja át. 

A logikai keretekbe erőltetett valóság mellett egy logikán kívüli valóság 
körvonalait sejteti meg a Prae. Szentkuthy szerint az európai tudományos 
gondolkodás és az eddigi ismeretmódszerek elégtelenek a valóság kutatásá-
ra, az antivilág, az antidolog feltárására és az élet teljességének elérésére. Ezt 
a teljességet persze nem kifelé, a tárgyi világban kell keresnünk, hanem az 
emberi szellemben, a víiókban, az érzésekben, az álmokban, a játékban és 
az őrültségben. A belső, igazabb valóságot azonban a küls ő  valóság egy-egy 
mozzanata indukálja (Proust?)... A Praében Leville Touque például egy új 
regénystílust érez egy n ői kalap láttán, ami tulajdonképpen egy rádiószer-
kezetre vagy egy kioperált és elnikkelesedett artériamaskarára hasonlít: „A 
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két összetevő, a teória-váz és az érzelemmassza hirtelen furcsa ered őben 
egyesültek, tudniillik egy váratlan, idegen, látszólag teljesen értelmetlen 
képtöredékben, helyesebben nagyított metaforában. Két vagy három óriási 
napraforgót láttam, nagy fekete magpárnával és sárga rövid szirmokkal, 
melyek összegyűrve és szinte füstölögve, úgy helyezkedtek el egy kis vilá-
goskék tavacska fölött, mint hosszú tollak és koronák a címerképeken a 
címerpajzs fölött és körül." (Prae, 1934. 7.) A napraforgó-töredék az élményt ől 
a kifejezésig tartó út els ő  szakasza (ugyanis Szentkuthynál a kifejezésnek 
mindig három „összefüggéstelen" kiindulópontja van). A biológiai önkénte-
lenséget (napraforgó-metafora) követi a racionális önkény, a kitervelt „abszo-
lút" téma és minden témaszer ű  téma kidolgozatlansága. A tématextúrákat 
(harmadik kiindulópontként) követi az abszolút hangulatosság nagy képe. S 
végül, következik a három összefüggéstelen kiindulópont összekapcsolása, 
az „összefüggés és összefüggéstelenség szükségszer ű  relativizálása". 

A prae és nem-prae, a világ és az antivilág, a dolog és az antidolog, a jó 
és a rossz polarizálása, az erkölcsi min ősítések dialektikája, a b űn és az erény 
fokozhatóságának idegőrlő  tudata olyan szemléletformát alakít ki az írói 
megismerés közepette, amely a dolgokat egyszerre vizsgálja innenr ől és 
túlról, folyton szem el őtt tartván, hogy a valóság csak akkor nyerheti el 
identitását, ha fogalmába beleértjük a nihilt is, a ráció csupán a kétely 
ködével együtt nyer értelmet. Szentkuthy tudja, hogy a filozófia és az 
igazság csúpán az agy múlandó reflexe, amit az általa eszményített irodalmi 
alkotás (naplóanarchia) múlandóként, illetve véletlenként katalogizál és ezál-
tal egyben abszolutizál is. A dolgokat mindkét végükr ől meg kell szemlélni, 
ebben talán Füst Milán lét- és id őszemlélete igazíthat el leginkább, miszerint 
„a nem-lét csupán a lét másik oldala, nem utána következik, hanem vele 
egyidejű . Mint ahogy a lét is csak a nem-lét egyik formája". S csak együtt 
létezhet — tehetnénk hozzá —, mint ahogy a hitetlenség sem a hit negatívja, 
hanem azonosságának elengedhetetlen biztosítéka, hiszen egyik a másik 
nélkül képtelen lenne meglenni. Ezért min ősíti át Szentkuthy a Kanonizált 
kétségbeesésben János evangéliuma axiomatikus kezdetét (In principio erat 
Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum) a hív ő  hitetlen-
kedéstől vezetve a következ őképpen: „Kezdetben vala a Nonsens és a Non-
sens az Ignoramussal lakozék, Szentháromságban az önellentmondó Para-
doxonnal, és a semmi vala a halál Vaklogosza." (1974, második kiadás, 187.) 

A dolgoknak a negatívjukkal való kiegészülésük, azaz identitásuk el-
nyerése azonban sohasem jár egyértelm ű  eredménnyel, hanem a véletlen 
variációk sorozatát hozza létre, így a f ő  téma ábrázolásának egyedüli lehet-
séges módszere a tautológia, ami a vízió és a precízió, a fantázia és a realitás 
egymást támogató, kiegészítő, termékeny önsokszorozódása folyamán min-
dent igyekszik minden oldaláról megvilágítani, amit az emberi értelem képes 
felfogni az életfától a gyilkos agyvakulásig tartó útján. A tautológia a Szent-
kuthynál jelentkező  formájában nem a téma gazdagítását szolgálja, hanem 
annak kifejezését, a dolgok identitásának megteremtését teszi lehetővé. 

Illusztrálja ezt az alapállást egy korai alkotásból (Széljegyzetek Casanová-
hoz, 1939) vett részlet, ahol írói tevékenységének egyik kulcsszavát, a gondo-
latot igyekszik a kettős eredeztetés, azaz kétoldali vizsgálat alapján tárgyia-
sítani: „A »gondolat« tehát nem agybeli valami, nem emberi — »gondolat« 
csak a természetben, a külvilág tárgyaiban van, kompozíciójával azonos. Ami 
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bennünk van — az csak a szenvedély, az izgatottság ezen intellektualizálha-
tatlan intellektum fölött, ezen névtelenség lírai igenlése. A régi típusú »gon-
dolat« teljesen kipusztult, maradt a külvilág millió árnyalat- és konstelláció 
»logikuma«: ezeket ostromolja reménytelen szerelemmel a »leírás«, az új 
idők egyetlen lehetséges filozófiája — a szenvedélyes reakció maradt nekünk 
a külvilág csak érzett-érzékelt, de tán soha meg nem fogalmazható raison-
immanenciája nyomán. Összegezve — a »gondolat« e kett ő: egy abszolút 
Leírás és egy abszolút izgatottság együtt." (75.) 

Az izgatottság, az „ideg-románc" persze mindent megvalósíthat, kivéve 
éppen a leírást, ami egyébként is a világ megismerésének medd ő  kísérlete. 
Szembekerül ugyanis a bonyolultságával, amelynek ha nyomába ered a 
vizsgálódó, egészen az anyagtalanságig jut el, illetve addig a pontig, amit 
már képtelen apróbb részecskékre bontani, ám a legelemibb részecskéket is 
olyannyi energia, erő  befolyásolja, hogy azok az élet részeivé lesznek, s ezt 
a láthatatlan varázslatot leírni lehetetlen, csupán számtalan variációban 
megkísérelni lehet leírását. 

A megismerésért folytatott tevékenységének dokumentuma, az 
életműve nyilvánvalóan tárja fel Szentkuthy módszerét, miszerint az elemz ő  
érzékenység tudatos fokozását a relativizálás ösztönével és a világ minden 
dolga iránti nyitottságával ötvözte, s közben, ha okfejtése (témavariációi) 
önellentmondásba botlott, meghagyta azt ellentmondásosságában, ahelyett, 
hogy bármiféle jelképiséggé vagy értelem-apológiává növesztett volna bár-
mit is, ami eleve felfoghatatlan tiszavirág-létünkben. A valóság maximuma 
érdekelte, ehhez dolgozta ki módszerét. M űvészetével és művészetében a 
valóság egészét célozta meg, realizmusával a részek teljességét mutatta fel 
az egészben, és ez az egész a részek által teljesült ki: az „egész természet és 
egész történelem mindig csak egyetlen egyéb dekorációja, Isten mindig egy 
emberrel áll szemben, a realitás mindig csak e két lélek dialógusa". (Széljegy-
zetek Casanovához, második kiadás, 114.) 

Az elmélet gyakorlati megvalósításának példákkal való szemléltetése 
helyett inkább lássuk Szentkuthy tervét, amely alapján meg lehetne írni a 
világnak az általa egyedül lehetségesnek tartott, két oldaláról megvilágított 
történelmét: „... azért kellene egyszer együtt megírnunk azt a történelmet, 
melyben minden figura két elemb ől állna: egyik oldala élettani elemzésb ől, 
vérképletekből, kémiai arányszámokból, vérnyomás-grafikonokból, a ke-
dély összes anatómiai meghatározóinak leltárából — azután másik oldalon a 
kultúrháttér teljes felgöngyöléséb ől, amihez tulajdonképpen semmi köze 
sem volt, ahogy végeredményben az embernek saját anatómiai rejtelmeihez 
sincs köze. S e két dolog (a veseatlasz és a kultúrpastiche) együtt adja ki a 
dehumanizált alakot, aki így természetesen csak metafora lehet." (Cynthia, 
1941, második kiadás, 85.) 

Az ember és a világ abszolút azonos; az ember mélylélektani mozgató-
rugói és anatómiai részei a lehet ő  legszorosabb összefüggésben állnak „az 
egész teremtett nagytermészettel", a növényekkel, állapotokkal, égitestek-
kel, sugárzásokkal, vegyelemekkel — könyveiben ezt bizonyította számtalan 
meggyőző  példával Szentkuthy. (vö. II. Szilveszter második élete, 1972, máso-
dik kiadás, 687.) 

Már a Praében a filozófiai infralét és ultralét problémáját igyekezett 
megragadni a mindent látó, mindent tudó, érz ő, tapintó és álmodó szerz ő, 
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mintegy mellékesen kísérletet téve „minden lehetséges emberi tapasztalat logikai 
és lírai katalógusának" megteremtésére. Teljességre tör ő  szándék ez, nyilván-
tartásba venni a szertelen természet összes jelenségét, illetve azok megélé-
sének tapasztalatait, logikus program alapján, majd még logikusabb és min-
denvonatkozású következtetéseket levonni bel őlük — ez a leglogikusabb 
megvalósítás —, összefűzni egymással őket, kibogozni a dolgok egymásba 
fonódó erővonalait. Lényegében túlburjánzó asszociációs technikáról van 
szó: az egy-egy dologhoz fűződő  „milljó" asszociáció gyakran vadnak és 
indokolatlannak tűnik, azonban ezek mindegyike lényegében variáció, 
amely segít, hogy az élet dzsungeléből végül mértékkel nyírt angol pázsit 
legyen, a zavarosságból rend, a kaotikus impresszionizmusból a logika 
diadala. 

Az értők előtt az unalomig elcsépelt már annak bizonyítása, hogy Szent-
kuthy éppen a mindennapok efemeriái és a legnagyobb mitológiák ötvözé-
séből teremtette meg regényvilágát, általuk kívánt közelebb férk őzni a va-
lóság lényegéhez. Most nem csupán az értőkre gondolva ismételjük meg: az 
isteni egyszerűség és a primitív komplikáltság esztétikai többletbe való 
elegyítését Szentkuthy már ifjúkori alkotóprógramjában lefektette: „Két do-
log izgat: legszubjektívabb életem legszubjektívabb epikai részletei, efemer 
apróságai, a maguk adatszerű, stilizálatlan egyéniségükben — és a világ nagy 
tényei, allegorikus, Standbild-szer ű  nagyságukban: halál, nyár, tenger, sze-
relem, istenek, virág. Stíluszavarom egyik oka már most az, hogy a mondat 
témája rendszerint valami analitikus apróság, finesse, kép- vagy gondolat-
beli paradoxon — s ezen részletek részletének leírásába pumpálom bele, 
mellékmondatok, szó-összetételek, ritmus-gyilkos jelz ő-litániák alakjában a 
mitikus kulisszákat (tengert, nyarat, halált stb.). Leírok pl. egy speciális n ői 
ajak-formát s azon egy még speciálisabb rouge-ízt s az ezen leíráshoz szük-
séges apparátust megtöltöm élet és halál, szervek és vérnyomás, szerelem és 
mesterkéltség nagy, általános érdekű  tényeivel és problémáival. Ez is egy 
fóbia: nem merem a »nagy«-gyal kezdeni s innen a groteszk mondat: az 
efemerség hajszálaiba költözött ólom-nehéz örökkévalóság. Ahelyett, hogy 
egy regényben szerepeltetnék tíz személyt, egyetlen személyt írok le s 
analízis közben mondok el (gyáván!) tíz regényt zárójelben." (Az egyetlen 
metafora felé, 1935, 86.) 

Szentkuthy ugyanúgy tervezte meg életm űvét, ahogyan világosan lát-
ta, miként alakítják a részletek az egészet, a Prae, a Fejezet a szerelemr ől, Az 
egyetlen metafora felé című  könyvei már elnevezésükben is az életm ű  tudatos 
építésének kezdetéről tudósítanak, s ha szövegükben a káoszt is idézik, 
világos, hogy mögötte a céltudatos fegyelem, a szerkesztés tudománya 
rejtőzik. Sőt, már első  regényében, az 1927-ben, tizennyolc évesen írt Barokk 
Róbertben leszögezte, hogy nincs vonzalma az incifinci m űvekhez, neki a 
monumentális sorozatok imponálnak, ezért is tűzte ki célul a lehetséges 
emberi tapasztalatok logikai és lírai katalógusának elkészítését, amelynek 
részleteiben a kompozíciós elv alapján ötvöz ődik a fantáziás regény, az 
önéletrajz, illetve a természettudomány, mitológia, vallástörténet, képz ő-
művészet. Persze nemcsak könyvekben, sorozatokban tervezett Szentkuthy, 
hanem minden egyes írásának szigorú vázat épített, nem azért, hogy bármi-
féle szabályokhoz tartsa magát, hanem ezáltal igyekezett megzabolázni fan-
táziáját, hogy mégse mondjon el tíz regényt egy esszénovellában, ám a 
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harmincoldalas kitérők a szigorú váz ellenére se ritkák regényeiben. A 
canterburys, dekameronos mesemondás azonban nem az olvasó szórakoz-
tatását célozza, hanem, akár az asszociációs lánc, a dolgok többoldali meg-
közelítését szolgálja, amire, miként már mondottuk, nem kielégít ő  eljárás a 
leírás: néha a hangulati állapot érzékeltetésére megfelel őbb egy teljes novel-
la tPvázolása, mint egy barokkos jelz ő-tenyészet. 

Ily módon akár azt is állíthatnánk, hogy Szentkuthy áradó mesél őkedve 
egyfajta „non finito", befejezetlen (befejezhetetlen) műalkotást hoz létre, 
amelynek részletei ugyan a klasszikus felfogású funkcionális önállóság el-
várásainak is eleget tesznek, de lényegük a befejezetlenség, illetve a folytat-
hatóság. (Ezt egyébként a következ ő  Szentkuthy-közlések teszik majd vilá-
gosabbá, ugyanis nemcsak első  és utolsó regénye maradt torzóban, a Barokk 
Róbert és az Euridiké nyomában, hanem számos más, ifjúkori alkotása is - ám 
ami a legizgalmasabb, a lezárt, könyvben megjelent alkotásai is nyitottak 
maradtak.) 

Írásaiban az erő, az élet és a valóság mértéktelen habzsolása az, ami 
formát keres a kifejezésnek, amelyben benne az élet, a szeretet, az írás igénye, 
a tökéletesség keresése, ami identitását éppen a tökéletesség és a szabályok 
hiszterikus elutasítása útján nyeri el, és az efemerség mítoszokká növesztése, 
amit a tautológia segítségével ér el. (vö. Naplójegyzetek (1929-31), Műhely, 
1992/2, 10.) 

S e fejezet végén, hogy megindokoljam írásom mottóját, álljon itt a 
következő  idézet: „Ha én éltem volna akkor, csak két művet írtam volna, 
ahogy most is valószínűleg csak kettőt fogok, - egy sátáni »Untergang alles 
historisch Möglichen«-t és egy mákony-álmok non plus ultra érzéki színei-
ben tobzódó mennyország - kéjház topográfiáját, egy. »Isys Kypros Velen-
cé«-jét. A történelem, ami van, az egyetlen, ami van (realizáljuk ezt jól 
magunkban), szinonimája a pusztulásnak, ősznek, haszontalan hérosz-gri-
maszoknak, tehát az egyetlen pozitívum végeredményben egy Negatívum, 
birodalmak mind »pass into nothingness« (...). Ehelyett kárpótlásként kap-
juk az álmodozó képességet, az egyetlent, ami szép és jó, igaz és emberhez 
szabott, az meg maga az irrealitás, a bizonytalanság, a klasszikus semmi." 
(Ágoston olvasása közben. 16-17.) 

(Folytatjuk) 
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DANYI MAGDOLNA 

PILINSZKY JÁNOS KÖLTŐ I NYELVÉNEK LEÍRÁSA 

Dolgozatomban Pilinszky János költészetének képi kifejezésformáival fog-
lalkozom, jelentéstani szempontból megközelítve őket. A képi kifejezésfor-
mák jelentéstani elemzése azt is jelenti, hogy munkám nyelvészeti, illetve 
szövegnyelvészeti beállítottságú, minthogy az adott költ ői nyelvi alakzatok-
nak a jelentése mindig a kontextusban érvényesül. Elemzésem azért tekin-
tem elsősorban nyelvészeti beállítottságúnak, s nem retorikaelméletinek, 
mert legkifejezettebben azt vizsgálom, hogy a költ ői nyelvi alakzatok milyen 
jelentésfolyamatok hordozói, illetve hogyan alakul bennük a jelentés, vala-
mint hogyan funkcionál a költői nyelvi alakzat a költői szövegben s magá-
ban a szöveggé szervez ődésben. Ez természetesen nem zárja ki, s őt igényli 
a kimondottan retorikaelméleti megközelítést is, annál is inkább, mivel a 
retorikák legjobb hagyományaikban, miként a mai retorikaelméletek is, 
alapvetően jelentéstani munkáknak tekinthet ők. Ám míg a retorikusok meg-
neveznek egy-egy retorikai alakzatot s érzelmezik azt, én arra vállalkoztam, 
hogy az „élő" költői nyelv egészét szem el őtt tartva jellemezzem az egyes 
retorikai alakzatokat s m űködésüket. 

Célom nem a Pilinszky költői nyelvében fellelhető  retorikai alakzatok 
számbavétele volt, hanem azoknak a képi kifejezésformáknak az elemzése, 
melyek szerintem meghatározó módon vesznek részt költ ői nyelve alakulá-
sában, költői nyelvhasználatában. A képi kifejezésformák közül így például 
nem tárgyalom külön a metonímiát vagy a szünekdochét stb. A formális 
számbavétel s leírás helyett Pilinszky költ ői nyelvének funkciós jellemzése volt 
a célom, azáltal, hogy a domináns szerepet betöltő  képi kifejezésformákat 
elemzem. Dominánsnak öt képi kifejezésformát láttam, ezek: 1. a jelzős 
szerkezetekben kialakuló képi jelentés, 2. a hasonlatok, 3. a metaforikus nyelv-
használat, 4. a látomás-struktúrák, 5. a komplex költ ői képek. A képi kifejezésfor-
mák elemzésekor tehát az egyszer űbbtől haladok az összetettebbek felé. 

A képi kifejezésformák jelentéstani értelmezésével Pilinszky poétikáját 
nem tarthatjuk kimerítettnek, különösen akkor nem, ha tudjuk, hogy Pi-
linszky költészete rendkívül egyéni módon él a nem képi kifejezésformákkal 
is, különösképpen költészete középs ő  és utolsó korszakában, a Szálkák kö-
tettől utolsó verseiig. A képi kifejezésformák elemzése viszont megkerülhe-
tetlen volt ahhoz, hogy Pilinszky költ ői nyelvéről egyáltalán beszélhessünk, 
s rámutathassunk egyrészt e költészet, e költ ői nyelv képi stilisztikai alak-
zatainak a gazdagságára, másrészt arra az irodalomtörténeti és egyben iro-
dalomelméleti jelentőségű  tényre, hogy a képi stilisztikai alakzatok költ ői 
nyelvhasználatában rendre megújulnak s egyéniesülnek az adott költ ői 
létszemlélet s az alakuló költ ői világkép szolgálatába állítva, illetve annak 
kifejezésére képesülten. Nemcsak a Nyugat költészete utáni költ ői nyelv az 
övé, hanem jellegzetesen József Attila utáni költői nyelv s költészet is, akkor 
is, ha a formaalakzatok használatában esetenként alkalmazkodik is a hagyo-
mányokhoz, s alakuló költői világképének elemei között kimutathatóak a — 
leginkább — József Attila-hatások. 
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Pilinszky költői létszemlélete már költészete alakulásakor, tehát els ő  és 
második kötetében a hagyományos képi kifejezésformák egyénítését hozza 
magával, megmutatkozik ez jelzős szerkezeteinek szemantikai struktúravál-
tozataiban éppúgy, mint hasonlattípusaiban. Az egyénítés egyik útja Pi-
linszkynél a képi kifejezésformák megterhelésében mutatkozik meg. A képi 
kifejezésformák megterhelése nemcsak azt jelenti, hogy gyakran él egy-egy 
stilisztikai alakzattal, hanem — magasrend ű  költészetről lévén szó— azt is, sőt 
elsősorban azt, hogy az adott stilisztikai alakzat használata nyelvhasználatá-
nak funkcionális elemévé lesz. 

Pilinszky költészete nem ismeri a díszítőelemeket, nála minden stilisz-
tikai alakzatnak a költ ői létszemlélet adott egzisztenciális fontosságú közlé-
seit kell kifejeznie, ezért nem ellentmondás, amikor Pilinszky költ ői nyelvé-
nek „szegénységér ől" beszélt, arc poeticája alapelveként magyarázva azt. A 
funkcionális nyelvhasználat épp ezt jelenti: a közvetlenül, a természetes 
nyelvhasználattal kifejezhetetlen, megfogalmazhatatlan költ ői gondolatot a 
stilisztikai alakzatban megformálni, kifejezhet ővé tenni. Nála a hasonlatok 
sohasem magyarázó jellegűek vagy díszít ő  kiegészítések, bennük formáló-
dik a költői gondolat. Ugyanez mondható el mataforikus nyelvhasználatá-
ról, miként látomásos nyelvi struktúráiról s komplex költ ői képeiről is. A képi 
kifejezésformák a nyelvteremtés eszközeiként tudatosulnak s hatnak. A 
nyelcvteremtés viszont sohasem öncélú, mindig az adott költ ői létszemlélet 
hordozója. Ezt a nyelvteremtést az avantgárd és egyes neoavantgárd költé-
szetek nyelvromboló és mondatromboló poétikái fel ől nézve minősíthetjük 
hagyományosnak, történetesen amiatt, mert a képi kifejezésformák megha-
tározó szerepet játszanak e költ ői nyelvhasználatban, ez a megállapítás 
azonban merőben akadémiai formalizmussá válik, ha Pilinszky költ ői lét-
szemléletét s nyelvhasználatát a századunk második felében alkotó legje-
lentősebb modern költők— Ungaretti, Celan s mások — költészetével s költ ői 
nyelvével szembesítjük. Nem célom Pilinszky irodalomtörténeti helyének a 
kijelölése; amiért egyáltalán felmerülhetett, az a stilisztikai alakzatok fel-
használásában megmutatkozó köve tkezetesség és szuverenitás. 

E következetesség és szuverenitás velejárója az is, hogy az id őben 
alakuló költői létszemlélet Pilinszky költői nyelvhasználatában is változáso-
kat eredményez. Különösen érzékletesen mutatkozik ez meg metaforikus 
nyelvhasználatában, mely kései alkotókorszakában háttérbe szorul, hogy 
átadja' a helyét más, leginklább nem képi kifejezésformáknak. Nem jelenti ez 
azt, hogy a metaforikus nyelvhasználat teljességgel megsz űnik a nyelvte-
remtés eszköze lenni, miként azt sem, hogy a nem képi kifejezésformák 
korábban nem vettek részt költői nyelvhasználata alakításában. A hangsúly-
eltolódást viszont nem lehet nem észrevenni, s egy külön tanulmány tárgya 
lehetne. Tény, hogy Pilinszky kései alkotó korszakában a képi és nem képi 
kifejezésformák használatának egy új egyensúlya jön létre, s lesz a költ ői 
nyelvteremtés alapelvévé. 

A nem képi kifejezésformákról szólva feltétlenül beszélnünk kell: 1. a 
vallomásosságról, 2. a költői leírásról, 3. a fexlexióról, 4. a költői kijelentésről, 5. 
az ellentétezésről, 6. a paradox állításról, 7. a redukcióról, az elliptikus közlés-
módról, 8. a cselekményességr ől és külön 9. a szimbolikus közlésmódról. 
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Mind e nem képi kifejezésformák meghatározó szereppel vesznek részt 
költői nyelvhasználatában, különösen a Szálkák kötettől kezdődően, mely 
mindenképpen új korszakot vezet be költészetében. 

A nem képi kifejezésformák elemzését dolgozatom szerves folytatásá-
nak, szükséges kiegészítésének tekintem, akkor is, ha a képi kifejezésformák 
elemzésével külön meg kívántam mutatni, hogy e költ ői nyelv „szegénysé-
gére" vonatkozó költői önjellemzést nem lehet szó szerint érteni, s az ennek 
nyomán kialakult egyes leegyszer űsítő  kritikai véleményeket nem tudom 
elfogadni. 

A nem képi kifejezésformák elemzése nélkül csak hipotetikusan állítha-
tó, hogy Pilinszky költői nyelvteremtésének meghatározói: 1. a képben gon-
dolkodás, 2. a szimbolikus közlésmód és 3. a konkrét közlésmód, melyek közül 
különösen ez utóbbiról tudunk keveset a Pilinszkyvel foglalkozó szakiro-
dalomból, s amelyet els ősorban a nem képi kifejezésformák alakítanak, 
külön szerepet biztosítva benne a montázsnak is, mely a nem képi kifejezés-
formák strukturális hierarchiájának megszervezésében vesz részt. E három 
közlésmód együttesen alkotja Pilinszky költ ői nyelvhasználatát, miközben 
költői nyelvhasználatában az egyiknek vagy a másiknak a dominanciájára 
kerül sor. A költői létszemlélet, a költői világkép felől nézve egyáltalán nem 
véletlen, hogy míg első  s részben második, illetve középs ő  költői korszaká-
ban a képben gondolkodás dominál, egyes versekben átadva helyét a szim-
bolikus közlésmódnak, például az irodalomtörténet által kiemelt, legje-
lentősebb költeményének tartott Apokrif című  versben, addig utolsó költői 
korszakában a konkrét közlésmód, melynek elemzése s megfelel ő  értékelése 
is még várat magára. 

Reméljük, nem hiába, minthogy e többek által hagyományosnak mon-
dott költészet épp ez utolsó költ ői korszakában cáfolja meg a legszem-
betűnőbben a hagyományosságnak még a látszatát is, melyet költészete 
alakulásakor tudatosan s bizonyára a hagyományokon tanult fiatal költ ő  
kényszerű ségével is még vállalt. E kései korszak a maga rövid verseiben s a 
maga konkrét közlésmódjával azonban nemcsak azt mutatja meg, hogyan 
zárult be s egyben hogyan lett végérvényesen nyitottá Pilinszky költ ői 
világképe, hanem a költői nyelvét meghatározó fontos részletként azt is, 
hogy a kezdettől fogva hangsúlyozottan vállalt képi kifejezésformákat, 
például a hasonlatot, hogyan tudta beépíteni meredeken átalakult poétikai 
magatartásába is. 

Osszegezés helyett elmondhatjuk: nem véletlen, hogy a Pilinszky köl-
tészetével foglalkozó tanulmányokban a hangsúly kevés kivétellel rendre 
áttevődött e költői létszemlélet, költői világkép értelmezésére, hisz az a 
magyar költészetben megkerülhetetlen kihívást jelentett s jelent, ám épp e 
költői magatartás teljesebb értése érdekében, hiszem, eljutottunk odáig, 
hogy a figyelem a nyelvhasználatra terel ődjön, s feloldjuk a költői nyelv-
használatára vonatkozó ellentmondásokat, melyek esetenként kései költé-
szete meg nem értéséhez s elutasításához is vezettek. Munkám a kezdetét 
jelenti ennek a nyelvközpontú kutatásnak. 
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ÉGTÁJ  

NÉMETH FERENC 

BI i TERMANN KÁROLY ÉS A SZABADKAI 
NYOMDÁSZAT KEZDETEI 
A 150. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL 

BEVEZETŐ  RÉSZ 

Vajdaságban csak a XVIII. század végén, de jobbára a XIX. század 
harmadik-negyedik tizedében, a reformkorban jöttek létre a feltételek 
nyomdák felállítására, hiszen a városokban és a megyeszékhelyeken akkor 
kezdett kialakulni az olvasóközönséget képez ő  polgári középréteg, amely 
már nemcsak a külföldi lapokra és szépirodalomra tartott igényt, hanem az 
itteni szellemi termékekre is. Ezzel egyidej űleg kezdett a nyomdászat Vajda-
ságban (igaz, igen lassan) kifizet ődő  iparággá válni. Ez a folyamat nem volt 
sem rövid, sem egyenletes, hiszen számos tényező  befolyásolta. Szinte min-
den vajdasági városnak (ahol nyomdai privilégiumért folyamodtak) meg 
kellett vívnia saját harcát a nyomtatott szó jogáért, kiváltságáért. Ez a harc 
általában több évig tartó, állhatatos, idegtép ő  küzdelem volt, amelynek 
végkimenetele nem annyira a kérelmez ő  nyomdásztól és a városi hatóság 
jóindulatától függött, hanem leggyakrabban a királyi kancellária befolyásos 
hivatalnokainak pártfogásától. Szinte szabály volt, hogy a nyomdai privilé-
giumot az illetékesek, a cenzúra központjaitól távol es ő  vidékeken nem 
szívesen, igen nehezen és körülményesen adták csak meg, leggyakrabban 
több feltételhez kötve a nyomdai kiváltság elnyerését. A nyomtatott szót már 
akkor veszélyesebb és ártalmasabb fegyvernek tartották a hagyományosnál. 

Vajdaság első  nyomdáját Emanuel tankovié állította fel Ujvidéken 1790-
ben. 1  A XVIII. század végén nemcsak Ujvidéken, hanem Nagybecskereken 
is megpróbálkoztak a szerbek nyomdaalapítással, de sajnos sikertelenül. 2  
1790-ben, valahogyan éppen a tankovié-nyomda megalapítása idején buk-
kant fel Bánátban, pontosabban Padén Takáts Rafael, „a padéi Typotbeta" — 
ahogyan Kalapis Zoltán nevezi. Takáts szerzetes volt ugyan, de egyházi 
teendői mellett szabad idejében kézisajtójával tucatnyi nyomtatványt készí-
tett. 3  Ezek voltak az első  bánáti nyomtatványok. 4  

E XVIII. századi előzmények után, vidékünkön jórészt csak a XIX. 
század első  felében, pontosabban a harmincas-negyvenes években alakultak 
ki teljes egészében a szükséges anyagi és szellemi feltételek nyomdák felál-
lítására. A nagyobb városokban az id ő  tájt csúcsosodnak ki a nyomdaalapí-
tási igények, s több helyütt is sor kerül sikeres vagy sikertelen próbálkozá-
sokra. 

Jovan Kaulicij 1842 derekán nyitotta meg cégét, a második újvidéki 
nyomdát.5  Bánátban ez idő  tájt csak kézisajtók üzemelésér ől tudunk. Kikin-
dán 1838-1839-ben Alois Apiler működtetett egy kézisajót. 6  A múlt század 
első  felében (még Pleitz Ferenc Pál fellépése el őtt) Nagybecskereken, a 
megyeszékhelyen is volt egy-két kézisajtó. 7Itt 1842-ben Beichel József, majd 
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1843-ban Krüner Ferenc pályázott nyomdai privilégiumért, de végül is azt csak 
Pleitz Ferenc Pálnak (Franz Paul Pleitz), a regensburgi származású nyom-
dásznak sikerült elnyernie 1847-ben, többszöri kérelmezés és sürgetés után. 8  

Akkortájt Szabadkán is akadt kérelmez ő. Előbb Pintér János (1840), 9  
majd Fuchs János Adolf (1843) 10  próbálkozott engedélyt kieszközölni, ám 
sikertelenül. Végül ez Bittermann Károlynak sikerült 1844 márciusában, 
többszöri próbálkozás után. 11  Szabadka az id ő  tájt már fejlődésnek indult 
szabad királyi város volt. Fényes Elek írta róla a múlt század derekán, hogy 
„házai többnyire alacsonyak és még náddal fedettek; azonban ez újabb 
időkben igen kezdett szépülni. Nevezetesebb épületei: A kalocsai székes-
egyház mintájára épült kathol. paroch. templom; a ferenciek zárdája; az 
óhitűek szép, tornyos temploma; synagóga; városháza; kathol. gymnasium; 
postaház; kórház; lovaskaszárnya. Népessége a hozzá tartozó falukkal és 
pusztákkal együtt 45.000 lélek. (...) Eredetre s nyelvre nézve a többség 
dalmaták, kevesebb magyarok; legkevesebb szerbek". 12  A városban már 
1780-tól színielőadásokat tartottak. 13  Bachich Mihály szabadkai tanácsnok 
egy 1846. július 11-én kelt tiszti jelentésében a város tanügyi állapotát így 
ecseteli: „Létezik a városban az 1792-ben alapított, hat iskolából álló királyi 
tanoda, melyben a Szt. Ferenc szerzetesbeliek évenként 326 ifjút tanítanak, 
továbbá a belvárosban van 3 úgynevezett normális iskola, 1 leányiskola, 1 
rajziskola, melyben a mesterinasok és legények rajzolást tanulnak és vannak 
elemi iskolák a külvárosokban... összesen 7 elemi iskola. Ezenkívül külön 
kétosztályos elemi iskolájuk van a görög, nem egyesült vallásbelieknek, 
továbbá a földesúri jog alapján a városhoz tartozó Sándorban is van egy 
katolikus és egy másik görög nem egyesült elemi iskola, azaz görögkeleti 
iskola, valamint egy magánkézben lev ő  kisdedóvóforma iskola. Mindezek-
ben az iskolákban, a tanoda 326 diákjával együtt összesen 2.240 gyermek 
tanul évente." 14  

A város fejlődését csak az 1831-ben jelentkez ő  kolerajárvány lassította 
l e, amelynek ott mintegy 3000 áldozata volt. 15  Szabadka 1828-ban új emeletes 
városházát kapott. 16  1840-ben két kaszinó alakult ott: a Polgári és a Nemzeti 
kaszinó. 17  A helybeli egyetemi ifjúság, az irodalom fejlesztése érdekében 
1841-ben Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulatot létesített, amely csakha-
mar Olvasókörré, majd Baráti Körré alakult. 18  Borovszky írja, hogy a város 
„fiatalabb intelligenciája már az 1840-es években munkálkodott irodalmiilag 
a Baráti Körben s a f ővárosi lapokba beküldött publicisztikai dolgozatokban 
s ez irányban Zomborcsevics Ferenc még Kossuth Lajos elismerését is kivív-
ta. De önálló tudományos munkával is többen léptek fel Szabadkán". 19  

Ilyen művelődési viszonyok közepette érthet ő  is, hogy 1840 táján már 
többen is jó üzletet láttak egy szabadkai nyomda felállításában. Addig 
ugyanis, a levéltári adatok tanúsága szerint a szabadkaiak Szegeden Grün-
nél, Eszéken Divaldnál vagy egyebütt adták le nyomdaipari rendeléseiket. 20  

PINTÉR JÁNOS NYOMDALAPÍTÁSI KÍSÉRLETEI (1840-1842) 

A fennmaradt levéltári adatok szerint Szabadkán Pintér János próbálkozott 
meg először nyomdalapítással, pontosabban a nyomdai privilégium megszerzé-
sével. Bátor próbálkozás volt ez, s dicséretes szándék, ám kérelmei a helytartóta-
nácsnál, a szabadkai elöljáróság támogatása mellett sem találtak meghallgatásra. 
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Pintér János Bács megyei származású volt. 1  1811-ben vagy 1812-ben 
született Kanizsán, 2  iskolái tanulmányainak befejezése után pedig a nyom-
dászszakmát választotta. 1833. május 11-ét ől augusztus 6-áig a pesti Tratt-
ner—Károlyi cégnél dolgozott, 3  ugyanott, ahol másfél évtizeddel korábban 
Bittermann Károly tanulta a szakma fortélyait. Ezt követ ően, 1834-ben már 
Pozsonyban, a Belnay-örökösök nyomdájában találjuk, ahol néhány hóna-
pig dolgozott. 4  1835-ben Temesvárott horgonyzott le, a Beichel-féle nyom-
dában, ahol öt évig bet űszedőként alkalmazták. 5  

1839-ben már bizonyára eléggé rátermettnek és elszántnak érezte magát 
ahhoz, hogy privilégiumért folyamodjon. Szabadkát, a fejl ődésnek indult 
észak-bácskai szabad királyi várost szemelte ki nyomdájának felállítására s 
kapcsolatba is lépett a városi tanáccsal, el őadva szándékát, de beismerve azt 
is, hogy e vállalkozáshoz nincs elegend ő  pénze. Dietrich Gyula szerint 
„Pintér volt tulajdonképpen az els ő  nyomdász, akinek a város már 1839-ben 
1.000 forintos segélyt ajánlott fel". 6  Ettől, a nemcsak szellemi, hanem kilátás-
ba helyezett anyagi támogatástól felbuzdulva írta meg Pintér els ő, pártfogást 
igénylő  kérelmét, még 1840. április 20-án. 7  A városi tanács csakhamar pártoló 
felirat kíséretében fel is terjesztette a helytartótanácshoz. 8  Az 1840. július 
20-án kelt beadvány szerint Pintér János „bet ű  rakó" többek között „könyv-
nyomtató intézetet felállítani óhajt és erre kegyelmes kiváltságlevelet magá-
nak kieszközölni szorgalmaz", ezt a szándékát pedig a városi tanács is 
támogatta, „mivel ezen városban és szomszéd környékin könyvnyomtató 
intézet nem létezik". 9  A kérelmező  beadványhoz három bizonyítványt is 
mellékelt, amellett a városi tanács „jámbor, erköltsös viselete" miatt is párt-
fogolta. 10  A pártoló feliratot Szárics József polgármester mellett még nyolc 
városi tanácsnok írta alá. 0  

A helytartótanács 1840. augusztus 4-i válaszában azt írta a városi tanács-
nak, hogy „miután a folyamodó mesterségbeni jártasságáról csupán egy-
ügyű  bizonyítványi másolatokat hoz fel, azt pedig, hogy az ebbéli nyomtató 
intézet fel-állítására elegend ő  vagyonnal bír-e vagy sem, éppen nem bizo-
nyítja, őtet ezekről hiteles bizonyság levelek el őmutatására utasítsa". 12  Mi-
után a szabadkai városi taná čs tájékoztatta Pintért a helytartótanács válaszá-
ról, ő  1840. október 15-én újra a szabadkai városi tanácshoz fordult, őszintén 
megvallva beadványában tényleges vagyonyi állapotát: „Feltételezett költ-
ségeim hiányoznak" — nyilatkozta Pintér, magyarázva a továbbiakban, hogy 
a városi tanács által felkínált, illetve kilátásba helyezett kölcsön számára 
hozzáférhetetlen, mert azt csak kezes biztosításával kaphatja meg. 13  Kezes 
ugyan akadt volna temesvári nyomdász barátai között, ám csak addig, amíg 
ő  is Temesvárott tartózkodik. Kilátásba helyezett szabadkai költözködése 
miatt egyik ismerőse sem volt hajlandó vállalni a kezességet! 14  Éppen e 
kilátástalan helyzet elkerülése végett ajánlotta Pintér a városi tanácsnak, 
hogy őt mégis segítse meg 1000 forinttal (kezes nélkül), mert a pénzen 
„műhelyt és egyéb eszközöket" vásárolna, azzal, hogy az összeget a nyomda 
beindítása után nyomdaipari szolgáltatásaival évenként törlesztené. 5  

1841. június 14-én a városi tanács újra pártfogásba vette Pintért, hang-
súlyozva, hogy „művészeti gyakorlatárul, úgy vagyonbéli állapotjárul a 
kívántató okleveleket már felküldette", s kérve a helytartótanácsot, hogy „a 
Pintér János részére kívánt kegyelmes kiváltsági levelet kegyesen kieszkö-
zölni méltóztatná". 16  A helytartótanács azonban igen lassan járt el az ügy- 
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ben. Olyannyira, hogy a szabadkai városi tanács 1842. január 10-én újból 
sürgette Pintér János kérelmének intézését, ismételten támogatva annak 
nyomdalapítási kérelmét. 17  1842. március 1-jén érkezett csak meg a helytar-
tótanács válasza. 18  A 7811. számú leirat elutasította Pintér kérelmét, azzal a 
megokolással küldve vissza iratait, hogy „miután ezen városban Könyv-
nyomtató intézet felállításának szüksége még most fenn nem forogna, azon 
felül pedig az annak létesítésére megkívántató vagyonnal a folyamodó el 
látva nem volna - Pintér János feljebb érintett kérelmét ől elmozdíttatott". 19  

A továbbiakban Pintér elállt a kérelmezést ől, nyilván belátva, hogy 
pénzhiány miatt tervét semmiképpen sem válthatja valóra. 

FUCHS JÁNOS ADOLF PRÓBÁLKOZÁSAI (1843-1844) 

E lőcsei származású nyomdász kérelme Bittermann Károlyéval együtt 
került a szabadkai városi tanácshoz, amely pártoló felirattal egyetemben mind-
két beadványt 1848. július 8-án a helytartótanács elé terjesztette, azzal, hogy arra 
bízta, kit fog előnyben részesíteni, illetve kinek ad majd nyomdai privilégiu-
mot.1  Itt végül is 1844-ben Bittermann Károly került ki gy őztesként. 

Fuchs János Adolf lőcsei volt és Prága „legjelesebb könyvnyomó inté-
zetében", a Haase testvérek könyvnyomdájában tanulta ki a szakmát. 2  Ele-
gendő  vagyonnal is rendelkezett, amelyet az id ő  tájt 9000 forintra becsültek. 3  
Kérelmében még vagyoni állapotáról pontosította, hogy ezen felül „négy 
bánya kukszaja van maga részére". 4  Beadványát a tanács azzal terjesztette 
fel a helytartótanácshoz, hogy a két folyamodó közül egynek „szabadítékos 
levelet kegyesen kieszközleni méltóztatna". 5  1843. július 31-én a szabadkai 
elöljáróság újra felirattal fordult a helytartótanácshoz, ezúttal is mindkét 
pályázó érdekében. 6  Mivel erre sem érkezett válasz, a városi tanács 1843. 
december 30-án ismételten a helytartótanácshoz folyamodott, sürgetve, 
hogy a két kérelmező  közül annak, akit erre alkalmasabbnak talál, eszközölj e 
ki a nyomdai privilégiumot.7  E felirat megtételére Fuchs újabb kérelme adott 
okot, aki megelégelte az öt hónapos várakozást, ameddig „békességes t űrés-
sel" várta kérelmének megoldását, s újra a szabadkai városi tanácshoz for-
dult.8  „Íme, 5 hónapok múltak el a nélkül, hogy reményem teljesedett volna" 
- állapította meg Fuchs nem csekély keser űséggel, hozzáfűzve, hogy a 
helytartótanács késlekedéséb ől neki csak kára származik. 9  

Végül is a szerencse mégsem neki, hanem Bittermann Károlynak ked-
vezett. Fuchs János Adolfról még csupán annyit jegyeznénk meg, hogy egy 
szerteágazó nyomdászcsalád sarja volt. Ugyanis a szakirodalom több Fuchs 
nevű  nyomdászt tart számon, így Fuchs Józsefet Szatmáron,. Fuchs Lipótot 
Szolnokon, Fuchs Agostont Ujvidéken stb. 10  

(Folytatjuk) 
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KONCSOL LÁSZLÓ 

„ÖTÁGÚ SÍP"* 
A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEIRŐ L 

Nagy reménységek és megcsalatások idejét éljük e fordulat utáni években, 
s kétségeink gyors föloldását senkitől sem várhatjuk. Megbukott, egy utált 
államszövetség nyűgében tűz- és vértengerbe fúlt a királyi Magyarország 
naiv nemesi liberalizmusa, s Közép-Európa, ez az Átokföldje, egy szép elv s 
egy elnagyolt perforáció mentén rosszul szabott cserepekre hullott szét. 
Kaptuk aztán Nyugat-Európától Marx és Engels utópiáját, Kelet-Európától 
Lenint és Sztálint, ismét a Nyugattól Mussolinit és Hitlert, a vörös és barna 
eszméket, majd páncélosaikat és haláltáboraikat is, a Gestapót és az NKVD-t, 
Eichmannt és Beriját, a faj- és az osztálygy űlöletet s a gyűlölet tízmilliókat 
sírba-gázba ölő  mérgeit, amelyek immár, úgy látszik, örökre megfert őzték a 
lelkeket, legyőzőikét is, itt a bűzük a levegőben, Nyugaton is, nemcsak 
minálunk, a másság barbár gyűlöletét, s kaptuk a nyakunkba a második 
világháborút, majd a harmadikat (a hideget) is a kisebb-nagyobb forrókkal, 
kaptuk az 1956-os, majd az 1968-as árulást a Nyugattól, egymástól, szom-
szédjainktól, a vasfüggönyöket s az aknamez őket, a primitív, XIX. századi 
elvű  ipart és társadalomszerkezetet — egy lefojtott, leszorított, fejl ődéskép-
telen, az ellenfél főztjének morzsáin él ősködő  világrendszert, egy olyan 
szerkezetet, amely a térség történelmi elmaradottságát további évtizedekre 
tartósította. „Mert olyanokat éltünk meg, amire / ma sincs ige" — írta 92 éve 
született Illyésünk a Bartókban, 1955-ben, s tételét így fejlesztette tovább: 
„Picasso kétorrú haj adonai, / hatlábú ménjei / tudták volna csak eljajongani, 
/ végtatva kinyeríteni, / amit mi elviseltünk, emberek, / amit nem érthet, aki 
nem érte meg,/ amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már, / csak zene, zene, 
zene..." 

S most itt gubbasztunk, téblábolunk vagy futkosunk zavartan fel és alá, 
s tördeljük a kezünket, mert a fél Eurázsiát gúzsba köt ő  diktatúra bukásával 
nem az öröm, hanem a növekvő  félelem üli meg a lelkeket: a látszat-nemzet- 

* Még az év elején, a Magyar Kultúra Napján, január 21-én tartották meg 
Pozsonyban azt a nagyszabású rendezvényt, amelyet három évvel ezel ő tt Ötágú síp 
címmel indított útjára a Kőbányai Sörgyár Illyés Gyula Baráti Társasága. Mostanra 
nyolcágúvá terebélyesedett Illyés ötágú sípja, nyolc régió: Magyarország, Erdély, 
Kárpátalja, a Felvidék, a Muravidék, a Drávaszög, a Vajdaság és a nyugati régió 
magyar írói és költői vallottak a szülőföldről, a valóságos hazáról, illetve annak híján 
az illyési HAZA A MAGASBAN fogalmáról, a szellem szép magyar hazájáról. 

A pozsonyi rádió nagytermében a helyi Magyar Kulturális Központ, a CSEMA-
DOK, a Magyarok Világszövetsége és a kőbányai Illyés Gyula Baráti Társaság szer-
vezésében tizenheten vallottak a szül őföldről, többek között Csoóri Sándor, Czine 
Mihály, Tornai József, Sz őts Géza, Lászlóffy Csaba, Dobos László, T őzsér Árpád. 
Irodalmunkat Dudás Károly és Tari István képviselte. 

A bevezetőt Koncsol László neves szlovákiai magyar író és m űfordító tartotta. 
Szövegének közlését folyóiratunknak ajánlotta fel. (d. k) 
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köziség diktátumait nem a demokrácia, hanem az országoknak nevet adó, 
domináns nemzetek diktatúrája, a Nagy Testvér nyomására kialakított nem-
zetközi és etnikai látszatrendet nem az őszinte demokratikus jogrend teljes-
sége, hanem megannyi bunkós, géppisztolyos és parlamenti meg miniszteri 
jogfosztogatás váltotta föl. 

Vendégeink közül ki-ki jobban tudja nálunknál, milyen gondokkal kell 
otthon szembenéznie, mi itt csak a mi lelki terheinket soroljuk föl: a fordulat 
után elfogadott szlovák alkotmány s a nyelvtörvény jogainkat sérti, a köz-
igazgatási területek átszerkesztésének terve beolvasztásunkat hivatott szol-
gálni, az ún. alternatív iskolák koncepciója, amelyre a jöv ő  évi szlovák 
költségvetésből százmillió koronát különítettek el, úgyszólván — s immár 
sokadszor— magyar oktatási nyelvű  tanügyünk és emberhez méltó, modern 
társadalmi minőségünk fölszámolására, illetve gyors, három-négy nemzedé-
ken belül végrehajtható elszlovákosítására törekszik A gyakran szell őztetett 
helységnév-ügy s a személynevek dolga csak csúcsa a jéghegynek, csak két 
tünete annak a stratégiai tervnek, amelyet évtizedekkel korábban, lényegé-
ben már Trianon után itt is, mint valamennyi utódállamban, asszimilálásunk-
ra s ezzel a megszerzett területek véglegesítésére kidolgoztak, s folyamato-
san — hol rejtett, hol nyílt és durva taktikával, mindig a nemzetközi helyzet 
kínálta lehetőségek függvényében — működtetnek. Parlamenti képvisele-
tünk javaslatait figyelemre sem méltatják vagy gúnyos mosollyal nyugtáz-
zák, folyik a nyomásgyakorlás tömeggy űlésekkel és egy példátlan terje-
delmű, a második világháborút követő  évek s az 1968-as nyár szlovák pub-
licisztikai gyökereib ől sarjadt magyarellenes írói-újságírói és olvasói sajtó-
hadjárattal; a hazug, rágalmazó, mocskolódó és fenyeget ő  cikkek száma több 
ezerre rúg, fertőzésük köre és mélysége fölmérhetetlen, s hatásuk még akkor 
is több nemzedék gondolkodását uralná, ha ez a szennyes csatornákban 
csorgó mérgezett ár valami csoda folytán egyik napról a másikra elapadna. 
Nyugodtan minősíthetjük ezt a jelenséget a szlovák írástudók egy részének 
árulásaként, s csak az a tudat vigasztalhat bennünket némiképpen, hogy egy 
tisztultabb szlovák jöv ő  gyermekei szégyennel és megvetéssel gondolnak 
majd rájuk 

Ha most azt mondják, hölgyeim és uraim, s mondjátok, barátaim, hogy 
hallgassunk erről, mondjunk ünnepi, derűs igéket, mert végül is ünnep ez, 
a magyar szellemi egység ünnepe, ismét Illyés Bartókjának szavaival, 
klasszikusunk és minden igaz gondolkodó szellemében válaszolom: „S jo-
gunk van /— hisz halandók s életadók vagyunk —/ mindazzal szembenézni, 
/ mit elkerülni úgysem tudhatunk / Mert növeli, ki elfödi a bajt. / Lehetett" 
— folytatja Illyés —, „de már nem lehet, / hogy befogott füllel és eltakart / 
szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg / s majd szidjanak: nem segítette-
tek..." 

1969 novemberében Kondrót barátommal pár napot Budapesten töltöt-
tem, s vele és Tőzsérrel, aki szintén ott járt éppen, Csoóri Sándor kalauzolá-
sával fölmentünk Illyés házába; Kondrót egyebek közt a magyar bárd verse-
inek szlovák tolmácsolására készült. Illyés — hogy Bartókját parafrazáljam — 
megbecsült bennünket azzal, hogy fölfedte, ami neki fölfedetett, a jót, a 
rosszat, az erényt s a bűnt, elmondván, miként járt az ötvenes évek elején a 
pozsonyi és a prágai írók körében, hogy nemzeteink viszonyáról nyilatkoz-
zék. Hadd idézzem erről magát a Mestert, amiképpen e nyilvánvalóan mély 
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élményét Janics Kálmánunk könyvének el őszavában hét évvel a találkozá-
sunk után megfogalmazta: „A cseh és a magyar nép kapcsolatai valóban 
már-már testvériek voltak a múltban. Közös királyok, közös vallási mozgal-
mak. Ám testvériségről vagy csak barátságról beszélni inkább csak óhajkép-
pen lehetne, mintsem tényként. Ezt mondtam válaszul (ti. az Illyés el őtt szólt 
Vítezslav Nezval címére, K L. megj.), majd azt, hogy akiben őszinte ez avágy, 
annak őszintén kell szólnia arról is: lehet-e, és mikor lehet valóság abból a 
vágyból, hogy ha rögtön jó testvérek nem is, de valamikor legalább jó 
szomszédok legyünk? Erre vonatkozóan én — őszintén beszélve — nem 
közölhetek kedvező  hírt. Majd így folytattam: Magyarország viszonyát 
minden szomszédjával jó száz éve nem a barátság, hanem a gyanakvás, a 
feszültség jellemzi. Hovatovább végzetesen. De hisz ilyen állapot jellemezte 
az önök viszonyát is csaknem minden szomszédjukkal. Történetpszicholó-
giai következtetéseim szerint, ennek valamelyes föloldásához legalább száz 
év kell: a népek nehezen heverik ki a fert őzést is, a sebeket is. A tudati 
fertőzetet, a lelki sebeket. Ezzel vessünk számot, így készüljünk föl, ha csak 
megbeszélésére is annak, mi lehet a szellem embereinek teend ője, hogy 
legalább a kötelez ő  emberiesség légköre megvalósuljon; hogy emberileg 
— biztonságban és bizalomban — éljünk..." 

1919. január 1-jén közel 900 ezer magyart kapott virtuális adófizet ő  
polgárául a frissen összekovácsolt Csehszlovák Köztársaság, mely magát 
büszkén demokráciaként deklarálta, éltetvén is a polgári népuralom néhány 
fontos politikai gépezetét, ám velünk, magyarokkal szemben már a fönt 
említett beolvasztó stratégia szellemében kezdett eljárni. Állampolgársági 
törvénye a magyarok ezreit kényszerítette az ország elhagyására — ők is a 
vagonlakó és nyomortelepeken lézeng ő  állástalanok számát szaporították, 
az 1920-ban meghirdetett csehszlovák földreform magyarok tízezreit fosz-
totta meg kenyerétől, s csehek, morvák és szlovákok ezreit csábította a 
majorságainkban és pusztáinkon kialakított kolóniákra. Falvak százai és 
városok tucatjai szakadtak le a határ két oldalán évezredes éltet ő  környeze-
tükről, s indultak sorvadásnak, családok tízezrei szakadtak szét, a Szlovák 
Liga állami szláv iskolahálózatot telepített az ország magyar sávjába, s 
indított propagandát a magyar szül ők körében, s a csehszlovák állam bom-
lasztó és megkülönbözet ő  politikát folytatott a magyar egyházként kezelt 
református eklázsia hátrányára. A századfordulón a történelmi Magyaror-
szág a földrész leggyorsabban fejl ődő  országa lett, tudományának, m űszaki 
sikereinek, iparának és mez őgazdaságának teljesítményeire mind éberebben 
odafigyeltek, de a Trianon utáni határsávok fejl ődése visszaesett, majd a 
közép-európai országok perifériára sodródásával teljes ájulatba zuhant. Fal-
vaink kiürültek, infrastruktúrájuk alig fejl ődött, iskoláikat, papjaikat jórészt 
elvesztették, értelmiségük — ha volt — odahagyta őket, az ipartelepítés (köz-
ponti irányelvek szerint) a népesség etnikai föllazítását is céljának tekintette, 
a helyi munkaerőt északi, a fentit a kevés déli ipartelepre toborozván, s a 
városfejlesztés a szlovák betelepül ők lakásigényeit támogatta. 

Csak pár mondatban említem a második világháború után újjászerve-
zett Csehszlovákia magyarellenes politikájának összetev őit: mivel a velünk 
való teljes, vértelen leszámolást hirdette meg cáljául, az akkor mintegy 800 
ezres magyar tömböt minden állampolgári jogától megfosztotta, minden 
ingó és ingatlan vagyonát elkobzásra ítélte, állásából kizárta, anyanyelv ű  
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oktatását megszüntette, pedagógusait el űzte, sajtóját és könyvkiadását be-
tiltotta, a nyilvános helyeken elhangzott magyar beszédet tettleg szankcio-
nálta, Pozsonyból, mely földrajzi helyzeténél és etnikai környezeténél fogva 
mindig háromnyelvű  városként virágzott, Trianon után a magyar népesség 
egy részét, München után a cseheket és a zsidókat, 1945 után a németeket és 
a magyarokat söpörték ki, mondhatnánk, az utolsó lélekig, a régió egyik 
negatív jelképének is felfogható ötven kilóval, csaknem 50 ezer magyart a 
cseh—német határvidékre szállítottak, közel 80 ezret a lakosságcsere-egyez-
mény diktátumával Magyarországra dobtak át, helyükre pedig romániai és 
jugoszláviai, de legfőképpen magyarországi szlovákokat toboroztak, maguk 
adván meg ezzel a halálos döfést a trianoni határokkal három tömbbe osztott 
s meggyöngített alföldi szlovák nyelvszigetnek, a magyarok százezreit 
kényszerítették egzisztenciális terrorral az ún. reszlovakizálásra, arra, hogy 
nemzeti gyökereiket megtagadják. Olyan intézkedések voltak ezek, ame-
lyekre a régióban a történelmi Magyarország fennállása alatt külön-külön 
sem akadt példa, mert befogadó ország voltunk, s nemcsak a behívott, 
hanem a bemenekült etnikumok többségét is kiváltságokkal emeltük a ma-
gyar tömegek fölé. A szlovák—magyar határt másfél évtizedre lezárták, roko-
nok, szétszakított családtagok sem igen tudták egymást látogatni, s négy-öt 
évig minden magyar nyelv ű  oktatás szünetelt. 1949-ben megnyíltak az els ő  
magyar osztályok, majd 1950-ben az első  ilyen iskolák is, pedagógusképző  
tanfolyamok indultak s tanítóképz ő  intézet nyílt az elveszített kisebbségi 
oktatók ezreinek pótlására, ám az ilyen igényeket eleve alacsonyra állító és 
titkon nacionalista rendszer a magyar tanítási nyelv ű  középiskolákba s a 
felsőoktatásba fölvehet ők irányszámait úgy szabta meg, hogy értelmiségünk 
számaránya rendkívül alacsony lett: egy 1983-as statisztikai metszet szerint 
a szlovákiai fels őoktatási intézmények 4,3 százaléka volt magyar az optimális 
12 százalék helyett, s 1980-ban a szlovákiai magyarok 1,6 százalékának volt 
diplomája, szemben a csehek 3,9 s a szlovákok 3,8 százalékával. 

A szlovákiai magyar általános iskolai tanárképzést még a bukott rend-
szer utolsó éveiben elsorvasztották, s helyzete ma is megoldatlan. Leépítése 
már akkor a magyar kisebbségi tanügy fölszámolását készítette el ő, s a csak 
egy-két tárgy magyar nyelv ű  oktatásával számoló, ún. alternatív iskolák 
bevezetésével, ha sikerül meggyökereztetniük őket, célba is ér. Nyelvünket 
a nyelvtörvény s a területi átrendezés kizárja a közéletb ől, az alternatív 
iskolatípus kiszorítja az oktatásból, s ha ezt a folyamatot nem sikerül megál-
lítanunk, nyelvünk egy gyorsuló sorvadási folyamat során fölolvad a szlo-
vák idiómában. A bukott tervgazdálkodás korlátozó eszköze a „harmoniku-
san fejlett szocialista társadalom" formulájával az oktatási irányszámok 
rendszere volt, ma viszont a „magyar gettó" kifejezést halljuk a szlovák 
politika hangadóitól, mint ránk leselked ő  veszélyt, amelytől az új területi 
rendezéssel s az alternatív iskolákkal meg kell bennünket menteniük. Peda-
gógushiányunk már ma katasztrófával rémít, s az iskolák összevonásával, 
körzetesítésével, pedagógusaink megfélemlítésével, államrend őri eszközök-
kel és egyoldalú szlovák propagandával sikerült az oktatáspolitikának elér-
nie, hogy magyar gyermekeink egyharmada nem magyar tanítási nyelv ű  
iskolába jár, nyelve csökevényes, tudata zavart, magyar kultúrája már szlo-
vák és világkultúrája még nincs, s mivel elméje és az elsajátítandó ismeret-
anyag közé egy embertelen politika s a megtévesztett szül ők akaratából egy 

600 



idegén nyelv vasfüggönyét állították, képzési folyamata szervetlen és trau-
matizált. Magyar vidékeinken az államhatalom az egyházakra is fokozott 
ideológiai és rendőri nyomást gyakorolt, s a gyorsabb szekularizálódás meg 
az alcsony teológusi irányszámok közös hatására minden felekezetünk lel-
készhiánnyal küzd. A szlovákosításban, sajnos, a klérus is szerepet játszik: 
a szia ‘vák iskolákba járó magyar ajkú gyermekek hitoktatási nyelve is köte-
lezően a szlovák, s a tanulókkal magyarul foglalkozó plébánosokat a fels őség 
magyarosításban marasztalja el. Végül a falvaikat tömegével elhagyó ősla-
kosság helyére a pérók, olykor távoli pérók cigányai nyomulnak be, s civili-
zálódásuk esélyei a fordulatot követ ő  új helyzetben, amely munkanélküli-
séggel és teljes marginalizálódással sújtja őket, úgyszólván a végtelenbe 
tolódtak ki, s ez külön gondunk, a felelősség bennünket is terhel, mert 
egyfelől a mi statisztikai arányunkat javítják, kiemelked ő  egyedeik közénk 
illeszkednek be, másrészt statisztikai mutatóinkat rontják társadalmi és kri-
minalisztikai vonatkozásban. 

Ez dióhéjban a szlovákiai magyarok jelenlegi állapota, s a kép, mely itt 
kirajzolta magát, kétségtelenül szorongató. Egész közép-európai régiónk a 
modern civilizáció peremére vettetett, Keletr ő l odacibálták, Nyugatról oda-
tuszkolták, s a jövő  század értelmiségi Európájába, amelynek népessége a 
BBC tévé nemrég látott japán tárgyú dokumentumsorozata szerint, ha jól 
emlékszem, 30 százalékában szerez oklevelet a fels őoktatásban, mi a magunk 
arányosan fejletlen szocialista társadalmi képletével, az alig négyszázalékos 
cseh és szlovák s a két százalék alatti szlovákiai magyar értelmiségi ará-
nyunkkkal csak a legmegalázóbb szerepkörökben tudunk bealázatoskodni. 
De miközben ez a mi unalomig emlegetett „európai utunk" is problematikus, 
azt is meg kell kérdeznünk, hogy melyik Európába araszolgassunk a hosszú, 
két-három évtizedes, göröngyös-kátyús utakon. Van ugyanis észak-ír, baszk 
és korzikai terrorizmus, van egy maffia és egy camorra és van olasz és egyéb 
állami korrupció, van belga kérdés, van német, francia, olasz és angol neo-
nácizmus, mely erre is nyújtogatja csápjait megint egyszer, a sz őkék verik és 
gyilkolják a barnákat s a barnák válaszul — újabban Algéria területén — a 
szőkéket, s a nyugati szervezetek délszláv közönye nemcsak azért megbo-
csáthatatlan, mert tovább ömlik néhány gazember akaratából a vér, hanem 
azért is, mert másokat hasonló véres kalandokra bátoríthat. Ezért igaz ugyan, 
hogy a nyugati demokráciák sok alapkérdést megoldottak, nem volna pél-
dául kifogásunk a svájci franciák vagy olaszok s a finnországi svédek „get-
tój a" ellen, nekünk mégis az emberiség legszentebb álmodóinak legangya-
libb demokrácia-álmát kell éberen és konokul, az egy- és másnyelv ű  bátrak-
kal összhangban politikai, jogi, szellemi, gazdasági és kereskedelmi intézmé-
nyek elemeiből fölépítenünk. 

Elsősorban a régió demokráciáját, amelyben magyarok lévén legf őbb 
gondunk mégiscsak a magyar demokrácia mint jövend ő  biztonságunk és 
virágzásunk alapfeltétele marad. Az ötágú (hatágú) síp nemcsak irodalom, 
hanem a minden politikai határokon átnyúló magyar egység jelképe is. Már 
Illyés követelményként szabta meg, hogy a hangszer öt ágát össze kell 
hangolnunk, hogy játszani lehessen rajta. Szlovák barátaink ne féljenek ett ől 
a síptól, mert síp, bukolikus eszköz, pásztorhangszer, mint a fujara, amelyen 
magam is játszogattam, nemcsak jelképesen, m űfordítóként, hanem tényle-
gesen is, nem pedig harci kürt; ha sír, jó oka van rá. Aztán er ős Magyarország 
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nélkül nincs erős magyarság, amelybe a földm űvestől s a cigánytól a polgárig 
a lábszagával és művészetével, barbár citerájával és szintén barbár bartóki-
kurtági, zongoráj ával, ilyen és amolyan állami, keresztyén és zsidó ünnepe-
ivel mindenki beletartozik: hagyjunk fel végre az arcpirító ízetlenkedéssel, 
s tartsunk folyamatos, mély önvizsgálatot. Lássuk meg és tegyük szóvá a 
bántást, de sérelmeket ne hazudjunk, mert a rágalom haragot szít, s megtor-
lásért kiált. Nem óhajtjuk a párizsi határok revízióját, mit sem javítana a régió 
nyomorult állapotán, még kevésbé kapcsolatainkon, azt valljuk, amiért min-
dig is dolgoztunk, hogy nem egymás ellen, hanem egymással s egymásért 
kell politizálnunk a hajdan egységes és békés, de tragikusan szétvert Közép-
Európában, de ne róják föl nekünk, ha annyi történelmi borzalom után és 
annyi délszláv iszony közepette szót emelünk egymásért: nemcsak a közös 
múlt, nyelv, kultúra és szellem, s nemcsak a mindenki számára mindenkiért 
kötelező  szolidaritás, hanem a határokon átnyúló vérségi kötelékek is ezt 
parancsolják ránk. A délszláv vérengzés, a romániai polgárháború és sze-
génység, az ukrajnai nyomor nem belügy, mert következményeik terhét, a 
menekülteket, a segélyezést, a gazdaság és kereskedelem elsorvadását, a 
megnövekedett védelmi terheket, az eltévedt lövedékek, bombák és rakéták 
pusztításait, a bűnözés meg a rokoni gyász terheit a szomszédoknak, els ősor-
ban Magyarországnak kell viselnie. 

Azt mondtuk, hogy Átokföldje ez a régió; kevés híja van, hogy igazi 
pokollá váljék, de még kevesebb, hogy a béke és a nyugalom fölvirágzó 
szigetévé varázsoljuk. Az utóbbi esély alapföltétele, hogy az országok domi-
náns nemzetei ne nemzeti, hanem polgári demokráciákat építsenek, hogy 
végképp leszámoljanak az egynyelv ű  országok fasisztoid s az embertelensé-
get további évtizedekre vagy századokra tartósító álmáról, hogy történelmi 
lelkismeret-vizsgálatot tartva elhatárolják magukat a bukott államalakulatok 
és diktatúrák nemzeti politikájától, s hozzálássanak gondjaink (közös állam-
polgári ügyeink) megoldásához. A magyarság mindig félvállról tekintett 
peremvidékeire, ma is olyanformán kezeli őket; tudva ezt, új stratégiát kell 
kidolgoznunk, mert a rossz karban tartott, málladozó partokat, melyek 
tudvalevőleg az ártérben, a töltésen túl kanyarognak, elmossa a víz, elrontja 
a posvány. Kinek-kinek élnie kell a demokrácia itt és most adott fokának 
esélyeivel, s építkeznie kell; nemrég mondtam egy helyen, hadd hangozzék 
el itt is, hogy a maga terén minden magyarnak egy-egy kis Széchényi 
Ferenccé és Széchenyi Istvánná kell válnia, mert csak egy er ős gazdasági és 
művelődési intézményrendszer talajából sarjadhat er ős, virágzó magyar 
jövendő. Foggal-körömet meg kell védenünk anyanyelv ű  iskolahálózatun-
kat, létre kell hoznunk magyar egyetemünket, s vissza kell hódítanunk az 
egyharmadot a magyar iskolákba. Írók vagyunk, tegyük hát föl a kérdést 
íróilag is: magyar iskolák nélkül ki fog olvasni bennünket, s ki lép majd írói 
örökünkbe? Pártjaink, társadalmi csoportosulásaink és intézményeink 
hagyjanak föl a gyűlölködéssel; cselekv ő  versengést és építkezést óhajtunk 
látni gyűlölet és háborúság nélkül. Senki sem képes minden szerep betölté-
sére, minden gondolat végiggondolására, s nem vagy gazember, amiért nem 
úgy gondolkodsz és cselekszel, mint én, amiképpen valószín űleg én sem 
vagyok az, mert mésként, más feladatokon munkálkodom. Végül . fújja 
poloniusi tanácsát a négy vagy öt fiasíp az öregnek, a legöblösebbnek, amely 
felé ősi magyar muzsikánk ereszked ő  dallamai rendre alácsobognak, s 
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amelyben aztán elnyugszanak, s mely zenénk legtöbb felhangot rezegtet ő  
alaphangja, mert telt, er ős és mély, hogy hagyjon föl végre a nyavalygással 
és fanyalgással, az affektált panaszokkal, amikor mi innen, a gyepükön túli 
szorongattatásaink közül leginkább csak az ország tavaszi fölpezsdülését 
látjuk A kommunizmust csak könyvekből és tudósításokból ismert Nyugat-
Európában nincs-e szociális gond, nincs-e válság és egéb baj? A négy-öt 
fiasíp fürgébb és pattogóbb iramra, a balladák s az elhagyott dalai-
nak parlandói helyett tizenhatodos és szinkópás tánc-giustókra serkentené 
a mélabús alapsípot. Meg arra, hogy férfi és nő  az alapsíp honában szeresse 
egmást, tartson ki egymás mellett, szerelmük teremjen édes, b ő  és okos 
gyümölcsöket, nehogy az ország népe úgy járjon, mint az elaggott csillagok: 
lesz belőlük vörös óriás, majd fekete lyuk, mely mindent magába szippant. 

Végezetül barátaim ösztönzésének engedvén egy régi, talányos cser-
készdalunk nótájára a közelmúltban szereztem volt egy rövidke szöveget, s 
jónak látom, hogy e pozsonyi találkozónk részeseinek átnyújtsam szóban, 
szeretettel: 

FOHÁSZ 

Istenünk, erőt, 
bátor szívet adj, 
tiprott nemzeted 
végképp el ne hagyd. 

Ránk sok próba vár, 
Te végezted így. 
Igaz harcokon 
diadalra vígy. 

Óvd a Templomot, 
mentsd az iskolát 
s nyelvünk, földjeink 
tűzön-vízen át. 

Add, ha jő  a perc, 
s hozzád fölmegyünk, 
őseink között 
porladjon szívünk. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 114. 

Jugoszláv költők sorsáról ad áttekintést a magyar Lettre őszi számában Dubrav-
ka Ugrešić. A cikk mottóját Oszip Mandelstamtól kölcsönözte, s párhuzamot 
vont vele az egykori szovjet és a megszűnt jugoszláv irodalom között Mandels-
tam a harmincas években a személyi kultusz áldozata lett, Dubravka Ugreši ć  
meg kénytelen volt odahagyni a nemzeti megújulását ünnepl ő  Horvátországot, 
mert ő  változatlanul jugoszláv költőnek érezte magát, úgyhogy a változás után 
New Yorkig meg sem állt Ez az irodalmi jugoszlávság az ő  esetében még nem 
is olyan régen azt jelentette: „Zágrábban élni, de belgrádi kiadóval tárgyalni, s 
a könyvet Szarajevóban nyomtatni." S mindez persze fordítva is érvényes volt 
mindaddig, amíg a nemzeti elkülönülés véget nem vetett ennek az idillnek. 
Mostanára meg egyszerre nyitott lett a kérdés, hogy egy „Petrovi ć" mi legyen 
a megkülönböztetésnek ebben az állapotában, hiszen van bel őle bőven Zágráb-
ban meg Belgrádban is. Nevet változtasson a félreértések elkerülése végett? 
Legyen Kefke, Kufka vagy Kifke? — merül fel a keser ű  kérdés a szatíra nyugta-
lanító hangulatában az áldozat horvát, illetve szerb min ősítését követve. S 
közben csak úgy mellékesen szó esik arról, hogy Ivo Andri ć  višegradi em-
lékművét lerombolták, azét a Vi šegradét, amely éppen az ő  prózájában hívta fel 
magára a figyelmet, viszonzásul meg a horvátországi születés ű  szerb tudós, 
Nikola Tesla gospi ći szobrát döntötték le, és így tovább és így tovább. S hogy 
közben kölcsönösen ölik egymást, arról nem esik szó, hiszen a médiák éppen 
eleget közölnek róla. A kérdések szigorúan irodalmiak Dubravka Ugre šić  sza-
tírájában, ahogy „egyszerre mind Havelként mutatkoznak be, szerb, horvát, 
szlovén Havelként". Es ebben az általános változásban lázasan gyakorolják a 
rég elfelejtett műfajokat, harci dalokat, hazafias énekeket, s ugyanakkor Dub-
rovnik bombázásakor Milan Miliši ć  dubrovniki szerb költő  íróasztalnál ülve 
esett áldozatul, de attól még vidáman szavalhatj ékverseit az elkódorgott kisfiú 
kalandjairól. Mi pedig, a nemzetközi folyóirat olvasói csak csodálkozhatunk 
Dubravka Ugre šić  elfogulatlanságán, hogy ellenkez ő  előjellel meg sem említi a 
másik gyerekversek írójának, Radovan Karadži ćnak a nevét Mintha csak ebben 
volna a tragikus ellentmondás végzetessége. S nincs szava a nyugati világ 
közönyéről sem ., amely a semlegesség szent nevében elnézi, hogy valahol 
Boszniában a testvérnépek tovább irtják egymást Ehelyett hagyja változatlanul 
tűnődni a maga sorsán Petar Petrovi ćot, mint aki tudja, hogy ezzel nagyon is 
kifejező  a téma, amelyben egy történelmi fordulatnak ismertetésére vállalko-
zott, s így folytatja: „Hogy miért csak Petrovi ć  a hősünk? Tiszteletből. Ő  az, 
akinek az országa, Jugo-Atlantisz elt űnt." Önmagáról sem beszél Dubravka 
Ugrešić, pedig abban a szomorú ellentmondásban a volt és elmúlt jugoszláv 
irodalomban ő  is gyermekirodalommal aratott sikert, hiszen Kicsi láng című  
kötete — mint életrajzából kiderül — három kiadást ért meg. S éppen ezért a 
személyes tartózkodásért kell tárgyilagosságában az olvasónak. Mert mindezek 
után aligha lesz majd sikere vele horvát gyerekolvasói között. 
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Csontváry Kosztka Tivadar egy id őre megint magára vonja a magyar 
műbarátok figyelmét a boszniai háborúban lebombázott ötszáz éves híddal. 
Mert témát keresve ez a maga korában elátkozott fest ő  nem volt rest lemenni 
a Neretva völgyébe, hogy ezt a hidat a maga romantikus környezetével 
megörökítse. Talán nem is ment egészen idegenbe, hiszen a boszniai okku-
pád.ó idején magyar bakák is eljutottak abba a Spanyolviaszkországba, 
ahogy Tömörkény nevezte ezt az álomb ől született vidéket, hiszen jómaga 
is leszolgált ott egy darabot a katonaidejéb ől. És ez nem is volt az egyetlen 
híd, amelyet Csontváry megfestett; elment ő  még messzebbre, Názáretbe, 
Mária kútjához, ugyancsak egy híd tövében, mert meggy őződése szerint 
nem a művészi kifejezés a fontos, hanem a téma. És miután a századforduló 
idején nem volt még egy olyan kigúnyolt m űvész magyar honban, mint ő, 
hát nem volt rest elmenni Görögországba, hogy megfesse Taormina romjait, 
s azután meg Jeruzsálembe a siratófalhoz, s őt Libanonba is cédrust festeni, 
mert addig az sem létezett a magyar piktúrában. És mindezt addig elképzel-
hetetlenül hatalmas arányokban, úgyhogy képei el sem fértek egy egyszer ű  
szoba falán. Mindazonáltal volt egy kis kör, amelynek tagjai a megszállottak 
hitével álltak ki Csontváry alkotásai mellett, amikor pedig már Rippl-Rónay 
uralta a művészet mezőnyét, s az alföldi festők képei aratták a közönségsi-
kert. Ezek a francia impresszionisták utáni korszak megszólaltatóját látták 
Csontváryban. Mindenekel őtt egy fiatal építész, Gerlóczy Gedeon, akinek 
gazdag gyűjteménye maradt a különös m űvész alkotásaiból. És Lehel Fe-
renc, aki később könyvet írt róla meg Gulácsyról, aki az őrültek házában 
kötött ki. Érdekes ellentmondás viszont, hogy Ady és Babits folyóirata, a 
Nyugat, amely a modern irodalom fellegvára volt, nem állt ki Csontváry 
mellett. Sőt Farkas Zoltán, aki évtizedeken át kritikusa volt, még akkor is csak 
fenntartásokkal volt hajlandó, némileg elismerni Csontváry m űvészetét, 
amikor pedig az már korszakot jelentett a magyar piktúrában. Mert amikor 
tíz évvel Csontváry halála után, 1930-ban gyűjteményes kiállítással ünne-
pelték az Ernst Múzeumban a hatalmas hagyatékot, még mindig a torzításain 
és elrajzolásain talált fennakadni valót, s csak a cédrusokban vélt némi 
elismerést kifejezni. Mindennek ma már nyoma se maradt. Csontváryt egy 
új színvilág és álomélet művészének tekinti az átlagosan igényes m űbírálat 
is, szimbolumteremtő  elrajzolásainak izgalmas hangulatát tartja méltónak 
elismerésre. Így történhetett, hogy a kigúnyolt, mániákusságba üldözött 
szegény Csontváry ma a modern magyar képz őművészet képviselője. Nem-
zetközi kiállításokon az ő  képei láthatók, a Szentföldön születettek, meg a 
Tengerparti sétalovaglás. Mi meg a Mostari híd után, ahol minden a helyén van, 
s a háttérben a dzsámi jelzi Hercegovina különös táji szépségét, összehason-
líthatjuk Mária kútjának hídjával, mintha onnan vette volna felépítésének 
szerkezeti példáját. A mostari híd persze nemcsak őt inspirálta, motívuma 
minden bizonnyal megtalálható számos jugoszláv fest ő  képein is, de aligha 
így, a kompozíciónak ebben a távlatában, ahogy Csontváry látta, s tartotta 
érdemesnek megörökíteni, mint egy külön világ díszét és bizonyítékát. 
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BESZÉDES VALÉRIA 

SZABADKA MAGYAR LAKOSSÁGA 

1. BEVEZETŐ  

Szabadka az egykori Magyarország legnépesebb települései közé tarto-
zott: 1787-ben a hatodik, 1830-ban az ötödik, 1857-t ől kezdve egészen a 
Monarchia felbomlásáig az ország harmadik legnagyobb városa volt. 1  A 
XVIII. század végén még abszolút többségben voltak a bunyevácok, vagy 
ahogy ebben az időben nevezték őket, az illírek, dalmaták. Számuk 17 043, 
a magyaroké pedig 3024 volt. A XIX. közepére megváltozott az arány: a48 958 
lakos közül 29 858 tartotta magát magyarnak. 2  A város lakosainak 60 száza-
léka magyar, 30 százaléka bunyevác, 5 százaléka szerb volt, a maradék öt 
százalékot viszont zsidók, németek, cigányok, csehek képezték. Ez az arány 
csupán annyiban módosult az elmúlt id őszakban, hogy a magyarok száma 
csökkent, az ötvenes években már csak a város fele volt magyar. A legújabb 
népszámlálás adatai szerint az itt él ők 47 százaléka vallotta magát magyar-
nak? 

Dolgozatunkat azért kezdtük néhány statisztikai adattal, mert arra 
szeretnénk választ kapni, hogy az itt él ő  nem kevés magyar népesség kiala-
kított-e a többi alföldi városhoz, például Szegedhez, Debrecenhez vagy 
Kecskeméthez hasonlóan sajátos népi kultúrát. Beszélhetünk-e szabadkai 
„nemzetről", esetleg „civisekről" vagy — legyünk szerényebbek — néprajzi 
csoportról. Hogy eddig err ől nem sokat tudtunk, az csupán annak a követ-
kezménye, hogy nem volt a városban olyan néprajzos, aki e sajátosságokat 
számba vette volna. Vagy tényként kell elfogadnunk, hogy az itteni magyar-
ság népi kultúrájának nincsenek olyan elemei, amelyek alapján meghatároz-
hatnánk a jellegzetes szabadkai vonásokat. Ha valóban így van, akkor ezzel 
kapcsolatos véleményünket is kifejtjük. 

2. RÖVID TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

A város lakosságának vizsgálatakor néhány történelmi adatot is figye-
lembe kell vennünk, mert ezek szoros összefüggésben vannak az újabb kori 
fejlődéssel. Először 1391-ben említik a települést egy úriszéki okiratban. 
Május 7-én Losonczi István nacsói bán, Bodrog vármegye f őispánja ítélke-
zett a megye tolvajai, gonosztevői felett. Ilyen összefüggésben ítélkeznek 
Zabatkai Pataki László Agoston nev ű  jobbágya felett. A XV. században egyre 
gyakrabban megemlékeznek a településr ől. 1428-ban már királyi szabad 
helységként emlegetik. 1439-ben kerül a Hunyadi család birtokába. Mátyás 
király előbb édesanyjának, két évvel kés őbb 1464-ben Pongrácz Jánosnak 
adományozza, aki aztán — feleségével együtt — felépítteti a szabadkai várat. 
Pongrácz halála után a várnak változnak földesurai. El őbb Corvin Jánosé 
volt, majd Therek Imréé, halála után pedig fiának, Török Bálintnak lesz a 
birtoka. 

1526-ban, Szeged eleste után Szabadka sikeresen ellenáll a török ost-
romnak. Ebben az időben jelenik meg szerb, szlovák, bolgár és román 
paraszthadával Jovan Nenad, a Fekete ember, aki 10-12 000 f ős szabadcsapa- 
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tával rettegésben tartja a vidék nemességét. 1526-ban fejedelemséget szer-
vez, önmagát kikiáltja cárnak, székhelye pedig a szabadkai vár volt. A 
fejedelemség csupán néhány hónapig létezett, mert Török Bálint 1527 elején 
beveszi a várat, a cár Szegeden rendezkedik be, de a nyár közepén vereséget 
szenved az Arad megyei sz ődi mezőn. A legenda szerint maga Török Bálint 
vette fejét Tornyoson. 

Szabadka Buda elestével került török megszállás alá. A várban állandó 
katonai egység tartózkodott, melynek élén alkapitány állt. A török korszakból 
az 1578-ból származó defter igen értékes dokumentum, mert név szerint felso-
rolja a helység lakóit 52 katonaház volt és 48 polgári család élt itt Közülük 46 
fizetett harácsadót és földesúri járandóságot A polgári lakosok szerbek voltak 
Az általuk fizetett adóból kiderül, hogy a szabadkai a szegedi szandzsák legsze-
gényebb náhijája volt A lakosság ebben az id őben szerb volt, mert az itteni 
magyarok északra: Kecskemétre, Nagykörösre és Ceglédre menekültek 4  A 
törökök az elnéptelenedett településekre balkáni népeket telepítettek. A XVII. 
századi panaszos levelek alapján megállapíthatjuk, hogy szerbek mellett bunye-
vácok is éltek itt, s nagyarányú volt a vidéken az állattartás. Ezeket a leveleket 
az itteni jobbágyok küldték Koháry István füleki várkapitánynak. 5  1662-ban a 
dalmata lakossága törökök adóztatása el ől a szegedi konventba menekült, s ott 
fél évig a szegedi atyák oltalmában volt 

1668 októberében szabadul fel a város, s elkezd ődik újkori történelme. 
A felszabadulás után 1743-ig tart a harár őrvidék korszaka, ezután kerül a 
vármegye joghatósága alá kamarai mez ővárosként. 1760-tól folyamatosan 
kérik a városatyák a királyn őtől, hogy végre Szabadka is elnyerje a szabad-
királyi városi jogot, de ennek kieszközlése csaknem húsz év kemény mun-
kájába került a városnak, mert sem ipara, sem kereskedelme nem volt. 
1779-ben végre megkapta ezt a rangot, s ekkor indult el a gazdasági és a 
kulturális fejlődés útján. Az ezt követő  két évszázadban a város történetét a 
nagy történelmi korszakok határozták meg: a napóleoni háborúk, a 48-as 
forradalom és szabadságharc, a szerb Vaj daság, a kiegyezés, az els ő  és a 
második világháború. Rendszer- és határváltozások történtek. Ezek befolyá-
solására nem sok esélyük volt az ittenieknek, még akkor sem, ha a mostani 
történészek az 1918. november 27-i Népszkupstinának nagy jelent őséget 
tulajdonítanak, a népakarat beteljesülését látják benne. 

3. A VÁROS NÉPESSÉGE 

A középkori település fontos útvonal, a Káliz út mentén keletkezett, 
egynapi járásnyira a szegedi hajókiköt őtől. A középkori lakosokról keveset 
tudunk. A másfél évszázados török hódoltság alatt a lakosság kicserél ődött, 
a magyarok helyébe el őbb szerbek, később bunyevácok költöztek. Mint már 
említettük, az 1578-as defter szerint a város polgári lakosságát 48 család 
képezte. Ezek földműveléssel foglakoztak, s bizonyos fokú helyi önkor-
mányzatuk is volt. A falu bírói teendőit Mata Radosav látta el. A település 
egy része nagycsaládi szervezetben élt. Az egyik családban 9 testvér gazdál-
kodott együtt a családf ővel. Az említett okiratból kiderül, hogy egy apa 25 
felnőtt fiúgyermekével lakott Az összeírás kizárólag szláv neveket tartal-
maz. Néhány család leszármazottja még napjainkban is itt él. 6  
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A későbbi kimutatások a lakosság növekedéséről tanúskodnak. Két 
évvel később még egy család költözik a városba. 1590-ben 63 családf őről név 
nélkül emlékeznek meg az okiratok. 

Tömegesen 1668-ban települnek le itt a szerbek, err ől egy 1775-ben 
keletkezett kérvényükben tesznek említést, a bunyevácok pedig 1687-ben 
érkeznek nagyobb számban a városba. Már ebben az esztend őben elkezdik 
vezetni az anyakönyveket, amelyek alapján megállapíthatjuk, hogy a kato-
likus lakosság nagyobb része bunyevác volt. Magyarok is éltek itt, mert 
magyar neveket is találunk a keresztszül ők között az anyakönyvben. 1687-
ben Horváth János és Kovács Lukács volt keresztapa. A következ ő  esz-
tendőkben is folyamatosan olvashatók magyar családnevek.? Ezek szárma-
zási helyéről szinte semmit sem tudunk. Csupán néhányukról tudjuk, hon-
nan érkeztek. Szabó János és István Bihar vármegyéb ől, Szabó Pál pedig 
Gyöngyösről jött. 

1746-ban 15 kecskeméti családot fogadott be a város a kiköltözött szerb . 

katonák helyébe, akik a hátárőrvidék feloszlatása és az elvesztett privilégi-
umaik miatt hagyták el Szabadkát. A tizenöt kecskeméti gazda magával 
hozta jószágát is; erről pontos kimutást küldtek a városi tanácsnak. A lete-
lepülni szándékozók között a szegényebbek voltak többen, két család azon-
ban kifejezetten gazdag lehetett. Egy család kivételével mindegyiknek volt 
igavonó ökre és hozzávaló felszerelése. A többi lábasjószág száma családon-
ként változott. Balog Andrásnak 100 gulyája, 200 juha, 15 disznaja, Horváth 
Jánosnak 30 gulyája, 160 juha, 27 disznaja, Lukács Györgynek 70 gulyája,155 
juha, 27 disznaja, Ujvári Mihálynak 73 gulyája, 200 birkája, 50 disznaja, Lökös 
Ambrusnak 36 gulyája, 30 juha, 7 disznaja, Hévizi Ambrusnak 130 gulyája és 
150 juha, Tóth Istvánnak 1 tehene, Tóth Istvánnak 16 gulyája, 50 juha, Berta 
Györgynek 16 gulyája és 50 birkája, Tóth Györgynek 18 gulyája, Dózsai 
Mihálynak 21 gulyája, Vincze Mihálynak 18 gulyája, Tóth Mihálynak 18 
gulyája, Tóth Jánosnak pedig 100 gulyája, 200 juha és 3 disznaja volt. A 
tizenöt család 552 gulyát, 1340 juhot és 154 disznót hozott magával. 8  

Az 1748-as adóösszeírásban 38 újabb magyar család nevét olvashatjuk 
részletes kimutatással vagyoni helyzetükr ől. A 38 új jövevény közül csak egy 
volt iparos: Varga György cipész. A kimutatásban a korábbi idetelepül ők között 
60 magyar származású, öt közülük iparos. 9  A származási helyet még az újannan 
érkezők esetében sem tünteti fel a kimutatás. Az adóösszeírás alapján körülbelül 
százra tehető  a XVIII. század közepén a magyar családok száma. 

1755-ben a helybéli magyarok beadvánnyal fordultak a városi tanács-
hoz. Panaszukban arra hivatkoztak, hogy csaknem 200 család lakik a város-
ban, akik Kecskemétről, Szegedről, Csongrádból és más távolabbi vidékről 
költözködtek ide és nem érvényesíthetik jogaikat, nem adnak nekik jó 
minőségű  földet, nincs elég képviselőjük a magisztrátusban, a közigazgatás-
ban és az esküdtek között, sokszor igazságtalanul megbüntetik őket, elvet-
ték földjeiket, több tizedet szednek be t őlük, mint a bunyevácoktól, Nagy 
Gáspárt igazságtalanul büntették meg a bor kiméréséért, és túl nagy terheket 
rónak rájuk a szállításokkor. A városi magisztrátus a panaszt elutasította és 
megtiltotta a magyarok gyülekezését. 10  

A beadvány több szempontból is érdekes számunkra, hiszen már 200 
családról tesz említést, másrészt arra is utal, hogy honnan települtek ide. Egy 
évtized alatt csaknem megduplázódott a családok száma, a panaszosok nem 
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túloztak, hiszen az 1765-ös összeírás szerint már 210 magyar család élt a 
városban. Közülük 19-ben egy háztartásban maradt az apa feln őtt fiával, két 
család esetében 4 feln őtt gyermek, egy család esetében pedig 5 gazda élt 
együtt. Ezek a nagycsaládi szervezetek tovább növelték a lakosság számát. 
A XVIII. század végén ez a családforma az itteni magyarok körében nemigen 
volt elterjedt, ezzel szemben a bunyevác családok jelent ős része így élt. A 
kiscsalád azonban az ő  esetükben is gyakoribb volt. A háztartások számának 
folyamatos növekedése Szabadkán nem mindig járt a népesség gyarapodá-
sával, mert a nagycsaládi szervezet felbomlása folyamatos jelenség volta XX. 
század kezdetéig. 

Az összeírásban külön vezették a 220 házatlan zsellért. Ezek fele magyar 
volt. Szabadkán ekkor 9556-an éltek. 11  1765-ben házanként írták össze az 
adózókat. Ennek alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a magyar családok 
többé-kevésbé egy tömbben éltek. Rendszerint 10-15 ház volt magyar gazda 
tulajdonában, majd ugyanígy következtek, természetesen lényegesen na-
gyobb számban, a bunyevácok. 

(Folytatjuk) 

JEGYZETEK 
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János Horvátczki (?) Farkas Istók, Sipos Gyurka, Lakatos Borbála; 1721 — Heged űs 
László, Hegedűs Istók, Hegedűs Péter, Németi János; 1722 — Szabó Pál, Balás János, 
Nagy György; 1723 — Páldiák Márton, Magyar László, Magyar János, Molnár György, 
Juhász István, Takács István; 1724 — Korponay Mátyás, Halász Márton, Szegedi Jakab; 
1725 — Macurka, Balogh; 1726 — Pintér, Kiss, 1728 — Mészáros, Seb ők, Bajdosi; 1729 — 
Bártfai, Hajós, Dobos, Lengyel, Szurok, Bodor, Püspöki; 1730 — Debeli Margit; 1731—
Varga, Veres, Váczi, Pajkos; 1732 — Sós, Kender, Rakonczai, Szepesi; 1733 — Szabados, 
Vizi József, Galambos; Ződi. A szerző  1717 után csak az újonnan jelentkez ő  családne-
veket közli monográfiájában. A Kovács családnév vonatkozhatott az itt él ő  bunyevá-
cokra is, a Horváczkiak később magyarosodtak el. A Debeli Margit valószínűleg 
ragadványnév és nem magyar a visel ője. A Lippai Anna (Lipovszka) feltehet őleg. 
szlovák volt. 

Történelmi Levéltár, Szabadka: F:261 2/1746 (továbbiakban TLSz) 
Gombár János, Ökrös Istók, Ivan Csiszár, Josephus Vizi, Kiss János, Baranyai 

Misko, Janco Szabo deffect, Vörös Miska, Gyurkó Buzás, Rácz Peti, Jancsi Nyuzó, 
Sereghi János, Árva Jáns, Gyuro Szekerus, Raczkó András, Nikolaus Szakmeiszter, 
Balog András, Horváth János, Tamasi Pál, Balogh Gergel, Levai Mathias, Berkes 
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Ferencz, Antalos Mihal, Vincze Mihal, Mészáros Imre, Kiss János, Gulyás Mihál, Berta 
György, Dósai Mihal, Thott Matias, Seres Nagy István, Virág Mathias, Farkas János, 
Fejes Marton, Biro György, Fekete János, Nagy István, Mészáros László, Henyér 
András, Farkas Mihal, Moka Pál, Gorotva Mihal, Varga György, Kovács Tamás, Csor-
dás János, Nagy Gábor, Borsodi Mihal, Pall Istvan, Csorba János, Dense Tamás, 
Dobolka András, Meleg István. Az 1748-as összeírásból mi választottuk ki a magyar 
neveket. Az eredeti jegyzék szerint a 423. sorszámtól a 470.-ig a magyar lakosokat írták 
össze, a nevek alapján a 423. sorszám előtt mi 15 magyar lakos nevét válogattuk ki. Az 
összeírásban a 461.-től feltüntetett családnevek sem magyarok, hanem bunyevácok. 
Magyar. 1991.b. 149-189. 

Történelmi Levéltár, Szabadka, F: 272 protokoll 1755. 488. lap. 
Lukács Ignyác, Csőr János, Kis János, Nagy András, Király Mattyás, Tóth 

János, Szabó Józseff, Danko János, Udvardy István, Csaky Laczko, Janik János, Skora 
János, Takács György, Fejes Antal, Kováts Imre, Tyuklább Miska, Tóth László, Színás 
János, Blax Szabó, Morvay András, Péntér Miska, Szánás János, Híres Máttyas, 
Buydos Mato, Szivós Istók, Csonka Jancsi, Szilágyy Istók, Antun Takács, Horváth 
Misko, Bartal György, Janko Kollar, Kovács András, Kemány Mattyás, Takács Mártony, 
Bene Gyurka, Thóth Istók, Josko Varga, Andria Sebok, Kiss János, Szalay Andras, 
Horváth Joska, Misko Nagy Istvan, Szalay Ferencz, Gocsmány Imre, Mészáros And-
rás, Csonka Janko, Barta János, Kolay János, Bertok János, Seregi János, Kollar Janko, 
Matyok Rostás, Janko Paprika, Kováts Mate, Kocsó Janko, Kollár András, Farkas 
Mihály, Vörös János, Gáll Jóska, Fábián János, Szabó János, Balog Jánosni, Thóth 
Gyurka, Szabó János, Nagy Istók, Hornyak Antun, Mészáros István, Kováts Jakabb, 
Kiss Jakabb, Kormán Istók, Haynal Ferenc, Molnár Gergely, Thóth Mihály, Getvay 
György, Haydu Miska, Dudas Miska, Zenko Jóska, Albert István, Viczei Miska, Tikacs 
Miska, Komár Marczi, Gyuro Szekerus, Jancsika Fazékas, Ivan Rácz, Tóth Mártony, 
Péntér János, Kiss Palkó, Tóth Palkó, Ovary János, Kovacs Pall, Horváth Albert, Takács 
Mártony, Ürge János, Pastor Jóska, Nagy Páll, Varga János, Sz őke János, Olay István, 
Füleky György, Detray Pall, Balog Gergely, Nagy György, Kalló János, Czinder István, 
Vörös Mihály, Nagy Balás, Takács Mihály, Lukács Mihály, Vörös Istók, Molnár Maty-
kó, Kovátcs Matyás, Nagy András, Detky Benedek, Magyar Páll, Csákó János, Mészá-
ros Jakabb, Kováts Istvan, Molnár János, Romoda Mihály, Takács Palkó, Cinege 
Gyurka, Keresztes Ferencz, Vörös Mihály, Szencsik János, Péntér Miska, Dossay 
György, Tamassi Pall, Sogor János, Harmath Ferencz, Szaz Istvan, Kanász Mihály, 
Kovács Tamás, Horváth István, Péntér Gyurka, Pett ő  Ferencz, Ujjházy Kováts János, 
Hegedűs György, Kováts Ádám, Sogor István, Németh János, Franciscus Csaky, 
Joannes Horváth, Stephanus Jónás, Stephani Thoth Uxor, Francuscus Berkes, Jakobus 
Horváth, Michael Csikos, Franciscus Oslay, Franciscus Csaky Senior, Michael Gall, 
Martinus Mészáros, Paulus Trenchényi, Franciscus Belárdy, Josephus Vizy, Georgius 
Huszta, Georgius Bodor, Michael Nagy, Matthias Szabó, Stephanus Fejes, Franciscus 
Biró, Nicolaus Szaghmayster, Georgius Bodor, Michael Nagy, Matthias Szabó, Fran-
ciscus Bíró, Georgius Szabó, Andreas Almasy, Michael Hornak, Barbara Füleky, 
Michael Kiss, Andreas Halasy, Adamus Berkes, Stepanus Nagy Szalonas, Andreas 
Varga, Franciscus Szalay, Martinus Nagy, Franciscus Szabó, Martinus Tallos, Orosz 
Mattyás, Josephus Sipos, Gasparus Nagy, Michael Tóth, Josephus Thóth, Stephanus 
Balazs, Joanes Kiss alias Torma, Joanes Nagy, Joannes Csányi, Martinus Thóth, 
Josepus Gergely, Kencell Ferencz, Stephanus Rozgonyi, Josephus Levay, Georgius 
Ordegh, Johanes Tóth, Joanes Horváth, Dosay Mihaly, Szebenyi István, Szakács 
György, Stephanus Ördegh, Joannes Szabó, Joannes Nagy, Thomas K ővágó, Georgi-
us Szabó, Michael Kováts, Joannes Végh, Kovács János, Michael Garray, Josephus 
Köncöl, Jakobus Nagy, Berkess György, Stephanus Kormányos, Martinus Kecskés, 
Emericus Kiss, Martinus Kovács, Michael Kovács, Sara Orosz, Joanes Nagy. 

A magyar házatlan zsellérek: Tanács Gyuró, Szérf ű  Jankó, Jankó Juhász, János 
Kocsis, Kiss János, Jankó Horváth, András Molnár, Vaczy István, Thóth Jóska, Ilia 
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Szilágyi, Nagy Mattyas, Tóth István, Heged űs András, Nagy György, Horváth Joska, 
András Thóth, Kesserű  Ferencz, Tóth Gyurka, Bida Mihály, Havár Gyurka, Kormány 
Rókus, Berényi Mihály, Virágh Joseff, Föd ő  János, Balogh Mihály, Kiss Mihály, Kováts 
János, Varga György, Horváth Mátyás, Tákáts András, Varnyu Gyurka, Nagy István, 
Pelva János, Kováts Páll, Thóth Laczko, Zug Ferenc, Nagy Matyás, Gergely Páll, Thóth 
János, Lukács Páll, Kováts György, Molnár András, Nagy Péter, Haraszty János, Fodor 
János, Miskoczy András, Kováts István, Heged űs Mattyás, Miskoczy Istók, Csontos 
János, Janko Kovács, Béress Páll, Venczell Rósa, Horváth János, Halász Mihály, Thóth 
Jánoss, Horváth Jakabb, Gyócsoy Tamás, Csorba Ferencz, Németh György, Anna 
Rigó, Biztrianczky Mattyas, Josephus Kovács, Joanes Juhász, Elisabeth Csikos, Roz-
gonyi Mártony, Elisabeth Nagy, Helenna Uarga, Matthias Farago, Michel Homok, 
Martinus Komar, Georgius Palinkas, Andreas Ordegh, Georgius Bíró, Magdalena 
Tárnoky, Stephanus Karácsonyi, Elisabeth Betyár,Ignatius Lakatos, Georgius Thóth, 
Chatarina Gilicze, Georgius Hornik, Sülley Mihály, Michael Borsody, Stephanus 
Kováts, Martinus Szálkay, Misko Kovács, Josephus Gábor, Elisabetha Varga, Demet-
rius Juhász, Andreas Szalay, Adamus Nagy, Joanes Kovács, Anna Bacsay, Michael 
Nagy, Joannes Pálinkás, András Molnár, Maria Vincze, Anna Dudás, Stephanus 
Támasy, Marinus Németh, Stephanus Szép, Georgius Juhász, Josephus Ordegh, 
Andreas Bertha, Andreas Hávizy, Stephanus Seleyem, Petrus Kovács, Georgius Páll, 
Andreas Lengyelt, Andreas Csikos, Ambrosius Henyél, Adamus Molnár, Martinus 
Horváth, Georgius Ambrus, Chatarina Thóth, Franciscus Z ődy, Petrus Gattyás, Mar-
tinus Vékedy, Martinus Bezzeg. 

Az összeírásból mi válogattuk ki a magyarokat. Házanként írták össze a lakókat, 
ezt követtük mi is, ezért nem szedtük bet űrendbe a neveket. Magyar 1991. c. 191-234. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

SZEPTEMBERI ÉS OKTÓBERI ÉLETRAJZI KALAUZ 

BERÉNYI ANTAL 
(Almás, eszéki járás, 1774. szeptember 7. — Bajsa, 1835 körül) 

Emberünk bácskai falusi borbély volt, a XVIII. század végén és a XIX. 
század első  harmadában űzte mesterségét Bajsán, a Vojnitsok és a Zákók 
egykori birodalmában. Beaumarchais, ahíres francia színm űíró korában nőtt 
fel, aki A sevillai borbély (a 24 éves Rossini 1816-ban ennek alapján írta meg 
operáját) és a Figaro házassága (Mozart-opera 1786-bál) című  nagy sikerű  
vígjátékával mintegy emléket állított az egyszerű, józan, csipkelődő  humorú 
borbélymestereknek. Hősünk is talán egy ilyen „népfi" lehetett, bár nem 
emelkedett ki különösképpen a falusi felcserek sokaságából, más tekintetben 
sem vette szárnyaira a hírnév, de dolgát közmegelégedésre végezte, ami 
alighanem elegendő  ahhoz, hogy rovatunk kiemelje a névtelenségb ől. 

Egyik levéltárosunk könyvéb ől (Gašpar Ulmer: Posed Bajša, spahije i 
kmetovi, 1751 -1849) tudjuk, hogy 1796-ban telepedett le a faluban, s húsz év 
múltán, 1816-ban hivatalosan is községi kirurgus lett: szolgáltatásaiért éven-
te ötven forintot és két mér ő  búzát kapott az elöljáróságtól. 

Mi volt a dolga egy falusi kirurgusnak? Egy 1583-ban keltezett céhlevél 
így határozta meg a borbélymesterek teend őit: „Tudgyon orvosolni olyan 
nyavalyákat, amelyek gyógyítása az ő  mesterségéhez illik, azaz tudgyon 
sebeket és fakadékokat gyógyítani, tudgyon fogat kivonnia, tudgyon szé-
pen eret vágnia. tudgyon megtört csontokat összeforrasztania, tudgyon 
kimenyült tagokat helyére állítania, tudgyon kelevényeket és külömb-kü-
lömbféle daganatokat meggyógyítani, tudgyon ken ő  ireket jól csinálnia." 

Munkakörük két évszázada múltán sem változott, a borbélyság elvá-
laszthatatlan volt a sebészkedést ől, a német Feldscher nyomán felcsernek 
nevezték őket. Az egészségvédelem korszerűsödésével azonban mestersé-
gük űzését egyre több feltételhez kötötték. Mária Terézia óta csak úgyneve-
zett külgyógyászok lehettek, a belgyógyászattól eltiltották őket. 1755-től 
kötelező  sebészeti vizsgát írtak el ő  részükre, 1761-től pedig már csak vizsgá-
zott kirurgosokat vettek fel a borbélycéhekbe. 

Nos, Berényi Antal már ilyen „diplomás" felcser volt, ennek alapján 
nevezhették ki Bajsa kirurgusává. Ha hinni lehet annak az egy-két fennma-
radt adatnak, akkor nagy szakértelemmel végezte az érvágást, a foghúzást, 
kezelte a nyílt sebeket és a csonttörést, sebészi beavatkozással távolította el 
a keléseket és a daganatokat, ha minden kötél szakadt, az üszkösöd ő  végta-
gokat amputálta. O volt egyúttal a falusi halottkém is, a nagy epidémiák 
idején pedig a „járványorvos 

Jóllehet a belgyógyászat gyakorlata tiltva volt, a falu lakói mégis nála 
kerestek orvoslást, ha valamilyen bajuk volt, s ő  ki is segítette őket, mivel-
hogy receptkönyvében mindenfajta betegségre volt gyógyír. Kézi gyógy-
szertára tele volt ken őcsökkel, tapaszokkal, porokkal, gyógyfüvekkel. Kü-
lönféle aqua vitaéket is kínált eladásra: f űszeres borokat, illatosított pálin-
kákat, ezeket maga is kedvelte, természetes állapoitban is, úgyhogy a rossz 
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nyelvek szerint a sebeket olykor leheletével fert őtlenítette. Olykor persze a 
borbélymesterséget is űzte, de csak módjával, mert szolgálatait az itteni 
emberek is csak ritkábban vették igénybe, egy korabeli vallomás szerint 
leginkább csak akkor, „amikor vagy víg ünnepeket akarunk ülni, vagy 
pompás vendégségbe hívattatunk, gyakortább ollyankor verettyük szaká-
lunkat, s nyirettyük hajunkat". 

Berényi Antal nem élhetett rosszul mesterségéb ől, mivel réztányéros 
háza a falu központjában volt: a községháza mellett, utána a jegyz ői lak 
következett. A páciensek már akkor is tudták, hogy „a doctor erszényét 
arannyal kell tömni, a borbély kezét pedig ezüsttel kell kenni..." 

BALÁZS JANIKA 
(Lukácsfalva, 1925. szeptember 10. — Újvidék, 1988. november 10.) 

A cigánysors legaljáról küzdötte fel magát: apja vándormuzsikus volt, 
az egyik falusi kocsmától a másikig kóborgott. Az apró termet ű, férfikorára 
gömböc alakúvá terebélyesedett fiát hatéves korában vette maga mellé 
inasnak, amikor már a becsei Kisgazda Körben muzsikált, de igazi mestere 
egy másik helybeli volt, Hevesi Dezső, s részben Piros Mátyás is, aki kés őbb 
híres szabadkai prímás lett. Ők hegedülni tanították, a tehetséges gyerek 
azonban inkább a tamburához vonzódott. Ez a perzsa eredet ű , fakanál alakú 
pengetős hangszer a középkorban terjedt el Indiában és a Kaukázusban, arab 
közvetítéssel pedig a XIII. században Spanyolországba, a XV. században 
viszont Olaszországba került. A Balkánon a török korban a délszlávok 
nemzeti hangszere lett, az els ő  zenekarok azonban csak a múlt században 
alakultak; a zenetörténet szerint az els ő  tamburaegyüttest Pajo Kolari ć  hozta 
létre Eszéken 1847-ben. 

Balázs Janika korai érdekl ődésére anyja figyelt fel, s ösztönszer űen fia 
mellé állt. Amikor hírül vette, hogy a szomszédos Bácsföldváron valaki 
tamburáját árulja, fiával együtt, aki még az iskoláskort sem érte el, odauta-
zott, megvette neki, mire a gyerek, a Bácsföldvár—Becse között közleked ő  
vonaton kipengette a Boci, boci tarka-féle dalokat, ami kiváltotta az utazó-
közönség tetszését, s pénzt nyomtak a purdé markába. „Nyolc dinár — egy 
jó napszám — gyűlt össze, ez volt az első  keresetem" — mesélte később nem 
kis elérzékenyedéssel, a legendateremtés kényszerét ől is hajtva. 

A sora végül is úgy alakult, mint a mesében: a füstös falusi és kisvárosi 
kocsmákból, néhány közbees ő  lépcső  után, eljutott három kontinens nagy-
városainak fényes hangversenytermeibe. 

A nagy fordulat 1962-ben következett be, amikor héttagú zenekarával 
együtt az Ujvidéki Rádió állandó jelleggel szerz ődtette. Ekkor, zeneiskolai 
képesítés nélkül, koncertmester lett bel őle, de valójában azt csinálta, mint 
korábban: a tambura mestereként vezette a j átékot és a szólórészeket játszot-
ta nagy elmélyültséggel, szívhez szólóan. Már akkor sem volt ismeretlen, de 
ettől kezdve már nyílegyenes út vezetett a szórakoztató muzsika csúcsai felé. 
Mindent elért, amit egy kávéházi zenész elérhet! Egyik titka az volt, hogy 
kitűnően tudott alkalmazkodni a közönség ízléséhez, a délszláv muzsika 
elemei még magyar nófáiból is kicsengtek. A tamburások koronázatlan 
királyának tartották, ez azonban fordítva is érvényes volt: a kiskirályok és 
nagy fejedelmek muzsikusa volt, az elnökök, igazgatók, miniszterek ked- 
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vence. De a nagyközönség számára is elérhet ő  volt: a péterváradi vár tera-
szán és termében csaknem minden este asztaltól asztalig járt, hangulatot 
teremtve. 

A rádió hullámai révén bekerült minden házba, kedves vendége volt 
mindazoknak, akik szerették az effajta muzsikát, az édes-bús, szentimentá-
lisan vagy duhajkodóan csengő  cifrázást, az eredeti népdalt és népinek 
mondott műdalt. Tagadhatatlan, hogy közönségét el tudta kápráztatni, hul-
lámzásba tudta hozni érzelmeit. Muzsikáját egyszer „mennyei harangszó-
nak" nevezte. 

Népszerűségét a film (a legjobb jugoszláv filmben, a Tollszedőkben az ő  
muzsikája csendül fel), a televízió, a videorecorder, a lemezek sokasága csak 
öregbítette, gyakori külföldi vendégszereplései pedig növelték tekintélyét. 
Sikeres pályafutásának 40. évfordulóját 1985 novemberében nagyszabású 
koncerttel ünnepelték meg az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban. A hang-
verseny felvett anyagát — természetesen a tévé is egyenesben közvetítette — 
két nagylemezt tartalmazó albuma örökítette meg, mintegy összegezve azt 
is, hogy munkássága során ezen a többnemzetiség ű  vidéken nem többfajta 
repertoárt játszott, hanem valamilyen összevont, „nemzetközösített" reper-
toárt, a délszláv muzsika átfed ő  hatásával. A nagylemez megjelenését már 
nem érte meg: a ruganyos szaruból faragott „ver ője" kiesett a kezéb ől... 

SULHÓF JÓZSEF 
(Szabadka, 1905. szeptember 24. — Újvidék, 1970. április 12.) 

Az Életrajzi Lexikon harmadik, kiegészít ő  kötete jugoszláviai magyar 
íróként, műfordítóként jegyzi Sulhóf Józsefet. A meghatározás persze nem 
pontatlan, annál kevésbé, mert a szócikkben elegend ő  utalást találunk arra, 
hogy az újságírás tartományából közelítette meg az irodalom tájait, mint sok 
más magyar író is. Megemlékezésünkkel az éremnek pont ezt a másik oldalát 
szeretnénk megvilágítani, mintegy visszapörölve őt az újságírásnak, illetve 
pontosabban: egyformajelent őséget tulajdonítani mind literális, mind zsur-
nalisztikai tevékenységének. Sulhóf József ugyanis mindenekel őtt újságíró 
volt, a napi események buzgó krónikása és magyarázója, s irodalmi munkás-
ságában is az újságírás jó és rossz jegyeivel t űnt ki. 

Ujságírói karrierjét — az érettségi, a németországi újságíró-iskolákban 
töltött néhány hónap után — szül ővárosában kezdte 1927-ben a szabadkai 
Hírlapnál, de csakhamar átpártolt a rangosabb Bácsmegyei Naplóhoz, 
amelynek újvidéki tudósítója lett, akkor még Schulhoff néven. 

A második világháborúban a királyi jugoszláv hadsereg tisztjeként 
hadifogságba került, s négy évet töltött fogolytáborban. 1945-ben az els ők 
között lépett be a Szabad Vajdaság, illetve a Magyar Szó szerkeszt őségébe. 
A külpolitikai rovaton dolgozott, eseményösszefoglalóival, olvasmányos 
széljegyzeteivel a lap egyik legismeretebb munkatársa lett. Kés őbb színházi 
leveleivel, zenekritikáival még csak öregbítette hírnevét. Az újságíróknak 
ahhoz a vonulatához tartozott — Lévay Endrével, Kolozsi Tiborra!, Bodrits 
Istvánnal —, akik a két háború között a szabadkai Naplónál tanulták a 
mesterséget, az önálló és a gyors munkát, s gazdag szakmai tapasztalatúknak 
nagy hasznát vette a munkáskáderekkel feltöltött napilap. 
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Pályafutását az Újvidéki Rádióban folytatta, s ott is megbízható kézirat-
gyártónak bizonyult, hallatlan munkabírásával tűnt ki. Elemében továbbra 
is akkor volt, amikor írógépe mellé ült, ugyanolyan jól megállta helyét a 
mikrofon előtt, de még a pódiumon is a nyilvános adások konferálójaként. 
Közben időt talált arra is, hogy részt vállaljon a Körm űvelődési Közösség 
munkájában, a műkedvelői csoportok szervezésében. „Szinte utolérhetetlen 
termelékenységgel, ötletességgel és sokoldalúsággal igyekezett az irodal-
mat, a közéletet, az újságírást szolgálni..." — mondta róla író és újságíró társa, 
Majtényi Mihály. 

Az újságírás mindenese az irodalomban is mindenes volt, a „hiányzó" 
műfajok művelője..A két háború között népszínm űveit adták elő, a második 
világháború után pedig a kémtörténeteivel, kalandregényeivel szórakoztat-
ta a közönséget. Ezek közül a legismertebb a Kémháború az atomtitokért (1951) 
és a Varázsvessz ő  (1955). Több ifjúsági regényt is írt (Csöpi, 1961; A nagy 
mutatvány, 1969). Sok eredeti és átdolgozott hangjátékát sugározta az Újvi-
déki Rádió, de szerkesztett operakalauzt, közzétett néprajzi, m űvészeti és 
irodalmi tárgyú tanulmányokat, cikkeket, fordított angolból, németb ől, szlo-
vénból, szerbből. 

Feljegyezték róla, hogy utolsó kéziratát halála napján adta le, s mint aki 
jól végezte dolgát, hazament és — összeesett. De írásait még halála után is 
szedték a nyomdákban, s rádióadásait is sugározták, mivelhogy rovatait 
előre készítette, a megrendeléseket is pontosan, nemegyszer a határid ő  előtt 
„szállította", sőt volt ideje a postamunkára is. Izig-vérig újságíró volt, gyors, 
megbízható. Szerkesztőinek ugyan megoszlott a véleménye káziratainak 
minőségéről, de közreműködésére azért mindig számítottak, állandó helyet 
biztosítottak írásainak, kezdeményezéseit rendszerint felkarolták. Gál Lász-
ló így köszönt el a 65 éves korában elhunyt Sulhóf Józseft ő l: „A jugoszláviai 
magyar írás h őskorának egyik h őse volt. Azt hiszem, hogy egy csöndes 
főhajtást ezért is megérdemelt." 

KOVÁCS JÓZSEF 
(Baja, 1754? — Zombor, 1819. október 20.) 

Ezen a vidéken mindig voltak neves alispánok, akik a megyei közigazgatás 
vezetőiként közmegelégedésre, olykor kemény kézzel is intézték a rájuk bízott 
vármegye ügyes-bajos dolgait. Legtöbbször tehetségükkel t űntek ki, de ha 
ennek híjával voltak, akkor tekintélyüket származásukra alapozták. Torontál-
ban a Dellimanicsok, a Rónayak, a Dánielek, a Karátsonyiak, a Hertelendyek 
voltak a megyei főhivatali állások született várományosai, Bács-Bodrogban 
pedig a Csuporok, Csejteiek, Odryak, Rudicsok, Latinovitsok 

A bajai Kovácsok nem tartoztak a megyei „történelmi" családok közé, 
Kovács József is rátermettségével, s nem származása révén haladt el őre a 
megyei ranglétrán. A pozsonyi jogakadémia befejezése után jegyz ői állást 
kapott a megyei adminisztrációban, de már 1781-ben, 29 éves korában a 
szokásos négy jelölt közül megválasztották alispánnak, mégpedig gróf Ha-
dik András tábornagy, a megye első  világi főispánja mellé (el őtte, évszáza-
dokig, a mindenkori kalocsai érsek töltötte be ezt a posztot), akit még Mária 
Terézia nevezett ki érdemeinek elismerése jeléül. Ő  azonban leginkább 
Bécsben tartózkodott, mivelhogy a haditanács elnöke is volt, vagy a futaki 
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birtokán töltötte napjait, úgyhogy valójában Kovács volt a megye els ő  
embere, ha nem is névlegesen. 

Mária Terézia halála után fia, II. József került a trónra, s megkezdte nagy 
horderejű, de kellőképpen elő  nem készített reformjait. Er őszakos elnéme-
tesedési törekvései, továbbá adópolitikája, a házak, földek és a lakosság 
egyébként üdvös, nagy jelent őségű  összeírása a nemesi vármegyék nagy 
ellenállásába ütközött. Bács-Bodrogban Kovács József volt az, aki nyíltan 
szembeszegült a császárral. A „nemesi ellenállást" II. József úgy próbálta 
letörni, hogy új közigazgatási felosztást rendelt el: a megyék helyett tíz 
kerületre osztotta az országot. Így Bács-Bodrog -- Torontál, Temes és Krassó-
Szörény megyékkel együtt — a temesvári kerület része lett. Kevesebb megye, 
kevesebb gond — ez volt az elképzelés. 

A bennfentes Hadik András előre értesült a készül ő  változásokról, s 
visszavonult Futakra, de a renitensked ő  alispán nemcsak az állását veszítette 
el, hanem, császári rendelettel, egy fegyelmi ügyet is a nyakába varrtak 
hűtlen pénztári kezelés címén. A vizsgálat ugyan nem igazolta a vádakat, de 
a rehabilitálásra még néhány évet várni kellett. Amikor II. József halála el őtt, 
1790-ben visszavonta viszonylag jó, de népszer űtlen rendeleteit, Bács-Bod-
rog élére is visszakerült a korábbi tisztikar. Hadik András halála miatt már 
nem vehette át a f őispáni tisztet, de Kovács Józsefet visszahelyezték hivata-
lába, sőt az elkövetkező  időszakban, 1791 és 1797 között kétszer is újravá-
lasztották három-három évi megbízatással. 

Kovács József nemcsak a megyei közigazgatás vezet őjeként tűnt ki, 
hanem a gazdasági életben is jeleskedett. Ulmer Gáspár kutatásaiból tudjuk 
(Posed Bajša, spahije i kenetovi 1751 -1849. Novi Sad, 1986), hogy 1769 -tól a bajsai 
Zákó János-féle birtok gondnokaként m űködött, később pedig az ugyancsak 
bajsai Vojnits család birtokát bérelte, azaz „fél Bajsát árendálta", s a jobb 
gazdálkodás végett kutat ásatott, birkaistállót épített, mészárszéket nyitott, 
de erejéből futotta a paplak kibővítésére, tatarozására is. Kovácsnak máshol 
is voltak bérletei, úgyhogy tekintélyes vagyonra tett szert, de mivel 175 évvel 
ezelőtt utód nélkül halt meg, végrendeletileg nagy összeget hagyott hátra a 
szegény sorsú megyei gyermekek iskoláztatására. A vidékünkön ritka-
ságszámba menő  alapítvány működéséről sajnos nincsenek adataink, csak 
azt tudjuk, hogy Liszka Antal, a bajsai és a topolyai jegyz ő  fia volt az egyike 
azoknak, akik ösztöndíjat kaptak. 

BOSCHÁN GYÖRGY 
(Szabadka, 1918. október 17. — Belgrád, 1984. szeptember 23.) 

Már a gimnáziumi években bontogatta szárnyait, baloldali beállítottságú 
diákként a Mayer Ottmár vezette Híd-mozgalomhoz csatlakozott A folyóirat 
egyik első  illusztrátora lett, az ugyancsak pályakezd ő  Hangya Andrással és Acs 
Józseffel együtt, akikkel később, a két háború között, a belgrádi Bolyai Farkas 
Intézetben a képz őművészeti „bácskai hármast" alkotta. 

A gimnáziumi érettségi után Beta Vukanovi ć  belgrádi magániskolájá-
nak hallgatója, de eljárt Petar Dobrovi ć  esti rajztanfolyamaira is. Amikor 
1937-ben megalapították a belgrádi képzőművészeti akadémiát, az els ő  nem-
zedék tagjaként ott folytatta tanulmányait, amelyeket a közbejött háború 
miatt majd csak 1947-ben fejezett be. A második világháború idején el őször 
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szülőföldjén rejtőzködött, majd a vidéki zsidóüldözések fokozódása után, 
családjával együtt, a valamivel biztonságosabb Budapestre költözött. A de-
portálást azonban itt sem tudta elkerülni, 1943-ban Erdélybe vitték kény-
szermunkára: egy igásló kantárszárát fogva farönköket húzott ki a Kárpátok 
mélyén kialakított irtásföldr ő l. 

A háború befejeztével újra Belgrádban találjuk, ahol befejezte 
képzőművészeti tanulmányait, s fiatal fest őként az akkori művészeti moz-
galmak gyújtópontjába került. A társadalmilag elkötelezett témák lelkes híve 
lett — ha nem így gondolkodik, hidas múltját tagadta volna meg —, de ijedten 
tapasztalta, és ez nagyon el is kedvetlenítette, hogy a szocialista realizmus 
hivatalos bajnokainak milyen ósdi eszköztára van, nem tudott sehogyan sem 
megbékélni a tehetségtelen konjuktúralovagok el őretörésével, s ezzel kivál-
totta az állam képviseletében fellép ő, a szocialista realizmus egyedüli üdvö-
zítő  voltát hirdető  csoportok ellenszenvét, olykor megsemmisít ő  haragját is. 

Végül is a modern képz őművészeti irányzatokat képvisel ő  festők tábo-
rához csatlakozott, a Függetlenekkel együtt állított ki, de a náluk tapasztalt 
merész, olykor szertelen kísérletekkel sem tudott közösséget vállalni, így 
aztán az összeütközés itt is elkerülhetetlen lett. 

Boschán György egy sajátos képzőművészeti látásmód megteremtését 
kísérelte meg, kritikusai egyfajta expresszionizmust véltek felfedezni vásznain, 
úgy látták, hogy geometriai leegyszer űsítésre, a forma monumentalitására tö-
rekszik. Ács József a Boschán-vásznak kapcsán „monumentális id őnkívüli-
ségről" értekezett Törekvései azonban nem találtak mindenütt megértésre, 
egyre többször mellőzték, a kollektív kiállítások szervez ői igen,gyakran eluta-
sították munkáit, de önálló tárlatai is módfelett megritkultak. Eletének utolsó 
két évtizedét majdhogynem számkivetésben töltötte, szinte gyökértelenné vált 
— Belgrád kizárta a képz őművészeti életből, Szabadka és Ujvidék pedig nem 
fogadta be —, ő  meg beletörődött sorsába, s hol megszállottan dolgozott monu-
mentális képein, hol festményeinek megsemmisítésére gondolt. 

A méltatlanul mellőzött és elfelejtett életműre vajdasági barátai hívták 
fel újra a figyelmet 1982-ben a Forum Képz őművészeti Díj odaítélésével. Két 
évre rá, 1984-ben meghalt. 

1987-ben Szabadkán, Újvidéken és Belgrádban megrendezték gy űjte-
ményes kiállítását, amely újra igazolta, hogy Boschán Györgyben nemcsak 
a pedagógust kell tisztelnünk — évtizedekig a belgrádi akadémia tanára 
volt —, hanem elsősorban a nyugtalan, új utakat keres ő  alkotót. 

HIBAIGAZÍTÁS 

Előző  számunk 370. oldalán Bata János mindkét versének címéb ől kima-
radt egy-egy G betű . A hibát ezúttal valóban a nyomda ördögének tulajdonít-
hatjuk, mert az emutett bet űk mind a korrektúra, mind a revízió során a 
helyükön voltak. 

Az azonban csakugyan a mi mulasztásunk, hogy a Művelődési mozaik 
c. rovatunkban, az 543. oldalon Bosnyák István új munkájának címét (Pörök, 
táborok, emberek I.) tévesen írtuk, mint ahogyan az is, hogy ugyanitt a Magyar-
országra távozott vajdasági írók könyvei között említettük Matuska Márton 
új kötetét, holott a szerző  továbbra is Újvidéken él. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

KONTRA FERENC 

SZOCIOGRAFIKUS ELEMEK 
A MAI MAGYAR PRÓZA NÉHÁNY JELLEGZETES VONÁSÁRÓL (4.) 

Ha a szociográfiáról esik szó, akkor el őször önkéntelenül is az ötvenes—hat-
vanas évek szocialista realizmusa jut az emberek eszébe, amikor az ilyen 
jellegű  művek gyárakról és munkásotthonokról szóltak, telerakva tábláza-
tokkal és grafikonokkal, zsúfolva számadatokkal, amelyek lehet őség szerint 
a fejlődést mutatták. Ritkán íródtak tehát olyan m űvek, melyek az emberek 
valós szociális környezetét ábrázolták. 

Pedig a világirodalom közben igencsak sokat merített a szociográfiák 
eljárásaiból, sokkal több elemet tudott magába ötvözni, mint amennyit 
például az ötvenes évek realizmusából. Érdekes kérdés, hogy miért lehet 
éppen a szociográfia ilyen erőteljes forrás. Talán azért, mert — Mario Vargas 
Llosa szavaival élve — a szociográfiában benne vannak az emberek álmai is. 
A szociális környezetből egy egész világot lehet kibontani, melybe folklór-
elemek éppúgy beletartozhatnak, mint a társadalmi környezet. 

Éppen a dél-amerikai irodalmat tette jellegzetessé az eljárás, hogy me-
részen alkalmazták a szociográfiát, ügyesen vegyítették a fikcióval, minde-
nekelőtt a mágikus realizmussal. Igazolásképpen elegend ő  az említett iroda-
lom két reprezentánsának a regényeit a kezünkbe vennünk. Egyikük a már 
említett Mario Vargas Llosa, aki már A város és a kutyákban, egy kadétiskola 
ábrázolásakor számos szociografikus elemet felhasznál: a perui témájú re-
gény több szempontból is párhuzamba állítható Ottlik Géza Iskola a határon 
vagy akár Robert Musil Törless iskolaévei című  regényével. Valójában arról 
szólnak — kisebb-nagyobb áttétellel —, hogyan alakítja az iskola a saját 
törvényei szerint a legkülönfélébb szociális környezetb ől érkező  diákokat, 
rájuk kényszerítve azt a léleköl ő  militarista értékrendet, melyben a valós 
értékek helyét átvette az er őszak, a férfiasságnak képzelt durvaság, az érzel-
mi sivárság és az árulás. A megaláztatások sorozata, az er őszak és a parancs-
uralom maga alá hajt mindenkit. 

Az ábrázolt világ veszít ugyan keménységéb ől, mégis ugyanezt a logikai 
vonalat követi Mario Vargas Llosa 1986-ban írott, Ki ölte meg Palomino Mole-
rót? című  regényében. Ezúttal egy perui légi támaszpont áll a történet 
középpontjában, és a címben feltett kérdésre csak a könyv végén kapunk 
választ, ahogyan a krimikben szokás. Az írói eljárás azonban egészen más. 
Miközben bonyolódnak a szerelmi történet szálai, a szociográfia hitelessé-
gével tárul elénk az ötvenes évek Peruj ának társadalmi látlelete. 

Az író két évvel később íródott, Szeretem a mostohámat című  könyvében 
ugyanezt az eljárást folytatja: a kiindulópontok ezúttal a m űvészettörténet 
ismert alkotásai, történetek kapcsolódnak hozzájuk. Llosa gondosan ügyel 
arra, hogy ne lépjen ki abból a szociális mili őből, melyet a festmény teremt, 
lehetőleg további mélységet, hátteret adjon az el őtérben ábrázoltakhoz. 
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Llosa felfedezte, hogy a szociogárfia nem egy zárt doboz, hanem lehet 
nyitott ablak is, ha azzá tesszük. Gondoljuk csak végig, csupán az elmúlt 
évszázad során hogyan és hányszor értelmezték át például a regény m űfaját, 
tették parttalanná az elbeszélést, lehettek egypercesek a novellák, válhattak 
vizuálissá a prózák, és sorolhatnánk még sokáig a m űfaji alternatívákat és 
átfe:.seket. Mario Vargas Llosa legújabb regénye, A beszél ő  a szociográfia 
műfajának partjait tolja ki, és ebben a mederben jól megfér egymás mellett a 
dokumentumokból szőtt valóságirodalom, a riport, a visszaemlékezés és a 
történetszövés. A beszél őben a macsigengákról van szó, akik nem ismernek 
határokat, az effajta földrajzi fogalmakat nem ők találták ki, ezért nincs sok 
dolguk vele, az ő  birodalmuk a valóban ősi őserdő, amely velük együtt fogy. 
Fogyásuk oka, hogy folyton meg akarja őket valaki menteni. Ezért tartanak 
BESZELŐ-t, aki egyfajta kollektív történelmi tudat, régmúlt id ők révésze, 
krónikása és bölcse, aki nem befolyásolni akar, csupán mesélni mostról és 
másokról, mert neki ennyi a dolga. A macsigengák csak benne bíznak. Nem 
helyettük beszél, hanem nekik. Nem kifelé tolmáccsal, hanem befelé. 

Llosa pedig nyomoz a beszél ő  után, akit egy fotón felismerni vél, 
puszzta kíváncsiságból, a saját emlékeib ől kiindulva, hiszen egykori iskola-
társáról van szó. Ettől olyan, mint egy dokumentumregény, amelyet saját 
bevallása szerint 1985 júliusában, Firenzében kezdett írni, és két évvel 
később fejezte be a kéziratot. 

Nem stíluskérdés az, hogy a prózában több-kevesebb szociografikus 
elem van, hanem műfaji kérdés. Az adott témához ugyanis az írók a maguk 
kiforrott stílusukkal közelítenek. Hasonló élménykörb ől formálja műveit az 
említett térség másik óriása, Gabriel García Márquez is. A szociográfiához is 
a maga stíluseszközeivel közelít. Ha a Száz év magányt Llosa regényeihez 
hasonlítjuk, akkor elsősorban azt tapasztaljuk, hogy Márqueznél több a 
szürrealista elem, merészebben hárítja el a tér- és id őbeli korlátokat, több 
mitikus elemet alkalmaz, az alakok megformálásánál azonban hasonló a 
szociális érzékenység, ezt leginkább az Egy előre bejelentett gyilkosság króniká-
ján figyelhetjük meg. A két író életm űve ezen a ponton kerül a legközelebb 
egymáshoz: mindketten megtörtént esetból indulnak ki, szenvedélyes nyo-
mozásba kezdenek, hogy kiderítsék, miként gyilkolták meg a f őhőst, Palo-
mino Molerót, illetve Santiago Nasart A szenvedélyes szerelmi történet 
másik pólusa a bázisparasncsnok lánya, illetve Angela Vicaria; mindketten 
akaratukon kívül a főhősök vesztét okozzák. Mindkét regény a szociális 
különbözőségek hangsúlyozására épít, a jellemek alakulása összefügg a 
társadalmi háttérrel. Legf őbb sajátosság, hogy ett ől nemis lehet elvonatkoz-
tatni: Márquez és Llosa nem egy szerelmi történetet írtak meg, úgy általában. 
Az események csakis ott és olyan körülmények között hitelesek, csakis a 
szociografikus elemek által válnak hitelessé, ebb ől bontható ki aztán az a 
költői elemeket sem nélkülöző, mégis dokumentumokra támaszkodó stílus, 
amely összetéveszthetetlen regényvilágot alkot. Éppen az ilyen m űvek „hes-
segetik el" azt a beidegződést, hogy ami dokumentumokon alapul, az „szá-
raz", ami szociografikus, az „papíríz ű". Mert ezek olvastán senkinek sem a 
táblázatok és grafikonok sivár világa jut az eszébe. 

A cselekményesség sem gátja a szociografikus elemek felhasználásának. 
Ennek bizonyítására Márquez Szerelem a kolera idején című  regényét hozom 
fel példaként. Juvenal Urbino—Fermina Daza—Florentino Ariza szerelmi há- 
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romszöge — a Száz év magánnyal szemben — valós idő- és térkorlátok között 
mozog. Szociális elemek a különféle társadalmi osztályok és környezetek 
bemutatásai: ahogyan megismerkedünk a távirdával, a r őfösüzlettel vagy a 
cipőpucolókkal és a madárkeresked őkkel, mindez elégikus hangvétellel pá-
rosul, a visszatekintésbe gyakran némi nosztalgia vegyül. 

A szociografikus elemekhez szándékosan kerestem távoli páldákat, in-
kább illusztrációkat ragadtam ki annak bemutatására, hogy a legjobb m űvek 
életszegmentum-ábrázolásaiban ott találjuk a szociográfia elemeit. Ha ilyen 
szemüveggel tekintünk a mai magyar prózára, azt tapasztaljuk, hogy egyre 
több olyan könyv jelenik meg — hosszabb és rövidebb prózai művek egy-
aránt —, melyekhez okkal társíthatjuk a „szociografikus" jelz ő t. 

Vizsgálódásaimat ezúttal a mai magyar irodalomnak egy keskeny sáv-
jára korlátozom, továbbra is a magam szubjektív szemüvegét alkalmazva: 
mennyit merítenek a mostanában megjelen ő  kisprózák a szociográfia eleme-
iből? A legrissebb folyóiratszámokban megjelen ő  prózaanyagot olvastam 
végig, hogy kialakítsam a magam szociográfiaképét: úgy látszik, érdemes 
lenne ezzel a témával alaposabban foglalkozni, mert a sokadik metamorfó-
zisát élő  posztmodern írásmód, láthatóan, magában ötvözi a szociográfia 
bizonyos elemeit is, ami egyrészt abból a tendenciából ered, hogy egyre több 
olyan szöveg jelenik meg, amely a mai valósághoz közelít, másrészt unal-
massá vált manókról, portugálokról, m űnégerekről, miegyebekről olvasni, 
amikor komolyabb kihívás arról írni, ami körülvesz bennünket. Igazi kihí-
vássá vált az, hogyan teremtsünk nyelvet, történeteket és írói stílust a mához 
— vagy éppen a múlthoz, ahhoz a múlthoz, amely a mából vezeti vissza a 
maga koordinátáit. 

A most megjelenő  szövegekben azt vizsgáltam, hogyan ötvöz ődnek a 
szociografikus elemek a fikcióval, hogyan válik egyre jellemz őbbé ez a 
törekvés a szerkesztésben. Van lap, mint például a kecskeméti Forrás, mely 
mindjárt a címoldalán feltünteti: „szépirodalom, szociográfia, m űvészet", a 
hármas összefonódást a lap következetesen vallja és képviseli. A legutóbi 
számokban három folytatásban olvashattuk Dobozi Eszter Tíz körömmel 
című  szociográfiáját. 

A Nappali Ház a fiatal írónemzedéknek adta fel a leckét: ki hogyan írna 
ma írói szociográfiát, az els ő  két írás a legfrissebb számban meg is jelent. 
Hasonló igénnyel és megfogalmazással fordult a szerz őkhöz a Hitel is: 
pályázat formájában, Mi történt velünk? címmel, melynek díjnyerteseit az 
utóbbi néhány számban közli a lap. 

Eddig olyan példákat említettem, melyek a szociográfiát mint m űfajt 
konkrétan is megnevezik, emellett meglep ően sok olyan prózát találunk a 
lapokban, melyekben szintén megtalálható a szociografikus elemek alkalma- 
zása. Példa erre Kenneli Norbert Praha című  visszaemlékezése a Jelenkor 
júniusi számában. Írásában erőteljes szociografikus képek és jelenetek vált- 
ják egymást, önkéntelenül is felvázolva egy egész nemzedék közös élmény- 
világát, közös utazási élményeit. Éppen ezt a félmúltat írták meg eddig 
nagyon kevesen. A szociográfiák kedvelt elbeszélésmódja az egyes szám els ő  
személy akkor is, ha a főhős minden valószínűség szerint nem maga az író. 

Joggal vizsgálhatjuk ilyen szempontból az Alföld júliusi számában meg- 
jelent két novellát is: Péterfy Gergely Feketemiséében a szociografikus ele- 
meket fokozatosan felváltják a mágikus elemek: egy disznótoros vacsorára 
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megérkezik Presto, a b űvész a nőjével. Mivel a szomszéd házat vették meg, 
reális alapja van a látogatásnak. Az író el őrejelzi ugyan az eseményt, a 
bűvészpár feltűnése mégis a varázsolás váratlanságával hat. A szokványos-
nak ígérkező  disznótort a mágikus tor váltja fel. Irói lelemény, hogy a 
történteket egy állatpreparátor szemével láttatja. 

fentiekből is kitűnik, hogy a szociografikus elemek akkor a legélén-
kebbek, ha deviánsok, kallódó emberek a szerepl ők, mint Ménes Attila A 
nagy lamurjának esetében. (Az Alföldnek ugyanebben a számában olvasha-
tó.) Főhősét így jellemzi: „Jónás úr törpe termet ű  volt, alig százharminc 
centiméter magas, de ett ől eltekintve arányos testalkatú. Kicsi arca piroslott 
az egészségtől, nem lehetett rajta felfedezni a törpék jellegzetesen hasonló 
vonásait. Megjelenését végtelen elegancia jellemezte, egyfajta komor ünne-
pélyesség. Ziláltan; borotválatlanul, ahogyan a környék lakói gyakran meg-
jelentek, egyszer sem mutatkozott. Nem ivott, nem dohányzott, sosem be-
szélt hangosan. Szenvedélyei és rossz szokásai (ha a zárkózottságot nem 
vesszük annak) sem voltak. Jónás úr az utcán általában földre szegezett 
tekintettel járt, mint aki jól megnézi, hova lép. Figyelemre sem méltatta a 
szembejövőket, senkit sem került ki, inkább mások kerülték ki őt." 

A szemléletes leírásokon és hiteles realizmuson túl van a szövegnek egy 
szociális dimenziója is, amely az írói eljárásokat összefogja. A másik f őhős 
jellemzésében a szociográfia komplexitását fedezhetjük fel: egy egyszer ű  
jelenetnek társadalmi mélysége lesz. (Zárójelben teszem hozzá: a szociogra-
fikusság mint szándék nemcsak könyvnyi terjedelemben teljesedhet ki, 
hanem egy jól megválasztott képben is, mint amilyen a következ ő :) „Ősztő l 
tavaszig naponta többször is elhúzta négykerek ű  kézikocsiját az üresen 
zörgő  marmonkannákkal és vissza. Útjában kutyák, macskák és üvöltöz ő  
gyerekek kísérték. Ott megy a Pofacsont — ezt kiáltották a vidám Blumné 
után, és nem ok nélkül, mivel az gyakran tett dicsekv ő  megjegyzéseket az 
utcabeliek arccsontjára. S őt, az elismerés fels őfoka volt részéről, ha megren-
delői keskeny, vagy formás, vagy kerekded arccsontját emlegette. Az utca 
szelíd bolondja volt tehát, aki nem bánja, ha csúfolják, vagy ha munkadíj 
gyanánt almát vagy körtét nyomnak a kezébe, illedelmesen mosolyog mind-
ezen. Az angyali természetű  Blumné arca télen-nyáron fénylett, de nemcsak 
az örömtől, hanem a faggyúzsírtól is, amely a homlokát és orrát lepte." 

Ahogy a fentiekből is kitűnt, a szociografikusságot széles m űfaji skálán 
megnyilvánuló szándékként értelmezem: azt vizsgálom, hogy a kisprózák-
ban a műfaji sajátosságok együttese miként jeleníti meg azt a szociális képet, 
amelyben a történet játszódik, vagy ha a cselekmény nem jellemz ő, akkor 
hogyan működnek a szociográfia sajátosságai. Hogyan m űködnek, ha pár-
beszédekről van szó, mint például Bogdán László prózájában a Tiszatáj 
júliusi számában. Llosa figurájára rímel A beszélget ő, és ebben az esetben 
igazán érdekes műfaji kérdés, hogy a leírásokhoz szokott szociografikus 
szándék milyen lelemény folytán jut kifejezésre, ha dialógusokhoz kötött. 

Szociografikus elemek kisebb-nagyobb mértékben a legtöbb olyan 
szépprózai műben előfordulnak, melyben az emberi sorsok társadalmi de-
termináltsága fontos, és ezekr ől akar valamit közölni írójuk. A közlés akkor 
válik hatásossá, ha mozgósítani tudja az olvasó igazságérzetét vagy akár 
felháborodását egy-egy konkrét eset bemutatása kapcsán. Ismét Gabriel 
García Márquezt említem: Titokban Chilében című  szociografikus riportköny- 
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vében a Pinochet-rezsim legsötétebb bugyrait tárja fel. Úgy „lázít", hogy 
nincs benne semmiféle politikai indulat, a tények és sorsok látszólag csupasz 
leírása éppen elég ahhoz, hogy az olvasó felháborodjék azon, hogy ilyen 
rendszerek egyáltalán létezhettek. 

Magyarországon a két világháború közötti falukutató szociográfiai iro-
dalomnak fontos jellegzetessége volt az irodalmi igényesség és a politikai 
állásfoglalás a munkásság és a szegényparasztság embertelen életkörülmé-
nyeinek megszüntetése mellett. Sok olyan mű  született, amely átmenet a 
tudomány és a szépirodalom között, vagy amelyet a társadalmi riport m űfa-
jába lehet sorolni. Nagyjából ennyit mondanak el „meghatározáskény' a 
tankönyvek a témáról, hozzátéve még, hogy a legismertebb szociográfiák 
ebből az időszakból a „feudális maradványoktól terhelt falu" életét mutatják 
be, a legismertebb írók ebből az időszakból Erdei Ferenc, Darvas József, Féj a 
Géza és Illyés Gyula. 

Az említett „meghatározás" mára mindenképpen kiegészítésre szorul, a 
szociografikusságot ennél sokkal tágabban értelmezzük, és nem várunk el 
az íróktól semmiféle politikai állásfoglalást. Az írótól „csak" a művet várjuk 
el, amely manapság a legritkább esetben „tisztán" szociográfia. Manapság az 
egyetlen értékelhető  szempont az, hogy az író megtalálja azt a formát, amely 
kifejezi alkotói szándékát. A szociografikus szándék azonban az elmúlt 
évtizedek alatt sem változott: most is születnek olyan m űvek, melyek nyo-
matékosan rá kívánnak mutatni a társadalmak rákfenéire, a devianciák 
diagnózisaira, a háborús tragédiákra, a kisebbségek gondjaira, a peremváro-
sok „tekergőire". Mert vannak GULÁG-ok, Krajinák és Sinistra körzetek, 
ahol novellákba illő  jelenetek zajlanak nagyon is szociográfiába kívánkozó 
körülmények között. 

Ilyen körülményekből teremtett irodalmat és stílust Bodor Ádám kiváló 
kötetében, a Sinistra körzetben, melyet tavaly jelentetett meg a Magvet ő. A 
szerző  szándéka is nyilvánvaló: ezeket a történeteket nem csak úgy, l'art 
pour l'art írta meg, hanem a megdöbbentés szándékával. Mindezt csakis 
nyers, szenvtelen mondatokkal lehet elérni, részvéttelen stílussal lehet csak 
hiteles részvétet teremteni. Bodor Ádám prózájában az irodalmi szociográfia 
újabb kori metamorfózisának lehetünk szemtanúi. 

A szociografikus prózaírás másik kortárs mestere Tar Sándor. A te orszá-
god című  kötetét tavaly jelentette meg a Századvég Könyvkiadó Budapesten. 
Erről írja Szilágyi Márton a Holmi januári számában a következ őket: „Az 
író... kimunkált egy novellatípust. Ebben a monológszerű  narrációban lát-
szólag a néprajzi-szociografikus életútinterjú egyik változatáról van szó, 
amelyet szépirodalmi műfajként a hetvenes, nyolcvanas években Csalog 
Zsolt dolgozott ki: egy személy szólama tölti ki a novella kereteit, az elbe-
szélő  határozottan elkülöníthető  a mindezt rögzítő, de nem kommentáló 
másik személytől, aki azonban hozzászámítandó a m ű  világához; az elbeszélt 
történet pedig a saját életsors valamilyen szinte általánosított tanulságával 
azonosítható. Tar azon írásai, amelyek erre a szerkezetre emlékeztetnek 
(Otthonaim, Hegyi beszéd, A föld szaga, Elejét ől a végéig, Vince mesél, Mésztelep), 
jóval túlmutatnak ezen a sémán. Az író egyrészt visszafogottabb a nyelvi 
egyénítésben, vagyis nem célja a beszélt nyelv fonetikai-nyelvjárási pontos-
ságú rögzítése; ugyanakkor viszont nagyon erőteljesen törekszik a nyelv-
használaton keresztüli tudatábrázolásra. Ezáltal az élethez f űződő  viszony 
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általánosíthatósága érzékeltet ődik egy ember szólamán át; s ennek a vi-
szonynak a tartalma továbbra is a megalázottság. Az életpályák summázata 
— a műfaj általánosságainak megfelel ően — a lezártság tudata; Tarnál azonban 
ez továbbárnyalódik. A monológokból hiányzik a jöv őtudat, az életút élet 
és halál mezsgyéjén nyeri el általános érvényét. A szétrothadó harmónia, a 
pu: -_tulás víziója azáltal lesz egzisztenciálisabb, hogy magában foglalja az 
öregedés folyamatának vagy az élet lezárultának tudomásulvételét is. A 
személyes életcsőd a halál előtti időtlen pillanat rezignációjában, az ekkor 
feltáruló megértésben fogalmazódik meg a tapasztalati általánosítás körén 
belül maradva — s ennek tragikumához képest a történeti-szociológiai di-
menzió egyébként kíméletlen politikai konnotációi is alárendelt szerepet 
kapnak csupán." 

Az alárendelt szerep a jellemz ő  a szociografikus elemekre, mert ha 
főszerepet kapnak, az önkéntelenül is eltolja az egész szöveget a politikum 
felé. Ezért tekintjük a prózam űfajokkal együtt járó kérdésnek, írói tényfel-
táró szándéknak. Szívesebben beszélünk arról, hogyan frissíti fel a novella-
formát, vagy teremt mili őt egy kisregényben, például Salamon András A 
kutyák nem felejtenek esetében, melyet az Alföld közölt folytatásokban tavaly 
az év második felében. 

Ugyanígy a prózaműfaj része a szociografikusság Vekerdy Tamás Cirkus, 
vurstli című  kisprózájának esetében, amely a 2000 idei júniusi számában 
jelent meg. Ide kötődik a szociografikusság napjainkban megfigyelhet ő  új 
vonulata, amely a két világháború közötti, túlnyomórészt paraszti világot 
megjelenítő, klasszikus szociográfiák helyébe az alternatívabb néz őpontú, 
lazább szerkezetű, jobbára urbánus környezeteket bemutató szövegeket 
helyezi. Ezzel is kizárva annak lehet őségét, hogy a szociografikussság egyál-
talán a népiesség—urbánusság mérlegére helyezhet ő  legyen. 

Számunkra megkerülhetetlen kérdés a szociográfia, a nemzetrész iro-
dalmaiban nem véletlenül születtek kit űnő  alkotások: a régióknak igazán 
megvan az életanyaguk hozzá. A felsorolhatlanul sok közül most csak kett őt 
említek: Leskó László Kihűlt lábnyomokon és Zalabai Zsigmond Hazahív a 
harangszó című  kötetét. 

Közvetlen környezetünknél maradva: nemrég jelent meg az újvidéki 
Forum Könyvkiadónál a Kánaáni történetek, melyet Németh István tett közzé. 

Végül pedig Gobby Fehér Gyula Tekergffk című  kötetnyi novellájáról 
beszélek, melyeket a Híd idei május—júniusi számában, valamint a Kortárs-
ban olvashattunk. Nincs ezekben a történetekben „kisebbségi siránkozás", 
a környezet nem válik kuriózummá, természetes körülmény, hogy a szerz ő  
otthon van ebben a világban: az itt él ő  emberek nyelvét beszéli, és ebb ől a 
miliőből egyéni stílust teremt. A választás és a szándék az elrendez ő  elv. 
Behatárolható a történetek helyszíne: Újvidék, ezen belül pedig a város 
magyarlakta része, a Telep. A szerz ő  a peremvilág folklórgyűjtője és szociog-
ráfusa is egy személyben, a választott figurákat sohasem álllóképben, hanem 
mindig mozgás közben mutatja be, fordulatos cselekményt rajzol köréjük. 

A történetek kisugároznak, erkölcsi konfliktusaik érvényesek szélesebb 
körben is. Az életet a maga természetességében ábrázolja, olykor rejtett 
erotikával és a hétköznapok der űjével. Mert az egyes alakokat nemcsak 
szánni lehet, hanem nevetni is rajtuk. 
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A szociografikusságra j ellemz ő  egyes szám első  személy egy nézőpontot 
jelöl, ahonnét beláthatóvá válik a peremtáj, ahova a mindenkori olvasó 
behelyettesítheti önmagát, a kalandok és fordulatok részesévé válhat. 

Gobby Fehér Gyula letisztult drámai formákat teremt prózájában; min-
tapéldája ennek a Meddig még az éj. Átmesélhetetlen, mert szüzséje egyetlen 
mondatba zárva banálisan hangzana: egy ittas, halálos beteg férfi sosem 
látott kislányát keresi egy kilónyi túlérett körtével a kezében... A szituáció 
mégis elárul valamit abból az abszurditásból, amit gyakorta csak valóban 
megtörtént esetek tudnak hitelessé tenni. 

Gyakran már az els ő  mondat előrejelzi a történet tanulságát, mint 
például az Oltalmam kősziklája és az Akik megszámláltattak esetében. Termé-
szetesen mindig csak a végén derül ki, hogy az író szándéka szerint mi miért 
tanulságos. 

Ahogyan a Hídban közölt Az Úr éneke idegen földön című  novellában 
olvashatjuk, ezek a tekerg ők csupán „szeretnének véleményt mondani, 
elmesélni az életüket, a szerelmeikr ől és a munkájukról mesélni, bebizonyí-
tani igazukat, fontosságukat hangoztatni, egyediségüket tanúsítani, hogy 
nyomuk és létük fönnmaradjon most és mindörökké". 

Ezért lettek a szociográfiák főszereplői a kisemberek, magukkal hozva 
az irodalomba környezetüket, tipikussá téve a rendszerb ől fakadó gondjai-
kat; elsősorban ezért teszik a szociografikus elemek emberibbé a prózát, 
hihetőbbé a történetet. 

Elhangzott Szabadkán a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Táborban, 1994. augusztus 
elsején. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

A SZÍNHÁZMŰVÉSZET REHABILITÁSA 
AZ I. NEMZETKÖZI GYERMEKSZÍNHÁZI FESZTIVÁLRÓL 

„A lényeg az, hogy menni kell, s ha buksz, 
ha elhagy a siker, sokat még az sem számít..." 

(Goethe) 

A rehabilitáció — visszahelyezés, helyreállítás —, ez a latin szó egyre ritkábban 
használható mifelénk, ahol az elmúlt évek során a szellemi bulldózerek úgyszól-
ván mindent, minden értéket elpusztítottak. Orvosi, jogi és etikai vonatkozásban 
mégis előráncigálható. Ha a beteg visszanyeri munkaerejét, ha valakit mentesí-
tünk a büntetés alóL Rehabilitálunk akkor is, ha helyreállítjuk valakinek a megté-
pázott becsületét, ha például a művészet, ebben az esetben a színházm űvészet 
gondolati tartalmának a hordozóját visszahelyezzük régi talapzatára. Végered-
ményben orvosi és jogi értelemben is használható a szó, mert segítségünkkel 
talpra állítható a nagybeteg, újra mozgásba hozzuk— törvényes úton. 

Nálunk ez a több értelmű  rehabilitáció abban a színháztörténeti pillanatban 
következett be, amikor a belgrádi színházban az „átszerkesztett", vulgárisan 
„balkanizált" Pygmalionban Elisa azt mondja az édesapjának: „Le vagy szarva, 
öreg!"; amikor a szabadkai színház el őadásában, Shakespeare Hamletjében a 
szereplők anyaszült meztelenül sistergik, ölik a nemes veret ű  szöveget; amikor 
előadások egész sorozata se nem meggyőző, se nem hiteles. Ha meggyőző  volna, 
akkor bocsánatos bűnnek számítana minden színpadi megnyilvánulás, de úgy 
rémlik, hogy mostanság szomorú színház-társadalomban élünk Se szívósság, se 
szakmai felkészültség, se magasan kvalifikált tudás, kitartás és munka. 

A Szabadkai Gyermekszínház 1994-ben sikeres színház akar lenni. Ha 
valaki ma eredményeket akar elérni, akkor elszakad attól a csoporttól, amely 
dögvészes csordába tömörül. Sikere most bizonyos értelemben hatalommal 
párosul. Várható, hogy megindul majd vele a rivalizálás, ellene a bújtatott 
orvtámadás, mert minek véljük a hazai sajtó min ősíthetetlen viszonyulását? A 
belgrádi és az újvidéki sajtóorgánumok szinte egymással versenyezve hallgat-
ták agyon az I. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, amelyre a szervez ők 
számos európai és hazai együttest hívtak meg, s a meghívásnak úgyszólván 
valamennyien eleget tettek. Exhibicionizmus nélkül, szerényen eleget tettek a 
missziónak s ezáltal „lakhatóvá" tették színházunkat Ezt a világot mi alaposan 
eltoltuk A Gyermekszínházban azonban helyreállt a béke. A hangos siker után 
a szervezők megérdemlik részünkről a társadalmi elismerést. Mással úgysem 
lephetjük meg Slobodan Marković  igazgatót és munkatársait, Milivoje Mrki ć  
dramaturgot, Kocsis Imrét és a többieket, akik egy emberként vállalták a munka 
legnehezebb részét. 

PANEM ET CIRCENSES 

Elhozták előadásukat hozzánk a magyarok, az oroszok, a románok, a 
szlovákok, a bolgárok A görögök és a lengyelek az utolsó pillanatban „m űszaki 
okokból" — burkoltan a nemzetközi szankciókra hivatkoztak— lemondták jöve-
telüket Újra ellátogattak városunkba a zimonyiak, az újvidékiek, a nišiek, a 
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zrenjaniniek, a podgoricaiak. Eljöttek gyerekeknek játszani, s azonnal felt űnt, 
hogy a produkciók többségében most kevesebb pedagógiai-pszichológiai meg-
oldatlanság fedezhető  fel, s hogy a színvonal mindenütt — nálunk is — ug-
rásszerűen emelkedett. Műsoron azonban főleg klasszikus darabok szerepeltek, 
mert kevés az új mű . Válságjelek is észlelhetők. Néhányan egyelőre nem tudnak 
vagy nem akarnak újítani. Ennek ellenére a szakma emberei egyöntet űen 
megállapították, hogy végre létrejött a színpadon a múltban lenézett tárgyak 
metaforája. Egyre több a látható animátor. Ez persze nem forradalmi újdonság, 
mert a japán Bunraku mára XVIII. században ugyenezt tette. Ha azonban a bábu 
szerepe a színész keze alatt puszta géppé, mozgatható valamivé silányul, akkor 
aligha beszélhetünk nemes szándékról. Az igazi művész az esernyőbe vagy a 
sétabotba is képes lelket lehelni, amint azt tették is sokan. 

Azt is észrevehettük, hogy megnyíltak a bábjáték interpretációs le-
hetőségei. Mindenből változatosabb, mi több: értékesebb a kínálat. Talán 
azért is, mert a színpadi blöffnek, a „lila gőzös" elképzeléseknek ma már a 
gyerekek sem dőlnek be. A művész egyszerűen rákényszerül arra, hogy 
művészit, maradandót alkosson, lemérve magát az értékek t őzsdéjén. Ha 
holnap is meg akarja állni a helyét, nem szabad manipulálnia. 

A legmagasabb művészi szinten a szentpéterváriak szerepeltek Az őskori 
panem et circenses mintáját követve léptek színpadra, mély hittel és alázattal 
alakul előadásuk Sikeresen voltak a budapestiek is. Általában valamennyi 
együttesnél észrevehető  volt a nagy drukk: Uram teremt őm, nehogy unalmat 
árasszunk, mert a gyereket nem lehet, nem szabad félrevezetni. Ha valamit 
rosszul értelmezel, ha a búzát nem választtottad el a konkolytól, véged. A 
nézőtér visszajelez: füttyel, dobogással, hangos tüntetéssel. 

A vendéglátók magyar nyelv ű  előadása, Carlo Gozzi A holló c. misztérium-
játéka remek produkció. Átütő, megismételhetetlen, utánozhatatlan szellemi-
ség lengi be a kiváló színészek: Ripcó László, Szabó Ferenc, Budanov Márta, 
Árokszállási Márta, Szűcs Hajnalka és Svetlana Abramović  színpadi varázslatát 
A látványosság és a zenei effektusok éppen úgy hozzájárultak a sikerhez, mint 
az együttes tagjai. A holló nem szokványos teljesítmény: bravúr-el őadás. Ripcó 
László megérdemelten kapta a legjobb színészeknek járó díjat Árokszállási 
Márta a Mi-§i-ko i Mi-ši-sanban remekelt. Mindkét szabadkai el őadás elsősorban 
színészi teljesítményeivel, gondolatiságával, a báb- és az él ő  színház elemeinek 
ötvözetével, lírai és groteszk epizódjaival, a m űvészi színvonal fedezetével a 
legtöbbet nyújtotta a nézőknek és a szakembereknek egyaránt 

MÉG VALAMIRŐL 

A szabadkai szemle névadója Oton Tomani ć  mérnök, aki hatvan évvel 
ezelőtt bábszínházat alapított városunkban. Az els ő  bemutatót, amelynek 
díszletképét maga Oton Tomani ć  tervezte, 1934. december 25-én tartották 
meg. A rajongás az évek során alapos szakmai szakértelemmel párosult. 
Mintegy hatvan egyfelvonásost és egész estet betölt ő  gyermekdarabot ha-
gyott ránk. Ötleteit, munkamódszerét mások is elsajátították. Öröksége 
számottevő. Más nevet a szabadkai rendezvény aligha viselhet. 

A szemlén részt vett társulatok sikerrel vendégszerepeltek Vajdaság 
több városában és falvában. Magyar nyelv ű  előadásokat a csantavériek, a 
topolyaiak és a zentaiak láthattak, de elmentek az együttesek Zomborba, 
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Újvidékre, Bajmokra, Gádorba és Tavankútra is. A színészek szívesen eleget 
tettek a szervezők kérésének s a tetszésnyilvánítás sehol sem maradt el. Mint 
ahogyan azt Kasza József polgármester mondotta: „Ennek a találkozónak 
csak nyertesei vannak!" Szabadka tehát jó házigazdának bizonyult, mert 
amilyen gazdag az itt élők lelke, olyan gazdag az asztaluk is. Minden 
hozzánk betérő  embernek, művésznek felkínáljuk a borunkat, kenyerünket. 
Örömmel és nyílt szívvel várta városunk a vendégeket, és örömmel, nyílt 
szívvel vett búcsút tőlük: A viszontlátásra 1995-ben ugyanitt, ugyanilyen 
hittel és szeretettel, művészi alkotókészséggel! 

A SZEMLE MŰSORA 

Június 24. — Ksenija Stojanović: Mi-ši-ko i Mi-fi-san. Rendező: Živomir joković . 
Dečje pozorište — Gyermekszínház, Subotica. 

Nick Champion: Jeremiás, a hóember. Rendező: Kiszely Ágnes. Colibri Színház, 
Budapest. 

Június 25. — Stevan Pešić : Plava ptica (Kék madár). Rendező : Srboljub Stankovi ć . 
Pozorište lutaka, Niš. 

Pjotr Erskov: Konyek gorbunok (A púpos lovacska). Rendező: I. M. Markovi Go-
- szudarsztvenyij akagyemicseszkij tyeatr, Szankt Petyerszburg (Oroszország). 

Június 26. — Srboljub Stanković : Mala Ruža (Rózsika). Rendező: Srboljub Stanko-
vić. Lutkarska scena, Zrenjanin. 

MacLaren: Strach ma velke o čí (A félelemnek nagy szeme van). Camille Saint-Sa-
éns: Karneval zvierat (Állatok karnerválja). Rendez ő: Ctibor Turba/Pavel Uher Babko-
ve divaldo, Nitra (Szlovákia). 

Június 27. — Grimm testvérek: Sunezsanka i szedmete dzsudzseta (Hófehérke és a 
hét törpe). Rendező: Teodora Golubova. Drzsavan kuklen teatr, Szilisztra (Bulgária). 

Igor Bojović : Petar Pan. Rendező : Ferid Karajica. Dečje pozorište, Podgorica. 
Június 28. — Carlo Gozzi: Ljubav tri narandže (Három narancs szerelme). Rendező : 

Mona Chirila. Teatrul de papusi, Krajova (Románia). 
Dan Torreo: Kineske bajke (Kínai mesék). Rendező : Voja Soldatović. Pozorište 

mladih, Novi Sad. 
Június 29. — Ivo Vojnović : Smrt majke Jugovi ća (Jugović  anya halála). Rendező : 

Živomir joković. Pozorište lutaka „Pinokio", Zemun. 
Június 30. — Carlo Gozzi: A holló. Rendező: Silviu Purcarete. De čje pozorište — 

Germekszínház, Subotica. 

DÍJAZOTTAK 

Grand Prix „Oton Tomanić": A púpos lovacska. 
Legjobb rendező: Silviu Purcarete (A holló) 
Legjobb díszletkép: Gregorian Eustatiu (A holló) 
Legjobb zene: S. L. Dolgusin (A púpoas lovacska) 
A legjobb bábtechnika: Ivan Conev (Jugovióanya halála) 
Legjobb színészek: Jurij Lazarev (A púpos lovacska), A. V. Vasziljeva (A púpos 

lovacska). A. D. Nazikjan (A púpos,lovacska), Julius Jenis (A félelemnek nagy szeme van), 
Ripcó László (A holló).Tisza'Beáta (Jeremiás, a hóember), a nyitrai együttes (A félelemnek 
nagy szeme van). 

Dicséretben részesült: Živomir Jokovi ć  (Jugović  anya halála), Tóth Irén (Rózsika), a 
krajovai társulat (A három narancs szerelme), a szilisztrai együttes (Hófehérke és a hét 
törpe). Árokszállási Márta (Mi-ši-ko i Mi-ši-san). 

A szakzsűri tagjai: Vladimir Predmerszki dramaturg (Szlovákia), Radosav Lazi ć  
újvidéki tanár, teatrológus és Milenko Misailovi ć  belgrádi teatrológus. 
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LOVAS ILDIKÓ 

A VÁSZON VONZÁSÁBAN 
A PALICSI II. NEMZETKÖZI FILMSZEMLÉRŐL 

Jóleső  érzés újra a Filmfesztiválról írni, els őre nem is a filmek, inkább a 
hangulat okán, hogy újra összegyűltek Palicson a filmkedvelők, az ötvennél 
több újságíró, a város vezetősége és értelmiségije találkozott esténként a 
fürdőhelyen, hogy filmet nézzen, beszélgessen, vagy csak üldögéljen a fák 
alatt, nem titkolt örömmel: sikerült, ismét volt filmfesztivál. Nehezemre esik 
leírni ezt így, ekképpen, mert több újságíró kollégától hallhattunk leki-
csinylő  értékelést, kommentárt, és most sem értem az okát. Hiszen nem 
mások miatt, nem dacból kell nekünk ez a fesztivál, hanem hogy emberek 
maradhassunk, valami módon része a világnak. Nem Cannes-nal való ver-
seny a Palicsi Filmfesztivál, inkább erőfeszítés, hogy ne feledjük el Cannes, 
Berlin nevét. Hogy tavaly július tizenhét-huszonnégy után az idén július 
huszonkettő  és huszonkilenc között is megtartottuk a szemlét, az a filmek 
minőségétől függetlenül is öröm. Találkozhattunk Lehet, hogy a kontinuitás 
becsülésének hiányában fölösleges is a filmfesztiválról beszélgetni. 

A filmekről Radoslav Zelenovi ć, a fesztivál szelektora, a Jugoszláv 
Filmmúzeum igazgatója, a következ őket mondta: „Az idei szemle legna-
gyobb eredménye, hogy sikerült tartani magunkat eredeti elképzeléseink-
hez, ami annyit jelent, hogy a legújabb hazai és színvonalasnak ítélt külföldi 
filmek együtt versenyezzenek, és mérettessenek meg egy nemzetközi ösz-
szetételű  zsűri előtt. A filmek válogatásakor szigorúbb voltam, mint tavaly, 
ennek egyik eredménye, hogy több a külföldi film, a másik pedig, hogy az 
Örökös vándorlásokon és a Sértések naplóján kívül a filmeket itt, Palicson 
mutatták be először Jugoszláviában. A körülményekr ől, amelyek között a 
fesztivál zajlik, talán nem is illenék beszélni, de szeretném elmondani, talán 
mintegy magyarázatképpen arra, hogy minek is nekünk ez a fesztivál: egyik 
este háromnegyed nyolckor, két nappal azel őtt pedig délután ötkor ért ide 
a film, amit kilenckor a közönség vár. Délután ötkor ott álltunk a szabadkai 
buszállomáson, és lestük a Belgrádból érkez ő  buszt, amely majd Zágráb felé 
folytatja útját, nehogy a film továbbutazzon. Arról beszélni, hogyan jut 
Ausztráliából Amerikába, onnan Európába, majd Zágrábba, Szkopjéba, Belg-
rádba és végül Szabadkára egy film, talán tudományos fantasztikus m űnek 
számítana. De ezt elmondva fejezhetem ki csak igazán azt, hogy most a 
legfontosabb e fesztivál megszervezése. Néhány év múlva bizonyára 
könnyebb, egyszerűbb lesz, de most kulturális szempontból nézve életbevá-
gó, hiszen a mi filmjeink nem jutnak el külföldre, megmérettetésre nemzet-
közi mezőnyben csak ily módon kerülhet sor. S ez fontos. Mert nagyon rossz 
lenne, ha a film közelgő  századik évfordulóján film nélkül maradnánk." 

A Palicsi Nezetközi Filmfesztivál alapítója Szabadka Község Képvisel ő-
testülete. Annak elnöke, a város polgármestere, a fesztivál hivatalos megnyi-
tója Kasza József volt. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szabadka a 
fesztiválvárosok sorába szeretne emelkedni, s ha a film- és gyermekszínházi 
fesztivál mellett színházi szemlét is tud majd szervezni, akkor jogos lesz a 
fesztiválváros elnevezés, különösen ha az elképzelések, amelyek a tradíciót 
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tűzték ki célul, megvalósulnak. A polgármester a kérdésre, hogy kell-e 
filmfesztivál, azt válaszolta, hogy a kultúra, a m űvészetek irányába fordulás 
lehet csak igazi ellenhatása a vandalizmusnak, ami tágabb vidékünkön 
elharapózott. Szabadka számára nem létezik más út, ezt be is bizonyítjuk, 
bizonyítja a számtalan újságíró, akik egészen más hangon nyilatkoznak 
fesztiválunkról, mint tavaly. A szemle sikerét ez is jelenti. A filmek milyen-
ségéről döntsön a zsűri és a közönség. De a látogatottság már a siker 
bizonyítéka. A látogatottságról a fesztivál igazgatója, Boško Krsti ć  elégedet-
ten nyilatkozott Az ünnepi megnyitó ezres közönségszámát nem érhetjük 
el minden este. De az, hogy négyszáz-ötszáz ember minden este kijön 
Palicsra, nekünk azt bizonyítja, hogy kell a városnak, az embereknek ez a 
rendezvény. 

A teljesség igénye nélkül, leginkább azokról a filmekről szeretnénk 
szólni, amelyek igazán megnyerték a közönség tetszését. Zoran Šolomun 
pólai születésű  rendező, aki az akadémiát Belgrádban fejezte be, de ezerki-
lencszázkilencven óta Berlinben él, a Weltmeister című  filmjének bemutatóját 
követő  sajtótájékoztatón a következ ő  történetet mesélte el: „Amikor megér-
keztem a szabadkai vasútállomásra, elmentem meginni egy kávét, törté-
netesen egy albán cukrászdájába. Amíg ott üldögéltem, elment mellettem 
egy csoport idevalósi fiatal, akik magyarul beszélgettek. Akkor éreztem, 
hogy hazajöttem, jó helyen vagyok, és jó fesztiválra hoztam a filmemet. 
Tudtam, hogy megértik majd." Ez a rövid történet talán többet elárul a 
rendezőről, elképzeléseiről, mintha filmjéről mesélnénk hosszasan, már csak 
azért is, mert a Weltmeister Šolomunról magáról is szól, az ő  apja is katonatiszt 
volt, miként filmje hősének, a kisfiúnak. A film arról a generációról szól, 
amely megérte a szocializmus bukás őst — az apa orosz katonatiszt —, és így 
vagy úgy, de életének kisiklását is megélte. Erről beszélni politikus háttér 
nélkül, érzelmi beálllításban éppen egy kisgyerek életének, világának a 
bemutatásával lehet, hiszen a gyerekek érzelmeikkel reagálnak a politikai 
változásokra, nyíltan, csakis saját szemszögükb ől. Máshogyan — az őszinte-
ség igényével — nem is lehet. Érzelmes, de nem csöpög ős film a Weltmeister, 
kitűnő  kritikát kapott Németországban, és sikert aratott itthon is, bár nem 
is igazán volt mindenki a tudatában annak, hogy ez a film sokkal inkább 
szólhat rólunk, mint egy — például — Belgrádban játszódó, mert ez nem 
sohasem a színhely, de a rendez ő  szenzibilitásának függvénye. Kevés ilyen 
érzelmi beállítódású, de manírok nélkül ábrázoló rendez ő  fordul meg errefelé. 

Puriša Đorđević  rendezte a Scherzo című  filmet, amely szürrealisztikus 
benyomásaival komolyat gondolón tréfálkozik a győztes háborúk győztes 
katonáival, a forradalmárokkal, akik bárkit lel őhetnek, amennyiben gyanús. 
Az már igazán „csak" tréfa, hogy a kés őbbiekben éppen a lel őttekre lenne 
szükség ahhoz, hogy a forradalmárok tovább tudjanak lépni, emberekké 
válhassanak újra, a fegyvert húzogató, mutatóujjuknak központi szerepet 
szánó lényekből. A scherzo zenei tréfát jelent, természetes hát, hogy a 
filmben minden fordulatot, rendez ői fricskát a zene segítségével mutat be, 
tesz láthatóvá a rendez ő, a kóló, a forradalmi dalok, kering ők világán keresz-
tül. De megértik-e vajon a mindenkori forradalmárok, hogy a zongorahan-
golók és tánctanárok lelövésével, egy olyan reklám valósággá válásával, 
mint hogy minden jugoszláv hatharmincötöst hord magával, nemcsak vélt 
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ellenségeiket, a pödrött bajuszú táncoktatókat, egy európai világ jelképeit 
lövik halomra, hanem önnön lelküket is? 

A Se az égen, se a földön című  Miloš Radivojević-film a mostani Belgrádról 
szól, amely még lélegzik, bár sok ember életét kerékbe törte. A belgrádiak 
szeretni tudnak, bizonyos határig. Az emberi méltóság olyan semmibevétele 
után azonban, amely azt az egyszer ű  jogot vonja meg a hősöktől, hogy munká-
jukból éljenek meg, hogy munkahelyük legyen, a város szeretete fölé az elme-
nés kerekedik, a halál veszi át az irányítást A film három h őséből kettő, a 
világirodalom magisztere és az építészmérnök munkanélküli, de a harmadik 
sem él igazán „teljes" életet, kisstíl ű  csempész. Nem csoda, hogy a film végén, a 
maradást választó h ős egyedül marad, borostás arca csak önmagával találkozhat 
a tükörben. A többiek elmennek. Ki Ausztráliába, ki a halálba, egyikhez sem kell 
túlságosan sokat igyekezni errefelé. Vajon megéri egyedül maradni, eleve vesz-
tesnek lenni egy olyan városban, amely csak a fölszínen ad lehet őséget az 
emberi életre, szerelemre, a boldogság apró mozzanataira? Miloš Radivojevi ć  
rendező  meg merte fogalmazni, s nem nekünk kell elgondolkodni a nemleges 
válasz horderején, azon, hogy ez az egyetlen ország, és Belgrád az egyetlen 
város, ahonnan autóbuszon mennek Ausztráliába. 

A fesztivál leginkább várt és a várakozást is felülmúló élménye Nyikita 
Mihalkov Csalóka nap című  filmje volt, amely már a magáénak tudhatta az idei 
cannes-i nagydíjat Mihalkov már tavaly belopta magát a paticsi filmfesztivál 
nézőinek szivébe Urga című  filmj ével, az idén azonban ennél sokkal többet ért 
el: megnémult, és néhány percig csak maga elé bámult mindenki, amikor véget 
ért a Csalóka nap című  film, amelynek tartalma, egy tiszt halála Sztálin csisztká-
inak kezdetén, csak a felszínt borzolja. A mélyben millió kérdés kavarog, 
kavarodik föl a nézőben, a történelmi időket élő, a történelmi aktualitás szorí-
tásában élni próbáló néz őben. A sorsával tisztában lév ő  tiszt— Nyikita Mihalkov 
alakítja — hogyan tud örülni annak az életéből még megmaradt néhány napnak, 
szeretni a feleségét, mulattatnia kislányát Órákban, percekben mért élet. 
Cannes-ban erről így nyilatkozott: „Nem az volta célom, hogy ítéletet mondjak 
egy korszakról, hanem hogy bemutassam tragikus dimenzióit, de ezzel egyi-
dejűleg azt is, hogy a létezés csodálatos, hogy még az olyan vérzivataros 
időkben is létezik szenvedély, szerelem. H őseim nem az osztályharc forradalmi 
prizmáján keresztül kerültek bemutatásra, ők egy tragédia középpontjában 
vannak, annak hősei, szereplői." A tiszt halála nem az élet veresége Mihalkov 
filmjében, inkább annak győzelme, az amíg lehet jelszavával, de felvet ődik a 
kérdés: ki ad jogot bárkinek is arra, hogy meghatározza, meddig lehet, hogy 
eltüntessen embereket, megcsonkítson családokat 

A végzet című  filmről többen mondták, hogy az Utolsó tangó Londonban. 
Hogy nem így van, annak oka nem az, hogy Jeremy Irons játszik Marlon 
Brando helyett, még a női szereplővel sincs baj, London is lehet ellenőriz-
hetetlen érzelmek színhelye, csak az egész együtt nem cseng tisztán, hamis 
hangok vegyülnek Louis Malle filmjébe, a szerelmi thrillerbe, s ha az ope-
ratőr munkája nem volna annyira hibátlan, pontos és következetes angolsá-
gával, nem ülnénk végig a moziidőt, hiszen a forgatókönyv előre tudható 
lépésekből áll, nem is beszélve arról a kulcsproblémáról, hogy lehetetlen 
kideríteni: a n ői főszereplő  valóban szenvedélyes, vagy csak játszik a férfi-
val, mint macska az egérrel. Mert ha játszik, akkor nem lehet szó szenve-
délyről, akkor nevetséges és kisstíl ű  lesz az egész történet. 
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David Jones rendezte A per című  filmet, amelynek forgatókönyvét 
Harold Pinter írta. Talán a Kafka-regény maga is elég lett volna ahhoz - mint 
már máskor is -, hogy csalódjunk, de nem így lett végül, inkább a forgató-
könyv, amely ha szabadságot is követelt magának a regényt ől, nem lett 
hatásos, mert egy olyan K-t mutatott be, amilyent még legmerészebb álma-
inkban, legfurcsább pillanatainkban sem azonosítanánk a kafkai h őssel. S ha 
már irodalmi mű  a kiindulópont, akkor mégiscsak... a kafkai Josef helyére 
egy nőket hajkurászó, szépséges fiatalember került, egyébként a Twin Peaks 
titkosügynöke (hát kell ennél több? - sóhajtottak fel a néz őtéren a fiatal 
lányok), bizony kell, mert ez a n őcsábászféle, ugyanakkor a n őket taszító, 
szeretkezéscentrikus és azt tagadó Josef nehezen tudja elhitetni, hogy olyan 
dolgokra jön rá a film folyamán, amelyek megváltoztatják az életét, felfogá-
sát Bár a műsorfüzetben ez áll, mégis kevés a folyosókon rohangáló, id őnként 
elkeseredett arcot vágó Josef ahhoz, hogy egyenérték ű, vagy megközelítőleg az 
legyen a kafkai hőssel. Ha Kafka csak annyit látott volna annak idején, mi sokkal 
boldogabbak lehetnénk mostanában. Ez a szépfiú Josef, aki cselédlányok szok-
nyaráncaiban éppúgy keresi az igazságát, mint a végenincs vizsgálati folyosó-
kon, aki meggyőződés nélkül hirdeti ártatlanságát két rohangálás között, nem 
tudja elhitetni sem azt, hogy már maga sem hisz abban, de kifejezni sem tudja, 
hogy mit érezhetett az a Josef. Lehet, hogy valóban jó ez a film, úgy hirdetik, 
annak kell lennie. De van valami, ami hiányzik belőle ahhoz, hogy európai 
legyen, nem eléggé német és nem eléggé angol, belebukott köztességébe, a 
helyszín csodálatosan szép utcácskáiba. A háztet ők és ablakok hitelessége nem 
visszhangozta a hős lépteit, kongott a lépcső, amikor ez a Josef ment végig rajta, 
nem lépett lelkünkbe. Harold Pinter nem tudta elhitetni a nélz őkkel, hogy a 
végenincs folyosón valamire választ keres ez a K Pedig minden támaszt megad 
ehhez a kor, a tapasztalat, amelyet Kafka meg nem élve is adni tudott. Mind-
ezekből már természetesen következik, hogy a megölt filmbeli Josef szájából 
elhangzó utolsó három szó, mint egy kutya, nem sokat nyom a latban. 

A várakozásoknak megfelel ően a hazai filmek kategóriájában a Lifkáról 
elnevezett fődíjat a Se az égen, se a földön című  film, a külföldiek kategóriáj á-
ban pedig a Csalóka nap című  alkotás kapta. 

A II. Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott filmek: 

Örökös vándorlások (jugoszláv-francia), rendezte Aleksandar Petrovi ć  
Sértések naplója (jugoszláv, 1993), rendezte Zdravko Šotra 
A per (angol), rendezte David Jones 
Weltmeister (német, 1993), rendezte Zoran Šolomun 
A végzet (USA, 1993), rendezte Louis Malle 
Scherzo (jugoszláv), rendezte Puriša Đorđević  
Csalóka nap (orosz-francia), rendezte Nyikita Mihalkov 
Se az égen, se a földön (jugoszláv), rendezte Miloš Radivojevi ć  
Az öröm városa (USA), rendezte Roland Joffe 
A holló (USA), rendezte Alex Proyas 
Tombstone (USA), rendezte George Cosmatos 
Vukovár, egy történet (jugoszláv), rendezte Boro Draškovi ć  
Nyugatra (USA), rendezte Mike Newell 
Woyzeck (Magyarország 1993), rendezte Szász János 
Hajsza (USA) 
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URBÁN F. GÁBOR 

NEGYED ÉVSZÁZAD A ZENÉÉRT 
A 25 ÉVES PRO MUSICA JUBILEUMI HANGVERSENYÉR ŐL 

Post cantum. Mintha többet érdemelt volna a Pro Musica kamarakórus az 
idők folyamán, de pótoltatott. Illusztris vendégekés nagyszámú közönség 
előtt tartották meg a nyáron a szabadkai Szent Teréz-templomban jubiláris, 
a fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepélyesebbé tev ő  hangver-
senyét. 

Az Úrnak énekelni Purcell segítségével, akit ől oly sokat örökölt még a 
komolyabb hangvételű  „könnyű  műfaj" is a spirituálék révén, élvezet a 
hallgatónak és el őadónak egyaránt. A zenekar létszámát és átlagos életkorát 
meghazudtolva simulékonyan vált egy, felépítésében jónak induló koncert 
részévé, a szólisták, mai szóhasználattal élve, enyhén rubatós frissességének 
szinkópáit is magabiztosan, élvezettel követve. 

Bach A-dúr miséjének a Kyrie részét bevezet ő  szép fuvolaszólam kísére-
tét a székesegyház rejtett visszhangjai talán - egy kissé megnehezítették a 
zenekar és a kórus számára is, de a basszus szólam helyenkénti nehézkessé-
gét ellensúlyozni vágyó mozgékonyabb, ám nem mindig a helyzet magasla-
tán álló tenor szólamot is az alt stílusmegtartó szólama juttatta el a szoprán 
gondtalan tisztaságáig és a Christe eleison id őnkénti meggyőző  szeptak-
kordjain át végül is a kifogástalan záróakkordokig. 

Úgy érzem, hogy a kórus ezúttal mellőzhette volna a magatartására 
olyannyira jellemző  szerénységét, hogy meggyőzőbben szóljon Isten 
dicsőségéről a mennyekben (Gloria in excelsis Deo). Igaz, e lélekgyötrő  
időkben, nem beszélve a testet tikkasztó melegr ől, a hangszerek sem visel-
kednek az alkalomhoz ill ően. Azért a bariton szóló utáni kis intermezzót 
(értsd: hangolást) érdemes volt türelemmel kivárni, mert a Qui tollis és a 
Quoniam tu solus sanctus szépre sikeredett, jóllehet az utóbbit, a hatás ked-
véért, egy gondolatnyival talán el őbb kellett volna kezdeni, habár nem 
hiszem, hogy a fergeteges vastapssá váló tetszésnyilvánítást tovább lehetett 
volna fokozni. A tuttik minden kétséget kizáróan bizonyították, ami amúgy 
is nyilvánvaló volt a kórus fennállásának negyedszázada folyamán, hogy a 
reszponzoriál-polifonikus barokk éneklés a kórus éltet ő  eleme. Ugyanakkor 
a ráadásnak szánt Pater noster ismételten megerősítette meggyőződésünket, 
hogy az említett forma a cappella változata a kórus alapformája, létrehozója 
és fenntartója. 

További sok sikert kívánunk a kórusnak és vezet őjének, Égető  Gabriella 
karnagynak! 
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OLVASÓNAPLÓ  

A HÁBORÚ POKLÁTÓL A VILÁGHÍRIG 

ZLATA FILiPOVIĆ : Zlata naplója 
Budapest, Victoria, 1994. 

Zlata Filipović  1991-ben 11 éves kislány volt. Családjával Szarajevóban élt, amikor Bosz-
niában is megkezdődtek a fegyveres összecsapások. A háborús helyzet megbontja az 
iskolás gyermek bioritmusát A számára érthetetlen események el ől naplójába menekül: 
ebben rögzíti élete válságos napjainakeseményeit 1993-ban környezete tudomást szerez 
füzetecskéjéről, és egy részét szokszorosítj ák Mivel a nemzetközi közvélemény figyelmé-
nek központjában Bosznia áll, a sajtótudósítók jóvoltából a naplóról a külföld is tudomást 
szerzett Egy francia kiadó megvásárolta a kiadási jogot, és a kézirat a szerz őjével együtt 
egy segélyszállító konvojjal a körülzárt Szarajevóból Nyugatra került. A kiadvány világ-
sikert aratott, szerzőjét az új Anna Frankként emlegetik 

A napló 1991. szeptember 2-tól rögzíti Zlata Filipovi ć  életének főbb eseményeit, 
illetve az életébe begyűröző  külső  történéseket. Horvátországban ekkor már háború 
dúl. Dubrovnikot, a világörökség egyik gyöngyszemét tüzérség lövi. A kislány vajmi 
keveset ért az eseményekb ől. Csak azt tapasztalja, hogy — mint annyi más jugoszláv 
családban — rokonok és ismer ősök'az áldozatai a fegyveres harcoknak. Nem érti, hogy 
a hadszíntereken egyszerre a „tojás, alma, krumpli elvont fogalmakká váltak", és 
fölteszi a kérdést: „Vajon mi a politika?... Semmit sem tudok, semmit sem értek." 

Ezek meghatározó sorok! A prepubertáskor naivitásával rögzíti a naplójában azt, 
amit a felnőttektől hall, amit a képernyőn lát: a számára érthetetlent, felfoghatatlant. Azt, 
hogy a nevelésünk gerincét képező  testvériség-egység eszméje hogyan vált szinte egyik 
napról a másikra ádáz gyű löletté — egyelőre Bosznia határain kívül. 

És Zlata éli az iskolások mindennapi életét: tanulás, felelés, baráti kör, az ifjúságot 
lázba hozó zene. A napló szövegének stílusa a mai ifjúsági szleng, angol szavakkal 
tarkítva, hiszen érzékeltetni kell, hogy járatos ebben az idegen nyelvben. Mindez egy 
kicsit hivalkodó, de önmagának tetszeleg, bels ő  monológként rögzíti élete fontosnak 
látszó eseményeit. Másrészt természetes is, mert a magas m űveltségi értelmiségi 
családban az angol nyelvismeret az életvitelhez tartozott, minta bejárón ő, a zeneórák. 
Egyben képet kaphatunk a család anyagi helyzetér ől úgy, hogy tételesen soha nem 
érinti vallomásaiban a szerz ő  ezeket a kérdéseket. Szarajevóban még béke van, és az 
anyagi jólét nem hivalkodás. Természetes az is, hogy télen ott vannak az olimpiai síterepeken, 
élikmegszokott életüket Gondot csak  megfázás jelent, ez lehetett a téma, mert megszakította 
a téli üdülés gondtalanságát 

1992 tavasza Szarajevóhoz is közel hozza a fölfordnlá  5t  Az események Zlata közvet-
len környezetében történnek, tehát mindarra, amit hall és lát, naplójában reagál A könyv 
olvasójának tudatában megelevenednek a fontosabb sajtóhírek, visszaidézheti, mi is 
történt azokban a napokban. A napló szövegében azonban többletet jelent mindez: a 
közvetlenül érintett vagy a szemtanú rögzíti mindezt egy gyermek szemszögéb őL Így 
akaratlan — naiv — résztvevőjévé válik a napló olvasója maga is a történéseknek. A 
résztvevő  pedig nem láthatja a mélyebb összefüggéseket, csak a tömegeket az utcán, a 
barikádokon, majd a gránátes őt, az áldozatokat Az értelmetlenséget, mert a „háborúban 
nincs semmi emberi". Az embertelenség kibírhatatlanná változtatja a szeretett várost. A 
gránátok elől dohos, nyirkos, egerektől hemzsegő  pincék nyújtanak menedéket, és 
előkerülnek a reg elfele] tett, rozoga kályhák, hogy f őzni lehessen valamit Mint Déry Tibor 
novellafüzérében, az Alvilági játékokban! Csak az alvilág ördögei nem jelennek meg 
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közvetlenül. Helyettük a gránátok százai hatnak Ég ő  város, vérfürdő, gyökerestől 
felfordult gyermeki élet, állandósult rettenet. 

Ahogy múlnak a hónapok, az emberek a szörny ű  helyzethez idomultak Áldo-
zatvállaló felnőttek nem feledkeznek meg a gyermekekr ől. Lehetetlen körülmények 
között iskolát szerveznek, szakköröket, hogy a megmaradtak ne érezzék a magányt, 
a hasonló korúak társaságában legalább órákra feledkezzenek el a borzalmakról. 

Nincs víz, áram, gáz. Gondot jelent a tisztálkodás, a f őzés — ha van mit főzni. 
Menekülnek az emberek! Rokonok, ismerősök tűnnek el a városból. Keresik a bizton-
ságot, mentik az életüket. Zlata is hallgatja a híreket, hátha felcsillan a reménysugár: 
„Rendben van, belátom, kicsi vagyok, és az egészb ől semmit sem értek, belátom, a 
politika a nagyok dolga... S míg a jópofa fickók kedélyesen elpolitizálnak egymással, 
addig nekünk gyerekeknek a szenvedés jut osztályrészül, miatta fordulunk fel éhen." 

A felnőtt olvasónak kedve támad megnyugtatni Zlatát, hogy ezt a politikát mi sem 
értjük Te, a kisgyerek is elborzadtál az Egyetemi Könyvtár romhalmazán, az elhamvadt 
értékeken. Olvasód 1991 áprilisában még a 19 volt jugoszláv egyetem képvisel őivel ebben 
az épületben tanácskozott arról, mit kell tennünk a fels őoktatás európai felzárkóztatása 
érdekében, a diplomák kölcsönös elismertetéséért Még voltjöv őképünk! Az azóta hírhedt-
té vált Karadž ié úr is ott ült köztünk Vajon ő  mit érzett, amikor a képernyőn látta a 
fáklyaként égő  könyvtárat, a könyvritkaságók megszenesedett lapjait? Én a látottak hatá-
sára csak átkozódni tudtam! És Zlatával együtt nem értem ezeket a fickókat! 

A napló lapjairól elénk tárul a haldokló Szarajevó. Agonizálnak lakói, a pincela-
kók, a halálraítéltek, az éhez ők. Ugyanakkor ennek az ellentétére is felfigyel a kislány. 
Akinek pénze van, mindenhez hozzájuthat, minta békében: egy tojás 5 márka, egy 
kiló kávé 120... Háború ide, nyomor oda, vannak nyerészked ők! Aki nem tudja a 
feketézőket megfizetni, az igyekszik az élelmet maga megtermelni. Még az erkélye-
ken a virágcserepekben is. Zlatának egyik legkedvesebb ajándéka egy virággcserép-
ben felnevelt, terméssel teli paradicsomszár! Az emberek alkalmazkodók, megkísérlik 
a lehetetlent: élni, életben maradni a pokoli körülmények ellenére. 

Mozaikszerűen áll össze az ostromlott város mindennapjainak sora. S a napokból 
hónapok, évek lettek A tudósítás kicsit naiv, kicsit esetlen, de természetes. Hiszen egy 
kislány tudata szelektál az események rögzítésekor, egy iskolás fogalmazza meg 
tudattartalmait. 1993 júniusában azonban megjelenik a naplója! Felfigyelnek rá a 
külföldi tudósítók is. Fényképezik, riportokat készítenek vele, körülveszik a tévések. 

A továbbiakban a napló fokozatosan megsz űnik magánvállalkozás lenni. Zlatában 
tudatosul, hogy írása másoknak, a nyilvánosságnak szól. Tartalma is, megszövegezése is 
változik. Egyre kevesebb lesz a magánéletre vonatkozó kedves, olykor jelentéktelen 
információ, és több az általánosítás, a felnőttes vagy felnőttet mímelő  politizálgatás. 
Tudatosan akar a szerz ő  „fontos" dolgokat közölni a feltételezett olvasóval. 

Szaporodnak a diákszleng frázisai is: tök jó, kiborul, kaja stb. Zavaró, mert 
mesterkélten hat, és néha képzavart eredményez, mint „én növök, mint a bolond-
gomba" (?). Valószínűleg a környezete súghatta Zlatának, hogy legyen „diákos", de 
többet írjon a „lényeges" dolgokról. A nyilvános szereplés el őtt Zlata valóban a 
lényegről írt. Arról, ami gyermeki léte számára volt lényeges vagy amit annak hitt. 
Mentorai hatására személyiségét ől, életkorától idegen területekre kalandozott. 

Azt kell mondanunk, hogy a nyilvános szereplés nem használt a napló szerzőjé-
nek A sztárszerep modorossá tette, életkorától idegen stílus és tartalom került meg-
fogalmazásra a napló utolsó részében. Sajnáljuk, hogy ez bekövetkezett, mert az 
olvasó figyelmét ellankasztja: ennél helytállóbbakat olvastunk a sajtóban. Zlata és 
Szarajevó szempontjából azonban jobb, hogy felfigyeltek a naplóra. A világban 
tízezrek számára lesz valóság az ostromlott város lakóinak élete, akik már elfásultak 
az újsághírektől. És talán a tömegek hatással lehetnek a világpolitika „fickóira" is! 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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A MEGSZENVEDETT VERSEK KÖNYVE 

FENYVESI OTTÓ: A káosz angyala 
Fra= Publishing, Chicago-M-Szivárvány Alapítvány, Budapest, 1993. 

Fenyvesi Ottóval éveken át együtt ültünk az Újvidéki Rádió magyar nyelv ű  műso-
rainak irodalmi szerkesztőségében. Halk szavú vagy jószerével inkább szótlan, ren-
díthetetlen nyugalmú, galambepéj ű, készséges fiatalemberként ismertük meg, mun-
katársként pedig abszolút megbízható volt, aki csendben, felt űnés nélkül dolgozott, 
lelkiismeretesen, jól és sokat. Amikor í987-ben a rádióba került, akkor már túl volt a 
Symposion-ügy kavarta viharzáson, melynek egyik szenved ő  áldozata volt. Az ott 
kapott sebek, verseiből tudjuk, sajogtak bár, mindazonáltal úgy látszott, hogy a költ ő  
személyes élete egyenesbe jutott, konszolidálódott. Ez így is lett volna, ha nincs a 
háború és mindaz, ami szellemileg és politikailag egypár év során megelőzte, előké-
szítette, szállást csinált neki. Hogy a költ őben a nyugalmas felszín alatt valójában mi 
kavarog, azt abból tudjuk - j obbban mondva inkább csak ma tudjuk-, hogy id őnként 
letett az asztalra egy-egy megragadóan szép, lényegre tapintó, fontos verset. Akkor, 
távozása előtt már megírta mostani kötetének címadó versét, A káosz angyalát, az Algol 
minimumbant, az Élve vagy halvát, a London callingot és más verseket, amelyek köteté-
nek tartópillérei. 

S akkor egy napon a maga csendes módján távozott. Akkor, amikor a légszomj, 
a vészesen „torlódó tömbök" elviselhetetlenné váltak, amikor a katonaköteles fiatal 
embert fenyegető  közvetlen életveszély bizonyossá vált, akkor, sokakkal, sorstársai-
nak ezreivel együtt, külföldre távozott. 

S a költő  Fenyvesi így jutott, kényszer űségből ahhoz az életélményhez, amely A 
káosz angyala című  legújabb verseskötetének egyik meghatározója lett, ez pedig az 
emigráció, az a helyzet, sors, életvitel, amelybe akkor került, amikor 1991 novembe-
rében a háború tornyosuló viharfelh ői, a fenyegető  vészhelyzet elviselhetetlensége 
miatt családjával együtt külföldre kényszerült. A másik élménykör ebb ől fakad; mert 
csak hontalanná válva bukkanhatott fel a szeretett szül őföld, a Bácska megszépült, 
nosztalgikus képe. A kötetbe foglalt versek további összetev ője az Újvidéki Rádióban 
töltött évei, sokoldalú munkája, melynek során egyaránt volt irodalmi és rockzene-
szerkesztő . Kiderült, hogy még a képzőművészetben is járatos, mert kötetét - íme -  
a versek hangulatát jól kifejez ő, saját kollázsaival illusztrálta. A káosz angyala versei 
tehát ezekből az elemekből meg a veszprémi fogadtatás tégláiból építkeznek, amihez 
talán még hozzá kell tenni Fenyvesinek a vajdasági égalj másik jelent ős költőjéhez, a 
korán elhunyt Sziveri Jánoshoz fűződő  szép barátságát. 

A káosz angyala című  verseskötet egy korról, napjainkról, egy nemzedék, mi több, 
egy jelentős néptöredék, a vajdasági magyarság létélményér ől nyújt maradandó 
híradást. Bizonyos vagyok benne, hogy a könyvben nem egy olyan sor van, amely - 
ki tudja - egykor szállóigévé válik körünkben, amellyel a költ ő  - ki tudja - talán máris 
beírta nevét a magyar irodalomtörténetbe. Hosszan idézhetném azokat a meghök-
kentő, abszurd, a költői hiperbola okán önnön visszájára fordult, de mindannyiszor 
lélekbe markoló és halálosan pontos megállapításait, helyzetmegjelölését, melyek 
döbbenetes erővel világítják meg a költő, mi magunk, a nemzet, az emberiség, a világ 
állapotát. Idézhetném, onnan, amikor a költ ő  már a nyitó versben bejelenti, hogy 
szeretné „újrarendezni a homályt", amikor „már semmi sem mindegy, minden szá-
mít", és saját „magából állítja elő  magát", minthogy új helyzetében kénytelen „elölr ől 
kezdeni mindent". S addig, ahogyan a végs ő  konzekvenciákat levonva, „két lábon 
járó emésztőrendszerré" lepusztítva viaskodik a rárohanó „torlódó tömbökkel", a 
„lázbeteg földdel", a „kurva világgal", amelynek „fogytán a benzinje", „fogytán az 
értelme" és fogytán van, szó szerint, minden mása is, s ahol „plasztika bontja a földei", 
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ahol „még a havat is belepte a hó", és ahol — ó, rettenet — „kétszer használt leveg ő t 
szívnak". Itt állunk egy világban „félig lebontva", „anyanyelvünk romokban", ücsör-
günk „távol a romantikától", nyögve „a szép magyar sorsot", mert ez „a dolgok állása". 
Igy énekel Fenyvesi Ottó a verseiben, amelyekben fájdalmas nosztalgiával t űnik fel . 

mindegyre a Vajdaság, Bácska, a szül őföld topográfiája, a rádiószerkesztőség, ahol 
dolgozott, s ahonnan egy utolsó éjszakai m űsor, egy utolsó dal, zeneszám, magnófel-
vétel után útra kelt a bizonytalanságba, s ezzel — ezzel is — osztozott a vajdasági 
magyarság ezreinek sorsában. Ez az életút és a vele járó sokféle megtöretés adja 
hamisítatlan aranyfedezetét a nagyon szép, nagyon igaz és nagyon megszenvedett 
versek minden sorának 

Fenyvesi Ottó A káosz angyala című  kötetével egy nagy jelent őségű  verseskönyv 
első  kiadásának, őskiadásának vagyunk kortársai, melynek darabjaival még sokszor 
találkozunk majd irodalomtörténetekben, fontos antológiákban, tankönyvekben mi 
is meg a kései utánunk jövők is. Habemus poetam. 

BORBÉLY JÁNOS 

OLVASÓI JELENTÉSEK 

FEKETE j. JÓZSEF: Próbafüzet 
JMMT, újvidék, 1993. 

Fekete J. József másfél évtizedes irodalomelméleti kutatásainak eredményeit — me-
lyeknek során egy grandiózus életmű, a Szentkuthy-opus feltárására vállalkozott —
két kötetben, az Olvasat I. és 1I. lapjain tárta elénk Ugyanebben az időszakban 
irodalmi munkásságának egy másik — az el őzővel igencsak rokon vetületével is 
megismerkedhettünk folyóirataink, de mindenekelőtt a Kilátó kritikai rovata által. Ez 
műbíráló tevékenysége. Alig van olyan kiadványa az általa „világirodalmi kiskert"-
nek nevezett vajdasági magyar irodalomnak, mely a nyolcvanas években jelent meg, 
s ne bírálta volna felül értékeit és hiányosságait. Máskor bírálóbizottsági tagként, 
recenzensként működött közre könyvek megjelenésében. A nyolcvanas évek vajda-
sági magyar prózaterméséről írt recenzióiból állított össze most egy füzetet, amely 
aztán a Jugoszláviai Magyar M űvelődési Társaság kiadásában jelent meg. 

A majdani bírált szerző  szerepében igen meggyőző  hangvételű  bevezető  és befejező  
jegyzetet fűz könyvéhez, melyekben — mintegy az olvasó dolgát megkönnyítend ő  — 
meghatározza írásainak műfaját („olvasói jelentések"), jellegét („kidomborítják könyvki-
adásunk csúcsait, és a szerzői melléfogásokra is rámutatnak') és végs ő  szándékát („talán 
ahhoz is hozzásegítenek, hogy az itt tárgyalt írók kés őbbi munkáiról könnyebben ítél-
jünk"), másrészt vázlatos áttekintést nyújt az id őszak prózairodalmi jellemzőiről Teljes 
képet nem alkot róla — hangsúlyozza is, hogy nem szándéka —, de azért tükröt tart az 
évtized prózatermése elé. Ebben a tükörben jól kivehet ők annak fejlődési irányai, mér-
földkövei, bár egyes elhanyagolhatatlan fontosságú teljesítményekr ől szó nem esik köte-
tében. Furcsállom a kritikusnak ezt az óvatosságát, azt, hogy nem törekedett teljességre 
— kihagyta például azokat a munkáit, melyek olyan könyvekről szólnak, melyeknek 
recenzense volt —, hisz tehetsége, képesítése és felhasználható anyaga is megvolt hozzá. 
Előző  kötetének tapasztalatai, megmutatkozó kritikusi hozzáállása és alapossága révén 
vártunk volna el e füzetének lezárásául is egy összegez ő  értékű  tanulmányt Ehelyett 
csak egy vázlatszerű  jegyzetet kapcsolt recenzióihoz. 

Harminchat könyvről kapunk képet („jelentést”) a Próbafüzet révén.Valamennyi 
1979 és 1989 között látott napvilágot. A szerzői ív Majtényi Mihálytól Majoros Sándo-
rig terjed. Hét jelölt fejezetre oszlik, ugyanakkor két kivehet ő  egysége van. A könyv 
első  részében egyes szerz ők (Brasnyó István, Tolnai Ottó, Balázs Attila és Németh 
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István) munkásságának jellemz őit, olyan fordulópontjait térképezi fel m űveik alapján, 
melyek nemcsak az érintett írók, hanem az egész vajdasági magyar irodalom szempont-
jából értékesek (pL Brasnyó István látomásos prózája vagy Tolnai Ottó képi elbeszélés-
technikája). A Kópék és kópéságok című  V. fejezet a vajdasági magyar humorirodalom 
értékeit és hiányosságait méri fel. A könyv második elkülönül ő  egysége a terjedelmes VI. 
fejezetet és a kötetzáró „vázlatot" öleli fel. Tizennyolc m ű  elemzését „böngészhetjük" 
végig e részben, miközben képet kapunk az itteni prózairodalom alakulásfolyamatáról, 
annak egy kiragadott időszakáról, méghozzá úgy, hogy Fekete J. József érvei és megjegy-
zései alapján nekünk kell az összegező  munkálatokat elvégeznünk. S ha van bennünk 
kitartás, s elérkezünk a VI. fejezet végéhez, akkor úgy érezhetjük, hogy nem volt 
hiábavaló munka a kitartó olvasás és összegezés kalandja. 

Fekete J. József Szentkuthy munkássága mellett egy másik specifikus területét is 
kialakította irodalomelemz ő  tevékenységének. A Brasnyó-próza egyik legavatottabb 
értője az itteni kritikaírás berkeiben. A mennyiségében, terjedelmében és j elenségei-
ben is hatalmas opus négy darabjáról alkotott recenzióját közli a Próbafüzetben úgy, 
hogy az első  fejezet (Téma és intenzitás) egy négy részre tagolt, de módszereiben is 
összefüggővé alakuló tanulmánnyá válik. Különösen azoknak az olvasóknak érde-
mes alaposan megismerkedni vele, akik eligazítást szeretnének kapnia Brasnyó-pró-
za rejtelmeiben. Persze ez nem jelenti azt, hogy a kérdésben jártas befogadó nem 
szembesülhet ezeknek az írásoknak a révén élményszer ű  felfedezésekkel, s hogy nem 
gazdagodik új tudással a Brasnyó-regényeket illetően. 

Fekete biztos kézzel fedezi fel számunkra a Tolnai-próza értékeit, a metaforák, a 
metaforikus tömörítés jelent őségét. Élvezettel sziporkázik a hasonló tulajdonságok-
kal rendelkező  Balázs-művek (Cuniculus, Szerelem, szerelem, Ki tette a macskát a postalá-
dába) kapcsán és következetesen mutatja ki Németh István m űveinek karakterisztikus 
vonásait, egyediségét, de ezek hiányosságait is felfedezi (Kertmozi, Vörösbegy, Arcok a 
zsebtükörben, Hegyomlás) éppúgy, mint ahogy másokéiban is megleli a hibákat. Járatlan 
utakra téved, amikor a vajdasági humorirodalom kérdéseit feszegeti Bogdánfi Sándor, 
Kopeczky László és Pintér Lajos humoristák alkotásaival kapcsolatosan. 

Hogy a szerző  kihagyta azokat a munkáit, amelyek olyan művekről szólnak, melyek-
nek recenzense volt, az talán a Brasnyó-könyvekr ől (Hós(rv, Az imágó, Majomév, Macula) 
szóló fejezetben érződik leginkább. Igen fontos észrevételeit ől és a továbbgondolás le-
hetőségétől foszt meg ugyanis bennünket azzal, hogy az Árvaházról szóló Írásait mellőzte. 

Úgy gondolom, az ilyen füzeteknek, mint a Próbafüzet, nemcsak az a feladatuk, 
hogy „feltérképezzenek", s hogy „rámutassanak", hanem az is, hogy megszerettessék 
velünk ezeket a könyveket, hogy elolvasásukra késztessenek. Fekete J. József Próba-
füzet című  könyve, a JMMT eddigi egyik legértékesebb kiadványaként, e feladatnak 
is maradéktalanul eleget tesz. 

BENCE ERIKA 

A KALANDOZÓ KUTATÓ GYÖNYÖRE 

MAGYAR LÁSZLÓ: Életek, iratok — iratok, életek 
Forum, Újvidék, 1994. 

Az utóbbi években Magyar László szel-
lemi életünk egyik oszlopos tagjává 
nőtte ki magát, írásai gyakran szerepel-
nek lapjainkban, a közvélemény lassan 
már egyszemélyes intézménynek tekin-
ti, aki ma talán a legilletékesebb forrás, 

amikor városunk múltjáról van szó. Ez 
természetesen korántsem jelenti azt, 
hogy mindenről mindent tud. Ellen-
kezőleg: végtelen szerénysége annak 
eredménye, hogy tisztában van azzal, 
miszerint ismeretei mögött még gazda- 
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gabb, számára is ismeretlen anyaghal-
maz lappang. Hasonlóan A. Leo Oppen-
heimer amerikai professzorhoz, aki 
negyven évet töltött el agyagtáblák vizs-
gálatával és az ókori Mezopotámia legna-
gyobb szakértőjének szamított. Ennek 
ellenére tartózkodott attól, hogy valami-
lyenfajta szintézisre törekedjen, mert 
„szintézis csak akkor lehetséges, ha szer-
teágazó és bőséges adatok tömegére tá-
maszkodhatunk". Nos, ez utóbbiak tö-
mege hiányzott neki. 

Magyar László, mint minden lelkiis-
meretes kutató, tisztában van a leegy-
szerűsítés és általánosítás veszélyével. 
De ha a tudós szerénysége és becsü-
letessége megakadályozza a szintézis-
ben, mi az akkor mégis, ami újra és újra 
arra készteti, hogy megszámlálhatatlan 
órákat töltsön el az irattárak magányá-
ban? Az első  és perdöntő  ok talán az, 
amit nagyon egyszerűen úgy fogalmaz-
hatnánk meg, hogy szereti ezt a foglala-
tosságot. Ez merőben alkati kérdés. 
Hangsúlyozza: „Egy jól megőrzött váro-
si levéltár ezért valóságos kincsesbánya 
a tudományos kutatók számára." Egy 
másik helyen á következőket mondja: 
„...szűkebb környezetünk múltjának 
alapos tanulmányozásában és megisme-
résében is őszinte szeretetet és gyönyört 
lelhetünk" Ez a megállapítás, jóllehet 
többes szám első  személyben fogalmaz, 
egyértelműen rá is vonatkozik. Intim 
vallomás következő  megállapítása is: 
„Gyakran megesik a levéltárosi szakmá-
ban, hogy egy-egy dokumentum felvil-
lanyoz, új gondolatokat ébreszt, és ma-
gával ragad." S hogy ez a magával raga-
dás hova vezet, arról következ ő  mondata 
tanúskodik: „... egy alaposabb levéltári 
családfakutatás, a sikerélmények mellett, 
sok-sok buktatót rejt magában, de egy-
ben gyönyört is nyújt a megszállottak-
nak." Magyar László kétségtelenül ez 
utóbbiak közé sorolható. A közhasznú 
megszállottak ritka és nemes családjába. 

Legújabb könyve huszonkét írást 
tartalmaz. Terjedelmük, témájuk, feldol-
gozottsági fokuk, hangvételük között lé-
nyeges különbségek vannak, de sok 
bennük a közös vonás is. Elsősorban az, 
hogy mindegyik valamilyen módon Sza-
badka történetéhez kapcsolódik. Az ese- 

tek nagy többségében — s itt kivételt ké-
pez a két legterjedelmesebb munka (pia-
cok, vásárok, illetve cselédügyi viszo-
nyok a témáik) — a tárgy megközelítése 
azonos. Rendkívül tömör és gyakran is-
mert általánosságokat tartalmazó beve-
zetés után szerzőnk azonnal a felmerült 
problémára tér át és ezt a szándékát egy 
világos és kurta felszólító mondattal adja 
tudtunkra. S utána következik a legtöbb-
ször valószínűleg kínkeservesen vagy 
szerencsésen fellelt iratok részletes is-
mertetése. A dokumentumokat szinte 
mindig iskolás pontossággal és időrendi 
sorrendben tárja elénk, vagyis s űrítve 
elmeséli tartalmukat, néhányszor pedig 
az eredeti szöveget is közli, olykor fakszi-
milében is. Ilyenkor persze vita tárgya 
lehet, hogy szerencsés volt-e az irat kivá-
lasztása. De bízzunk Magyar László ér-
tékfelismerő  szemében! 

Az Adalékok Fehér Ferenc szabadkai 
6seiról című  munkájában elhagyja rosz-
szul megvilágított szobáját és a külvárosi 
utcákon bolyongva idős emberekkel ele-
gyedik szóba, hogy tőlük tudjon meg 
esetleg olyan adatokat, amelyek a fellel-
hető  iratokban nem találhatók Dalósá-
gos detektívmunka ez, amely arra csábít-
ja a kutatót, hogy a fikció területére lép-
jen. Magyar László azonban a végs őkig 
józan (csak a várospecsét értelmezésekor 
kísérel meg a képzelet eszközeivel élni, 
de szerintem sikertelenül) és az él őszó-
ban nyert információkat nagy fenntar-
tással közli. Egyébként is szinte a 
végsőkig óvakodik a végkövetkezteté-
sektől, az olvasónak szinte az a benyo-
mása, hogy olyan, mint az igazi hegymá-
szó (talán az is volt, rábírta őt erre ifjúko-
rában csillapíthatatlan kíváncsisága és 
egy kalandokra csábító barátja?): számá-
ra az élvezetet (ő  gyönyört mond) a 
csúcsra vezető  út megtétele okozza, nem 
pedig a csúcson való nézelődés. S a tör-
ténelem kacskaringós kapaszkodóin biz-
tosan vezet bennünket áttekinthet ő , vi-
lágos, végsőkig tárgyilagos és a tudo-
mányos szaknyelv elriasztó szárazságát 
tudatosan kerülő  mondataival, letisztult 
és a nagy szavaktól irtózó stílusával. Két-
ségtelen, hogy írásainak — nyugodtan 
mondhatjuk — népszerűsége ezzel is ma-
gyarázható. 
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Az egyes írások terjedelmét és érté-
két illetően lényeges különbségek van-
nak. A Szabadkai piacok és vásárok a doku-
mentumok tükrében és a Cselédügyi viszo-
nyok Szabadkán című  dolgozatok nem-
csak terjedelmük, hanem tartalmi értéke-
ik m att is kiemelkednek a gyűjtemény 
darabjai közül. Hosszabb, tudományos 
igényességgel megírt, részben szociális 
tematikájú tanulmányok, amelyek egy 
valaha talán megírandó monográfia 
alapjai lehetnek. 

Az első  négy munka a város távo-
labbi múltjába, a kezdetekhez nyúlik 
vissza, mert szerzőjük szerint „... jele-
nünk megértéséhez óhatatlanul szüksé-
ges múltunk alapos ismerete". A város 
legrégibb címeres pecsétjének taglalása-
kor Magyar László e kötetben el őször és 
utoljára kísérel meg a sz űkös adatok 
alapján, méghozzá képzeletében bízva, 
egy elméletet, magyarázatot kidolgozni, 
amely számomra igencsak ingatag és 
diszkutábilis. A többi írás művelődéstör-
téneti jellegű : művészek és városunk 
kapcsolatáról szólnak. Szarvas Gábor, Ba-
bits Mihály, Lányi Ernő, Milkó Izidor, a 
Martinovicsok és Kosztolányiék, Vajda Já-
nos, Fehér Ferenc, Than Mór, Telcs Ede, 
Blaha Lujza és Latabár Endre életútja 
kötődött Szabadkához. Érdekes az a hol 
áldásos, hol meddő  viszonyulás, amely e 
kapcsolatokra jellemző  volt. A szerző  leg-
többször a művészek pártján áll és „elítéli" 
a túlságosan is racionalista és ugyanakkor 
kispolgárian gondolkodó egykori város-
atyákat, akik gyakran mereven elutasítot-
ták, nem pénzelték a javasolt m űvészet- és 
tudományserkentő  elgondolásokat. Min-
denesetre ezek az írások sejtetik, milyen 
gazdag volt városunk szellemi élete a szá-
zadforduló idején. Ezt alátámasztja a kötet 
két sajtótörténeti írása is. 

Vannak feledhetetlen jelenetek is a 
könyvben, mondjuk a piaci forgatagok  

impresszív felidézése vagy Fehér Ferenc 
őseinek izgalmas felkutatása, amikor is, há-
la a szerző  közvetlenségének, mintegy ta-
núi lehetünk a múltkutatásnak, érezhet-
jük az általa nála kiváltott gyönyört. 

Ha összegezni próbálnánk Magyar 
László kötetének értékét, jelent őségét 
városunk történetének feltárásában, 
elsősorban talán azt mondhatnánk, 
hogy az írások java része a tudományos 
közlemény és a magas szintű  nép-
szerűsítő  szakirodalom határmezsgyé-
jén mozog. Az adatok hitelessége kétség-
bevonhatatlan, de végeredményben itt 
elsősorban „csak" szórványadatok feltá-
rásáról van szó. Mozaikok ezek az írások, 
gyakran szinopszisok, amelyek kidolgo-
zása még várat magára. Csodálatos ritka-
ságokra derít fényt a szerző, de legtöbb-
ször az az érzésünk, hogy az általa befek-
tetett munka és a közölt dolgozat je-
lentősége között nagy az aránytalanság, 
más szóval a keserves kutatás eredmé-
nye csak egy vakító felvillanás. Magyar 
László a mindennel szemben nyitott és 
érdeklődő  kutató archetípusa. Bármi ke-
rül is, szinte mindig véletlenül, keze 
ügyébe, az megragadja és ő  addig kutat-
ja, vizsgálja, amíg megnyugtató ered-
ményre nem jut vele kapcsolatban. 

Gyűjteményében a rá jellemző  egy-
szerű  eszközökkel elsárgult papirokból 
embereket támasztott fel. E sorok írója 
nagy érdeklődéssel olvasta ezeket a meg-
idézett sorsokat, de azon a véleményen 
van, hogy a szerző  esetleges összponto-
sítása egy témára, mondjuk egy monog-
ráfia keretein belül, még fontosabb kö-
vetkeztetésekhez és maradandóbb alko-
tásokhoz vezetne. Persze kérdés, hogy 
nyugtalan, szabadon csapongó és kielé-
gíthetetlen kíváncsisága járomba fogha-
tó-e egy ilyen munka megírásához. 

VARGA ISTVÁN 
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KÁRPÁTALJAI NÉPMESÉK ÉS MONDÁK 

PENCKÓFERNÉ PUNYKÓ MÁRIA: Tűzoltó nagymadár. Beregújfalui népmesék és mondák 
Hatodik Síp Alapítvány, Ungvár, 1993. 

A kárpátaljai magyar néprajzosok tevé-
kenységéről, munkájuk eredményeiről 
ritkán érkezik mifelénk híradás. Vári Fá-
bián László könyve (Vannak ringó bölcs ők. 
Kárpátaljai magyar népbálladák, 1992) 
szép összefoglalója a magyar nyelvterü-
let e keleti peremén gyűjtött régi és új 
stílusú balladáknak Emellett a Debre-
cenben megjelenő  Néprajzi Látóhatár 
című  folyóiratban olvashatunk még 
néprajzi tartalmú kárpátaljai publikáció-
kat Czébely Lajos, Borsos Balázs, Móricz 
Kálmán tollából, valamint a budapesti 
Honismeret folyóiratban legutóbb népi 
imádságokat az Ugocsa megyei Salánk 
ról Pilipkó Erzsébet gyűjtésében. 

A közelmúltban egy igen tetszet ős 
könyvvel rukkolt ki a Hatodik Síp Alapít-
vány Penckóferné Punykó Mária bereg-
szászi tanár, néprajzkutató gazdag be-
regújfalui népmese- és mondagyűjte-
ményéből adva közre egy kötetnyit 
Tűzoltó nagymadár címmel. 

Beregújfalu „a magyar falvak vég-
vára, nyelvhatárt képez. Eszaki és keleti 
szomszédai ruszinok... Csak déli szom-
szédja magyar: Nagybereg". Mostoha 
vidéke ez a magyar néprajzkutatásnak: 
ritkán vetődik erre kutató, gyűjtő, pedig 
„Bereg-új falu kincsesbánya a népkölté-
szetgyűjtő  számára. Gazdag a község 
közmondás- és szólásanyaga, több száz, 
ma is élő  találós kérdést ismernek, bal a-
dákat, mondókákat őrzött meg az emlé-
kezet. Ma is élnek egyes népszokásai, 
hiedelmei, gyermekjátékai" - írja a 
szerző  könyve Bevezet őjében, s megjegy-
zi, milyen nehezen bukkant az őt ér-
deklő  mese műfajára. Végül is a kétezer 
lakosú, magyarok és ukránok lakta falu-
ban előbb cigány mesélőkre akadt, akik 
magyar nyelven mondták el az emléke- 

zet mélyén lapuló szövegeket. Az öreg 
Nádasdi István (1902-1979), majd fiai, 
Marinka Bertalan (1932) és Titicska Ist-
ván (1960) voltak legjobb mesemondói. 
Mindannyian a tündérmeséket szeretik. 
Gyűjtőnk később a falusi magyarok kö-
zött is talált meséket tudó embereket, sőt 
tarsolyába kerültek legendamesék, mon-
dókamesék, eredetmagyarázó mondák, 
történeti mondák, hiedelemmondák, 
igaz történetek, mint az epikus folklór-
ban a mesével rokon szövegek Molnár 
(Csete) Vilma meséit szívesen ajánljuk 
Burány Béla néprajzkutatónknak, hi-
szen azok tartalmukban, nagyszájúsá-
gukban igencsak közeli rokonai az általa 
gyűjtött és publikált vajdasági erotikus 
népmeséknek. Ugyanakkora népi vallá-
sosság szövegeinek szakértői figyelem-
mel olvashatják a legendák között Krisz-
tus Urunk és Szent Péter földi eseteit, 
melyeknek variánsai mifelénk szintén 
fellelhetők, bizonyítványa népköltészeti 
alkotások s azok motívumainak vándor-
lását, meg azt, hogy például az egykori 
Bács-Bodrog vármegyei Kupuszina és az 
egykori Bereg vármegyei Beregújfalu 
közötti majdnem ezer kilométernyi tá-
volság ellenére nincs távolság. 

A mesék típusokba sorolását Nagy 
Ilona végezte el, aki a mesél ők nyelvjárá-
si sajátosságairól is szól a kötet végén, 
ahol a tájnyelvi kifejezések magyaráza-
tát is közli. 

Penckóferné Punykó Mária Tűzoltó 
nagymadár című  könyve jelentős ered-
ménye az egyetemes magyar mese- és 
mondakutatásnak, valamint a kárpátal-
jai magyar néprajzi vizsgálódások fejl ő-
désének és beérésének szép ígérete. 

SILLING ISTVÁN 
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MŰVEL ŐDÉSI MOZAIK  

A HOLOCAUST ÉVFORDULÓJA. 
- A nyár folyamán, nagyszámú hazai és 
külföldi vendég részvételével, többna-
pos rendezvénysorozattal megemlékez-
tek a fél évszázaddal ezel őtti holocaust 
négyezer szabadkai zsidó áldozatáról. 
Miután június 16-án az egykori gettó he-
lyén, a régi vámháznál, ahonnan ötven 
évvel előbb megkezdődött a deportálás, 
emléktáblát lepleztek le, július 10-én 
díszülést tartott a községi képviselő-testü-
let, amelyen Kasza József polgármester 
egyebek között kifejezte abbéli remé-
nyét, hogy „a jövőben soha többé nem 
fordul elő  semmilyen faji, nemzeti, vallá-
si vagy bármilyen megkülönböztetés". 
Ezt követően a zsinagóga udvarában, 
ünnepi műsor keretében, emléktáblát 
lepleztek le, majd a zsidó templomban, 
több évtized után először, ökumenikus 
istentiszteletet tartottak Másnap este a 
Városi Múzeumban megnyílt az itteni 
zsidóság történetét bemutató kiállítás. A 
megemlékezés a városháza dísztermé-
ben megrendezett hangversennyel ért 
véget. 

Az évforduló alkalmából mindkét 
szabadkai irodalmi folyóirat, a Rukovet 
is, az Üzenet is legújabb számát a gyá-
szos eseménynek szentelte. Ezzel kap-
csolatban szerkesztőségünk a következő  
levelet kapta az 1775-ben alakult hitkö-
zség elnökétől, Vajcenfeld Imrétől: „Tisz-
telt Szerkesztő  Úr! A Szabadkai Zsidó 
Hitközség mélységesen hálás Önnek, 
amiért folyóirata külön tematikus szá-
mát a szabadkai zsidóságnak szentelte. E 
gesztusát a részvét megnyilvánulása-
ként értelmezzük, s ezért hálánkat sze-
retnénk tolmácsolni." 

TANYASZÍNHÁZ. - A tizenhét év-
vel ezelőtt alakult Tanyaszínház, amely 
közép-európai viszonylatokban is egye-
dülálló kezdeményezés, az idén huszon-
két előadást tartott. A tizenöt tagú, 
erősen felfiatalított, többnyire az újvidé-
ki Színművészeti Akadémia első  és har-
madéves hallgatóiból álló együttes Lázár 
Ervin Négyszöglet ű  kerek erdő  c. mesejáté-
kának zenés változatát mutatta be Kör- 

möczi Petronella rendezésében. A bemu-
tató július 16-án volt Csantavéren. A tár-
sulat számára a szabadkai önkormány-
zat állandó táborhelyet szándékozik biz-
tosítani Csantavér vagy Nosza közelé-
ben egy tanyán. 

VESZENDŐ  ÉRTÉKEINK NYO-
MÁBAN. - A kanizsai Knesa és a tóthfa-
lui Égig Érő  Fa Művelődési Egyesület 
július 16-a és 25-e között nyelvjárási-
néprajzi tábort szervezett Kanizsán és a 
község falvaiban. A rendezvény célja az 
volt, hogy mintegy harminc középisko-
lást és egyetemi hallgatót felkészítsen a 
környezeti értékek felfedezésére, fel-
gyűjtésére és feldolgozására. El őadók 
voltak: Bart János, Penavin Olga, Láncz 
Irén, Rajsli Ilona, Papp György, Dobos 
János, Hovány Lajos, Harkai Imre, Tri-
polsky Géza, Silling István, Klamár Zol-
tán és Nagyabogyi Ágnes. A résztvev ők 
gyűjtőúton vettek részt Kanizsán, Ador-
jánon, Horgoson, Martonoson, Orom-
hegyesen és Tóthfaluban, az utolsó na-
pon pedig bemutatták gyűjteményük 
legértékesebb darabjait. 

IRODALMI TÁBOROK. -A nyáron 
Vajdaság több helységében voltak iro-
dalmi táborok A Fehér Ferenc Könyvba-
rátok Köre július 10-től 18-ig Kanizsán, 
24-től 31-ig Muzslyán, augusztus 15-től 
17-ig pedig Törökbecsén rendezett ilyen 
tábort. Mindegyik munkájában mintegy 
150-150 fiatal vett részt, el őadást pedig - 
többek között - Herceg János, Bori Imre, 
Bányai János, Gerold László, Utasi Csa-
ba, Faragó Kornélia, Papp György, Do-
bos János, Böndör Pál, Gobby Fehér 
Gyula, Dudás Károly, Pap József, Koncz 
István, Bosnyák István, Csáky Sörös Pi-
roska, Csapó Julianna, Németh István és 
Jódal Rózsa tartott A Fehér Ferenc Sza-
valóversenyt - 43 versmondó és 16 peda-
gógus részvételével - augusztus 3-án és 
4-én tartották meg Temerinben. Szaján-
ban elseje és hetedike között néprajzi já-
téktábor volt. 

Augusztus 1-je és 12-e között els ő  
alkalommal tartották meg Szabadkán a 
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Kosztolányi Dezsőről elnevezett irodal-
mi tábort. A résztvev ők száma 150 körül 
volt. Bácska és Bánát minden részéb ől 
érkeztek a fiatalok: az általános iskola he-
tedik és nyolcadik osztályos diákjai, a kö-
zépiskolások, a főiskolai hallgatók, vala-
mint az egyéni érdeklődők A magyaror-
szági előadók között ott volt Csoóri Sán-
dor, Pomogáts Béla, Czine Mihály, 
Csűrös Miklós, Kiss G. Csaba és Szakolczay 
Lajos, a hazaiak között pedig Juhász Géza, 
Kontra Ferenc, Toldi Eva, Vajda Gábor, 
Harkai Vass Éva, Horváth Mátyás, Hózsa 
Éva, Sátai Pál, Vajda József, Dér Zoltán, 
Kókity Rozália, Bela Duranci és dr Varga 
Zoltán. Az irodalmi esteken közreműkö-
dött Ács Károly, Burány Nándor, Dudás 
Károly, Bogdán József, Koncz István, Lo-
vas Ildikó, Csorba Béla, Bata János, Tolnai 
Ottó, Varga Zoltán, Vicai Károly, Tari Ist-
ván, továbbá fellépett Faragó Laura, Kasza 
Éva és Medve Sándor 

A PRO MUSICA JUBILEUMA. — 
Megalakulásának negyedszázados év-
fordulóját nagyszabású hangver-
sennyel ünnepelte meg július 16-án a 
Szent Teréz-templomban a szabadkai Pro 
Musica kamarakórus. A dalárda 1968 de-
cemberében alakult, 16 taggal, de el őször 
csak 1969. március 8-án lépett közönség 
elé. Az elmúlt időszakban tizenöt ország 
zenekedvelő  közönségének mutatkozott 
be nagy sikerrel, és számos rangos elis-
merésben részesült. A nagy sikerű  kon-
certet ebben a számunkban ismertetjük. 

LELEPLEZTÉK LIFKA SÁNDOR 
MELLSZOBRÁT. — Július 27-én, a II. 
Nemzetközi Filmfesztivál keretében, az 
egykori Lifka mozi előtt leleplezték Lifka 
Sándor mellszobrát, Almási Gábor szob-
rászművész alkotását. A kinematográfia 
úttörőjének munkásságátDragoslav Ze-
lenović, a Jugoszláv Filmmúzeum igaz-
gatója méltatta, majd Siflis Zoltán közsé-
gi művelődési titkár kifejezte meggyőző-
dését, hogy Szabadka továbbra is ápolni 
fogja Lifka Sándor hagyatékát. A szemle 
alkalmából Palicson kiállítás nyílt, ame-
lyen vidékünk három kiemelkedő  filmal-
kotójára emlékeztek haláluk 110., illetve 
100. évfordulóján: Balázs Béla (1884) ne-
ves íróra, forgatókönyvíróra és ren-
dezőre, Slavko Vorkapić  (1894) ren- 

dezőre, filmkritikusra és Boško Tokin 
(1894) filmkritikusra. 

KÖNYVKIADÁSUNK TÁMOGA-
TÁSA. — A Magyar Művelődési és Köz-
oktatási Minisztérium Etnikai és Nemze-
ti Kisebbségi Főosztályának kuratóriu-
ma június 3-án megtartott ülésén a kö-
vetkező  vajdasági művek megjelenését 
támogatta: Betli — Dr. Papp György: Bet-
lehemnek nyissunk ajtót!, dr. Rajsli Ilo-
na: Délvidéki magyar nyelvemlékek; 
Cnesa — Cs. Simon István: Lehasadt ág, 
Penavin Olga: Bánát magyar nyelvjárási 
atlasza, Dukai Éva: A család éltet ő  és 
összetartó erejér ől, Lukács Sándor—Ter-
novác Tibor: Bánát gyöngyszeme — a 
Sóskopó, dr. Papp György: Kanizsa mo-
nográfiája I.; Dudás Gyula Múzeum— dr. 
Barta László: Az 1697. évi zentai csata; 
Életjel — Beszédes Valéria: Emberek és 
otthonok, Biacsi Antal: Magyarok a Vaj-
daságban, dr. Tóth Lajos: Magyar nyelvű  
oktatás a Vajdaságban, Gajdos Tibor: 
Szabadka képzőművészete, Gubásfenő : 
Értelmiségi vártán; Forum — Bányai Já-
nos: Utóélet, Bordás Győző: Csukódó 
zsilipek, Csapó Julianna: A jugoszláviai 
magyar irodalom bibliográfiája, . Fehér 
Ferenc: Válogatott versek, Herceg János: 
Atlantisz, Kalapis Zoltán: Történelem a 
föld alatt, Kontra Ferenc: Úgy törnek el, 
Németh István: Jegykendő, Penavin Ol-
ga: Jugoszláviai magyar diakron népme-
sék II., Silling István: Kínján essék este ..., 
Szenteleky Kornél: Úgy fáj az élet, Tün-
dér Ilona kertje; Jugoszláviai Református 
Lelkészi Hivatal — Csete Szemesi István: 
A debellácsi Református Egyház 200 éve 
és gyökerei; JMMT — Farkas Zsuzsa: 
Nyelvművelők nyelvőrségen, Molnár 
Cs. Attila: Tárcanovella, Piszár Ágnes: 
Kisesszék, Silling István: Templomok, 
szentek, imádságok, Simin Bosán Mag-
da: Gálék, Utasi Csilla: A fekete hold, 
Varga Zoltán: Farkasok és filozófusok; 
Lavik — Harkai Imre: Házrendszerek és 
szerepük a magyar építészetben; Napló 
— Keszég Károly: Téves csatatérn, Lép-
haft Pál: Más-világ, Németh Zoltán: Bal-
káni fenevad; Népkör — Szöllősy Vágó 
Lászlú: Népünkkel, népünkért; Sympo-
sion — Hász Róbert: A szalmakutyák szi-
getén; Tricolor — Csáky Piroska: Arany- 
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szóló pintyőke; Agapé - Orovecz Júlia: 
Játékos anyanyelvápolás; Bereményi - 
Vajda Gábor: A délvidéki magyar iroda-
lom Trianontól napjainkig; Tolnai Ottó: 
Július; Kalmár Károly-Szloboda János: A 
zentai iskolák története. A magánsze-
mélyxént pályázók közül a kuratórium 
támogatta B. Foky István, Bata János, 
Csorba Béla, Mészáros Sándor és Mojzes 
Antal könyvének kiadását. Az elutasított 
és a feltételesen elfogadott pályázatok 
esetében a végső  döntés szeptemberben 
várható. 

VERSMONDÓ MŰHELY. - A tóth-
falui Égig Érő  Fá Művelődési Egyesület, 
az Uzenet, a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség és a Szabad Hét 
Nap szervezésében a hetven j elkentkez ő  
közül kiválasztott negyven, 12-18 éves 
fiatal részvételével augusztus 22-én 
Tóthfaluban megkezdte munkáját a 
versmondó műhely. A fiatalok öt nap 
alatt - Bartók László és Kalocsai Andrea 
budapesti előadóművészek, Némedi Im-
re és Krekity Olga irányításával - megis-
merkedtek a beszédművészet alapjaival. 

MEGEMLÉKEZÉS BALINT VUJ-
KOVRÓL. - Az idei aratóünnepség kere-
tében augusztus 10-én tudományos ta-
nácskozást tartottak Balint Vujkov mun-
kásságáról. A diaszpórában. élő  horvátok 
népmeséit és népmondáit gy űjtő  folklo-
rista életművét Lazar Merković, Josip 
Buljovč ić, Milovan Miković  és Beszédes 
Valéria méltatta, Gajdos Tibor pedig java-
solta, hogy a város állíttasson szobrot 
tiszteletére. Az említett tanácskozás mel-
lett több tematikus kiállítás is nyílt, így 
például az egyházi miseruhákat bemu-
tató iparművészeti tárlat, amely a sza-
badkai egyházközség kincstárának leg-
értékesebb darabjait mutatja be a XVIII. 
századtól 1950-ig. 

DRÁMAPÁLYÁZAT - Az Újvidéki 
Színház és a Szabad Hét Nap drámapá-
lyázatot hirdetett az 1994. érre. A pályá-
zaton minden jugoszláviai szerző  részt 
vehet, aki határidőn belül három pél-
dányban eljuttatja a Szabad Hét Nap 
szerkesztőségébe magyar nyelven írt, 
eddig meg nem jelent drámájának kéz-
iratát. A Bori Imre, Dér Zoltán és Franyó 

Zsuzsanna összetétel ű  bírálóbizottság 
minden pályaművet elbírál. Az első  díj 
1500, a második 1000 dinár A pályműve-
ket teljes névvel vagy jeligével 1994. de-
cember 1-jéig lehet beküldeni a követ-
kező  címre: Szabad Hét Nap Szer-
kesztősége, 24000 Subotica, Trg Lazara 
Nešića 1. A szerzőséget a másodpél-
dánnyal kell igazolni. A díjnyertes és a 
bírálóbizottság által bemutatásra ajánlott 
műveket az Ujvidéki Színház műsorára 
tűzi, ha megfelelnek a színház műsor-
koncepciój ának. 

PÁLYÁZAT TÖRTÉNELMI MON-
DÁK GYŰJTÉSÉRE. - A Magyar Népraj-
zi Tarsaság, a Jugoszláviai Magyar 
Művelődési Társaság Kiss Lajos Néprajzi 
Szakosztálya és a Szabad Hét Nap pályá-
zatot hirdetett vajdasági magyar törté-
nelmi mondák gyűjtésére. Beküldési ha-
táridő  1994. december 25. A pályműveket 
a következő  címre kell küldeni: Szabad 
Hét Nap Szerkesztősége, 24000 Subotica, 
Trg Lazara Nešića 1. A pályaműveket Be-
szédes Valéria, Bosnyák István és Silling 
István értékeli. Az első  díj 300, a második 
200, a harmadik pedig 100 dinár 

ÍRÓINK A MURATÁJBAN. - A 
Lendván megjelenő  Muratáj c. irodalmi, 
művelődési, társadalomtudományi és 
kritikai folyóirat legújabb, 1993/1-2. szá-
ma Irodalom a szétszóratásban címmel 
összeállítást közöl vajdasági magyar írók 
és költők műveiből. Verssel, novellával és 
tanulmánnyal a következő  szerzők sze-
repelnek: Ladányi István, Ács Károly, 
Danyi Magdolna, Lovas Ildikó, Szath-
mári István, Beszédes István, Bozsik Pé-
ter, Balázs Attila, Szűgyi Zoltán, Kalapáti 
Ferenc, Csorba Béla, Böndör Pál, Sziveri 
János, Fenyvesi Ottó és Kontra Ferenc. 

ÚJ LAP SZABADKÁN. -Július 16-án 
új, horvát és szerb nyelvű  lappal gazdago-
dott Szabadka sajtója. A Žig (Pecsét) alapí-
tója, fő- és felelős szerkesztője Vojislav Se-
kelj író, az öttagú szerkesztőségben pedig 
helyet kapott Lazar Merkovi ć, a kiváló 
műfordító, Petőfi, Ady, Kosztolányi, József 
Attila és Radnóti avatott tolmácsolója is. A 
lap főleg társadalmi és közéleti események-
kel foglalkozik, de a művelődési és irodal-
mi életet is figyelemmel kíséri. 
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AZ ÜZENET PÁLYADÍJAIT ODAÍTÉLŐ  BIZOTTSÁG 
JELENTÉSE 

Az Üzenet 1993. évi pályadíjait odaítél ő  bizottság, melynek tagjai 
dr. Horváth Mátyás (elnök), Hózsa Éva mgr. és Szathmári István, 1994. 
június 20-én megtartott ülésén - a folyóiratban tavaly közölt szépiro-
dalmi és értekező  prózai írások áttekintése után - egyhangúlag az 
alábbi döntést hozta: 

A legjobb szépirodalmi alkotásért járó díjat DANYI MAGDOL-
NÁ-nak ítélte oda a lap 1-2. számában közölt Levélféle Nemes Nagy 
Ágneshez I. című  versciklusának első  részéért. A szerz ő  hosszú hallga-
tás után jelentkezik ismét egy letisztult, új min őségi értékekkel gaz-
dagított formával, amelyben a közvetlen élmény ihletése a hagyo-
mány és újító kedv ötvözetében nyer formát. A kor, melyben keletke-
zett, inkább csak hangulatában kap helyet e kiemelked ően artisztikus, 
esztétikai megformáltságában rendkívüli alkotásban. 

A tártsadalomtudomány fogalomköréb ől megjelentetett munkák 
közül a bizottság BESZEDES VALERIA Szentkutak a Mosztonga mentén 
című  tanulmányát tartotta a legjobbnak, amelyet a folyóirat 11-12. 
száma közölt. A szerző  neve ismertté vált tárgyi néprajzunk emlékei-
nek szorgos és szívós feldolgozójaként. Tanulmánya értékét nem 
csupán a kegyhelyek egy adott régiójának feldolgozása képezi. A 
téma kidolgozása alkalmat nyújtot számára, hogy kifogástalan tudo-
mányos alapossággal érintse a településtörténetet, népszokásokat, 
megmentsen a feledéstől földrajzi fogalmakat. A kegyhelyekhez 
fűződő  népszokások ismertetésével az olvasó elé tárja ezek etnikai és 
vallási különbségeket egybemosó felbecsülhetetlen erkölcsi értékét. 

Az irodalomkritika, illetve tanulmány kategóriában KONTRA 
FERENC Félretett novelláim és A novellaírás ideje című  munkáit ítélte a 
bizottság a legjobbaknak, amelyeket az Üzenet 1-2. és 5-6. száma 
közölt. Az „ideiglenesség-idegenség-kisebbség" jellemezte látószög-
ben a szerző  maradandóan értékeli a mai magyar novellát, bárhol is 
keletkeztek azok. 

A bizottság példaértékűnek tekinti az Üzenet szerkesztéspoliti-
káját, a társadalomkutatási törekvések serkentését. Folyóiratok meg-
szűnésével (Oktatás és Nevelés) vagy csak időnkénti megjelenésével 
(Létünk) a szándék többlethangsúlyt nyert, mert a kutatók számára a 
hazai publikálás szinte egyedüli lehet őségét képviseli. A folyóiratot 
fenntartó közösség várhatóan támogatja a nemes szándékot, ahogy 
azt az olvasók körében tapasztalhatjuk. 

Szabadka, 1994. június 20. 
Dr. Horváth Mátyás (elnök) 
Mgr. Hózsa Éva 
Szathmári István 
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Folyóiratunk e számának megjelenését 
anyagilag támogatta: 

Vajdasági magyar hetilap, Szabadka 

Púlai Éva 
okleveles közgazdász 

könyvelőirodája 

Szabadka, Dušan Petrović  u. 2. Telefon: 024/34-050 

Révész Ibolya 
műanyagtárgyak kisipari műhelye 

Szabadka, Lukács István u. 7. Telefon: 024/20-181 

Temetkezési magánvállalat, Szabadka 



LIFKA SÁNDOR, a kinematográfia úttör ője 

A palicsi II. Nemzetközi Filmszemle eseménysorozatának egyik legmeghit-
tebb pillanata volt, amikor Szabadka központjában, az egykori mozi el őtt 
leleplezték a kinematográfia kelet-európai úttör őjének, Lifka Sándornak a 
mellszobrát. Méltó tiszteletadás volt ez az el őtt a művész előtt, aki vidékünkön 
elsőként ismerte fel a filművészet jelentőségét és nemcsak népszerűsítette azt, 
hanem mintegy húsz, kivételes jelent őségű  alkotással gazdagította is, ame-
lyek közül azonban  —  sajnálatos módon  —  csupán négy maradt az utókorra. 
1880. május 30-án született Brassóban. Iskolai tanulmányainak elvégzése után 
1900-ban megalapította a Monarchia els ő  mozgófénykép-vállalat és filmeket 
vetített Újvidéken, Zimonyban, Pancsován, Belgrádban, majd 1908-ban Sza-
badkán telepedett le, ahol megnyitotta a budapesti Uránia Színház fióküzle-
tét. 1918 júliusában  —  testvéreivel együtt  —  filmvállalatot alapított, 1921-ben 
pedig az Orient Film Részvénytársaság műszaki igazgatójává választották. Az 
egykori Hungária Szállóban lev ő  mozija évtizedeken át működött. Ennél 
azonban jelentősebb az a tevékenysége, hogy a század els ő  étizedében, amer-
re csak járt, saját gépével felvételeket készített, s azokat néhány nap múlva 
bemutatta. Ezekkel a filmekkel, amelyekkel tartósan beírta a nevét vidékünk 
filmgyártásának történetébe, három arany- és két ezüstérmet, valamint né-
hány dicsérő  oklevelet nyert. Hosszan tartó betegség után 1952. november 
12-én hunyt el. Életét és munkásságát Brenner János írta meg A kinematográfia 
úttörője  címmel 1982-ben. Ebben, ha közvetve is, bebizonyította, hogy Jugoszlávia 
első  filmese, aki tudatosan, vetítés céljaira készített filmet, Lifka Sándor volt. 


