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DANYI MAGDOLNA 

LEVÉLFÉLE NEMES NAGY ÁGNESHEZ III. 

A VAJDASÁGI ÉG ALATT 

1. 
Csak látvány és csak látomás: szorong 
a szívben a világ. A fájdalom, a szenvedés, 
e falánk féreg, e mindenev ő, százlábú szörny, 
e csúszómászó síkos szörnyeteg, e hagymázas 
kullancs, e nyughatatlan lidérc, mióta már! 
a csontjaimban, a beleimben petéz. Magával 
párzik, de szaporodik! tán osztódással is, 
magam se tudom, ám kél bennem nap mint nap 
új iszonyat s új rettegés: Hiába itt az ész, 
a védőbástyaként emelt értelem, az iramló 
vágy, a konok remény, a tettre kész indulat, 
elveszett egészen, kinek lába alól kihúzták 
a hazát, ki hontalanná lesz ősi birtokán, 
szent szülőhelyén. Elemi jussában fosztották 
ki azt, s átkozódhat és sírhat, jajonghat 
mindhalálig, oly metszőn s oly messzehangzón, 
ahogy csak lehet, nyugalmát nem adja vissza 
se könny, se szó, és semmi ismeret, hajlékot 
magának ezzel nem teremt. - Enyém a táj. 
Nyugtat fű, fa, virág, bokor Út menti gyom. 
Itt minden együtt él velem. S a pusztulás 
nyomai, a sebhelyek, mint prizmás tükörben, 
bennem vérzenek. A sejtjeim is tudják, ez 
az a hely, amely egyedül az enyém, a nékem 
kijelölt talpalatnyi föld, ez a süppedő  
homok. Ám mint korhadt fatörzsön a tétova — 
bátran kihajtott ágacskák, felszikráznak 
bennem a tündöklő  káprázatok: „Nem akarok 
szenvedni, nem!" — kiáltozom, s megindulok 
lehajtott fejjel a földes utakon. Gyermekkori 
lépteim vezetnek, mint okos h ű  kutyák a vakot, 
vissza-visszanézve rám a hasító, kérges időben, 
a fájdalom s a hűség sötét göröngyei közt 
botladozóra, szűkölve, nyüszítve értem, 
ha nem bírnám tovább, ha végképp lemaradok. 
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2. 
Lőni akarnak ránk. Valami közeli salakrakásról 
négy-öt fegyveres jön felénk. Egyikünk se tudja, 
honnan hirtelen e vége-hossza nincs salakrakás. 
S mintha ez lenne a legfontosabb, erről beszélgetünk: 
„Miféle építkezésre készülhetnek itt, s vajon kik, 
e szántóföldeken?" „Lehet, útépítéshez kell, de 
miért épp itt fognak hozzá, e végeláthatatlan 
napraforgótáblák között, falutól, várostól ily 
messzire?" „Vagy mégis bunkerek épülnek itt? 
Bunkerszörnyetegek?" „A bácskai term őföldeken?" 
„Miféle őrület ez?" — Nézelődünk, akárha átutazók 
lennénk, vagy újabb kori vándordiákok, s nem békés 
őslakók, kiket otthonaikból űztek el, s most 
rég látott rokonaikhoz igyekeznek: „Ha befogadnak 
minket!" „Ha ott még béke van!" — „Siessünk" — 
mondom. — „Előzzük meg az előttünk haladó szekereseket. 
Megtehetjük, hisz semmi csomagunk" S miközben 
őket nógatom, a hátsó szekéren felhalmozott 
párnákon, paplanokon ülő  riadt gyereket nézem. 
Olyan hétévesforma lehet. — „Az egészben van 
valami kifejezetten anakronisztikus. Szekeres 
menekülők ezerkilencszázkilencvennégyben? A 
Vajdaságban?" „Tipikus háborús kép valami régi, 
gyermekkorunkban látott fekete-fehér partizán 
filmből" — mondja egyikünk. „Az lehetne, ha nem 
lenne itt ez a végtelen salakhegy. Ott erd ők voltak 
s igazi hegyek." „Ez az egész olyan seszínű  és 
kontúrtalan." „És valószínűtlen is." „Azt sem tudni, 
alkonyodik-e vagy csupán beborult." — Így 
beszélgetünk. Mi kétségkívül vagyunk, de vajon 
valóban vannak-e itt szekéren menekülők? Hiába 
keresem, már nem látom a gyereket. A szekereket 
se látom. Most egészen olyan, mintha magunk 
lennénk az üres úton. Az égett napraforgófejek 
s a szemcsés salakhegy között. Mert ez a salakhegy 
van, de vajon valóban végtelen-e, vagy mi nem 
haladunk? Állunk, szétszóródva az úton, s várjuk, 
ránk lőnek-e. — „Lőnek ránk" — mondja valaki 
közülünk, s felnézünk a salakrakásra, ahol újabb 
és újabb torzonborz alakok tűnnek fel. Mintha 
egyenruhában lennének Valamelyikük „megálljt" 
kiált A kiáltást alig halljuk, azért megtorpanunk. 
Nézzük őket, talán még kérdezni is akarnánk tőlük 
valamit, amikor meglátjuk a felénk egyenesed ő  

744 



gépfegyvereket. „Ezek valóban l őni fognak" — 
mormogom, de nem érzek félelmet, állok s várom 
a gépfegyvertüzet. — Mire meghallanám — 
felébredek. Különös, semmi kábulat, semmi 
tompaság nincs bennem. De öröm se. Semmi 
megkönnyebbülés. Minden átmenet nélkül, valami 
cikázó éberséggel számolni kezdem: „Hányadszor 
is álmodom már majdnem ugyanezt? Hányszor is 
lőttek már rám álmomban, anélkül, hogy egyszer is 
meg kellett volna halnom?" — „Szerencse" — 
gondolom -, „hogy mindig felébredek a gépfegyvert űz 
előtt. Hogy nem kell éreznem a golyó ütését 
a mellkason. Az valóban félelmetes lehetne. Jó 
lenne, ha soha nem kellene megtapasztalnom." 

3. 
Szívja, őrli elmém a világot. Hasonlatokban 
őrli: roncsot ér. — S ez ment meg mégis. 
Ha van még menedék. A hasonlatok. Hogy élni 
tudjak e roncsok közt, járkálni a romok között. 
Hogy kijelölt feladattá lehessen számomra a lét. 
Amit, ha törik-szakad, meg kell valósítani. 
Elviselni az elviselhetetlent. Tudni mindent 
e ronccsá lett Szerbiáról, mégis függetleníteni 
magam. Mert naponta élni kell. Naponta 
újrakezdeni. Naponta lenni: mindig önmagam! 
Micsoda mérték! — Ha kérdeznéd, honnan 
az erőm, lehet, nem felelnék. Mit is mondhatnék, 
hisz élet ez? A kisebbségi lét? Miközben 
tombol a szerb pokol? Vitustáncát járja minden 
elmebeteg! Találni-e rá hasonlatot? Mondanám 
talán: A fák. A házak. Az utak. Az emberek. 
S ha hagynád, lehet, Radnóti Miklóst idézném 
Neked. Magamnak? Lehet, jogtalanul? Lehet, 
nem kisebb joggal, mint ő? Mintha imádkoznék, 
mormolnám hangtalan: Itthon vagyok. S ha néha 
lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, 
virágát is tudom..." Majd kissé álszenten: 
Az erőm látszat, a gyöngeségem az er őm. A 
sebzettségem. De tudd: ez nem igaz. Ám mondanám 
azt is: Mélyen, valahol, őrzöm emlékét 
egy valódibb világnak, képzelt volt az is, 
mégis létezett. Megéltem, megéltük Hitben, 
vágyban. S nem feledtük el. Es mondanám: 
Nekem oly emlékeim vannak a többnemzetiség ű  
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emberi összetartozásról, én itt egyszer űen 
nem lehetek idegen. Legfeljebb jogfosztott, 
mint mindannyian. Mondanám: Én itt hazátlanul 
is itthon vagyok. Én ismerem a homok ízét a 
kertünkben, én ettem homokot. Anyám szárnyasaitól 
tanultam ezt. S ha nevetsz rajtam, semmit sem 
értesz. Mondanám: Aki gyermekkorától tudja, 
futóhomokra épült a háza, de fákat ültettek ősei, 
hogy a szél ne hordja el a term ő  réteget, annak 
számára kell legyen remény. — S ha megkérdenéd: 
„Miért az öngyilkosok földje is ez, Észak-Bácska?" 
Talán beismerném: Nem lehet, haza nélkül mégsem 
lehet. Belefáradnak az emberek, hogy mindennap 
újrakezdjék A túlélés nem lehet életcéllá, 
s ez egyszer tudatosul. S nem lesz már elég 
a betevő  falat. S a vajas kenyérre kent méz 
sem édesíti a szájat. A mindennapi megalázás 
mérgező, akár az arzén. Egyik napról a másikra 
még elviselhető  méregadagjai egy szép napon 
végzetessé lesznek. És nincs tovább. Itt nem 
nincstelenek, de szorgos szőlősgazdák ittak 
kékkövet, kertjeikben, fáik alatt, a hatvanas 
években, amikor számomra még karcsú vázába 
helyezett nyíló rózsa volt a lét! Hittem, enyém 
a világ, s ha mégsem, egy napon az enyém lesz. 
A miénk Felnőtt embereké. A teljes élet: 
a szabadság, a bőség, a rend! És nem voltam 
egyedül, akik hittük, ránk szükség van itt. 
— Szüleink, kiket a felszabadulás jobbára 
mindenükből kifosztott, nem szóltak ránk A 
hallgatásukkal óvtak. Reménykedtek is? — 
„Mindig ilyen maradj" — mondták. S kissé • 
komorabban: „Tanulj. Amit tudsz, nem vehetik 
tőled el." — Ők halottak már. S ma nekem 
kell a húszéveseknek mondanom ugyanezt. S 
nincs hozzá erőm. Nem tudom, vannak-e oly 
emlékeik, mint nekem. Az emberi összetartozásról. 
Ők láttak minket ingyenkenyérért sorban állni 
a télen. Ők tudják, itt az éhezés miatt lettek 
öngyilkosok idős emberek S hogy voltak, akik 
egyszerűen éhen haltak — „Tanulj" — mondom 
nekik mégis. „Amit tudsz, nem vehetik tőled el." 
„Ha tudsz, elviselhetőbb." — „Menj el" — 
mondom nekik, amikor meglátom arcukon a haragot, 
a félelmet, a csalódást — bennem is! „Menj el." 
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„Oly fiatal vagy.” „Hátha sikerül." „Hazára lelni." 
„Hasznossá lenni. „Otthon lenni valahol." „A 
teljes élet!" „A szabadság, a b őség, a rend!" 

4. 
Hazám: a szenvedés. Óh, kifosztott 
Vajdaság! — Ám oly utálatos a 
szüntelen panasz. A kín formáit 
rendezem, mint eszel ősök, hallgatag. 
S kezem között a kés. Mit kéne tennem? 
Nem tudom. — Este van, azt hiszem, 
Vacsoráznom kellene. Éhes vagyok. 
Vacsorázni! Milyen szép szó. Milyen 
sajátosan dallamos. Hullámzanak, 
inognak benne a magánhangzók, mint 
nádas tó vizén az imbolygó halász-
csónakok S a mássalhangzók! súrlódnak 
a szájban, sötétlő  bugák a rostos, 
zöld hengeres szárakon. Vacsoraid ő ! 
Estebéd! Fehér damaszt az asztalon! 
— Éhes vagyok. Szelek magamnak 
kenyeret. Barna és száraz. Kőkemény. 
Koppan héján a kés, és koppan a szemem. 
Mintha nem is én tenném, eszek, eszem 
a lekváros kenyeret. A szilvalekvár 
olvad a szájban. Nem téhet róla, ha 
ráuntam már. De töri, töri ínyem a 
kenyér, nem csúszik a falat, forog-
forog a fogak között. Fegyelmezetten 
rágok, nyelek. Mert a kín, a testi kín, 
alighanem  mindennél elviselhetetlenebb. 
Az éhség, például. Nem tűröm az éhséget. 
Megpróbálok nem gondolni semmire — 
A szilvalekvárból még van néhány üveg, 
s van néhány üveg baracklekvárom is. 
Megpróbálok nem gondolni semmire — 
Csak enni. Lenyelni a falatot. Ha éhes 
maradok, nem tudok elaludni. Pedig este 
van, lefekhetek. Ez a nap is elmúlt. 
S aludni jó. Csak ne álmodjak! Holnap 
németlepényt sütök. Lisztem van. Holnap 
se éhezek. — Miközben megágyazok, 
kinézek az ablakon. A Hold, vajon a Hold 
látszik-e? Ez még érdekel. Ez mindig vigasz. 
A telihold. A félhold. A sarló alakú. 
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Nélküle oly sötét és oly magas az ég. 
Megindulok — van mit keresni, megindulok 
az út után. Hiába — mondom — mindhiába, de 
mégis moccan, kél a vágy: Lélekzeni, lélekzeni! 
— Visz az út. Visz a vonat. Visz a lábam. 
Súlyosak a csomagjaim. Barátok visznek ki 
az állomásra. Van hova mennem. Magyarországra. 
Rokonok várnak. Jó szóval, simogatással. 
Vacsorával. — Szél indul. Indul a szél is. 
Felhők mögött a szeptemberi nap. Az áldott, 
a még nyárias meleg mégis körülölel. Csupa 
figyelem vagyok, csupa várakozás, mikor rázza 
le magáról a felhőket a nap. Mert lerázza 
őket, tudom. S a szél, lehet, akaratlanul, 
neki segít. Nem szeretem a szelet, most mégis 
hálás vagyok neki. Csupa hála vagyok, azt hiszem, 
csupa köszönet. A felh ők a barátaim, s tudom, 
barátjuk a nap is. Most mégis küzd velük. 
Értük. Mintha nem tudná eldönteni, elhagyjon-e 
bennünket. Engedje-e, hogy eltávolodjunk t őle? 
Átadjon bennünket az ősznek, az esőnek, a 
fagynak? Érzem, maradna még velünk, érzem, 
marasztal bennünket. S én hálásan kérlelem, 
napimádó őseink nevében is: Legyen még velünk! 
Lehessünk vele! Legyen nyárias az ősz, ez a 
kora ősz legalább! — A palicsi gyerekek, 
tudom, kijárnak még a tóra! Fürödnek is az algás, 
sötétzöld vízben. Oket nem zavarja! S az öregek 
is, hadd áztathassák még elfáradt testüket 
a gyógyvizes medencében! S én hadd mehessek el! 
Hadd élvezzem e gyógyító meleget másutt. Egy 
szebb, egy tágasabb világban. Amely a miénk is. 
Ahova mi is tartozunk. Ahol tudnak rólunk. Ahol 
várnak ránk. — A határ őrök is tudják ezt, 
úgy tűnik, mindkét oldalon. Szó nélkül adják 
a pecsétet, meg sem kérdik tőlem, van-e csomagom. 
S azt sem, ami mindig szíven ütött: „Miért 
utazom?" A szerb vámtisztet úgy kell visszahívnom. 
„Van írógépem" — mondom neki szerbül. — „Író 
vagyok." „Visszahozom." S ő  úgy írja le az 
írógépem adatait, igaz, hivatalos cirill bet űkkel, 
miként a nevemet is, mintha mindkettőnk élete 
attól függne, pontos legyen. Valami ki ne maradjon. 
„Sokáig marad?" — kérdi. „Igen" — felelem. „Érezze 
jól magát" — mondja. „Az írógépét el is adhatja, 
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ha pénzre lesz szüksége." „Ne legyen ránk gondja." 
„Ez a papír csak azért kell, hogy visszahozhassa." 
„Van pénzem" — mondom. — „Visszahozom." — A 
szabadkai vasútállomás kopottsárga, monarchikus 
épülete szelíden mosolyog. Kosztolányi Dezs ő  is 
látott téged! — gondolom, mint mindig, meghatottan. 
S hogy elindulunk, sugárzó szemekkel intek feléje: 
„Nem búcsúzunk!" Az a világ már végleg elmúlt. Nem 
jöhet már vissza soha többé! Nekem soha nem kell, 
mint Neki, tőled elbúcsúznom. — Ülök az étkező-
kocsiban, jeges kólát iszom, s az ablakon át nézem, 
keresem a napot. Kérem a felh őket, ha esni kell, 
legyenek futózáporok! A novemberi es őzéseket 
odázzuk el, amíg csak lehet. Mi vajdasági emberek 
félünk az ősztől. Félünk a téltől! A hidegtől. 
Az éhezéstől. A sötétlő  égtől. Nekünk világosság 
kell! Minket az égi fényszóró állandó, erős fénye 
kell óvjon. Védjen. Ránk vigyázni kell! Mi valóban 
Isten kezében vagyunk. — S ha rövidülnek is 
a nappalok, kérem a napot, amíg itt van, amíg a 
közelében vagygnl,>jb öreg Föld, amíg nem fordul 
nagyot, melegítsen minket, megszolgáltunk érte, 
ragyogjon, ahogy csak tud, ragyogjon ránk, magyarokra, 
s egész Közép-Kelet-Európára, hogy káprázzon 
a szemünk! Mert nekünk fény kell. Több fény! 
Nekünk színekre van szükségünk. 

Budapest, 1994. szeptember 

Juhász Ferenc 
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BURÁNY NÁNDOR 

TÉVEDÉSBEN 

Elmúlt megint egy álmatlan éjszaka, kezd ődik a halálraítélt harmadik napja. 
Mit hoz ez, mit a következő, a halottak napja, ha lesz még egyáltalán nekem 
következő? Az apám, az anyám sírja, mikor vittem utoljára virágot rájuk? 
Megtalálnám-e egyáltalán még ott, a gy őri temetőben? A temetőszősz után 
az a tujafasor, s annak a végében; a fákat azóta, ha ki nem szedték már, a 
háborúval járó ínség, tüzel őhiány... Kinek beszélsz, kivel már megint, te 
őrült? Hetek, hónapok, immár csaknem évek óta csak ez maradt: egyedül a 
cellában, kettesben önmagammal, mindent megbeszélhetünk, őszintén min-
dent elmondhatunk egymásnak, nem kell félni, titkon nem hallgat ki, nem 
árul el, nem él vissza bizalmaddal senki. Ébred a börtön, a szokásos menet-
rend: tisztálkodás, aztán a borbély, a reggeli, kés őbb a délelőtti séta, s közben, 
szakadatlan a feszült várakozás; ezerszer, milliószor meghiúsult, de hamva-
iból mindig újraéledő  (ha tudván tudom is, hogy halva született) remény, 
hogy j ön valaki, hogy az őrök folyosón kopogó léptei azén ajtóm el őtt állnak 
meg, nekem hozzák az annyira áhított jó hírt: ha én már nem tehetek is 
semmit a megmenekülésem érdekében, az, aminek a szolgálatába egész 
életemet állítottam, a hazám nem hagy magamra, nem engedi közömbösen, 
hogy az ellenségünk kénye-kedve szerint álljon bosszút rajtam. Nem lehet, 
aki hazájáért annyit tett, az sosem adhatja fel a reményt, amíg él, hinnie kell, 
mikor semmi, de semmi másban már nem, ebben akkor is csak hinnie kell. 

Ez maradt csak: tehetetlenül várni. Hány nap múlva jön meg, vagy meg 
is jött már?, kegyelmi kérvényünkre a válasz? Ennyi és semmi több. Teljes 
kiszolgáltatottság. Idejutott Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd-
vezérkar főnöke. A hazám, amelynek a védelmében két nagy háborút becsü-
lettel végigharcoltam, hát lehetséges, hogy, érdemeimért, amiket kiszabott 
rám, a büntetés súlyosabb már nem is lehet? En, aki sosem adtam föl a harcot, 
én, aki nem ismertem olyan súlyos helyzetet, amelyb ől nem tudtam volna 
kivágni magam, hol, mikor követtem el azt a végzetes hibát, hól azt a súlyos 
mulasztást, ami után er őfeszítéseim nemhogy megállították volna, de még 
gyorsították a zuhanásom; nincs ennél nyugtálanítóbb kérdés, s a megszám-
lálhatatlan sok álmatlan éjszakán hiába vettem sorra életem eseményeit, a 
választ, amivel elégedett lennék, csak nem tudom megtalálni. Eddig nem 
sikerült, most már keresni is haszontalanság. 

Koszos, hideg börtöncella, reggeli zajok, közeled ő, távolodó léptek a 
folyosón, de az ajtóm mozdulatlan; órák múltak el az ébredés óta, de velem 
nem törődik senki, rólam megfeledkeztek, egy halálra ítélt, akinek már csak 
napjai vagy órái maradtak hátra, számukra az már nem létezik, éreznem kell, 
kíméletlenül tudtomra adják (nincs választási lehet őség), az éjszakák és 
nappalok, a felh ős és verőfényes napok, a hideg és meleg évszakok tovább 
váltogatják egymást, a börtönbe újabb rabok jönnek, kihallgatják és elítélik 
őket, zárt ajtók mögött celláikban reménykedve várják a szabadulást, az élei 
kérlelhetetlenül megy tovább a maga útján mit sem tör ődve azzal, hogy 
Szombathelyi Ferencet Újvidéken halálra ítélték és kivégezték, nem, ez is a2 
élet rendjébe tartozik, és semmiképpen és legkevésbé sem zökkenheti ki, 
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zavarhatja meg a mindennapok ritmusát. Álmodtam csak, képzel ődés és 
ébrenlét határán? Hanyatt fekszem, jobb kezem emelkedik, félretolja sze-
memről a kalapot, az hitetlenkedve pislog a szutykos mennyezetre, hátam 
mögött, fejem fölött magasan a kicsi ablak, csak az égboltból láthat egy kis 
négyzetet, fölkapaszkodva, a juharfa csúcsából néhány ágat, bíborpiros 
leveleiből mintha minden reggelre kevesebb maradna, egy keményebb fagy 
kell, egy erősebb szél, s lehullik az utolsó is. 

Fáj a kezem, fáj vagy viszket?, tapogatom a jobb csuklóm, jókora kemény 
púp a belső  oldalán, nem is egy, az éjjel megint összemartak, régen bele-
törődve tűröm (sok hiábavaló mérgel ődés után), hogy kedvükre lakmároz-
zanak rajtam a férgek, amolyan el őkészítés lehet ez ama végs ő  nagy lakomá-
hoz, ha marad még bel őlem valami, kínzásra hajlamos nem voltam soha, de 
ez most, csont-bőr, amivé emésztettem magam! De nem, ezek ott a szívemre 
meredő  puskacsövek előtt sem fognak megtörtnek látni! Emelt f ővel állhatok 
elébük. Evekkel el őbb, amikor a bíróságom (főleg a kommunistákra hozott) 
halálos ítéleteit, az ezekre benyújtott kegyelmi kérvényeket kellett elbírál-
nom, azt tartottam szem el őtt, hogy ha valaki belátta és megbánta b űnét, az 
kiérdemelte a kegyelmet, annak esélyt kell adnunk, hogy jóvátegye a kárt, 
amit vétkeivel nemzetének okozott, s amiért a bíróság kirótta rá a legsúlyo-
sabb büntetést. Ez, a megbánás volt az a minimum, ami az elítéltet kegyel-
münkre méltóvá tette. Számtalanszor gondoltam erre most is, mióta börtön-
be vetettek, vád alá helyeztek, elítéltek, már el őbb Pesten s most itt. Ám 
akárhányszor mérlegeltem a vádpontokat (s olyan őszintén, amilyen az 
ember csak önmagával szemben lehet), csak oda lyukadtam ki, hogy igaz-
ságtalanul vádolnak, hogy nincs okom a megbánásra. Az itt felvonultatott 
tanúk, a felolvasott okmányok akármilyen szörnyűségeket idéznek is föl, az 
én bűnösségemet nem bizonyítják Ami itt a legnagyobb súllyal esett latba, 
a délvidéki razzia, az itteni vérengzés felel ősei vitathatatlanul megérdemlik 
a legsúlyosabb büntetést, s ezt én nem most mondom, így gondoltam már 
évekkel ezelőtt is, így, miután meggyőződtem róla, micsoda jóvátehetetlen 
kárt okoztak a szerbeknek is s nekünk, magyaroknak is a tisztogatás irányí-
tásával megbízott honvédtisztek; megírtam s elmondtam ezt a véleménye-
met a csapatparancsnokoknak is, rámutattam, milyen súlyos csorbát ejtettek 
a magyar tiszti becsületen azok a tábornokok, akiket a bácskai cselekményü-
kért sokan hősöknek tiszteltek, s akiket én mégis (noha korábban a baráta-
imnak tartottam őket) bíróság elé állítottam; itt most szememre vetik, b űnö-
mül róják fel, hogy az ügyész figyelmeztetése ellenére sem rendeltem el a 
letartóztatásukat, ennek következtében (a németek segítségével) a bírósági 
ítélet elől Németországba szöktek, s ebb ől azt a következtetést vonják le, 
hogy én csak színleltem a felelősségre vonást, igazából nem ítéltem el, hanem 
éppen védtem őket; ugyanakkor megfeledkeznek róla, nem akarják tudomá-
sul venni, mekkora kockázatot és felel ősséget vállaltam azzal, hogy a tiszti-
kar nagy részének és a jobboldal harcias hangulatának dacára kiadtam a 
tábornokok ellen a vádemelési parancsot. De a legnagyobb b űn, amivel 
terhelnek, hogy én rendeltem el a razziát, s felel ős vagyok, bűnhődnöm kell 
mindazért, ami azokban a napokban történt, tehát azért is, amit személyesen 
nem én, hanem a beosztottjaim követtek el; hiába magyaráztam, hogy tiszta 
formaság volt, hogy én vagy más írta-e alá a parancsot, az akció megindítá-
sáról nem én döntöttem, nekem a szerbekkel semmi vitám nem volt, én a 
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negyvenegyes bevonulásban sem vettem részt; Bárdossy miniszterelnöknél 
született meg a határozat a tisztogatás szükségességér ől, a belügyminiszter 
tájékoztatója alapján a miniszterelnök úgy vélte, azt mondta: Hát Délvidék 
a fegyveres felkelés el őestéjén van! Egy ilyen benyomást kelt ő  tájékoztató 
után nem lehetett tétlenül maradni, a világ egyetlen országának egyetlen 
miniszterelnöke sem engedte volna ezt meg magának, itt is gyorsan kellett 
cselekedni. Általában a bajt csak így lehet megel őzni. A hírszerző  szolgálat 
biztos adatok alapján állította, hogy Bánátból szervezett kommunista ban-
dák szivárogtak át Bácskába, itt fegyveres akciókat hajtanak végre, s arra 
készülnek, hogy lángba borítsák az egész Délvidéket; a miniszter úgy látta, 
hogy a rendőrség egymaga nem képes felszámolni a szervezkedést, s kérte 
a csendőrség és a honvédség segítségét. Így kerültem én ebbe a tragikus 
ügybe. Nem voltam sem a kezdeményezője, sem a végrehajtója. Most mégis 
én lettem az els ő  számú vádlott. Odadobva az itteniek bosszúvágyának 
várom az ítéletvégrehajtást... 

Börtöncellák undorító hideg bűze, megszokhatta volna már, de csak 
tiltakozik az orrom, hanyatt fekve maradok, az arcomra kénytelenül vissza-
húzom a kalapom; egy a sok hiábavaló mozdulat közül. Fázik a derekam, 
követeli a mozgást, nincs erőm a reggeli tornához, csak most veszem észre, 
kitapogatom, hogy a takarómról oldalt lecsúszott a télikabátom, borzongva, 
reszketve nyomkodom vissza a vesém alá, érzem, ahogy a fagyos k őpadlóból 
áramló hideg áttör a nyeszlett szalmazsákon. Két éve, hogy el őször letartóz-
tattak, akkor még Budapesten Szálasinak, annak a kerge birkának a nyilasai, 
az volt az első  tél, amit börtönben töltöttem, március végéig őriztek bennün-
ket Sopronkőhidán, itt fűtöttek is, nem is, tartott még a háború, vártuk a 
végét, ettől reméltük a szabadulást; csénd őrök terelték a foglyokat nyugat 
felé, s lépten-nyomon hangoztatták, hogy szabad kezet kaptak a vezért ől, 
bármikor bárkit kinyírhatnak, nem kell elszámolniuk; közben több bírósági 
tárgyalást tartottak, nem egy halálos ítéletet hoztak, engem is kihallgattak, 
mint sejtettem (a kihallgatáskor kiderült), Feketehalmy-Czeydner, akit a 
nemzetvezető  vezérezredessé léptetett el ő, s aki a hatalomátvétel után (Né-
metországból visszatérve) Beregfy honvédelmi miniszternek a helyettese 
lett, hát ő  most elérkezettnek látta az id őt, s a lehetősége is megadatott ehhez, 
hogy bosszút álljon rajtam, amiért negyvenháromban követeltem a vád elá 
helyezését és különbíróságom lefolytatta ellene az eljárást; mikor a bírósági 
döntés elől január közepén a Gestapo segítségével társaival Németországba 
szökött, s ott a Wermacht kötelékében rangj ának megfelel ő  beosztást kapott, 
én gyalázatos, a magyar tiszti becsülettel összeegyeztethetetlen tettét a 
legélesebb szavakkal ítéltem el, s már akkor tudtam, hogy ami csak módjában 
áll, mindent megtesz a megbuktatásom érdekében, egyetlen olyan alkalmat 
sem szalasztva el, amivel megkeserítheti az életem; akkor azonban még nem 
hittem, hogy ennyire védtelen maradok, s nem tudom megakadályozni, de 
megalázottan kell tűrnöm gonosz szándékának beteljesülését. Bajtársam 
volt, magyar tábornok, emlékszem arra a napra, amikor a razzia parancsno-
kává való kinevezése után az irodámban elbeszélgettem vele (már akkor 
panaszkodott a torokfájásra), mindig megbízható, komoly embernek ismer-
tem, ezt a feladatot is így fogta fel, s nem kételkedtem benne, hogy becsü-
letesen fogja teljesíteni; biztosra vettem, hogy utána a miniszterelnök és a 
belügyminiszter is elégedetten állapíthatja majd meg, hogy a Délvidéken 
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végre nyugalom lesz, a polgárok békében élhetnek, nem kell félniük a csetnikek 
meg a kommunisták támadásaitól. Negyvenket ő  januárjában a csapatparancs-
nokok első  harci jelentései rendre azt igazolták, hogy a honvédségnek csak 
véres harcok árán sikerül felszámolnia a fegyveres kommunista bandákat, az 
akciókra tehát valóban szükség volt, a halogatás súlyos következményekkel 
járhatott volna. A jelentésekhez mellékelt jegyzetek arról szóltak, hogy Bácska 
déli, délkeleti része kommunistáktól rendkívül fert őzött, szervezetüket a bánáti 
központból irányítják (Tárgyalások a németekkel.) Úgy értékeltük hát, a tisz-
togatási akció eredményesen kezd ődött, s a honvédség az ütközetekben jól 
megállja a helyét. Igazán elismerést érdeml ő  harcot vív — ezt a véleményt lehetett 
hallani a vezérkarban is. Mi sem látszott természetesebbnek, minthogy a razziát 
kiterjesszük Újvidékre és környékére. A január eleji akciók után ugyanis — 
állították a jelentések — a kommunisták behúzódtak a városba, s itt készülnek 
nagyobb rendbontásra, véres rombolásra. Úgy véltem, Feketehalmy jól meg-
szervezte a munkát, most sem csalódtak azok, akik hittek lelkismeretességében, 
hát őt bíztam meg az újabb feladat teljesítésével is. Azok közé tartozott, akikr ől 
előre tudtuk: ígéretét biztosan megtartja. Nem mondhattam el ezt minden 
tábornokomról, több mással adódtak kellemetlenségek (irigység, féltékenység 
már a kinevezésem után), éppen ezért őt meg a hozzá hasonló rátermett, 
megbízható baj társakat, akiknek segítségére mindig bizton számíthattam, rend-
kívül nagyra becsültem, jóindulatuk viszonzásában nem maradtam adós. 

Akárhogy s akárhányszor próbálom magamban vizsgálni ezt az ügyet, 
egyre csak arra a következtetésre jutok, hogy azt tettem, amit az adott 
helyzetben a kötelesség parancsolt, hogy a legjobb tudásom szerint jártam 
el, és sehogyan sem látom azt a végzetesnek t űnő  hibát, aminek elkövetése 
után a sorsom megállíthatatlanul sodródott a legkilátástalanabb, a mostani 
állapota felé. Persze, tudom, az ítélet megszületett, fellebbezésnek helye 
nincs, vége a játéknak, fölösleges minden magyarázkodás, haszontalan min-
den védekezési próbálkozás, igen, amit a bírák el őtt elhallgattam, azt ma-
gamnak (a saját nyugalmam, a végs ő  megbékélés érdekében) maradéktala-
nul be kellene vallanom. Amivel vádoltak, amit nemcsak az ügyész, de 
szembesítéskor tábornok bajtársad, Feketehalmy-Czeydner is amit állított, 
amivel elsősorban önmagát akarta menteni, téged pedig súlyosabban terhel-
ni (noha őt már Pestről halálos ítélettel adták át), a kijelentést, hogy te adtál 
parancsot a véres megtorlásra (ezt ő  már Pesten is, már a különbíróságom 
előtt is hangoztatta), váltig tagadtad, eleve becsmérl ő  vádaskodásnak tartot-
tad, még csak gondolkodni sem akartál róla. Nem tudom, hány napom vagy 
órám maradt még hátra, sok id őm már nem lehet, talán ez az utolsó alkalom, 
hogy még egyszer őszintén átgondoljam, amit a razziával kapcsolatban 
tettem, hogy ha vétettem hibát, azt beismerjem, ha követtem el b űnt, azt 
megbánjam, hogy tiszta legyen a lelkem, az utolsó ítélet el őtt midőn majd a 
legigazságosabb bíró elé állok; igaz, a h ősi harcokról beszámoló jelentések 
után megdicsértem a tábornokot, a parancsnokait, a honvédeit is, nem 
tehettem mást, s őt később, egy-két hétre rá, amikor a belügyminisztert ől az 
oktalan öldöklésre vonatkozó első  híreket kaptam, nem, még akkor sem kétel-
kedtem a parancsnokoktól kapott jelentések hitelében, azt nem vontam kétség-
be, hogy az áldozatok között esetleg egy-két ártatlan ember is található, ez 
sajnálatos, de ilyenkor elkerülhetetlen, de hogy a honvédség a szívósan harcoló 
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partizánegységek helyett fegyvértelen polgárok százait mészárolja le, ezt az 
állítást mint rosszindulatú, ellenséges rágalmat utasítottad vissza... 

...Csak hónapokkal az események után, csak ekkor következett be a 
keserű  ráébredés, sok önemészt ő  gyötrődés és makacsellenkezés után végül 
csak be kellett látnom, hogy tévedtem, hogy megtévesztettek, parancsnoka-
im hamis jelentéseket küldtek, az első  napok tűzharcai után ami történt, azt 
nem lehet másnak, mint közönséges öldöklésnek nevezni; én az ő  hazugsá-
gaiktól félrevezetve, a valódi helyzet ismerete nélkül hoztam meg parancsa-
imat, amiknek aztán tragikus következményei lettek. [Sokféle feltevés meg-
fordult a fejemben, de ma, több mint négy év után s a vallomások ismereté-
ben sem tudom felfogni, csapatparancsnokaim miért tettét ezt, s miért védték 
körömszakadtáig (engem félrevezetve) állításaikat azután is, amikor már 
nyilvánvalóvá váltak az elkövetett aljasságok) 

Hát ez olyan tévedés, olyan hiba, következményei olyan súlyosak, hogy 
felelnem kell érte, nem háríthatom másra a felel ősséget; tévedésem követ-: 
kezményeit súlyosbította a hozzátársuló gyöngeség, ami itt abban nyilvá-
nult meg, hogy csak nagy sokára s akkor sem kell ő  eréllyel (kisebbségi 
komplexus, BZSE, SP stb.) döntöttem vád alá helyezésükr ől, bíróság elé 
állításukról, noha ez nem egyedül rajtam múlott, politikai tényez ők... De 
végső  soron bajtársaimat kellett, úgy mint az ellenségeimet, a legsúlyosabb 
büntetéssel fenyegető  bírósági tárgyalás fővádlottjaiként előállíttatnom, hát 
lehet ezt, én mint ember, mint bajtárs, mint vezérkari f őnök megtehettem ezt 
velük?, követelték tőlem már előbb, sürgették többen a b űnvádi felelősségre 
vonás megindítását, meg is róttak a határozatlanságomért, de nem tudom, 
ha beleképzelték magukat a helyzetembe, ha képesek voltak erre, érezték-e, 
mennyire embertelen, a háborúnak abban az id őszakában az emberiességgel 
mennyire össze nem ill ő  az a lépés, amit tőlem követelnek? (Persze, tudom, 
gondolhatták: miért tartanánk fontosnak az emberiességet azokkal szem-
ben, akik előbb a legszörnyűbb embertelenséget követték el.) 

Ez most megint magyarázkodás, védekezés, olyan körülményeknek az 
előráncigálása, amelyek esetleg csökkenthetnék felel ősségem súlyát. S ez 
így, most, amikor már — mintha nem tudnám — minden kész, hiábavaló 
erőlködés (az el őadásnak vége, csak az epilógus maradt meg, velem a szü-
netben már semmi sem történhet), eld őlt minden végérvényesen, a tervezés, 
az elkövetkezőkre való felkészülés, a lehet őségek, az esélyek latolgatása, 
mindez értelmét vesztette már, ami megmaradt még (de ami mindig haszon-
talan volt), a múltnak, az emlékeknek a visszaidézése... 

...hiába, míg él, remél az ember. Ez nem az akaratától függ. Várni és 
remélni (minden racionalitás ellenére), itt, most kit ől? Senki, senki más, csak 
a haza, csak az segíthetne még! A hazám, az ország, leverve, romokban, 
megszállva és megalázva... 

...új jelentést, értelmet kap a szó: haza. Nekem itt is tudnom kell: ahogy 
szolgáltam egész életemben, most is csak azt kell néznem, érte mit tehetek, 
halálra ítélten is. 

Fel kell kelnem; ami következik, a feladat az ítéletvégrehajtáskor, a 
legutolsó, a legnehezebb, nem érhet készületlenül, amit ott elhibázok, csak-
ugyan nem tudom jóvátenni soha többé... 
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TARI ISTVÁN 

A REMÉNYSÉG ELŐCSAHOSAKÉNT 

Már a hidegháborús nyerészkedés 
idején is a szőnyeg alá söpört 
nyomor krónikásaként fürkésztem 
az indokolatlan hetykeségtől, 
a mellébeszéléstől túláradó, 
kipirult ábrázatokat. Kerestem 
rajtuk a gyűlölet előbb-utóbb 
kiütköző  gyűrődéseit, a 
gyilkos indulatok örvénylését, a 
haszonlesésből vállalt kiskorúság 
magatehetetlen őrjöngését, 
melynek hátterében jótev őkké 
váló rablógyilkosok integettek 
divatos öltönyükben, kinagyított, 
fiatalkori arcképük alól, 
önmagukat ünnepeltetve — és 
erőt sugározva a jövendő  még 
nagyobb, elszántabb mészárlásaihoz. 
Hazudnék ám, ha azt mondanám: nem 
sejtettem, hogy azokkal kell élnem, 
akik mások könnyein ladikáznak! 
Akik mások pokoli kínjaiból 
teremtenek maguknak házat és 
hazát! Akiknek győzelme csak a 
romlás diadalmenete; a mocsok 
föltámadása, megdicsőülése; 
a szenny bugyborékoló mocsara... 
Emberi hulláktól kövér disznók 
bökdösik véres orrukkal álmaim 
korhadt, kócmadzaggal összekötözött 
ajtaját. Háborúban kóborló, 
kujtorgó állatok találnak rám, 

néznek velem farkasszemet az éjjel 
foszforeszkáló számlapján. Hajnalra 
a megalázottak sokadalma 
rázza öklét sorsunk pékségénél. 
Öregek nyáladžanak sziszegve és 
lelkükben dohányosnak megmaradva, 
szegénységüket röstellve halnak 
éhen: szóra se méltatva ezt a 
világot..., hogy végül is a lapítva 
gyarapodók, a hátsó szándékoktól 
ökrődők, az igazán senkit és 
semmit se szeretők mellkasát a 
zokogás népesítse be. Mert kell ez 
a hideglelős szomorúság! Kell ez 
a bibircsókos nyűglődés! Ez az 
önmagát emésztő, zsigerelő  
kiábrándulás ahhoz, hogy a dermedt 
túlélés szégyene — ki tudja immár 
hányadszor? —, ó, elviselhetőbbé 
váljék Hogy megtisztultan lépjünk ki 
a nyárba, abba a fényözönbe, mely 
az összetartozás forróságával 
világítja át a Zöld levélben 
bujdosó sóhaját, az igazi 
béke kérget pattogtató nyüzsgését. 
Mindig  is jól tudtam azt; hogy a nyomor 
krónikásaként és a reménység 
előcsahosaként nyüszítek majd 
azon a gyászos ezredfordulón, mely 
a személytelenség diplomatikus 
derűjével vonul el szégyene 
kivezényelt díszszázada el őtt. 
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KÉZFOGÁSOK  

VLADISLAV PETKOVI Ć-DIS (1880-1917) 

TÖMLÖC 
(Tamnica) 

Hová én is estem, ím, hát ez az a lét, 
Ártatlan távolokból, öntudatlanul 
És könnyek közt őrizve csillagok szemét, 
És jajjal, mint ha madár fészkéb ől kihull, 
Hová én is estem, ím, hát ez az a lét. 

Pőre tudatlanul s akarattalanul, 
Nem sejtve rusnya bajt, s a beszédnek is híján. 
És akkor sírtam. S látám, semmim sem javul. 
És veszteg maradtam bús bölcs őmnek alján 
Pőre tudatlanul s akarattalanul. 

És nem tudván, hogy vér játja át a testem, 
S viselem alakom, a lassú változást, 
S viselem alakom, szépség álmát, estem 
S csendem: a kinyilatkoztatás sóhaját. 
És nem tudván, hogy vér járja át a testem, 

És hogy eliszkolnak szememb ől csillagok 
.S hogy keletkezik ég, és ez a boltozat, 
S a tér, rendbe sorolódni minden dolog, 
S hogy agyam szül világra minden bánatot, 
És hogy eliszkolnak szememb ől csillagok.. 

Iszkol a sok csillag, hátrahagyva szinét 
Az ébredésnek, s helyét, álmát, távolát, 
És most úgy él, miként magam, miként e lét, 
Ártatlanul kötözve álmomhoz magát. 
Iszkol a sok csillag, hátrahagyva színét. 

Csillagmenekvéskor a föld, mi megmaradt 
Lábam járására, szavak életére: 
És ekként belőlem az erő  kiszakadt, 
Az erő, mi fáj, s mi gyógyírt ad a létre. 
Csillagmenekvéskor a föld, mi megmaradt. 
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Ím, hát ez az a föld, mit ma ismertem én, 
Ártatlan szívemmel, de csillagtalanul, 
És könnyeim között, mik őrzik még a fényt, 
És jajjal, mint ha madár fészkéb ől kihull. 
Im, hát ez az a föld, mit ma ismertem én. 

Úgy kezdtem el élni, mint egy ősi rejtély, 
Szürke messzeségen hogy szemem elmereng, 
De kötözve röghöz, mi szolgál e létér', 
Álmok koszorúja fejem fölött kereng. 
Úgy kezdtem el élni, mint egy ősi rejtély, 

Hogy magam érezzem füvek nézésében, 
A vízben s éjben is. Füleljem lényegem 
S lelkem a mindenség alvó erejében, 
Mint egyetlen igazt, egyetlen énekem; 
Hogy magam érezzem füvek nézésében. 

S a szemekben, mert látja őket az erőm, 
Szemekben, mert hívnak, akár a csönd hangja, 
Az erdő  beszéde, s gyönyörű  szeretőm 
Tűnt álmaimból a szunnyadó magasba', 
S a szemekben, mert látja őket az erőm. 

Csorba Béla fordítása 

Dürrigl-Juhász Zsuzsa 
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ÖRÖKSÉG  

BRASSAI ZOLTÁN 

AZ ÖSZTÖNÉLET CSÁTH GÉZA NOVELLÁIBAN 
HETVENÖT ÉVE HUNYT EL CSÁTH GÉZA (3.) 

A SEBÉSZ 

Ez az elbeszélés a szépíró Csáth pályájának elejéről való, a Dér Zoltán 
által sajtó alá rendezett gyűjteményes kiadásban a kilencedik a novellák 
között. Ennek ellenére - ha nem is kim űvelt formában - magán viseli az érett 
író műveinek fő  jellegzetességeit Csáth a novellának egy kevéssé epikus 
változatát művelte; az ő  novellisztikája közel volt a lírához és a drámához 
(főleg a monodrámához, illetve a drámai monológhoz). Hogy miért a novella 
műfaját választotta mégis? Talán azért, mert a korban megbecsült m űfaj volt 
(ekkor már Kosztolányi, az unokatestvér is foglalkozott a prózával) és meg-
találta a neki megfelel ő, mondandójának adekvát novellaformát. Emellett 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy élettervében az volta cél, hogy beérke-
zett drámaíró legyen. Ennek a novellának is alapvet ően drámai monológ 
jellege van. A szerzői én csak a színpadi nézőteret pótolja; leírja azt, amit - 
színpad hiányában - mi nem láthatunk (környezet, a szereplő  külseje). A 
lényeges ez után következik a sebész monológja a szerzői énhez, azaz az 
olvasóhoz Mindez felbontja a hagyományos novellaformát, s őt kétségessé teszi 
a műfaji hovatartozást is. Véleményem szerint azért itt novellá(k)ról van szó, de 
egy olyan formájáról, amely az esszé rövidebb változata felé közelít Kétségte-
len, hogy ennek a tudományos jellegű  megközelítésnek, amivel Csáth a témáját 
kezeli, a novella esztétikai megvalósulása látja kárát, viszont a kor fogékony 
emberét kárpótolta a szerkezet, a megjelenítés hiányosságaiért a lélekelemzés, 
a finom megfigyelések szövete és a jól megkonstruált részletek szépsége. Na-
gyon találóan írja a fiatal Lukács (aki egyébként esztétikai megfontolásokból 
elítélte ezt a fajta novellát) már 1908-ban: 

„Úgy látszik, a mai impresszionisztikus életérzés és m űvészetfelfogás 
nem nagyon kedvez a novella-formának, A legtöbb ma készült novella tele 
van lírával, szubjektivitással, gyakran mély pszhichológiával, finom mi-
liőrajzzal, és ezek széttörik, szétfeszítik a formát; szétfolyik bennük minden 
konstrukció; minden a belső  élet halk vibrációiba szorulván bele, megszűnik 
az erős, érzéki hatás. Egész érdekességük egypár - jó értelemben vett - 
aktuális meglátás vagy megérzés, és hatásuk addig tart, amíg ez aktuális 
marad. A forma szülte hatások ellenben (...) sokkal állandóbbak" (Lukács 
György: Biró Lajos novellái. In. Ifjúkori m űvek (1902-1918). Magvető, Buda-
pest, 1977. 157.) 

Tehát ezeknek a novelláknak az utóélete - az esztétikai megvalósítás 
bizonyos színvonala mellett - elsősorban attól függ, mennyire időálló a 
problémafelvetés, maga a probléma, illetve mennyire helyes - vagy érvényes 
- megoldási, átélési vagy feldolgozási módot javasolnak az illet ő  kérdésekre 
a novellisták. (Egyébként Lukács ezt a véleményét öregkoráig megtartotta, 
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és például ebből az alapállásból is származik elítél ő  véleménye a „sztálini 
elvek megszilárdulásának korában" keletkezett irodalmi termékekr ől. Vö. Az 
esztétikum sajátossága. II. 769. és a következő  oldalak) 

Csáth Géza e novellái a m űfaj — témájánál fogva — időállóbb darabjai 
közé tartoznak A kérdés, mellyel foglalkozik, olyan, amely nagyon régóta 
foglalkoztatja az embert; az örök téma: az id ő  múlása, az élet időbeni beha-
tároltsága, az ebb ől adódó szorongás. A három novellából pedig a drámai-
esszéisztikus csoportba tartozik egyértelm űen: A sebész és az Ópium. Termé-
szetesen az els ő  gyengébb kivitelű, ebben van szükség az esztétikai segéd-
eszközökre, mivel az író nem meri még vállalni a monológ formát, de maga 
a főrész már jelentős írói (sőt drámaírói) erényeket csillogtat, bár nem éri el 
az Ópium című  írás stilisztikai remeklésének színvonalát. 

A sebész című  novella két részből áll: a bevezető  részből és a sebész 
monológjából. 

A bevezető-előkészítő  rész körülbelül a terjedelem egynegyedét teszi 
ki. Témája: az iszákos sebész bemutatása, jellemzése. Mint az el őbbiekben 
jeleztem, Csáth még nem meri az egészet az orvos szavaira bízni, így a 
bevezető  résznek van egy olyan funkciója is, hogy távolítsa az olvasótól a 
szereplőt, akadályozza, hogy az olvasó azonosítsa a sebészt az íróval. Itt 
pedig már nemcsak egyszerűen formai kérdésről van szó, hanem a saját 
pszichéjének kísértéseivel is viaskodik Csáth. Hogy ez mennyire így van, 
arra legyen elégséges bizonyíték a novellák további sora. 

A novella a színhely és a szerepl ő  rendkívül bizonytalan bemutatásával 
kezdődik Ez a biztonytalanság tudatos, hiszen a témát is ezzel exponálja 
Csáth. A legfőbb bizonytalansági tényező  az idő. Annak ellenére, hogy 
feltűnően sok időhatározó van az első  két részben, csak annyit tudunk meg, 
hogy a „cselekmény" valamikor, a nem távoli múltban játszódik le. Nem 
hasztalan kiemelni néhány időhatározós szerkezetet: A bevezet ő  mondat: 
„A harmadrangú külvárosi kávéházban — ahova egy időben jártam — kezdett ől 
fogva feltűnt nekem a sebész." 

Az első  mondatban mindjárt két időhatározó van, ráadásul a második 
határozott, pontos kifejezés is — de bizonytalanná válik, hiszen viszonyítási 
alapja, az egy időben bizonytalan. És ez az egy időben lesz az összes időhatározó 
viszonyítási pontja. Megtudjuk, hogy a sebész másfél éve jár oda: de mihez 
képest másfél éve? Így a többi is. „Egyszer meghallotta, amikor egy orvosi 
lapot kértem." 

„Egyszer késő  éjjel vetődtem a kávéházba" — és ekkor hangzik el a sebész 
monológja. 

Mint említettem, ez az id őtlenség fontos eleme az elbeszélésnek; hiszen 
épp az idő  rabságából szabadulni vágyás a témája. Ugyanakkor ez az id őtlen-
ség meseszerűséget is ad a bevezező  résznek, s ezzel stilisztikailag el ő  is 
készíti a főrész tündérmese és földhöz tapadt valóság ingadozását. 

Ugyanez a bizonytalanság van a szereplő  leírásában. Jó és rossz vonások 
vannak a külsejében és viselkedésében, de nem az átlagember jó és rossz 
vonásai. Ezek a vonások általában dialektikusan vannak jelen mind a 
külsőben, mind a szokásokban. Ugyanott van jelen a -jó és a rossz: éppen ez 
teszi őt érdekessé az olvasó (író) előtt, míg meg nem érti ezt a kettősséget. 

Nézzük a külsőt: az arc sápadt, de ehhez a sápadt archoz „különösen 
illett a kuszált, őszbe vegyülő  gesztenyeszín bajsza" és a szeme. A szemei 
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„mintha mindig könnyesek lettek volna", de ugyanakkor bohém csillogás 
volt bennük. „Allandóan fekete, zöldre kopott, de tiszta szalonkabátot vi-
selt." Az ember leírásában tehát bizonyos szegényesség és tökéletesség 
elegyét adja az író; mint említettem, jó és rossz keverékéb ől áll össze a kép, 
de a lényeg az összhatás. Az illet ő  egyéniség — már megjelenítésében is. 

Csáth így összegezi a látványt (mikor még nem beszélt a sebésszel): 
„Ennek a kopott embernek nemes eleganciája olyanféleképpen hatott rám, 
mint a fakó, de igen finom bársonyszövetek, amelyeket ódon főnemesi 
kastélyokban láttam. Ez a mondata betet őzője az első  bekezdés hasonlatzu-
hatagának — egyben a leginkább szecessziós. Benne van a szecesszió érzéki 
hatások iránti fogékonysága, dallama, puhasága, valamint az a törekvése, 
hogy a részben egészet adjon. Jelen esetben, hogy egy darab szövetben 
visszaadja egy ember egészét, vagy legalábbis a hatását. Ezt segítik a jelz ők 
(fakó, finom, nemes, ódon stb.), melyek száma — Csáth prózáj ának átlagát 
tekintve — feltűnően nagy. És éppen ezekkel az érzéki jelz őkkel lesz az illető  
kortalan, „örök emberi” — azaz megfoghatatlan figura, aki mögött valósággal 
eltűnik a színhely, a harmadrangú külvárosi kávéház. 

Eddig a novella szabályos, a kor átlagnovellájának megfelel ő. És nem 
csáthi. Viszont az írónak nem ez a hangja, ki is lép a hosszú mondatok által 
ringatott nosztalgikus hangulatok köréb ől. Az ezt követő  közlés már föld-
höz tapadtan reális, a mondatok pedig rövidekké válnak, a jelz ők fogynak 
és színtelenednek. 

„Megkérdeztem a pincért: — Ki ez az úr? 
— Orvos, valamikor sebész volt. Másfél éve jár ide." 
Majd a megismerkedés története, tele esetlegességgel. A volt sebész 

szólítja meg az írót; elbeszélgetnek. Az orvos nagy tudást és alaposságot 
árult el; új dolgokat mond, éles elméj ű, fantáziája van stb. Mindössze két 
zavaró mozzanat. Most már szembeötl ő  (mivel másodszor fordul el ő), hogy 
lényegtelen dolgokról is beszél, mégpedig „nagy érdekl ődéssel". Nyilván-
valónak tűnik a szándék: Csáth el őkészíti azt a megy őződést, hogy lényeges, 
jelentéktelen dolgok nincsenek, illetve a fogalom er ősen relatív. Ezzel har-
monizál az író zárójeles megjegyzése a bekezdés végén: „Én még siettem." 

A másik mozzanat feltűnő, váratlan — mivel előkészítetlen. Látszólag 
csak odavetett mondat: „Bámultam, hogy mennyire számolni tud a körül-
ményekkel, mennyire megalkuszik az élettel, és hogy mennyire jól érzi 
magát benne." 

Miért van meg a sebésznek ez a tulajdonsága? Miért érzi jól magát? És 
főleg: miért bámulja az író? Csodálkozik? Idegenkedik? Vagy éppen irigyli? 

Jó néhány kérdés; s nem mindre kapunk egyértelm ű  választ; azaz 
nekünk kell megfogalmazni. A három mellékmondat szerepe pedig az, hogy 
előre jelezze azokat a kérdéseket, melyekkel a sebész monológja foglalkozni 
fog; az idő, az élet által felvetett problémák: maga az élet. 

Ezután következik az egyéniség titka: az alkoholizmus. Az, amiért a 
sebész jól érzi magát, az egyetlen öröm, „a kéj": az abszint. Ivás közben 
lehunyja a szemét, „gazdaságos élvezéssel" issza a pélinkát: a néz ő  előtt 
világos, hogy az orvos „rendes, szenvedélyes alkoholista", akit az abszint 
tett ilyenné. 

Itt egy újabb tulajdonságot közöl velünk Csáth: vágy nélküli életkedv. 
A szerepe megerősíti, amit az első  benyomások közlésekor írt: a sebész úgy 
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érzi jól magát (okos ember létére), hogy elfogadja a világot; nem akar 
változtatni. Azaz azt a módját választotta az elfogadható életnek, hogy ő  
változott meg. 

Ezzel tulajdonképpen Csáth megtett mindent, ami szükséges volt a 
főrész előkészítéséhez. A megfogalmazás több helyütt mutatja a kezd ő  író 
botladozásait, annyira célratörő, hogy néhol úgy érezzük, „kilóg a lóláb"; túl 
direkt a probléma exponálása — de ez a pályakezdés jellegzetes problémája; 
a kezdő  író a főrészt érzi csak fontosnak, a bevezet ő  részt pedig kissé 
összecsapja. 

Ez főként a főrész előtti bekezdésre jellemz ő. Az író is iszik, hogy oldja 
a sebész zavarát: közli, hogy „ez az ember ma ki akarja magát beszélni", s 
utána egyenesen belevág a mondandó közepébe; nem tör ődik a művészi, 
feszültségteremtő  párbeszéd lehetőségének kiaknázásával. 

A második rész következik: a sebész utópisztikus, filozófiai gondolatok-
kal tűzdelt monológja. A monológ összefüggő, logikusan felépített, de orvo-
si szempontból is megállja a helyét. Csáth zseniálisan keveri az egészséges 
logikát az őrültséggel; a reakciók normálisak, de az egész összhatása mégis 
az őrület. Az egész — mint fentebb írtam — orvosi szempontból is tökéletes, 
és pontosan megfelel annak, amit kora orvostudománya vallott az alkohol 
hatásáról. Idézzük csak fel a leghíresebb szakért ő  könyvéből az idevonatko-
zó részeket: 

„Az alkohollal való hosszabb visszaélés folytán jelentkezhetnek lé-
zengő  ködös és hallucinatorikus izgalmi állapotok... Diagnoszticus szem-
pontból a közönséges mámorral szemben a következ ő  különbségek eme-
lendők ki: 

Az ital mennyisége és hatása közt nincs meg az arány, mivel szervi 
vagy járulékos feltételek cumulálólag hatnak. 

A közönséges részegségtől való minőségi különbség is feltalálható. 
Többé-kevésbé összefügg ő  tévengés, érzékcsalódások által súlyosan megzavart 
apperceptió, mániás tünemények kényszercselekedetekkel... 

... A mozgások nem tántorgók, attacticusak, mint a részegeknél, hanem 
mániás jelleggel bírnak — biztosak, erőteljesek, erélyesek." (Krafft-Ebing: Az 
elmebetegségek tankönyve. Budapest, 1885.237-238. Kiemelés tőlem.) 

A diagnózis pontos; teljesen ráillik a sebészre. Csáth azt a novella elején 
körül is írta. A monológ felépítése is ezt a „többé-kevésbé összefügg ő  téven-
gést" mutatja; közben a sebész fel is kel a székr ől és „szinte kiabálva" beszél. 
(Megjegyzendő, hogy Csáth nagy valószínűséggel ismerte már Krafft-Ebing 
könyvét, mely egyébként általánosan elterjedt m ű  volt, orvostanhallgatók 
számára pedig tankönyv is; az egyik fordító, Moravcsik Ern ő  Emil a könyv 
kiadásakor tanársegéd, Csáth idején már nagy tekintély ű  professzor.) 

Maga a monológ emellett — mint már jeleztem — drámaírói erényeket is 
csillogtat. A sebész „tíz perc múlva már benne is volt a mondanivalójában". 
Ez a tíz perc hiányzik, hiszen a motiváció már megtörtént. 

A monológ szaggatott felkiáltó és kérd ő  mondatokkal indul. A sebész 
az emberi élet minőségeinek végső  okáról fog beszélni, ezért okhatározói 
kérdéseket tesz fel: Miért? Miért? Ezek a kérdések visszhangoznak az els ő  
bekezdésben. A válasz a kor naturalista szemléletének tipikus válasza: az 
életért történik minden. Az életért, ami elmúlik. Tehát a f ő  kérdés az idő . 
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Majd az alkoholista önérzetes magabiztossága a nagy kérdés el őtt: „Én 
rájöttem, hogy mi." 

És ezután következik a kifejtés: az őrültség és műveltség, tudás zseniális 
keveredése. A sebész felhasznál mindent, amit filozófusok, művészek alkot-
tak, hogy kényszerképzetét igazolja. S ez ad alkalmat az írónak, hogy több 
ével A magyar Pimodán előtt elzokogja azokat a szorító érzéseket, amelyeket 
Ady oly döbbenetesen kegyetlenül őszintén ír majd le. 

A „tévengés" egy kanti megállapításból indul: „Hát el őször is, nem az 
idő  múlik, hanem — mi. Ez régi dolog. Ezt már Kant is tudta. Id ő  nincsen." 
Majd kegyetlenül végiggondolva az abszurdumig ezt a teóriát—belekeverve 
az orvosi logikát is — eljut a következtetéshez: az Id ő  az emberből kioperál-
ható. A logika: az Idő  a mi képzeletünk — ez a képzet tudatos — ha tudatos és 
az egyedfejlődés során alakul ki, akkor az agyban van — tehát m űtéti úton 
eltávolítható. Erre bizonyíték még az is, hogy ez csak az emberben van meg, 
tehát fejlődési maradvány, amely csak lépcsőfokként szolgál az új ember 
kialakulása felé. Ez a lépcsőfoka természetben „relatíve tökéletlen, abszolúte 
magasabb, mindenesetre azonban ideiglenes" szemléletet ad az embernek. 
Majd mindezeknek a következtetéseknek a gyakorlati megvalósítását mond-
ja el, azaz leír egy szabályos műtétet. Ebben a leírásban benne van az életb ől 
kiszorult ember szereplésvágya, azaz a „vágy nélküli életkedv" kérdéses. A 
sebész egy óriási teremben szeretne szerepelni, ahol „látcsövek merednek 
felé", s a „közönség éljenez, tapsol". 

De ez csak egyik rétege a monológnak. A másik lényegesebb, amelyben 
Csáth az emberről, a kultúráról beszél. Itt is arról van szó, hogy az id ő, az 
elmúlás érzékelése ideiglenes „életrontó" szempont; de egy fontos 
lépcsőfok, amely nélkül nem lenne az emberiség eddigi kultúrája. De a jelen 
emberiséget meg kell haladni, az új ember túlép eddigi kultúránkon. Az 
emberi kultúra csúcsait azok a művek jelentik Csáth számára, melyeket az 
embernek az idővel, az elmúlással folytatott harca inspirál. Schopenhauer, 
Skapespeare, Beethoven. Érdekes névsor, külön érdekessége, hogy Scho-
penhauer került az első  helyre. Nem tarthatjuk valószínűnek, hogy Csáth 
mélyen ismerte volna a nagy hatású német filozófust, de erre nem is volt 
szüksége. Schopenhauer neve benne volt a leveg őben; a század fölnövekvő, 
tehetségre kárhoztatott ifjúsága úgy érezte, hogy a nagy német pesszimista 
az ő  érzéseiket fejezi ki. Ebből a szempontból Csáth csaknem szinkronban 
volt a francia fiatal írókkal, akikr ől ezt írja Georges Pélissier: 

„Húsz évvel ezelőtt támadt egy ifjúság, mely abban az életkorban, mely 
a reményre, a lelkesedésre, örömteljes és termékeny tevékenységre rendel-
tetett, nem talált magában egyebet, mint koraérett kiábrándulást, megbénító 
tapasztalást idő  előtt, tehetetlenséget a tettre, vágyódást a semmi után... 
Schopenhauer filozófiáját néhány évvel ezel őtt még alig ismertük... De 
ifjúságunk nagy része, mégpedig a legjava, szívében és agyában hordozta, 
mintha vele született volna... Igen kevesen olvasták a német filozófust 
könyvből, de igen sokan saját agyukból. A pesszimizmus... általános és 
spontán lelkiállapot volt..." (Idézi E. R., Curtius: Az új Franciaország irodalmi 
úttörői. Budapest, 1925. Fordította Szerb Antal. 11.) Nagyon valószínűnek 
látszik, hogy Csáth is így volt Schopenhauerrel. Ezt bizonyítja, hogy mind-
három műből a dekadens életérzést emeli ki: „S mindez semmivel sem fejez 
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ki többet, mint amikor az egész közönséges emberek felsóhajtanak: — bizony, 
öregszünk!" 

Csáth is úgy érzi, a sebésszel ki is mondatja, hogy nincs messze az id ő, 
mikor új ember teremti újjá a világot; ennek az embernek a számára az id ő  
nem börtön lesz, hanem végtelen, természetes közeg. Ez a megoldás egyéb-
ként megfelelt a századvég prófétikus szellemének. (Kiemelend ő, hogy itt is 
nagy különbség van Kelet- és Nyugat-Európa között. Nyugat-Európában 
egy nagyúri rekatolizációt ered ényezett ez a folyamat — például Claudel, 
Péguy vagy éppen Apollinaire —, Kelet-Európában a szocialisztikus vonulat 
erősödött meg, de az is tele volt messianisztikus motívumokkal.) Abból a 
felismerésből táplálkozott, hogy le kell győzni az emberekben továbbélő  
múltat, amely megköti a cselekvésre vágyó egyén kezét; éspedig belülről. Ha 
pedig ezt sikerül elérni, akkor itta homo novus, az újember, „a jöv ő  embere, 
az igazi új ember, aki friss, tiszta agyvelejével megfejti a mának titkait, a 
holnap igazságait". (A homo novus kifejezést Bori Imre használja az Üzenet 
című  folyóirat Csáth-emlékszámában.) 

És addig? „Egy múló éretékű  belgyógyászati szervünk van az id ő  ellen. 
Ez az abszint. Tisztán tüneti orvosság." 

Tehát így jutunk vissza az alkoholhoz, a tudatos önpusztítás vállalásá-
hoz, melynek bevallott célja: menekülés a nagyobb rém el ől. Pótszer az élet 
helyett, fegyver az elmúlás tudata ellen. Az egyetlen szer, amellyel örömöt, 
életet, Csáth és a kor gyakran használt kifejezésével: kéjt szerezhet az ember 
abban a világban, melyben nincs otthon. Ez a végkövetkeztetés, és ez az a 
vonal, amelyet Csáth továbbvisz a novellák képeinek boldogtalan boldog-
ságkereső  útján. 

ANYAGYILKOSSÁG 

A novella 1908-ban keletkezett, Csáth Osvát Ern őnek ajánlotta. Azok 
közé az írások közé tartozik, amelyekről általában az a vélemény, hogy a 
„ferdült ösztönök"-ről szól, „perverz állatkínzásokról" (Dér Zoltán), „iszo-
nyú, sötét érzésekről" (Illés Endre). Az a kialakult vélemény, hogy Csáth 
ezekben a művekben az emberben lakozó farkast igyekszik leleplezni, s őt 
van, aki szerint a fasizmust látta meg az író embrionális állapotában. Persze, 
ez az állítás — legalábbis erre a novellára vonatkozóan — nyilvánvalóan téves. 

A téma valóban borzalmas. Két gyerek állatokat kínoz a padláson, majd 
megölik az anyjukat, hogy ékszereket vihessenek egy lánynak a bordélyházba 

Ami elgondolkodtatja az olvasót: Csáth különös gondot fordít arra, 
hogy az olvasót tájékoztassa arról, milyen környezetben élnek ezek a fiúk; 
hogyan nőnek fel, miről álmodnak. A novella nyitó mondatai is erre utalnak, 
mintegy előrejelzésül a bekövetkező  tragédiának: „Ha szép és egészséges 
gyerekeknek korán meghal az apjok, ebből rendesen baj származik. Witman-
nak két fia volt már, négy- és ötévesek, amikor egy napsugaras, csak kissé 
szeles novemberi délutánon búcsút mondott a világnak." 

Az a közöny, szenvtelenség, amely ezekb ől a mondatokból is kiérez-
hető, veszi körül a Witman fiúkat. Gondoskodnak alapvet ő  szükségleteikről, 
de egyébként nem tör ődnek velük. Az anyának kevés köze volt fiaihoz, 
„enni adott nekik, és tiszta alsót szombat este. Az iskolába is velük ment, ha 
iratkozni kellett". És az egész környezet ilyen közönyös, tunya körülöttük. 
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Az iskola is (pedig a gyerekek okosak, „a tanulást könnyen elintézték, 
felkelés után, negyedóra alatt", „fekete kis szemeikben apj oknak lelke csil-
logott"); anyjukat és szeret őjét pedig csak a kölcsönös unalom és lustaság 
fűzi össze. 

Pedig a fiúknak sokkal többre van szükségük, és ezt nem kapják meg, 
tehát keresnek maguknak. És éppen az a nagyszer ű  és szívderítő  a novellá-
ban, hogy Csáth Géza rámutat arra: a fiúk elferdült ösztöne úgy alakult ki, 
hogy ők érdekességet, szépet keresnek az életben; ők csak boldogok akarnak 
lenni. Így jutnak el az izgató titokhoz, a „fájdalom misztériumához." De az 
egyik fiúnak az is keresztülfut az agyán, hogy „mindaz, ami az életben szép, 
nagyszerű  és izgalmas, miért rettenetes, megmagyarázhatatlan és véres egy-
szersmind?" S mikor a lánnyal való találkozás után az id ősebb fiú öccsével a 
mezőn sétál, azt mondja neki, hogy a leveg őben hatalmas, puha testű  légi 
asszonyok imbolyognak. A két fiú éjjel nyitva hagyja az ablakot, s a légi 
asszonyok (álmukban) velük vannak egész éjjel, hozzájuk simulnak, és 
reggel szétfoszlanak a friss levegőben. 

A két fiú egyszerűen szeretetre vágyik és érdekl ődésre. És mikor valami 
kis kedvességet kapnak (hozzátéve persze, hogy kamaszodnak; szexuális 
érdeklődésük éppen születőben van), akkor bármit megtesznek, hogy ho-
norálják; gondolkodás nélkül ölik meg az anyjukat is. 

A novellában egy kóreset szabályos leírását kapjuk; az okok feltárása, a 
torz személyiség kifejlődésének pontos bemutatása: ez az elbeszélés els ő  
rétege. Így akár freudista klinikai példány is lehetne a két gyerek. Szinte 
megvan minden, ami a freudi tanítás szerint jellemző: sérült, hiányos én-
komplex, mely kárpótolja magát más irányban, az egész fejl ődés kibontása 
megtörténik (ha rendkívül s űrítetten is), ellentétes aberrációk vannak a 
gyerekekben, méghozzá pontosaan a Freud által felhasznált példa (szadiz-
mus — mazochizmus). („Nemegyszer megkínozták egymást is, közös megbe-
szélés szerint, veréssel vagy csipkedéssel.") 

Ha csak ennyi lenne a novella, akkor igazat kellene adnunk azoknak, 
akik Csáth ilyen témájú műveiben — ebben is — csak a kóreset keírását látják, 
akik csak tanmesének, illusztrációnak tekintik ezeket az alkotásokat. Maga 
a mű  azuonban mérhetetlenül több ennél. 

Véleményünk szerint onnan lehetne kifejteni a második réteget, ahon-
nan a két fiú is próbálja megérteni önmagát (habár nagyrészt öntudatlanul). 
Ebből a pontból nézve kerül művészileg is minden a helyére, így lesz érthet ő  
néhány — odavetettnek tetsz ő  — mondat, de így derül ki, hogy tulajdonkép-
pen az ember és a világ furcsa, értehetetlen viszonyáról van szó, melyet két 
gyerek (méghozzá — és most lesz lényeges — tehetséges gyerek) személyén 
és jellembeli torzulásán keresztül mutat be az író. 

A két gyerek, akit magára hagytak, meg akarka ismerni a világot, s 
magukra hagyatottan, egyedül próbálják a furcsa, érthetetlen világ miszté-
riumát megfejteni. Ebb ől a világból sajátosan hiányzik az ember. Az iskoláról 
alig esik szó, a cseléd és az anya csak a fizikai szükségleteiket elégítik ki. Az 
igazi világ: a háztető, a magas tűzfalak sajátos formájú, füstös szájú kémé-
nyek és mindenekel őtt a padlás. A gyerekek a maguk feje szerint értékelik a 
megismerteket: 

„... öntudatlanul és korán a saját szükségleteikhez formálták az id őt. 
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A padlás egy rejtett zugában rendezték be a kis boszorkánykonyháju-
kat. Nyilak, géppuskák, kések, fogók, kötelek és csavarok voltak itt ösz-
szegyűjtve, elrejtve és osztályozva." 

Véleményünk szerint nagyon fontos mondatok ezek a m űben. Az első  
tagmondattal kikerülünk a reális életb ől, időből, és valóban, az id őkompo-
nens megszűnik ézután a novella eleme lenni, bizonytalanná, időtlenné 
válik minden, az is jelentéktelen és nem visz közelebb konkrétumhoz, hogy 
az anyagyilkosság végül is májusban történik. (Maximum a szokásos tavasz 
— szexualitás összefüggésre utal, viszont az el őző  napon még szeptember 
volt.) 

A következő  két mondata fiúk életkörülményeit, igazi otthonát mutatja 
be, határozottan — és véleményünk szerint a történeten túlmutatva — elénk 
tárja a két gyerek igazi örökségét, igazi otthonát. Az örökség nyomasztó, a 
tárgyak hidegek és kegyetlenek, gyilkoló- és kínzóeszközök. 

S mindezek „összegyűjtve, elrejtve és osztályozva". Így lesz a padlás a 
gyerekek számára az elrejtett, rendszerezett titkok lel őhelye; azaz a meg nem 
érthető, meghódítandó múlt; méghozzá az egész múlt. Nem véletlen, hogy 
például kétféle fegyver szerepel: az egészen ősi nyíl és az akkor modern 
géppuska. 

Ezt a rideg örökséget használja fel a két szerepl ő  úgy, ahogy tudja. 
Egyedül, segítő, vezető  nélkül próbálják megérteni a titkot, a titkokat; az élet, 
a világ, az ember alapvet ő  problémáit. „Apró lámpájuk, mint az erd ő  elátko-
zott kastélyának távoli világa, fénylett a nagy padlás barna, nedves homá-
lyában." 

Az első  kísérletek a megismerni vágyás és a gyermeki kegyetlenség 
ötvözetéből állnak. Kínózzák a kutyát, de közben „megnézték a dobogó 
szívet, kezük közé vették a meleg, mozgó kis gépet" — majd elrontották, 
végeztek vele. 

És a megismerés következtében jönnek rá a „fájdalom misztériumára", 
a múlt egyik örökségére, a pusztításra, a kínzásra. Egymást is megkínozták, 
„az állatkínzás pedig komoly és természetes szenvedélyükké vált". 

Ezután következik a ház szinte kafkai leírása. Maga az épület kísérteties, 
kihalt: nem otthon, funkciói érthetetlenek, kérdésesek. Az emberek alig 
vannak otthon, az üzletekben talán soha nincs vev ő, és csak a két fiú az, aki 
mindig mer gondolni a holnapra és holnaputánra is. Igazán valóságos csak 
az időben élő  természet magányos képvisel ője, „az egyetlen ecetfa", amely 
sok éve hajt ki újra és újra, és amely „valószín űleg érezte, hogy mindez nem 
jól van". 

Ez a leírás készíti el ő  a novella második fő  részét, a bagoly megölését. 
Az előző  bekezdés két id őre utaló szóval (holnapra, holnaputánra) végz ődik, 
ezzel jelzi az író, hogy a két fiú világ iránti érdekl ődésének csúcspontjára 
ért; most próbálják megismerni mindazt, ami megismerhet ő  a közönyös 
világba vetett lélek számára. A bagoly „csak egy ház, ahová a Kín beköltözött, 
és ott lakik", „Az agyában csodálatos régi mesék vannak elrejtve. Száz évnél 
is tovább él..." Végkövetkeztetés: „Bagoly kellett, kellett..." 

Most, hogy megvan, a fiúk „vállaikban egy férfi erejét" érzik. 
A bagoly birtoklása azt az érzést adja a fiúknak, hogy legy őzték, birto-

kukban tartják az Id őt, a Múltat. 
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„Álmukban együtt jártak végig nagy mez őket, óriási fehér lovak hátán, 
veszett vágtatásban. Szédít ően magas hegycsúcsokról repültek lefelé, és 
meleg, véres tengereken úsztak át. Ami fájdalom és szenvedés csak lehetett 
a földön, mind ott vonaglott, sikoltott és üvöltött a lovak patái alatt.” 

Az álom uralkodó motívumai: a sebes mozgás, szédület, er ős hanghatá-
sok. Az első  kettő  egyértelműen az Idő  legyőzését sugallja, ugyanúgy a 
képek meseszerűsége is. Nem tarthatjuk véletlennek a magyar mondavilág-
ban nagy szerepet játszó fehér ló (táltos) szereplését sem. A két fiú számára 
a múlt az erőszakkal, a borzalommal egyenl ő; a bagoly megléte számukra 
ennek a megismerését, birtokbavételét jelenti. 

Viszont ez csak rövid ideig tartó boldogságot ad (ezt fejezi ki a suhanás 
képe az álomban). A hangot valóban meghallják, a csontig ható, minden 
képzeletet felülmúló, rémes hangot, de a baglyot rövidesen el kellett intézni. 
Az élet lényege, a megismerés érdekelte itt is őket: először a szemeket szedték 
ki (megismerés), majd a mellkast bontották fel (szív — az élet titka). 

Ezután következik a harmadik főrész, amely a novella több mint felét 
foglalja magában. Ennek a résznek azt a címet adnánk: a jelen, a „világ" 
megtalálása. 

A két szerepl ő  a nőt, az érzéki szerelmet találja meg; természetesen ez 
is torz formában jelentkezik, a n ő  egy bordélyházban lakó prostituált, de a 
lényeg: a jelenben van; valaki, aki — igaz, ellenszolgáltatásért — tör ődik a 
fiúkkal (az emberrel), valóságos; és egy lényeges elem: akivel a kapcsolatte-
remtés megismételhető . 

A lány elérhető: a nagyobbik fiú elé véletlenül kerül: nem tervszer ű  
keresés, vadászat eredménye, mint az eddigi élmények. „Egy délután fölfe-
dezett valamit." 

Egy kedves mozdulat elég ahhoz, hogy a fiú érzelmileg köt ődjön a 
lányhoz; egy simogatás már elég ahhoz, hogy a magára maradt ember a légi 
asszonyok simítását érezze este az arcán. 

Érdekes összevetni a két fiú ezután következ ő  álmát az előzővel. A 
mostani álom halk („nesz nélkül suhantak be"), a mozgás lassú hajladozássá 
válik, lebegő  úszássá, a tér pedig nem haladja túl a szoba méreteit. Reggel 
pedig nem egy villanással tűnik el az álom, hanem „lassú, álmatag vánszorgó 
surranással", így tovább hat a gyerekek napjára. Erre fel is hívja a figyelmet 
a surran szó ismétlése („besurrantak a kapun"). 

A lány egy átlag prostituált, ezt Csáth többször hangsúlyozza: „lihegve 
engedte, hogy tegyenek vele, amit akarnak"; felszólítja a gyerekeket, hogy 
ha legközelebb jönnek, hozzanak neki valamit; kezet csókol az úrfiknak. A 
lényeg nem a nő, hanem az emberre gyakorolt hatása; ebb ől a szempontból 
a századforduló egyik közhelyét fogalmazza meg Csáth. 

„— Csak ezért érdemes élni — mondta a kisebbik. 
— Ez az, amit annyi fáradsággal kerestünk — jelentette ki a másik." 
Ez a két mondata novella tet őpontja. Ez — és nem az anya meggyilkolása. 

Itt dől el, hogy mi az értelme az életnek, a megtalált öröm mindent megér - 
ha kell, a gyilkosságot is. Ami ezután következik, az szervesen kapcsolódik 
ehhez a jelenethez. Ismét visszakerülünk a reális id őbe. 

Amíg az előzőekben úgy elszakadtunk a realitástól, hogy a szeptemberi 
este után két nappal meleg májusi dél következett, ezután mindennek az 
időpontját is tudjuk: amikor elindulnak, akkor veri el a toronyóra az éjfélt, 
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mikor visszafeküdnek, akkor üt egyet, a takarítón ő  „pontosan fél hétkor 
érkezett"; és tizenegy órára hívják majd haza őket. 

A leírás egyébként is kegyetlenül hideg. Igazi érzelem csak annyi van 
benne, hogy a fiúk örülnek, hogy közönyös anyjuk majd sírni fog az éksze-
rek elvesztése miatt. Egyébként minden tervszer űen, „biztos nyugodtság-
gal" történik: a fiúk fölkészülnek, még azt is megszámolják, hogy négy csat 
és hét gyűrű  van; pontosan terveznek és gépszerűen cselekszenek; a párbe-
szédek is minden érzelemt ől mentesek. Kegyetlenül száraz a novella záró 
mondata is: „A fiúk ezzel búcsúztak, és siettek az iskolába." 

Rideg, dermesztő, értelmetlen világ képe bontakozik ki a m űből, köze-
pén egy érzékeny emberi lélekkel, aki nem tudja elfogadni a világ h űvös 
közönyét, aki szomjazik az életre, a szeretetre, az érzelemre. Ha ezt nem kapja 
meg, akkor megkeresi, bárhol, bármilyen formában nyilvánul is az meg. Igy 
jutnak el a szereplők a közönytől a gyűlöletig, hisz a két gyerekről ezt írja a 
mű  végén Csáth: „Tele volt a szívük gyűlölettel a szőke, kék szemű, lusta és 
kövér anyjuk iránt, szerették volna őt is megkínozni." 

Ez a kínzás azonban már nem az érdekl ődés, a megismerés, az aberráció 
megnyilvánulása lenne, hanem a bosszúé. 

Ekkora gyerekek már ismerték a N őt. S ahogy a Múlt padlásról lehozott 
eszközeivel elvégezték a rablást, az asztalra rakták a jelenkor hódító fegyve-
reit; „a karcsatokat, a melltűket, gyűrűket, az órát és a hosszú aranyláncot... 
osztályozták, és egyetértően elosztoztak rajta." 

Nem véletlen a hasonlóság a novella eleje és vége között. A három 
részből csak á középső  meseszerű; ebben vannak költői részek; a mű  eleje és 
vége csak az események és a tények száraz leírása. Ez annál is érdekesebb, 
mivel ezek a részek tartalmazzák azokat a dolgokat, amelyek hagyományo-
san az „érdekes" témák: az apa halála, a gyerekek magukra maradása, illetve 
rablás, anyagyilkosság. S ezeket a dolgokat úgy írja le Csáth, hogy még jelz ő  
is alig van. 

A közbeeső  rész annál színesebb (állatkínzás, látogatás a bordélyház-
ban). Ebben az egységben találkozunk azokkal a jelz őkkel, melyeket általá-
ban szecessziósaknak szokás tartani: álomképek, hosszas leírások, Csáthnál 
ritkán előforduló hosszabb (három-négy tagmondatból álló), összetett mon-
datok (például az idézett rész a bagoly szükségességér ől). 

Ennek a látszólagos ellentmondásnak az az oka, hogy — a kor íróihoz 
hasonlóan — Csáth számára nem a világ tényei az érdekesek, hanem az 
ember—világ viszony, az ember szubjektumára gyakorolt hatása, a megis-
merő  tevékenység. A többiről, az objektív dolgokról elég tudósítani az 
olvasót. 

(Folytatjuk) 
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VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
A SZENTELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (11.) 

A KÉTSÉGBEESÉSTŐL AZ ÚJABB KÍSÉRLETIG 
A Mi Irodalmunk és a Kalangya 

A Vajdasági Írás megszűnése után Szenteleky Kornél válsága ismét 
elmélyült. A korábbi évek melankóliáját az a tudat is tetézte, hogy a vidéki 
széplélek engedett a csábításnak és olyasmivel próbálkozott, aminek medd ő  
voltával előre tisztában lehetett, hiszen volt alkalma megismerni környezete 
kulturális igénytelenségét. Kitörési kísérletével, kultúraalapító kezdemé-
nyezésével olyképpen árulta el magasrend ű  eszményeit, hogy abból senki-
nek semmiféle haszna sem származott. Így azután már senkinek, még saját 
magának sem hihet, s legfeljebb abban nem lát ellenséget, akinek éppen 
levelet ír. Írásos üzeneteiben még inkább elszaporodnak a nyomdafestéket 
nehezen tűrő  minősítések. Nyilván nem gondol arra, hogy levelei egyszer a 
vidék egy művelődéstörténeti korszakának fontos dokumentumai közé fog-
nak tartozni, s ezért e szövegei közvetlen vallomások. Legfeljebb azért nem 
teljesen őszinték, mert visszatért magányában számít arra, akit levélben 
felkeres, tehát nem akarja megbántani. Különösen az id őközben Pestre 
távozott Fekete Lajosnak írt sorai szomjúhozzák a barátságot, az irodalmi 
kapcsolatot. 

Nincs tudomásunk róla, olvasta-e Feketének az erdélyi Napkeletben 
közölt értékelését a vajdasági magyar irodalomról, de ha tudott is róla, 
nyilván megbocsáthatta neki a tárgyilagosságot. Fekete mindenesetre eret-
nek módon őszinte, amikor a vajdasági magyar irodalom jelent őségét pusz-
tán a magyar nyelv meg őrzésének tényében látja, minthogy a mi vidékün-
kön — elsősorban a hatalom sovinizmusa miatt — nem sikerült olyan kisebb-
ségi szellemet és magatartást kialakítani, mint Erdélyben. Szentelekynek 
egyébként nem csupán amiatt fontos Fekete Lajos barátsága, mert visszatért 
magányában egy általa mindig becsült költ ővel megoszthatja gondolatait, 
hanem azért is, mert több levelében az emigrálás gondolata is felbukkan, s 
jó kapcsolatok nélkül aligha térhetne vissza az általa egy évtizeddel koráb-
ban elhagyott magyar fővárosba. Korántsem tekinthet ő  inkább affektálás-
nak, mint végső, egyetlen sorsmegoldásnak az emigráció lehet ősége. 

Szenteleky Kornél ugyanis, az irodalmi vállalkozásába belebukott mes-
siás 1930-ban, a királyi diktatúra második évében, magánemberként és szel-
lemi lényként egyaránt nyomorúságos helyzetben van. Miként írja, idegen-
nek, internáltnak érzi magát a saját otthonában. A „honment ők" (ahogyan 
ő  jellemzi ellenőreit) igencsak megszűrik a címére feladott külföldi külde-
ményeket, s útlevelet sem adnak neki. Érthet ően küld tehát ilyen beszámo-
lókat Fekete Lajosnak: „...Erdélybe készültem, a Helikon ezévi tanácskozá-
sára. Csak Romániába kértem útlevelet és csak három napra szabadságot, 
mégis, utolsó napon dobták vissza a kérvényemet. Úgy látszik, megszima-
toltak valamit, vagy csak egyszer ű  rosszakarat és mélyebb gyökerek nélkül? 
Szóval megint itthon maradtam. Olaszországba nem mehetek, Romániába 
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nem mehetek, Pestről még álmodni sem szabad. Panaszkodnom sem szabad, 
beszélnem sem szabad, lassan a teljes és tökéletes internáltság korlátai 
keretezik be sápadt életemet. Ide vagyok cövekelve, mint útszéli feszület, 
amely groteszk, grimászos arccal emeli sovány, bütykös karját az ég felé. 
Pedig az én sorsom még j obb az átlagosnál, a félmillió magyar sorsánál, amely 
a nyomor és analfabétizmus ugarába van cövekelve. Azt hiszem, Európában 
az olaszországi kisebbségek mellett mi vagyunk a legvígasztalanabb sors-
ban. Mióta Te elmentél, talán tízszeresen, talán húszszorosan romlottak a 
viszonyaink, s nemsokára megérjük azt is, hogy rendeletileg eltiltják a' 
magyar szót, a magyar gondolatot. Legkényelmesebb persze az lenne: elme-
nekülni s itthagyni ezt a fojtó, facsaró leveg őt, de így nem lehet megoldani 
egy kisebbség életét és jövőjét." (1930. jún. 14.) Jó eljátszani a másokat követ ő  
menekülésnek a gondolatával, de ez aligha lehet megoldás Szenteleky szá-
mára. Ő  már csak a nyomorúságos körülményeknek, az ellenséges vagy 
közömbös külvilágnak ellenállva adhatja azt az önmegnyugvást is jelent ő  
maximumot, amit a jól ismert nagyvárosi magányban aligha nyújthatna. Ő  
Pesten is szenvedne, vagy legalábbis szenvelegne; ámde tartalmatlanul, 
céltalanul. Ha itt marad, akkor legalább a helyzet tudatosítójaként, a feltá-
madás puhatolójaként tudhatja hasznosnak magát. 

Jobb híján szépíróként is. Több Szenteleky-levélben is felbukkan 
ugyanis egy, az egész korszakra kiterjed ő  kisebbségi tapasztalatnak a re-
gényterve, amely — Berde Mária híres eredélyi regényére, a Földindulásra 
emlékeztetve — a vajdasági prózaírók egy évtizedes adósságát törlesztené. 
Ennek a műnek csupán egy részlete látott napvilágot, de aligha készült el 
sok belőle, mert Szentelekyt egyrészt mély depressziója akadályozta az 
összpontosításban (nem véletlenül írta ugyanis Feketének a következ ő  hó-
napban, hogy ki-kibuggyan bel őle egy-egy vers, de nem érdemli meg a 
nyilvánosságot), másrészt pedig ő  azt a funkciót szerette volna mindenáron 
gyakorolni, amelyben (ahogyan érezte) már bizonyított. A szervezésen és a 
szerkesztésen jár az esze. A hatóságon múlik, hogy nem sikerül megvalósí-
tania átmeneti megoldását, s nem terjesztheti a Vajdaságban az Erdélyi 
Helikont, amely — Kuncz Aladár jóvoltából — vajdasági mellékletet is tartal-
mazna. Meg van győződve róla: jó úton jár, s ezért nem esik kétségbe, amikor 
egyik Naplóban közölt, közvetve, tehát elvágyódással tiltakozó írását az 
ügyész elkobozza. Hitének az a körülmény is tápot ad, hogy megbizonyo-
sodhat róla: a tájirodalom, a népszolgálat immár nem csupán a kisebbségbe 
szakadt magyarok kulturális vezet őinek a magánügye (amely csak gondosan 
összeválogatott világirodalmi példákból nyerhet igazolást), hanem korszer ű  
szellemi áramlat. Erre utal egyebek között Kuncz Aladárnak a cikke az 
Erdélyi Helikonban, amely el őadja, hogy a francia populisták nem problé-
mákat akarnak megoldani: nem mesterkélten ábrázolják az életet. Ez a 
csoportosulás a naturalistákkal szemben nemcsak az ösztönök uralmát, az 
állatot fedezi fel a népben: habár a stílusuk nyers, az etikájuk új s ellenségei 
a sznobizmusnak. (A populizmus. 1930. 90.) 

Szenteleky, a magyar nemesi származására büszke, m űvelt úriember 
tehát határhelyzetbe került. Elmúlt a nagy külföldi utazások, nyaralások 
ideje, s a tekintélyes, lojális világpolgár, aki kezdetben falujának nem csupán 
a magyar, hanem a német, s őt a szerb amatőr rendezvényein is szerepet 
vállalt, lassanként az állam ellenségének hírébe került, aki úgy érzi magát a 
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szerb király országában, mintha börtönben lenne. Vezérünknek egyre keve-
sebb a veszítenivalója. Hiába van választottja, a betegség miatt még viszony-
lag normális magánéletet sem élhet. Ezért aligha túloz, amikor Fekete Lajos-
nak megírja, hogy elkobzott cikke miatt megindították ellene az eljárást, de 
„Őszintén mondom, hogy nagyon örülök ennek a fordulatnak, végre meg-
mondhatom a véleményemet a bíróság el őtt rettenetes helyzetünkről, me-
lyet a rövidlátó, ostoba és gonosz nacionalizmus még rettenetesebbé tesz". 
(1930. okt. 22.) 

Noha a Napló nyitva állt előtte (hiszen Fenyves alig várta, hogy visz-
szahódítsa régi munkatársát), ő  csak ritkán élt a megjelenési lehet őséggel. 
Akkor például, amikor a napilap ankétjára válaszolva felsorolja, melyek azok 
a könyvek, amelyeket átmentene egy új világba. A maga számára a Bibliát, 
Dante Isteni színjátékát, Goethe Faustját, Leopardi költeményeit, Schopenha-
uer Életbölcseletét, Puskin Anyeginjét, Baudelaire prózaverseit, Nietzsche 
Ím -ígyen szóla Zarathustra című  művét, Ady Endre verseit és Romain Roland 
Beethovenről írt munkáját vinné magával. De hiába ilyen magas a tnércéje, 
a kortárs magyar irodalommal szemben változatlanul gyanakvó. Úgy érzi, 
nagyobb megértést érdemelnének azok a kisebbségi sorsban verg ődő  írók, 
akiknek arra is vigyázniuk kell, hogy a cenzor ne akadályozza meg m űvük 
megjelenését. Éppen ezért érzékenyen érinti, amikor Haraszti Sándor a 
Nyugatban a rá jellemző  szókimondással állítja, hogy — mivel az irodalom az 
élet tükre — nincs vajdasági magyar irodalom (1930. I. kötet 206-207.) Gyana-
kodva tekint a Nyugatnak az Osvát halálát követ ő  programjára, érthetetlen 
módon nem hisz a magyar nemzeti „kultúrenergia" összefogásában, a ker-
tészkedés okosságában. Ez utóbbi ugyanis gyomnak tekintené mindazt, amit 
ő, mindent egy lapra téve, a Vajdasági Írás megindításával cselekedett. Csak 
akkor lélegzik fel, amikor Móricz beszámolót kér t őle a vajdasági irodalmi 
helyzetről, s ily módon alkalma adódik, hogy elpanaszolja, miként ölte meg 
még csírájában a vidéki közöny az életbevágóan fontos kezdeményezést. 
Csupa panasz és reménytelenség a vallomása, mintha segélykiáltásnak szán-
ta volna (1930. II. kötet 432-433.). Ha itt, Haraszti után, feleslegesnek tartotta 
az önkritikát, annál tárgyilagosabb az erdélyi olvasó számára készített be-
számolójában. A jugoszláviai magyar irodalom még csak a kezdeteknél tart, 
mert az írók, költők nem a helyi színek szellemében alkotnak — jelenti ki, s 
eközben aligha érzi magát olyan rosszul, mint akkor, amikor ezt kritikaként 
más olvassa a fejére. (Erdélyi Helikon, 1930.3. sz. 206-209.). 

Munkájának itthoni teljes cs ődje és felemás külföldi fogadtatása nem 
gátolja abban, hogy legalább részben folytassa korábbi misszióját. Mladen 
Leskovaccal ugyanis változatlanul fenntartja a kapcsolatot, s nemcsak hogy 
ismertetőt ír a Nyugat részére annak a magyar humorból készített antológi-
ájáról (melynek előkészületeiben neki is volt szerepe), hanem listát is ajánl 
a szerb közvetítőnek: kik azok a magyar prózaírók, akiknek m űvei helyet 
kaphatnának a kiadó által ajánlott terjedelemben. Más szóval vezérünkben 
a megnövekedett kétségek még inkább tudatosították a helytállás szüksé-
gességét. Vagyis a szigorú önkritika csak alkalmi megnyilatkozás nála, tehát 
változatlanul bízik saját igazságában, különben, amikor Csuka Zoltán újabb 
szerkesztői pozíciót kínál fel neki, aligha biztatná Kristály Istvánt a követ-
kezőképpen: „Újévtől kezdve minden második héten fog megjelenni a mel-
léklet »A Mi Irodalmunk« címen, és én szeretném ezt is oly nívóra emelni, 
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mint a Vajdasági Írást." (1930. dec. 23.) S nem írna ilyet Fekete Lajosnak: „Én 
nem tudok elcsuklani, nem tudok hinni abban, hogy kevesebbet érek, hogy 
nincs tehetségem és jogom az élethez. Nagyon is bizonyos vagyok értékem-
ben, lehet, hogy egyszer mások is felfedeznek, lehet, hogy soha, hitemet ez 
nem befolyásolja." (1930. febr. 22.) 

A kisebbségi szempont annyira meghatározza látókörét, hogy emiatt ott 
is kellemetlen helyzetbe kerül, ahol nem is számít rá. Amikor például ismer-
tetőt ír az Erdélyi Helikon részére a Hankiss János és Juhász Géza készített 
francia nyelvű  magyar irodalmi panorámáról, nem végez alapos munkát s 
emiatt támadás éri. Hevesi András veti gúnyosan a szemére, hogy nem tud 
a fércmű  által kiváltott botrányról, különben még a védelmére is kelt volna 
a rosszhiszemű, dilettáns munkának. (Erdélyi Helikon, 1930. 12. sz. 873-876.) 
A vezér emiatt megdöbbenve magyarázkodni kénytelen és kéréssel fordul 
Kispesten élő  barátjához: „Olvastad Hevesi András cikkét a Helikonban s az 
én válaszomat a Reggeli karácsonyi mellékletében? Tájékozatlanságom fur-
csa és komikus helyzetbe sodort, s ezért nagyon kérlek, legközelebb, ha 
valami írásaimmal kapcsolatban a pesti sajtóban megjelenne, küldd el ne-
kem, mert nekem nincs módomban figyelemmel kísérni a pesti lapokat." 
(Fekete Lajosnak, 1931. jan. 2.) 

Szenteleky Kornél a vitatott írásában sokkal inkább figyelt önmagára, 
az általa képviselt, Pesten nem méltányolt kisebbségi törekvésre, mint a 
francia nyelvű  könyvre. Amit ebben hiányolt, azt saját maga adja el ő: „Az 
igazi kisebbségi lélek, mely az irodalom tükörképében már itt-ott megmu-
tatja magát, sóvárgó, békés és elmélyedésre hajlamos lélek. Ez az elményedés 
- minden elhagyottság és mostoha sors velejárója - az utóbbi évek alatt 
valami egyetemes, tágabb horizontú és szívósan optimista színezet ű  élet-
szemléletet termelt ki önmagából. Rendületlenül, egyre mélyül ő  szeretettel 
védi faját, nyelvét, kultúráját, de azért, vagy éppen ezért fokozottabb ér-
deklődéssel fordul más kultúrák felé. Valami nemes pánhumanizmus tölti be 
a kisebbségi lelket, valami tiszta, minden gonoszt elolvasztó szeretet, mely 
majdnem minden kisebbségi író írásait átfűti. Ezért a kisebbségi írók soha-
sem gőgös individualisták, hanem egyre inkább többesszámban éreznek, és 
összeolvadnak népükkel s egyre inkább többesszámban éreznek, mikor 
írnak. Nem látják és érzik a kisebbség osztályos tagozódását, számukra 
elmosódnak a társadalmi határok és megkülönböztetések." (A magyar iroda-
lom francia panorámája. Erdélyi Helikon, 1930.8. sz. 700-701.) Ez sokkal inkább 
művelődési program, mint irodalomesztétikai kiindulópont. A vezér ugyan-
is saját kívánságából indul ki, ezt szeretné már létez ő  valóságként tudni; ezt 
akarja a néhány hónap múlva meginduló A Mi Irodalmunk munkatársainak 
a magatartására rávetíteni. Ez az üdvözít őnek tartott attitűd a kritikátlanság 
veszélyét rejti magában. Azt feltételezi ugyanis, hogy a helyzetükben nyo-
morgatott emberek a sorsukból következ ően eleve lényegesen jobbak azok-
nál, akiket nem terhel hasonló tapasztalatokkal a történelem. Ebben, persze, 
van valami, ám ez csupán egy hosszabb öntudatosodási folyamat során 
bontakozhat ki. A vezér azonban ezt nem várhatja ki: őt ösztöne (a rossz 
körülmények okozta közérzet) és tudata (hogy már nem lehet sok ideje 
hátra) egyaránt sürgeti. Ezért az esztétikai szempontok helyett etnográfiai 
és kisebbség-szociológiai alapon ad majd menlevelet olyan írásoknak is, 
amelyektől legbelül idegenkedik. A legfőbb kritérium egyre inkább az lesz, 
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hogy legalább elvben, a tanítás erkölcsi vállalásában tanúsítsák a hívek: ők 
igenis Szenteleky Kornél törekvésével rokonszenveznek, tehát az ő  szere-
tetközpontú táborához tartoznak, szemben a t őke ördögi alvilágával. 

Szenteleky kisebbségi ideológiája olyan voluntarista jelleg ű  törekvés, 
amely eredeti szülőföldjén, Erdélyben, a gazdag hagyományok következté-
ben, inkább magából a múltból, a mindennapokból, az emberi kapcsolatok-
ból áradt. Erdély történelmi okok miatt nem lehetett gyarmata Budapestnek, 
tehát a viszonyok radikális átértékelésére sem kerülhetett sor Trianon után. 
Egyszerűen tudatosítani kellett az együttélésnek a régi alapjait s ez egyben 
védelmet is jelentett a nagyromán politikával szemben. Nos, a vajdasági 
magyar kultúra élharcosa a transzilvánista eszmét igyekezett nálunk meg-
honosítani, amikor arról értekezett, hogy az itt él ő  magyaroknak külön 
sorsot szánt a történelem, s ez külön feladatokat, lelkületet és magatartást 
feltételez. A lényeg az erdélyi és a felvidéki magyarság céljaival azonos. A 
megvalósulás mikéntje viszont az itt él ő  emberek örökölt mentalitásának és 
az állampolitika változásainak függvénye. Más szóval a vajdasági vezér a 
fentebb idézett, problematikusnak bizonyult ismertet őjében a Kós Károlyé-
tól tanult leckét mondta fel, szabadon, ahogyan egyéniségének megfelelt. A 
transzszilvanista ideológiában megtestesül ő  erkölcs különben is sokban 
megfelelt az ő  alkatának. A jellemnek az arisztokratizmusa ugyanis minde-
nekelőtt a legnemesebb célok önkéntes szolgálatát jelenti. 

Magától értődő  tehát, hogy hajlamoknak és gondolatoknak a dialekti-
kája eredményezte A Mi Irodalmunk szerkeszt őjében azt a lelkesedést, 
amelyet Makkai Sándor erdélyi református püspöknek a Nyugatban publi-
kált cikke váltott ki (Nincs menekvés? 1931. jan. 15.) Szenteleky ugyanis 
ugyanarra az erkölcsi tartásra ismert ebben a cikkben, amelynek majdnem 
fél évvel korábban saját maga adott hangot az Erdélyi Helikonban. Az úri 
magatartás már a múlté — állítja a regionális romantika feléledésének idején 
Makkai =, halálromantika helyett kisebbségi cselekvésprogrammal kell fel-
hívni Európa figyelmét. A múlt példái csak úgy értékesíthet ők, ha a másfél 
millió magyarnak a tananyagát képezik. Szenteleky annyira magáénak érzi 
ezt az eltökélten optimista kiállást, hogy nemcsak köszön őlevelet ír Makka-
inak, hanem a barátainak szóló írásos üzeneteiben is néhányszor visszatér 
erre a cikkre, mint olyan esszenciára, amely új életet adott neki a már 
harmadik éve tartó munkájához. 

Miként Hornyik Milós írta Szenteleky Kornél és A Mi Irodalmunk című  
tanulmányában (Titokfejt ők. Új vidék, 1988), vezérünk a Reggeli Újság mellék-
letének szerkeszt őjeként elsősorban mint művelődési életünk politikusa 
tevékenykedett. F őleg olyképpen, hogy — jóllehet az alkotói módszer alap-
jaként kínálgatta és nyugtázgatta a helyi színeket — többnyire elkerülte a 
dogmatizmusnak a csapdáit. Azután pedig oly módon, hogy csak a széls ősé-
gesen rossz fércművekről mondott őszinte véleményt (szerkeszt ői üzenetek 
formájában). Ezzel annak a csapatát b ővítgető, óvatosan jobb fegyvereket 
ajánlgató vezérnek a pozícióján maradt, aki már az els ő  vajdasági folyóirat 
szerkesztésekor volt. A szület ő  új irodalom elbírálásában nem volt híve az 
elmélyedésnek, ehelyett inkább a megértést, az azonosulást szorgalmazta. 
Saját szellemi megmaradása, a jövő  embereinek tetteiben való továbbélése 
volt fontos számára, akinek naponta többször kellett szembesülnie a halállal, 
mint másoknak. Az európai államok egyesülésében bízott (Tények és számok 
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Európáról. A Mi irodalmunk, 1931. jan. 25.), viszont tisztában volt vele, hogy 
vállalkozása csupán a környezetében meghódított emberi szívekben élhet 
tovább, elvont szellemi kontinuitás a történelem és a kultúra folyamataival 
való legteljesebb azonosulásban sem valósulhat meg. Konkrétté, haté-
konnyá, cselekvővé kell válni, — ha nem a művészetben, akkor az életgya-
korlatban. Ez vált életének mottójává, emiatt tett meg minden lehet őt a 
kisebbségi kultúra megteremtésének érdekében. 

Mindez nem jelenti azt, mintha vezérünk nem szorgalmazott volna 
egyfajta elmélyedést Ez A Mi Irodalmunkban nyomatékosabban jelentkez ő  
szempont, a couleur locale mellett, a couleur temporelle. Azaz Szenteleky, 
ahogy mondani szokás, mindent egy kártyára tett fel, mint akinek már nincs 
veszítenivalója. Voltaképpen már a Vajdasági Írás bevezet őjében is erre 
gondolt, hiszen a magyar kultúra megsemmisítésének és a magyarság beol-
vasztásának már akkor is évek óta szemtanúja volt, ám neki, az als őbbrendű  
valóság fölött lebegő  szépléleknek még nem volt dolga a szellemi-erkölcsi 
cselekvés útját álló hatóságokkal. Ami késett, nem múlott Az óvatosság nem 
segített, ugyanakkor itthon és külföldön többen vélekedtek úgy, hogy a 
vezér csak külsőségekben, tájromantikában művelteti a helyi színeket. Ha 
az ember nem akar mindkét fronton vereséget szenvedni, akkor nagyobb 
elszántságra, eltökéltebb kockázatvállalásra van szüksége, gondolhatta 
Szenteleky. Mert van-e szomorúbb halál annál, amikor az ember egyéni 
kultúrája szerint a legkiválóbbakkal van egy vonalban, közösséig tevékeny-
sége szerint viszont a legprimitívebbek igazolóját kárhoztatják benne? S a 
tetejében ennek még magánemberként is a kárát látja, hiszen már nem 
utazhat kedve szerint, s megfigyelés alatt tartják. 

Ha a vezér már a Vajdasági Irás szerkesztése közben is olykor bátorít-
gatta a nehezen ocsúdókat (például Kristály Istvánt), akkor a kéthetenként 
megjelenő  melléklet szerkesztője már szinte lépten-nyomon arra emlékeztet, 
hogy nem csupán a környezetet, hanem az id őt, a politikai és társadalmi 
nyomást, s e teher alatti vergődést is ki kell fejeznie annak, aki azt szeretné, 
hogy a határokon és a történelmi időn túlra is elhallatsszon írói szava. Ám 
kompromisszumról is lehet szó, különben nem biztatná Cziráky Imrét, az 
óbecsei kántortanítót arra, hogy Mihál bácsijával (Göre Gábornak ezzel a 
kései leszármazottjával) vegyen részt a budapesti rádió vajdasági estjének 
műsorában, s ezen a fellépésen vajdasági nóták is szerepeljenek cigányzene 
kíséretében. Mindenkihez alkalmazkodni igyekszik, tudja, kit kell dorgál-
nia, kit biztatnia. Olykor, miként Kiss Vilmos (Magister) esete tanúsítja, 
aggályos is. S mint kiderül: nem alaptalanul. El őször ugyanis azt írja neki, 
hogy „Jól esett látnom a locale couleurt, noha szeretném, ha nemcsak színe-
kért, hanem problémákért is kisebbségi életünkbe nyúlna nagy, analizáló 
tehetséged". Majd zárójelben még hozzáteszi: „Persze oly módon, hogy az 
ügyész ne találjon kivetni valót." (1931. febr. 4.) Néhány hónappal kés őbb . 

viszont Magisternek A Mi Irodalmunk Almanachja számára küldött cikke 
kapcsán azt kénytelen írni, hogy „félek... ezzel az írásoddal esetleg kelle-
metlenségünk támadhatna az ügyésszel. Ha kezemet a szívemre teszem, 
akkor én se mondhatok mást, mint azt, hogy egy magyar községi orvosnak 
ilyen beállítása túlzott és tendenciózus. Én is községi orvos vagyok, az én 
lakásomban egész nap a pesti rádió szól, zongorámból sokszor sírnak fel a 
magyar nóták és ezért még semmi kellemetlenségem sem volt... Lehet, hogy 
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az én helyzetem kivétel, és jól tudom, hogy sokkal borzalmasabb elnyomá-
sokban van része a jugoszláviai magyarságnak, mégis ezt a panaszt ilyen 
formában feldolgozni nem tartom opportunusnak." (1931. okt. 9.) Szenteleky 
mégis elfogadja a kéziratot, azzal, hogy egy másikat is tartalékol arra az 
esetré, ha netalán az ügyésznek kifogása lenne. Hiába óvatoskodik, mégis 
me nt meggyűlik a baja a cenzúrával. Kénytelen ugyanis elmenni a hatalom 
tűrésküszöbének egészen a széléig, mert különben nem tudhatná magát egy 
haladó kultúra és irodalom középpontjában. S nem lenne erkölcsi joga 
tiltakozni, hogy a Pen Club által kiírt regénypályázat feltételeinek meghatá-
rozásakor nem voltak tekintettel a kisebbségben él ő  népekre, illetve nem a 
(hídépítő) nemzetekből indultak ki (ahogyan kellett volna), hanem az orszá-
gokból. 

Pedig saját maga is tapasztalja, hogy a nemzetek egymáshoz való köze-
lítésének általa művelt művelődéspolitikája sem sokkal több idealista utópi-
ánál. Íme, hogyan számol be belgrádi útjáról Fekete Lajosnak: „Franciaor-
szágba készültem menni, a Provence-ba, de megint nem kaptam engedélyt 
a külföldre való utazásra, ezért Szerbiába mentem egy kisebb társasággal. 
Érdekes, fájdalmas élményeket gyűjtöttem ott össze, minden piszkos, polos-
kás falakon és civilizálatlanságon túl hallatlanul sok energiát, vad vitalitást 
láttam, ami határozottan elszomorított, mikor ami fáradt, tunya és kultúrált 
magyarságunkra gondoltam. Nagyon sok őserő  van azokban a piszkos, vad 
lelkekben! Sajnos, ezt sokan nem látják meg, lehet, hogy ez senkit komolyan 
nem is érdekel, aki arra járt, az csak a poloskákról, tetvekr ől és lehetetlenül 
piszkos árnyékszékekről beszél, pedig ezeken túl van az igazi borzalom. 
Mégsem sajnálom, hogy elmentem, most tisztábban látom a dolgokat, az 
alulról jövő  törekvéseket, vadságokat és terveket. De bizonyos vagyok 
benne, hogyha Cassandra-jóslatokba bocsátkoznék, senki sem figyelne rám, 
legkevésbé azok, akiknek kötelességük lenne népünk holnapjával törődni. 
Belgrádban felkerestem Petrovity Vélykót, és hosszú órákon át vitatkoztam 
vele a magyar problémáról, a kisebbségi jogokról, a politikai ellentétekr ől. 
Sajnos, semmiféle közeledés sem támadt közöttünk, noha mindegyikünk-
ben megvolt a jószándék egy lépéssel közelebb lépni, de nem tudtuk feladni 
eredeti és életet jelentő  állaspontunkat: a nemzeti eszmét és igazságot. Nagy 
szeretettel szorítottuk meg egymás kezét a három órai vitatkozás után, de 
tisztán éreztem, hogy a kultúrközeledés kérdése semmivel sem jutott köze-
lebb a megoldás felé." (1931. ápr. 28.) 

Vajon lehetséges-e haladás a nemzetek kapcsolatában, ha a túlzott 
alkalmazkodásra is hajlandó, feddhetetlen modorú úriember képtelen közös 
nevezőre jutni a magyarul kiválóan beszélő  Veljko Petrovićtyal, a Nyugat 
mozgalmát megteremtő  írók nagy tisztelőjével? Minden bizonnyal főleg a 
magyar kisebbség helyzetéről lehetett szó. Talán nem véletlen, hogy egy jó 
héttel később Szenteleky már az állami hatóság jogos érzékenységét említi a 
Szirmainak írt levelében. („Gondolhatod, mennyire bosszant ez az elkobzás, 
hiszen én minden írást államvédelmi szempontból is megvizsgálok, és a 
kifogásolt krónikákban semmi olyasmi nem volt, ami felkarcolhatta volna az 
állami hatóságok jogos érzékenységét” — Uo.) A szellemi nyomorúság tehát 
aligha lehet teljesebb. Szentelekynek, a biológiától és a nagyszerb hatalomtól 
egyaránt megalázott művelődésszervezőnek jogosnak kell éreznie a hatóság 
gyanakvó beállítottságát, minthogy nem tudni, hol az a határ, amikor a 
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kisebbségi önvédelem — objektíve vagy szubjektíve is — a magyar irredentiz-
mus szekértolójává válik Az embert kulturális lényében fenyegető  hatalom 
eljárásai bizonyos mértékig igazolhatók — ennél önmagára nézve lesújtóbb 
elismerésre aligha juthat író, aki olyképpen akarja gyakorolni hivatását, 
hogy a hatóságnak sem jogosan, sem pedig jogtalanul ne kelljen érzékeny-
kednie. Lehet, hogy — öntudatlanul is — rosszak vagyunk, tehát mostohánk 
szigora egy kevéssé szükséges. Egyszer űen azért, mert a mostohának is 
vannak a saját törvénye szerinti kötelezettségei. Szenteleky a szellemtelen-
ségnek ebben a légüres terében is állja a sarat, a tudatmosástól meg-meg-
érintve, kétségbeesetten, görcsbe rándult tudattal is keresi a kisebbségi lét 
kapaszkodóit, a megmaradás módozatait, az önkifejezés leghitelesebb, vagy 
legalábbis elfogadható formáit. 

A teljes sötétségben nem ritkák 'a melléfogások A részben erkölcsi, 
részben pedig anyagi okok miatt Napló-párti Király Istvánt — engedve a 
pillanat demagóg kényszerének — ő, a zsidóbarát, többször is zsidószidással 
akarja jobb útra téríteni. Naivitásában fogalma sincs, hogy — teljességgel 
akaratlanul! — nemzeti, illetve vallásfelekezeti gy űlöletet szít, s hogy a többi 
között az ilyen szavak miatt vetül rá a fajgy űlöletnek az árnyéka a második 
világháborút követő  években (Lőrinc Péter majd gondosan összegyűjti 
ezeket a „mazsolákat"): „Sohasem voltam antiszemita, de jólesik észreven-
nem a tehetséget, a nyersebb, szögletesebb, de magyarabb tehetséget azok-
nál, akik nem tartoznak az Azrák törzséhez. Mi, akik jelenleg a M. 1.=t 
csináljuk: Te, Szirmai, Cziráky, a két Csuka, Farkas Geiza, Herceg János, 
Adorján, Bógner — nem vagyunk zsidók És mégis nívót tartunk és miénk a 
holnap. (...) ...én megyek azon az úton, amelyre az élet, a szükségesség és 
Kisfaludy őseim vére parancsolt. De a magyarság nevében (ti. Fenyves) ne 
merjen beszélni, és hagyja el élettelen és magyartalan irodalompolitikáját 
És tartsa meg magának Borcsát meg a többi ciceszbajszert." (1931. márc. 12.) 
Emellett a Napló megalkuvó politikáját is gyakran szidja (megfeledkezve 
saját kényszerű  alkalmazkodásairól), miközben olykor és mellesleg a napi-
lapnak a hatósággal támadt kellemetlenségét is megemlíti. S még legbens őbb 
barátjának, a hozzá változatlanul ragaszkodó Fekete Lajosnak is szemrehá-
nyást tesz, amiért az Kispestr ől kézirattal tisztelte meg a már hervadtabb, de 
még mindig rendíthetetlen Naplót 

Közben nincs ideje, hogy észrevegye egyik súlyos önellentmondásának 
következményét Magisternek ugyanis a következőképpen bírálja a részben 
általa félrevezetett padéi tanítót, Kristály Istvánt: „Jó fiú, de könnyen ellen-
dül és szélsőségekkel kacérkodik. Jelenleg egy antiszemita periódusban 
hintázik, s talán azért támadta meg a szövetséget is, Ludendorf módjára egy 
kalap alá véve azt a zsidósággal." (1931. júl. 17.) Vezérünk munkásságának 
ebben a stádiumában csak a távolabbi célra és a közelebbi lehet őségre 
összpontosítja figyelmét, azért szentesítődnek levelezésében az eszközök. 
Ahogyan egy helyen szó szerint be is vallja: patologikus állapotban él, szinte 
mindenen túl, ami az embert a földi örömökhöz köti. Az övéhez hasonló 
lehetetlen helyzetben az erkölcs a távolabbi célhoz való h űséggel azonos. 
Ami volt, az nincs. A jelen is csupán annyiban létezik, hogy az utópia 
irányában (törvényes keretek között) túl kell jutni az akadályain. Egyedül a 
— lehetőleg minél nagyobb — csoportnak a haladása fontos. A jövend ő  
vajdasági magyarságának az el őcsapatáról van szó. Annak a fajtának a 
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megnemesítőiről, amely — miként ezt többször is fejtegeti — nem a szónak a  
rasszista értelmében faj, hanem a magyar kulturális hagyományok szellemé-
ben, a körülményekhez való alkalmazkodás bölcsessége szerint. Vagyis — 
Lőrinc 'Péter megalapozatlan gyanújával ellentétben — a valóság az, hogy  
Szenteleky Kornél koncepciójának alapjában következetes maradt önmagá-
hoz, és nyilvános fellépései során nem áldozott az új bálványnak, a tiszta faj  
vélt felsőbbrendűségének. Ennek fegyvertárából a taktikai szükséglet sze-
rint kölcsönzött egyet-mást a levelezésében, ami természetesen nem válik  
dicséretére, mivel legalább átmenetileg megzavarta egyik-másik fiatalnak a  
gondolkodását. Indulatkitörései mögött az egyre súlyosabban beteg szel-
lemi ember tehetetlensége áll, aki immár nem hétköznapokban, hanem  
korszakokban, csoporttörekvésekben gondolkodik, s aki tetteinek követ-
kezményeit (ha egyáltalán gondol ezekre) a főleg általa kialakított arculatú  
utókor felől szemléli.  

(Folytatjuk)  
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FEKETE J. JÓZSEF 

IDENTITÁS ÉS TAUTOLÓGIA 
KÖRBEJÁRT, EGYRE KITAPOSOTTABB UTAKON 
SZENTKUTHY MŰVEIBEN (3.) 

HERMELINPALÁST ÉS LILA-CSUPASZ AKT 
(Ágoston olvasása közben. Jelenkor, Pécs, 1993) 

„A világon egy csoda van: hogy nem minden ember 
őrölt. Hogy lehet nem beleörülni abba, hogy csak két tudat-
elemünk van: a csikóhal-csökönyös boldogság-rögzítés és a 
végzet-tudat, vagyis, hogy az egész lét lényegesen mást akar, 
mint mi, és egyáltalában a halálig sejtelmünk sem lehet, 
hogy mit akar. Kielégftetlen vágy-kazlak és az élet teljes 
nonszensz-jellege: e kett ő  életünk minden mást kizáró tar-
talma, —és közben mégsem bolondulunk meg. Ezazegyetlen 
csoda." (Sz. M.) 

1. 

Az írás közben halmozódó, az alkotás lombosodásával arányosan nö-
vekvő  kielégületlenség, a folytatás kínálkozó lehet őségének és követelő  
parancsának egyre szélesed ő  horizontjai által keltett rémületes tágasság-él-
mény számos Szentkuthy-m ű  befejezetlenségét, pontosabban lezáratlansá-
gát eredményezte. Lényegében a Breviárium-sorozat is közéjük tartozik, 
ugyanis a zárókötet torzóban maradt. Ám különös módon már a kezdete is 
a befejezetlenség jegyeit viseli magán. Az els ő  Orpheus-füzetet ugyanis a 
szerző  tervei szerint egy újabb kommentárgy űjteménynek kellett volna 
követnie. A Széljegyzetek Casanovához (1939) egyfajta folytatása lett volna az 
a mű, melyet Szentkuthy 1938-ban, az Orpheus-füzetek prospektusában 
Ágoston olvasása közbennek nevez, témáját pedig a tőle szokatlan tömörséggel 
a következőképpen határozza meg: „az antik mítosz, az Ó-szövetség és 
kereszténység, s végül az európai történelem mérlege". (Az Orpheus-sorozat 
a folytatásban sem követi a prospektusban meghirdetett tervet: a Széljegyze-
tek Casanovához jelent meg csupán, a beharangozott három füzet —Agoston 
olvasása közben, Vázlatok Tudor Erzsébet ifjúkori arcképéhez, Orpheus tíz álarca — 
kihullott a sorozatból.) A Szent Ágoston De Civitate Dei és De Trinitate című  
műveihez írt széljegyzetek, a Szent Orpheus Breviáriuma-sorozat tervezett 
másoviik kötetének kézirata 1939-ben, esetleg egy évre rá el is készült. A 
prospektusban meghirdetett tervet még betartva, Szentkuthy a Széljegyzetek 
Casanovához elkészülte után egy évvel kezdte el írni, de soha -nem került a 
sorozat kötetei közé. Négy és fél évtizeden át a Szentkuthy-könyvtár vala-
melyikpolca rejtette, majd 1986-ban a Pet őfi Irodalmi Múzeum kézirattárá-
ban kötött ki. Időközben mintha nem is létezett volna a kézirat, említés se 
történt róla. 

Szentkuthy azonban nem feledkezett meg széljegyzeteir ől, ugyanis 
Szent Ágoston írásaiból szerzett élménye életm űve egészén végigkísérte. 
Tompa Mária, akinek az említett kézirat feldolgozása és közreadása köszön- 



hető, közli, hogy ebből az Ágoston-élményből épült (csupán a terjedelme-
sebbekről szólva) a Frivolitások és Hitvallások című  vallomáskötet bevezetője, 
a szerző  Babits-esszéje (Szent Orpheus találkozása Szent Mihály arkangyallal), 
valamint a folyóiratban közölt Dogmák és Démonok című  regényrészlet. 
Egyetlen magyarázata lehet csupán annak, hogy miért nem sorolta be a 
szerző  a kész kéziratot a Breviáriumba, se második, se egyetlen kötetként, 
mégpedig hogy befejezetlennek, befejezhetetlennek tartotta. A m űvel szem-
beni kételyét már a kézirat elején — általános vonatkozásában — megfogal-
mazta: „A renddel sohasem kell törődni, az van. Akkor mindig van, ha az élet, 
az asszociációk, ötletek valóság-pikkelyek relatíve végtelen teljességét és 
sokaságát visszük magunkkal: ha csak közepesen sokat viszünk, akkor való-
ban rendetlenséggel fogunk találkozni. (...) Agoston és én (...) a gondolat 
helyett a gondolkodás végtelen hajszálérrajza, az árnyalat triumfusa." (11-
12.) Szentkuthy bizonyára elégedetlen volt az Ágoston-élmény nüansz-ki-
merítésével, hiszen szándéka szerint „abszurd radikálisságában" kívánta 
megvalósítani elképzelését a gondolkodás folyamatának ábrázolásáról — 
felj egyezni az emberi agy minden rezdületét, a kételyeket és az önellentmon-
dásokat, az ötleteket és a koncepciókat, az ösztöni megnyilvánulásokat és az 
impressziókat. 

A majd fél századon átpihentetett kézirat 1993 őszén látott napvilágot, 
végül is nem a Breviárium-sorozatban, hanem önálló m űként. Indokoltan, 
mert noha a sorozat tervezett második köteteként készült, (formai-tartalmi) 
meghatározó jegyei inkább Az egyetlen metafora felé (1935) tépelődő, önvizs-
gáló epika-mozaikjának vonzáskörébe utalják 

2. 

A Casanova-füzethez hasonlóan széljegyzetek gy űjteményeként ké-
szült az Ágoston-kézirat is, de korántsem csupán a De Civitate Dei és a De 
Trinitate olvasmányélményének lecsapódását foglalta össze benne Szent-
kuthy, hanem összefüggő  szöveget hozott létre, amelynek középpontját 
Isten keresése, a vallás(ok) értelmezése, a mítoszok racionalizálása, a boldog-
ság ágostoni apológiáj ának boncolása képezi. Vallásfilozófiai elmélkedés-so-
rozat a korai egzisztencializmus fénykörében, regénybetétekkel, napló jel-
legű  feljegyzésekkel tarkítva. 

Szentkuthy Miklós az Ágoston-jegyzetek írását tizenkét esztend ővel 
megelőzően már számot adott a vallással kapcsolatos ifjúkori vívódásairól 
az életében ugyancsak kiadatlan Barokk Róbertben (1927/1991), de ezen utóbbi 
kézirata is egyfajta parafrázisa a hippói püspök, Augustinus Aurelius hason-
ló jellegű  munkájának, a Confessionesnek A konfesszió, a vallomás, a hitval-
lás Szentkuthy álarcos-mimikris írásm űvészetének egyik lényegi meghatá-
rozója, épp ézért Augustinus-breviáriumában Ágoston és m űvei csupán 
kiindulópontként szolgálnak — a széljegyzetek súlypontját kés őbb Dido és 
Aeneas című  operájának előadásán szerzett élményei veszik át. (A Barokk 
Róbertben ezt a kompozíciós-lökést egy balett adja meg, az Orpheus-sorozat 
opera-ihletésű, a muzsikusok életrajz-álarc-regényeir ől ezúttal ne is szól-
junk) Így a mű  egyszerre vetíti ki Agoston kora középkori vallásreformját, 
amelyben a manicheizmus, pelagianizmus és donatizmus eretnekségei elleni 
küzdelmében egyesítette a teológiát a platonizmus és az újplatonizmus 
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misztikájával; valamint Szentkuthy magánszférájának tükröz ődését, ami 
műve megírásának idejére vetül rá. A második világháborút el őrejelző  agy-
vakító köd ekkor már megülte Európát, mi sem természetesebb tehát, mint 
hogy a Szentkuthy és a történelmi aktualitás közötti viszonyrendszerben a 
mindenkori Véres Szamár, a gyilkoló őrület kerül központi megvilágításba. 
Ennek ellenpontozásaként pedig egy extatikus vonulat képezi a m ű  gerin-
cét: Szentkuthy történelem- és vallásfilozófiai hitvallása, a mélyen hív ő  lélek 
kétkedő  eretneksége, amely a boldogságigény, a boldogság-cél és boldog-
ság-értelműség ágostoni puritanizmusát fölrúgó megfogalmazásában egy-
beolvasztja a görög-római mitológiát a kereszténység dogmatikus és apokrif 
világszemléletével. 

Feltárható, kimutatható rétegez ődése ez a Szentkuthy-szövegnek, de 
csupán az értelmezés szándékával szabad ekképpen boncolni: ha a szerz ő  a 
többitől elkülönítve írta volna meg bármelyik tematikus vonulatot is, bizo-
nyára élvezhetetlen művet alkot. „Nincs középút — írja elmélkedései köze-
pette —, vagy elveszek a mítosz-klisék kényszerképei közt, — vagy belepusz-
tulok emberi kis-voltom mindennapiságaiba." (27.) S ekkor már az alkotó-
módszere fölött elmélkedik: külön-külön megvalósíthatatlannak tartja a 
téma egysíkú, monoton stilizálását és a szubjektivitás realisztikus részletáb-
rázolását is. Mindkettőt meddő  kísérletnek tartja, ami nemcsak a m űvet 
semmisíti meg, hanem a szerző  kezét is megköti. A középút hiányát az 
öngyötrő  kétely fogalmazza meg benne: a Szentkuthy-olvasó tudja, hogy 
művészete éppen e kettősség elegyítésére épül — nagy mitológiákba plántálj a 
bele a leghétköznapibb pillanatok legszubjektívabb legrészleteit. 

3. 

Ha nem tévesztjük szem el ől a tényt, hogy Szentkuthy a Breviárium 
második kötetének tervezte az Ágoston olvasása közbent, eleve számon kell kér-
nünk a szövegtől az Orpheus-sorozatra jellemző  jegyeket. Mindenekel őtt a 
valahonnan valahová tartó történetet, a gazdag cselekménysort, az azonosítha-
tó vagy felismerhetetlenné stilizált figurák garmadát, a Joyce-i aprólékosságot, 
a rabelais-i gazdagságot, a swifti iróniát, a szentkuthys totalitást A számonkérés 
során kimutathatóak a Breviárium-szerűség jegyei, még annak ellenére is, hogy 
a szöveg súlypontja a többszólamú vallás- és történelemfilozófiai elmélkedésre 
helyezkedik. Hiszen „Kliótól egyet lehet tanulni, és ezt szent Orpheus nagyon 
megtanulta: lant van a kezében. Lant, nem pedig lapalji jegyzetek, nem papi-
rusz-igazság és a tárgyilagosságnakvaíamilyen impotens jelképe. A történelem-
hez múzsa kell (...) mindez csak líra, csak költészet, csak epikus egyéni tükrözés 
alakjában szép és értelmes". (37.) 

Szentkuthy kiegyenlítette az elmélkedés és a létezés fogalmát. így Szent 
Ágoston műveinek olvasása közben is két dolog izgatta: a mimikri, vagyis a 
lehető  legtökéletesebben belebújni Ágoston b őrébe, valamint a kompozíció, 
saját művének felépítése. E két tevékenység még az elmélkedés körébe 
tartozik. A létezés — az író legszubjektívebb szubjektivitása — pedig teljesen 
átitatja a kompozíciót és a mimikrit a szerz őt ért benyomásokkal, más irányú 
gondolataival, hétköznapi mozaik-cserepeivel. A teremtett szövegben így 
elegyedik a bölcselet és az epika, az erkölcsfilozófia és a bels ő, alkotói kétely, 
a mitológia és a szerző  szerelmi élményeinek esztétikumba való transzponá- 
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lása. Ennyiben valóban hasonlatos az Ágoston olvasása közben a Breviárium-
hoz: egyik oldalról világképet rajzol, másfelől pedig, naplójellegével egyéni-
ségképet teremt. 

Mégis külön kell választanunk a Breviáriumtól, ugyanis a hasonlóságok 
ellenére kevésbé vérbő  és kevésbé összefüggő  történet csordogál az Ágoston 
olvasása közben szövegében, mint általában az Orpheus-füzetekben, az elmél-
kedéseket szemléltet ő  történelmi színhelyek és alakok nem a kompozíció 
következetességét, hanem a szellem csapongását sugallják, valamint az el-
mélkedések tételesebb formában jelennek meg, történelmi, mitológiai vagy 
hétköznapi illusztrálásuk pedig inkább epizód- vagy novellaszerű, nem 
illeszthető  folyamatos regénycselekménybe. Ezáltal a szöveg inkább Az 
egyetlen metafora felé bölcselkedő, önboncoló, naplóíró vonulatába sorolható. 
Az Orpheus-füzetek sorozatából egy formai eltérés is kiutasítja: az Ágoston-
széljegyzeteknek nincs Vita/Lectio, azaz Szentéletrajz/Szentolvasmány fel-
osztása. Morálban, szerelemben, s tegyük hozzá: a m űben a lényeg az 
apróságokban van. S az említett felosztáshiány bizonyára ilyen lényeges 
apróság. 

4. 

Az ember életét, morálját, szerelmét, hitét apróságok teszik ki, nem 
pedig valami misztikus, teljes egyént kívánó egymáshoz- vagy Istenhez-for-
dulás. A részletek látszólag kaotikusak, de valójában öntörvény ű  elren-
deződésűek — maga az élet rendezi őket „klasszicista kompozícióba". Az élet 
pedig lényegileg megismerhetetlen, csupán a létében a halál felé törekv ő  
egyén és az életét kitevő  részletek ismerhetőek meg önmaga számára. Vegy-
tiszta egzisztencialista gondolatmenet Szentkuthy széljegyzeteib ől — vagy 
fél évtizeddel az egzisztencialista filozófia európai irodalmi felszívódása 
előtt! 

Egy epizód erejéig álljunk meg Szentkuthy egzisztencialista iroda-
lomszemléleténél. A szépírói munkához való viszonya legtömörebben úgy 
foglalható össze, hogy az irodalom feladatának általános értelmében a rea-
lizmus megvalósítását és a világgal, léttel összefügg ő  összes kérdés katalo-
gizálását tekinti. Nála a realizmus a részletek barokk gazdagsága; a kérdés-
feltevés pedig nem tudomány, hanem végtelen intellektuális kíváncsiság. A 
világ azonban megválaszolhatatlan, megismerhetetlen. Okfejtése szerint a 
világ kizárja a problematikusságot, ám magában a világ-egész teljességében 
probléma. „A probléma pedig, mint értelmi műfaj, mint agy-stílus vagy vel ő-
vegetációs klisé: kezdettől fogva, saját stílus-végzete és játékszabályai értel-
mében logikailag és élettanilag kizárja a választ, a megoldást, hiszen olyan 
elemekből tevődik össze minden probléma, hogy ezek az elemek mechani-
kusan csak újabb kérdést termelnek, ahogy a szilvafa csak újabb szilvafát, 
nem pedig egy nagy Nem-Szilvafát, vagy Ellen-Szilvafát, márpedig ez lenne 
a »válasz«, nonentitás a kérdéshez, problémához viszonyítva." (48.) 

Ebből a szemléletből fakad Szentkuthy Mefisztóként kísért ő  állandó 
kételye saját művével, írói tevékenységével szemben. Az irodalom feladatát 
az egzisztencialista bölcselet értelmében ugyanis a kérdések feltevésében, a 
probléma-variációk nyilvántartásba-vételében határozta meg. Tudatának 
mélyén azonban kétellyel volt mindennel szemben, semmit se fogadott el 
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végérvényesként, így magát az agnoszticizmust se. Saját, személyére szabott 
írói programjában már elégtelennek tartja a probléma-katalógust, mellette 
megoldást, választ is kíván adni. Az Ágoston olvasása közben ezt ekképpen 
fogalmazza meg: ,,...az örök végcél, — hogy amit írok: 

elsősorban irodalom legyen, művészet, önkény és mesterkéltség, 
ugyanez az írás ugyanakkor és éppen ezért ne csak irodalom, hanem 

valóság, burjánzó biológia, természet, legtulipánabb tulipán legyen; s végül 
művem (amellett, hogy tiszta szó és fikció; amellett, hogy tiszta élet és 
virágzó természet), 

legyen hittan is, ima, istentisztelet és isten, igazság a termé-
szetfölöttiről, a megoldott és befejezett theodicea." (121.) 

Megoldás és befejezettség — mi sem idegenebb az irodalomtól, élett ől, 
mint e kettő . Minden megoldás és minden befejezettség kielégületlenséget 
szül, ami újabb problémák megoldására és befejezésére sarkall. 

5. 

„A pogányság a földé, a kereszténység az égé. Az egyik a realitás, a másik 
az irrealitás. (...) A pogányság a valóságról szól. Ez az, ami nem elégít ki 
bennünket. A kereszténység a transz-valóságról szól (...) s ez a másik, ami 
nem elégít ki." (17.) Szentkuthy vallásos eksztázisa, a hitb ől és kételyből 
elegyedő  magyarázatkeres ő  lobogása akkor tüzesedik fel leginkább, amikor 
azt bizonyítja, hogy lényegében semmi különbség nincs a pogány sokisten-
és a sémi-bizánci egyisten-vallás között. Érzékletes, képekben kifejtett 
meggyőződése szerint a sokistenhív ő  pogányok, akik külön-külön istent 
fundáltak ki a különböző  mélységű  tengerrétegek számára is, végeredmény-
ben érezték, hogy minden istenük mögött mégiscsak egyetlen ősok húzódik 
meg. Ugyanakkor az Egyet imádó keresztény is azzal a tudattal imádja az 
Egyet, hogy az jelen van minden fában, szélben, vízben, tűzben. Az már csak 
elhanyagolható vallásfilozófiai tény, hogy a pogányok az Egyr ől hallgattak 
és a természet ezerarcúságát foglalták mítoszaikba, a keresztények pedig az 
Egy-ből teremtettek kultuszt. Mindkét esetben a „képtelen vagyok megér-
teni — tehát isten"-formula alapján gondolkodott az ember, ám „az imádkozó 
egyén lelkében itt is, ott is egyforma arányban van jelen mind a természet ezer 
valóság-oldala, mind az Egy rejtett ok alaktalan sejtése". (103.) Szent Ágoston 
maga is megírta, hogy a rómaiak számára nagyon sok, egymástól igencsak 
különböző  dolgot jelentettek az istenek: a mesét ől a költői metaforán át 
egészen a természettudományokig a jelenségek széles skáláját képzelték 
mögéjük. Szentkuthy ehhez természetesen hozzáf űzi: a nihil takarása érde-
kében. A római és hellén hittudomány alaptétele, hogy „akármi akárhol 
rögtön lehet isten", s széljegyzeteiben ezt az alapállást elemzi végig logikai 
mélységgel és költői érzékiséggel Szentkuthy, hogy eljusson a végkövetkez-
tetésig, miszerint „a sokistenhit valójában csak Egy-Isten-hit lehet". 

Meghatározó vallás-élménye ellenére Szentkuthy nem hisz (rengeteg 
dolog mellett) az átered ő  bűnben, az ember szenvedésre, bűnhődésre szüle-
tésében. Radikális nézete szerint vagy nincs b űn az életben, vagy minden 
bűn a világon. Isten nem azért teremtette a világot, s bele az embert, hogy 
azután azonnal elvegye az életet, a b űn büntetéséül kifundálja a betegséget 
és a halált, magához szólítsa a bűnös (?) lelket. Ha ez lenne a célja, akkor nem 
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embert teremtett volna, hanem lelkeket, angyalokat. De Isten anyagot terem-
tett, az pedig nem lehet eleve b űnös. A teremtett ember pedig szeret jókat 
zabálni, asszonyokkal lefeküdni, kételkedni. Elképzelhetetlen, hogy a világ-
ban csupán moralitás, racionális szeretet vagy lírai humanizmus létezzen, 
amelyek az élet legapróbb (mondjuk hedonisztikus, a keresztény teológia 
értelmében bűnös) részletei nélkül elvont, értéktelen, megérthetetlen fogal-
mak maradnak. 

A kereszténységbe Augustinus Aurelius bölcselkedéseivel vonult be az 
újplatonizmus misztikus elképzelése a lélek halhatatlanságáról, a földi por-
hüvely személyiségjegyeit a halál után is magán visel ő  lélek mennyországba 
emeléséről vagy pokolba buktatásáról. „A hit el őtte jár az észnek" — hirdette, 
s nála a hitnek (Istennek, embernek, vegetációnak) egyetlen forrása és célja 
van csupán, a boldogság. Szentkuthy egyfel ől továbbmegy ennél, szerinte 
„Nincs az az önkínzó fakír buddhizmus, egyiptomi kopt remete- őrület és 
testi-szellemi aszkéta öngyilkosság, mely ne a boldogságot akarná". Másfel ől 
azonban rákérdez, hogy elképzelhet ő-e az élet olyan gyilkos egyszerűség-
gel, hogy egyetlen célja és élménye legyen csupán: a boldogság? Nem 
rémséges-e — elmélkedik fölötte —, hogy az ágostoni puritanizmusban: 
„Krisztus halála a keresztfán: boldogságfenomén. A mag rezzenése az anya-
méh fekete iszap-ajkai közt: boldogság. Sátán diadala az elkárhozott lelken: 
boldogság. Platón minden logikai mimóza-grammái: nem gondolatok, ó 
dehogy, nem vallás, nem kétely, nem Görögország, nem, nem —, csak és 
tisztára: boldogság! Az amerikai orkánok és árvizek: boldogság, a vizek és 
szelek erősebb boldogsága. A distinkciók megsz űntek; az analízisek idioti-
kussá váltak, mint a kifeszített hálók a kiszáradt medrek partjain; csak a 
boldogság pusztító üdvössége valóság." (108-109.) 

Szentkuthy boldogságigénye sokkal nagyobb ennél. Ágoston csak 
erényt és boldogságot ismer. E kett őhöz valóban elegendő  a „lélek", a „test" 
már feszeng ellenük. Ha a boldogság forrása nem Mozart és nem a költészet, 
ha nem a nő  és nem a természet millió variációja, akkor szentkuthys sarkí-
tásban az ágostoni világban: „Nem lesz tudomány, nincs történelem, a 
művészet megszűnt, csak a boldogság vad-kék enciánja a semmi felett, 
öncélú, extatikus fantazma az Isten áttetsz ő  váza-lelkében, — és a moralitás 
egyetlen fekete, kifeszített húrja szintén a semmiben." (101.) Ígazságmeg-
vető, szépség-közönyös, síri világ. Az ember nem ezt akarja. Célja a boldog-
ság, de nemcsak az ágostoni értelemben vett erényboldogság. Persze üres 
filozófia marad az élet célja feletti gondolkodás a halál felé vezet ő  út homá-
lyában. Nem is a bölcselkedést kell becsülnünk és számon kérnünk Augus-
tinus műveinek széljegyzetelésében, hanem élvezni a gondolkodás menetét, 
az intellektus kalandozásának egyénien teremtett tereit feltáró ismeretek 
lírai közlését, a mítoszok és a hétköznapok egybehangolt megjelenítését, a 
realizmust, a probléma-variációk precíz katalogizálását és a megoldáskísér-
letek keresetlenségét — magyarán Szentkuthyt. 

6. 

„A vándorlás az ifjúkori intellektuállis világképt ől az érettkori érzelmi világkép 
felé —ezÁgoston útjais és minden nagy szellemé. Nem fordítva. Nem kamasz-lírából 
öreg filozófiák felé, hanem kamasz-filozófiákból öreg-lírák felé." (45.) 
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Az ifjúkori filozófia vértezetében bölcselked ő  Szentkuthy isten, teremtés, 
lét, bűn és boldogság kérdései között állandó párhuzamot von éppen id őszerű  
szerelmi vívódásainak dokumentumaival. N őalakjai (egyszerre több n őbe is 
halálosan szerelmes volt, közülük az Ágoston-kéziratba Niké, Betta, Marvel, 
Timea és Corremaria vonultak be) érzelmi-figurális tablóként jelenítik meg az 
erkölcsi bölcselkedések képi általánosítását Nem csupán itt, hanem más Szent-
kuthy-művekben is ritkán fordul el ő, hogy az ábrázolt n őalak (a számtalan 
ragyogó portré mellett) erotikus mivoltának szövegszer ű  megfogalmazásával 
találkozhatunk. Mániásan menekült az erotikus test-leírásoktól - noha szöve-
geiből szinte csorog az erotika -, helyettük inkább a „valamit valami más 
helyett"-eljárás alapján más képet, más tapasztalatot írt le, vagy végtelen távoli 
metaforákkal födte be képzeletében a meztelen alakot. 

Épp ezért meglepő  - dehogyis meglepő! -, hogy a sikamlós talajra való 
tévedéstől való félelme, az öncélú erotizálástól való rettegése éppen kriszto-
lógiai bölcselkedéseinek jegyzékében szabadult fel. Történelem és vallásfi-
lozófia, égi boldogság mellett a földi szépség/boldogság materializációja a 
meztelen balerina portréja, ami ellen párjával egyetemben hatalmasul a 
kereszténység és a pogányság ellentétének, illetve komplementáris jellegé-
nek nagy metaforájává. Donatus püspök ugyanis „arannyal, hermelinnel, 
páncélokkal, láncokkal, óriási művirágokkal és kesztyű-gallérokkal" fölbog-
lyázva áll a „lila-csupasz", él ő  női akt mellett: 

„Maga a színésznő  lehúnyta szemét és egészen a püspöknek tám aszkodott 
A test ívelt, szabályos, hellenisztikus languido-, és nyers, fiús kamasz-otromba-
ságvolt egyszerre. Melle alig emelkedett ki, csakúgy, mint egy elliptikus dudorú 
tengerparti kőre fektetet hal. Oly szépen feküdtek ezek a mellek, leereszkedve 
a vállakról és lebegve a kiálló bordák felett - nyers májak szoktak ilyen súllyal 
feküdni márvány pultokon ruganyossággal, hidegséggel, diszkrét konvexség-
gel. Nem idomok voltak, csak két elszigetelt izom, finom átvezet ő  felhők a váll 
nagy glóbusz-nyalábjából (tulajdonképpen ezek a vállak voltak a »mellebb« 
mellek) a bordák anatómiai kihívása felé. 

A hónalj alatt óriási szakadék, mint egy sárkány-harapás negatívja, sz őrök 
taposott vihara, heg, epileptikus süllyedt kopoltyú, önálló töml ő-állat onánia-ha-
lála, - a bordák felé, le, meg éppen semmi élettani guignol-dráma: eloszlik 
felolvad, oly laposan, lankásan és simán, mint a visszavonuló hullám alól éppen 
előkerült tengeri fövény, nincs még álmodott körvonala sem, úgyhogy a természet 
Legszebb stilizáló ötlete volta bimbót éppen ide helyezni, a vadsom és ótvar, rosa 
rosacea és piszkos kávéfolt között tétovázó foltot, középpontot oda, ahol nincs 
aminek közepe legyen, mert nincs körvonal és nincs kerület: a fizikában a tárgyon 
kívül eső  súlypont képe kelt efféle élményt A mellcsont felé alakul valami 
körvonal-féle, minta dűnék széle a modern fényképeken. Az egész test mintha a 
rettentő  kicsi köldök körül fordulna meg. Nincs szebb, mint a hajtás-szer űen 
Félérett izmok között bolyongó csontok - hol kiszögellnek, minta medencecsont 
>szarvai« (akárcsak egy minotaurust rejtene rosszul tizennyolc éves méhe, mely 
rögtön felböki a szaru-csúcsoknál amúgyis nagyon kifényesedett b őrét),-hol meg 
íngolnásan fickándoznak a mille-feuille tészta könny űségű  izmok között A has 
horpadt, maga a szüzesség osztatlan kagyló-homorúsága, a medencecsont rikító-
kemény árbocai közé kötött laza vitorla." (22-23.) 

Egyetlen apró, fényes korona Szentkuthy írásm űvészetének kincstárában. 
(Folytatjuk) 
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JUHÁSZ GÉZA 

„BÁCSKÁBAN ÍRT CSENDES, VÉTKES VERSEIM" 
ÖT ÉVE HALT MEG FEHÉR FERENC 

Majtényi Mihály 1974. július 7-én, Fehér Ferenc szintén júliusban, 31-én halt 
meg 1989-ben; Mihály bácsi két héttel kés őbb, július 21-én töltötte volna be 
73., Feri pedig három nappal kés őbb, augusztus 3-án 61. életévét. 

Ezek, persze, merőben véletlen egybeesések, de a Vaj daság nagy próza-
íróját, a nagy mesél őt és a Vajdaság, közelebbr ől a Bácska nagy és mindha-
lálig hű  költőjét egészen más, sokkal fontosabb és szorosabb szálak, irodalmi 
és emberi kapcsolatok is egymáshoz f űzték. „Élőnek fénylő, holtnak élő" — 
írta a költő  idősebb pályatársáról tíz évvel annak halála után, írásm űvészetét 
pedig így jellemezte: „a kisebbségi sorsról jelentek meg már átfogóbb írások, 
de hívebb alakrajzok aligha támadtak a vajdasági magyar irodalomban." 

A két alkotó kapcsolata, kölcsönös tisztelete, majd barátsága, mondhat-
juk, Fehér Ferenc pályakezd ő  szakaszában kezdődött. Hadd emlékeztessek 
rá: a költő  első  verse 1947-ben jelent meg, az ötvenes évek els ő  felében pedig 
Majtényi mellett a Híd segéd- vagy társszerkeszt ője volt. Ma már elég nehéz 
megmagyarázni és megértetni az azóta feln őtt nemzedékekkel, hogy milyen 
jelentős fordulat előtt állt a vajdasági magyar irodalom a negyvenes és 
ötvenes évek fordulóján. Két-három évvel korábban történt meg a látványos 
szakítás a Szovjetunió és Jugoszlávia között, s az új politikai irányvonal, az 
akkori „nyitás" ekkoriban kezdte éreztetni hatását a kultúra, külön pedig az 
irodalom terén. S hadd tegyem hozzá, hogy ez a kisebbségieknél még némi 
késéssel is vált érezhetővé. Viszont az is igaz, hogy erre a folyamatra a 
koronát csak az 1952. évi ljubljanai írókongresszus tette fel, melynek üzene-
tét Krleža fogalmazta meg. 

Majtényi Mihályt (Ernyes György gyors levitézlése után) nyilvánvaló-
an azzal a feladattal állították a Híd élére, hogy az irodalomnak a párt(ve-
zetők) által történt közvetlen dirigálása, a szólamköltészet és a szocreál 
egyeduralma után viszonylag szabadabb vizekre kormánnyozza a vajdasági 
magyar irodalom hajóját egyetlen és reprezentatív folyóiratunk arculatának 
átalakítása révén. Szerencsés körülménynek tekinthetjük, hogy éppen ezek-
ben az években bontogatta szárnyait a háború utáni els ő  fiatal írónemzedék, 
a „28-asok", melynek legmarkánsabb képvisel ője Fehér Ferenc volt. S őt, a 
nevezetes „ifjúsági Híd"-ban (1950. április) ő  volt az egyetlen költő, hisz a 
többiek, akik itt versekkel szerepeltek (Major Nándor, Borús Erzsébet, Poros 
Anna, Hatala Zoltán) nem is jutottak túl e zsengéken. Hasonlóképp fontos 
körülmény volt, hogy az immár befutott, a pályája csúcsán lev ő  prózaíró, 
akinek — mondjuk így — közéleti rangja is volt (a politikai vezet ők is tisztel-
ték) és a pályakezd ő, radikálisan új hangon megszólaló költ ő  között a 
kolcsönös tisztelet alapján jó együttműködés alakult ki. Így az új nemzedék, 
számszerűen és alkotó erőben is jelentősen gyarapodva, elfoglalhatta helyét 
az idősebb pályatársak mellett, anélkül, hogy hozzájuk idomult volna. Hadd 
érzékeltessük ennek jelent őségét a következ őkkel: ezekben az években az 
irodalomban még „a munka menetelt", az újságszerkeszt ők vezércikket he-
lyettesítő  verseket rendeltek és közöltek az állami ünnepeken, a folyóirat- 
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szerkesztő  a földkisajátításról, az államosításról rendelt novellát, s az írótól ilyen 
hitvallást vártak el: „Hiszek a szocialista ember, a szocilizmus és a szocialista vers 
győzelmében." S ekkor Fehér Ferenc ilyen verssorokat írt és közölt: 

Arcom, az arcom mindig rezzenéstelen, 
hogyha megtöröm barbár könnyel 
szerelmes tükrének simaságát... 
És kínjában mindig ott ég az 
én beteges, barna bénaságom. 
— Kit annyiszor megölök — 
élsz már csak kínjaidban, 
gyönyörű, kicsi fájdalomvirágom. 

(Panaszos dal. 1950. Az „ifjúsági Híd"-ban) 

Természetesen az ifjú nemzedékkel szemben is voltak politikai „elvárá-
sok", de Fehér Ferenc, „A füttyös fiú", miután ki űzték, s „elvették sípját", 
„szívhez szóló új sípot" faragott magának, 

Kerülte a házakat, bár a vágya vitte, 
Színt belopni titkosan sok-sok szürke szívbe, 
Irigy lelkek kilesték, mint sír egymagában, 
Ráfogták, hogy maradi, nincs helye a mában. 
Vagy ha akar kenyeret, változtassa hangját, 
Acélsípon dalait szívesebben hallják. 

(A füttyös fiú története. Jobbágyok unokái c. kötet, 1953) 

Fehér Ferenc azonban nem változtatta meg a hangját, f űzfasípját nem 
cserélte fel acélsípra. Ellenkez őleg, ezen a hangszerén játszott mindvégig, 
tágítva hangterjedelmét, szakadatlanul fejlesztve kifejezési lehet őségeit, 
íme, ilyen szintig: 

Áll egy szép gém 	 Száll egy szép gém 
feneketlen tóban; 	 erdő  közepébe? 
vár rá hét rém 	 ráfúj két rém: 
birkaitatóban 	 magánya emléke — 
Szállj, daru, szállj! 	 Szállj, daru, szállj! 

Gubbaszt egy gém 
se földön, se égen; 
halt volna meg éhen — 
Vén daru, vén... 

(Daru-ballada, 1963) 

Alapélménye köztudottan a Bácska, a síkság, a föld volt (amely „Arcomat 
lehúzva dajkált, altatott: /akárcsak magamtól —nem válhatok t őle,/ S benne oszlom 
majd el, vele egy vagyok"), ezt a h űséget és ragaszkodást úgy tudta megvallani, 
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hogy szava messze túlhallatszott a mi kisebbségi nyelvi és vajdasági régiónk 
határain. Igaz, olykor a gyűlölt „mindentudók"-tól elszenvedett sérelmek 
már-már megingatták hitében, s úgy vélte, hogy „Innen még nem jutott senki 
messze", de nem így történt Mindenekelőtt a bácskai, bánáti, baranyai 
magyarság körében olyan népszer ű  és közkedvelt lett, mint el őtte még 
íróember sohasem mifelénk, s ez nemcsak a találkozásra szóló sok-sok olva-
sói meghívásban nyilvánult meg, hanem könyveinek — kivált verseskönyvek 
esetében egészen kivételesen magas példányszámában is. S éppígy meg-
nyilvánult e népszerűség a magyarországi meghívásokban író-olvasó talál-
kozókra és a köteteinek ott forgalmazott példányszámában is. 

Ugyancsak köztudott, hogy Fehér Ferenc fordítói opusa is igen impozáns, 
mert fordításra ösztönözte „barátság, égalji közösség, történelmi együttélésb ől 
fakadó megismerési és megismertetési szándék". Ez a barátság azonban nem volt 
egyoldalú. Emlékezetes, hogy már 1960-ban rendhagyó vállalkozásba kezdett 
barátjával és pályatársával, Miroslav Anti ćtyal, s közös kétnyelvű  kötettel álltak 
olvasóik elé: Színek és szavak — Boje i re či, melyben mindketten eredetiben és a 
pályatárs fordításában adták közre verseiket. A szintén közeli barát — egyébként 
a magyar irodalom nagy barátja és kiváló ismer ője ; Paszkal Gilevszki szintén 
egész kötetnyi versét fordította macedón nyelvre (Son pokraj polskite patišta —Alom 
a dűlőutak szélén, 1968), és a Makedonska knjiga gondozásában jelentette meg. 
Veno Taufer neves szlovén költő  szintén kötetnyi versét ültette át anyanyelvére, 
és a szlovéniai állami kiadónál adta közre 1981-ben Do pasu v zemlji (Ovig a földbe 
ásva) címen. A vajdasági Tankönyvkiadó az általános iskolák VII. osztálya számára 
házi olvasmányként jelentette meg a Szívemben nyugvó tengerek című  kötetét az öt 
vajdasági nyelven: magyarul, szerbül, szlovákul, románul és ruszinul, a belgrádi 
Nolit 1978-ban Pesma đaka sa salaša (Tanyai iskolás gyerek verse), címen adta ki egy 
versválogatását az V. osztályosok házi olvasmányaként, az Ujvidéki Munkás-
egyetem pedig 1977-ben Ispovest saputnikka (Útitárs vallomása) címen közölte válo-
gatott verseit eminens vajdasági szerb költ ők (Pero Zubac, Gojko Janjušević, Sava 
Babić, Miroslav Antić  stb.) átültetésében. 

Fehér Ferenc kivételes népszer űsége és magas költői rangja, de 
életművének utóélete is azt látszik bizonyítani, amit Majtényi Mihály így 
fogalmazott meg: „a népek irodalmi közvéleménye nem szereti, úgy látszik, 
az azonosságot a lelkén keresztülhömpölygetni, hiszen a lelki hidat... a 
különbözőség pillérein akarja látni". Költőnk pedig a vajdasági magyarság-
nak, a Bácskának éppen ezt a különböz őségét ragadta meg és fejezte ki nagy 
költői erővel. Valamikor, még az ötvenes évek közepén úgy hitte: 

Anyám otthon egyszerre fölsír miattam. 

Ha őt elsiratják egyszer s mindörökre, 
más ki tartja számon, könnyeivel öntve, 
Bácskában írt csendes, vétkes verseim? 

— megnyugtathatjuk— a költőt ugyan már nem, de mi túlélő  irodalmárok 
a lelkiismeretünket, hogy maradtunk, akik számon tartjuk „Bácskában írt 
csendes, vétkes verseit". 
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ÉGTÁJ  

DR. HEGEDŰS ANTAL 

SAECULUM OBSCURISSIMUM 
EMLÉKEZÉS ÁRTATLAN ÁLDOZATAINKRA 

Otto Dibelius (1880-1967) német evangélikus püspök halála el őtt úgy emlé-
kezett vissza arra a 67 esztend őre, amely életéből a 20. századra esett, mint 
„saeculum obscurissimum"-ra, azaz a történelem legsötétebb évszázadára. 
Két világháború állt mögötte: az els ő  (1914-1918) 10 600 000 áldozatot köve-
telt, a második világháború (1939-1945) listáján már 50 000 000 áldozat 
szerepelt. A 20. század sötét tetteinek élén azonban nem az els ő  világháború 
áll, hanem az ötmilliós örmény nép kálváriája, amelynek során 1894-1921 
között a törökök 1 000 000 örményt megöltek, 250 000-ret deportáltak és 
ugyanennyit földönfutóvá tettek. A két világháború között sötét és véres 
folyamként vonul végig az oroszpolgárháború és a Szovjetunió totalitárius 
kommunista rendszerének áldozati serege, amelyben 10 000 000-nál is több 
áldozat vonult. Ott vannak köztük az ún. osztályidegenek, a kulákok, értel-
miségiek és parasztok névtelenjei. A német nácik, ugyancsak totalitárius 
rendszerének oltárán, 6 000 000 ártatlan zsidó pusztult el, a Biblia termino-
lógiája szerint „egészen elégő  áldozatként" (Soah, Holocaustum). A második 
világháború és az azt követő  évek országutait könnyükkel és vérükkel 
áztatták nemcsak a kényszermunkatáborok, a Gulágok lakói, de azoknak a 
németeknek, tatároknak, finneknek és egyéb népeknek a fiai, akiket kollek-
tíve háborús bűnösöknek nyilvánítottak és milliós tömegekben űztek ki 
otthonaikból. 

Dibelius püspök 1967-ben még nem látta, nem is láthatta a 20. század 
utolsó évtzizedét megnyitó véres délszláv történéseit, azt az iszonyúan 
gyűlölködő  öldöklést, amelyben testvér háborúzik testvér ellen a részeire 
bomlott Jugoszlávia területén; szerb, horvát, muzulmán pusztítja egymást 
tűzzel-vassal, s a véres leszámolások velejárójaként romba döntött városok 
és falvak százainak füstje homályosítja el az eget. Eddig több százezer 
halottja, sebesültje és földönfutó menekültje van e testvérgyilkos balkáni 
háborúnak — s ki tudja, hogy e véres balkáni pocsolya útjait még hány ezer 
ártatlan áldozatnak kell végigjárnia! 

Erről a legsötétebb századról vall Radnóti Miklós verse, a Töredék: 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, 
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, 
befonták életét vad kényszerképzetek. 
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Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a h ős, —  
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, 
már azt is gyűlölték, akár a pestisest. 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor ki szót emelt, az bujhatott, 
s rághatta szégyenében ökleit, — 
az ország megvadult s egy rémes végzeten 
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. 

HÚSZEZER VAJDASÁGI MAGYAR AZ ÁLDOZATOK 
SOKMILLIÓS TENGERÉBEN 

A magyarságnak is ott vannak az áldozatai a sötét 20. század véres 
oltárán. Magyarok százezrei pusztultak el az els ő  és a második világháború 
harcaiban és bombatámadásaiban, sínyl ődtek a hadifogoly- és internálótá-
borok szögesdrótjai mögött. Idén emlékezünk arra a 20 000 bácskai, bánáti 
és szerémségi magyarra, akik ötven évvel ezel őtt az októberi és novemberi 
„vérbosszú" során lettek a „megtorlás áldozatai". A háborús b űnök kivizs-
gálására alakult vajdasági bizottság 1945-ben tételszer űen és név szerint 
felsorolta azokat, akiket a Vajdaságban háborús b űnökkel vádolnak. A listán 
899 magyar neve szerepelt. Ezeknek egy részét halálra ítélték, s az ítéletet 
végre is hajtották azokon, akiket fogva tartottak vagy akiket a külföldi 
országok hatóságai nekik kiszolgáltattak. Ezen túlmen ően azonban sok 
ezerre tehet ő  azoknak a kivégzetteknek a száma, akiket a háborús b űnöket 
kivizsgáló bizottság nemcsak hogy nem ítélt halálra, de még a háborús 
bűnösök listáján sem szerepeltek s egyéb hivatalos okmányokban sem sze-
repelt a nevük. Meghurcoltatásukról és halálukról még csak beszélni sem 
volt szabad, és sz űk családi körben is csak suttogva emlegethettük őket a 
legutóbbi évekig. Ha néhányuknak a nevét a halotti anyakönyvekbe be 
jegyezték, a halál okául azt tüntették fel, hogy a háborús események során 
„eltűntek". 

Cseres Tibor 1960-ban megírta az 1942-es újvidéki „hideg napok" több-
ezres szerb és zsidó áldozatának tragédiáját. 1965-ben Belgrádban megkér-
dezte szerb író barátaitól, hogy ők miért nem írják meg az 1944-es, 45 napi€ 
tartó véres vajdasági napoknak a történetét. Rövid tanácskozás után Belg. 
rádban ezt felelték neki: „A második világháború folyamán Jugoszláviábar 
a népfelszabadító harc és a polgárháború csaknem kétmillió áldozatot köve 
telt. Ehhez képest a bácskai áldozatok száma egy csepp a tengerben." i 
számok birodalmában ez valóban így van: a húszezer csakugyan eltörpül 
kétmillió mellett. Az erkölcsi élet normatíváiban azonban egyetlen ártatlan 
életnek is kimondhatatlan értéke van, és ezért, enyhén szólva is, cinikusal 
az áldozatok számával kapcsolatos méricskélések, f őleg a „nemzet lelkiisme 
retének" számító írók részér ől. A számokkal való dobálódzás és az egye 
életek semmivevétele tükröz ődik Vladimir Dedijernek a válaszában arra 
kérdésre, hogy Iránban miért látogatta meg Khomeinit, aki egy év alatt 1 
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000 ellenfelét legyilkolta „Mi a háború utolsó évében — válaszolta Dedijer — 
és a győzelmet követő  néhány hónap alatt kivégeztünk mintegy 150 000  
embert. Khomeininek tehát még tíz éve van, hogy behozzon bennünket!"  

Elhiszem, hogy — Herceg János szavaival élve — „a többségi nép viszo-
lyog" a vajdasági, főleg bácskai atrocitásoknak még az emlitését ől is. Való-
színű, hogy tudatalatti világukban az él, hogy amiről nem beszélünk, az nem  
is létezik. Ezért semmisítették meg vagy rejtegetik a mai napig azokat a  
dokumentumokat, amelyek a megtorlások ártatlan áldozatairól szólnak.  
Hasonlóak azokhoz az erőszakkal hatalomra jutott egyiptomi uralkodók-
hoz, akik fáraó elődjeik nevét kitöröltették még a k őtáblákról is — „a deletio  
nominis" hite azon alapult, hogy akinek a neve nem szerepelt az írásokban  
és a köztudatban, az nem is létezik.  

MIÉRT FONTOS AZ EMLÉKEZÉS?  

A megtorlás napjairól és áldozatairól hiányzanak a dokumentumok és  
a számadatok. Így aztán a megsemmisített  vagy hozzáférhetetlen okmányok  
helyét az emlékezések veszik át Álszentnek és képmutatónak kell min ősíte-
nünk a megemlékezések ellen allergikusan tiltakozóknak azt a követelését,  
hogy „előbb tudományos intézeteknek kell pontos dokumentációt összeál-
lítani az esetleges ártatlan áldozatokról, akikkel kapcsolatban nincsenek  
megbízható adatok". Ezt az érvelést nevezik „circulus vitiosus"-nak, körben  
forgó hibás okoskodásnak: megsemmisítik vagy hozzáférhetetlenné teszik  
az okmányokat, ugyanakkor követelik azok kutatását!  

Szórványosan és általánosságban már néhánykortárs kommunistavezető  is  
megemlékezett az ártatlanul kivégzett magyarokróL Isa Jovanovi ć  például, aki  
1944-ben a kommunista párt szervez őtitkára volt 1987-ben megjelentetett emlék-
iratában elismeri: „Meglakolt sok ártatlan ember is. Valójában a bűnösök, akik  
bevérezték kezüket Újvidéken és a Sajkás vidékfalvaiban, zömében nem is várták  
meg a felszabadulást, hanem a németekkel és a nyilasokkal elmenekültek..."  

Hézagpótló tudományos jelentősége is van azoknak a műveknek, amelyek-
nek szerzői összegyűjtik és közreadják a megtorlások napjaira emlékez őknek a  
vallomásait, hisz ma már a megtorlás eseményei és képei csak emlékezetben élnek,  
a tanúk száma pedig egyre fogy. Fél ő, hogy amint eddig, úgy a jövőben sem  
kerülhet sor arra, hogy „a tudósok higgadtságával derítsük fel" az 1944-es vajda-
sági vérbosszúköriilményeit Egyedül az emlékez őkvallomásaialapján állhatnak  
össze azokanévsorok,amelyekazáldozatoknevéttartalmazzák Ezeknekközlése  
a publikációkbban és a sajtóban lehetővé teszi nemcsak a közvéleménynek, de a  
tudományos világnak is a további kutatásokat, kiegészítéseket és módosításokat  

Sokan vallják ma is Herceg Jánossal, aki az 1990. december 10-i levelében  
ezt írta Matuska Mártonnak: „Csak felejteni szabad és kell, ha együtt aka-
runk élni továbbra is magyarok és szerbek." Lehet, hogy így igaz, de akkor  
egyedül a vajdasági magyarság tudatára és lelkivilágára nem vonatkozik az  
illándóan és ma is váltig hangoztatott szerb közmondás igazsága: „Megbo-
:sátani lehet, de felejteni nem!" Az évezredek során nemcsak a keresztény  
egyháznak volt és van „martirológiuma", hanem valamennyi népnek,  
melynek fiai a történelem vérzivataros napjainak áldozatai lettek. A 20.  
század, a „saeculum obscurissimum" sokmilliós áldozatára emlékezve csak  
~z az árva és megfogyatkozott magyarság ne emlékezhetne áldozataira?  
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SENDREY BRUCK JUDIT 

EGY TIZENÉVES SZABADKAI LÁNY EMLÉKEI 
A HOLOCAUSTRÓL 
KIVONAT A NAPLÓBÓL 

1941. április 
Az utóbbi hetekben, hónapokban érthetetlen változások történnek kö-

rülöttem. Valami feszültség van a levegőben, valamiféle várakozás, bizonyta-
lanság. Érzem ezt az iskolában és otthon is. Apám mindig kiegyensúlyozott, 
nyugodt ember volt, és éppen ezért lep meg, amikor egy nap a rádióbemondó 
jelentőségteljes hangjára mindkét szül őm arcán rémületet látok. Csavargatják 
a rádió gombját, és különböző  állomásokról igyekszenek híreket kapni. 

Valamilyen bombázásról beszélnek; megjegyzik, hogy „mégiscsak be-
következett"! Hol, ki és kiket bombáznak, nem nagyon izgat, mert ma este 
feltétlenül ki akarok menni a korzóra. A dolgok azonban nem az én kedvem 
szerint alakulnak, mert szüleim sietve csomagolni kezdenek és nekem is 
otthon kell maradnom. Furcsállom az egészet. Hova készülődünk? Bennün-
ket talán senki sem fenyeget, senki sem fog bántani. Miért is bántana?! 
Hallom, arról beszélnek, hogy a nagymamám pincéje a mi pincénknél biz-
tonságosabb. Menjünk minél el őbb, és már indulunk is. 

Az első  háborús napok után visszatérünk a házunkba A hangulat nem 
a régi, habár többé nem feszült Sajnálom, hogy a korzóra menés és egyáltalán 
a korzózások elmaradnak A honvédség bevonulását követ ően nem hallatszik 
többet fegyverropogás, de előttem újabb problémák merülnek fel. 

Kik lőnek kikre? Kik azok a csetnikek, miért kell őket elfogni? Ki itt a jó és 
ki a rossz? Van időm elmélkedni, mert még egy ideig lejárunk a pincébe, ahol 
rettenetesen unatkozom. Bonzó kutyám teszi csak színesebbé az életemet. 

A helyzet megnyugodott, de tágas házunk egyszerre összesz űkült: a 
lakásunkon kívüli helyiségekbe a magyar hadsereg katonáit szállásolták el. 
Az istállóban idegen lovak topognak, az udvaron szokatlanul nagy a forga-
lom. A lovak láttán azon ábrándozom, hogy milyen jó lenne az egyik szép 
lóra felülni és lovagolni. Mire szolgál a lovas katonaság? — forgatom a 
fejemben. Miért hordanak a katonák magukkal állandóan fegyvert? A har-
cokban a lovakat is megölik...? 

Múlik az idő, sok minden megváltozik Új fogalmakkal ismerkedem. 
Szüleim arról beszélgetnek, hogy be fogják vezetni a numerus clausust Annyit 
értek belőle, hogy az iskolával van kapcsolatban. Újdonság, hogy Belgrádból 
hozzánk költözött az unokahúgom. Az édesapja hadifogságban van. Nehezen 
tudom felfogni, hogy miért lett katona és hogyan lett hadifogoly. Tele vagyok 
kérdőj elekkeL Azt sem értem, hogy miért van az édesanyja Zomborban, amikor 
ő  nálunk lakik. Nálunk biztosan jobb, talán szebb is, állapítom meg. 

Unokahúgommal együtt felvételizünk a magyar gimnáziumba. Most 
ötlik fel bennem a felismerés, hogy az anyanyelvem magyar, én viszont eddig 
szerb iskolába jártam. Ha pedig az anyanyelvem magyar, miért kell örülnöm, 
hogy beiratkozhattam? Miért szabnak feltételeket arra, hogy iskolába járhas-
sak? Elkezdődik a tanév. Szokatlan a számomra, hogy most mindent magya- 
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rul kell tanulni. Apám aggódik Hol kér; hol könyörög, hol parancsolja, hogy 
szorgalmasan tanuljak, mert — magyarázza — ellenkez ő  esetben nem maradhatok 
az iskolában anumerus clausus miatt Már megint ez a furcsa latin kifejezés! Lassan 
azonban eljut a tudatomig, ez aztj elenti, hogy másvagyok,mint atöbbiek... Nekem 
bizonyítanom kell De hát én nem akarok más lenni! Es miért is akarnék? Anélkül,  
hogy tudtam volna, azt hiszem, lassan kialakult nálam az „ideológia" fogalma. 

Zökkenőmentesen fejezem be az osztályokat. Lassan megszokom, 
hogy egyesek nem akarnak „velünk" barátkozni. Egyre gyakrabban hallani 
a bűvös szót: zsidó!, amelyhez alkalomadtán kellemetlen szavak, mondatok 
kapcsolódnak. Amikor az osztályban hittanórát tartanak, a zsidóknak az 
udvaron kell foglalatoskodniuk. (Télen G. T lelkész a szabály ellenére meg-
engedte, hogy a teremben maradjunk, még a katekizmusról is beszélgetett 
velünk) Fájt, hogy nem lehettem a cserkészcsapat tagja sem; „leventék, 
előre, zsidó lányok hátra!" lehetett hallani a parancsot. Különös, de büszke 
voltam, mert zsidó lány vagyok, habár felháborított, hogy sok mindenben 
korlátoztak. Például a KIE-be sem járhattunk többé. Sebaj! Ezeket a dolgokat 
Zoltán bácsival megtárgyaltuk. 

A tél beálltával a férfiakat elvitték munkaszolgálatra. Biztosan fázni 
fognak, kesztyűt, sálat, meleg zoknit kellene nekik kötni, miközben az 
önképzőköri előadásokat hallgatjuk. Ez is Zoltán bácsi ötlete volt. 

Megtudtam, hogy Szegeden m űködik egy másik önképzőkör Licával 
rávettük Zoltán bácsit, hogy hívja meg őket hozzánk A kapcsolat létre is jött 
— irodalmi esteket tartottunk, vitatkoztunk, kötöttünk. Korzóra nem jártunk, 
csak a mi utcánkban sétáltunk vagy az udvarokban találkoztunk Karcsi, 
Iván, Jaksa, Lica, Magda... Sokan — kevesen voltunk? Táncoltunk, szórakoz-
tunk; Zsuzsa, Gréti, Gyuri három is volt... 

Nagy esemény volt a számomra, amikor kerékpárt kaptam. Az utcán 
nem hašználhattam, csak kint a szőlőben. Nagyon bántam, amikor be kellett 
szolgáltatni a hatóságoknak... Olyan szép volt, egy évet kellett könyörög-
nöm, míg meg nem kaptam. További furcsa dolgok is történtek a rádiónkat 
is le kellett valahol adni. Maradt azonban másik kett ő; egy, amelyiken 
magyar és német állomásokat hallgattunk, és egy az éjjeliszekrényben, ahol 
korábban apám cipői voltak. Ezt a készüléket — rövidhullámú adók vételét 
is lehetővé tette — csak apám hallgatta időnként, de igen halkan... 

A tél hideg volt, apám megbetegedett—mumszot kapott. Anyám szerette 
volna valamelyik pesti kórházba vinni. Ujvidékre nem akarta, mert éppen abban 
az időben volt a „razzia", és úgy hallottuk, hogy sok zsidót és szerbet öltek a 
Dunába. Apám végül itthon maradt. De jó, hogy nálunk nincsen Duna! 

1944. március 
Egy szép tavaszi napon megismerhettem a német egyenruhát is, és 

hamarosan sárga csillagot kellett az iskolaköpenyemre várnom. Valahány-
szor egyedül mentem ki az utcára, szüleim állandó félelemben voltak. En 
pedig dacosan, büszkén feszítettem, hogy láthassák az érmemet, kitünteté-
semet — a sárga csillagot. Oktondi létemre, a legszívesebben odakiáltottam 
volna mindenkinek: „Látjátok, nekem mim van, nektek bizony nincs..." 

Apám egy alkalommal új dolgokat hozott haza: hátizsákokat, alumí-
niumcsajkákat, evőeszközöket és dobozokat. Csomagolni kezdtünk. Kiválo-
gattuk a legszükségesebb ruhanem űket, tisztálkodási eszközöket, takarókat 
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hajtogattunk össze és élelmiszert tároltunk a jégszekrénybe. Kissé muris volt 
a számomra, hogy 82 éves nagyanyám is kapott ilyen felszerelést. Minden-
kinek az ágya mellett volta csomagja. A sokkal kés őbb divatba jött kempin-
gezőkhöz hasonlíthattunk. 

Egy nap szüleim a77al a szándékkal ültettek az asztalhoz, hogy „beszél-
getni óhajtanak velem". Ezt a ceremóniát korábban sem szerettem. Altalában 
rosszat sejtetett Gondterheltek voltak, és velem mint egy igazi feln őttel bántak. 
Latolgatták a különböző  esélyeket, többek között azt is, hogy milyen előnyök-
kel vagy hátrányokkal járna zsidó hitünk megtagadása. Gyerekes felháboro-
dással vágtam közbe és közöltem, hogy én más hitre sohasem térek át! Népem 
sorsát akarom továbbra is viselni, akár jó, akár rossz! Mindhalálig. 

Mindhalálig... Nem is sejtettem, hogy nagyon sokunk számára milyen 
közel volt a halál. Apáméknak az volt a véleménye, hogy férjhez kellene 
mennem, mert a hajadonokat biztosan hamarabb viszik el kény-
szermunkára, mint a férjes asszonyokat... 

Ez volt tehát a poénja a beszélgetésnek. 
És ki legyen a férjem? — kérdeztem a meglepetést ől borzongva. Még 

jobban megijedtem, amikor kiejtették Pista bácsi nevét Végül is nem men-
tem férjhez, mert az illető  nem akart nősülni. 

(Ezt is megúsztam, gondolok vissza az ötven év el őtti eseményekre.) 
Miután a német csapatok megszállták az országot, egy nap, hajnali 

négy óra körül erőszakos dörömbölésre ébredtünk. Valaki rugdossa a ka-
punkat, a kutyám veszettül ugat, mindannyiunk szíve a torkunkban dobog. 
Szüleim felkelnek, nekem az ágyban kell maradnom. Rettegve hallgatom a 
kintről beszűrődő  zajokat. Egyszer csak nyolc férfi tolong be a hálószobába: 
két csendőr, két rendőr, két német katona és két civil ruhás férfi. 

Apámért jöttek! Igazoltatás, nyers bánásmód; a teljes kiszolgáltatottság 
érzése lett úrrá rajtunk. Engem a hideg rázott, úgy féltem. Apám megszokott 
nyugalmával fogta az elkészített hátizsákot, odajött az ágyamhoz, két keze 
közé fogta az arcom, az ő  sajátos módján megcsókolt és a fülembe súgta: „Ne 
félj, minden jó lesz, vigyázz anyádra és nagyanyádra." Elment. Elvitték! 

Soha nem felejtem el azt a fájdalmat, amit akkor éreztem. Hirtelen 
megértem: felnőttem. Semmit sem értettem és mindent megértettem. A „sár-
ga házba" vitték kihallgatásra. Pár nap múlva ott ácsorogtunk a halcsarnok 
közelében, amikor — a többiekkel együtt — a topolyai gy űjtőtáborba vitték. 

Ami hátizsákjaink sem maradtak sokáig az ágy mellett. Rendelet jött, 
és mi a legszükségesebb bútorokkal és házieszközökkel, ruhákkal, egyebekkel 
átköltözködtünk a vasútállomás túloldalán kijelölt gettó egy üres szobájába. 
Mindenki vitte a saját fekvőhelyét, szekrényét, kedves holmiját, én éppen 
olvasott könyvem, apróságaim. Sok mindenünktől búcsút kellett vennünk. 
Szomorúan váltam el Bonzó kutyámtól; két kicsi kölykével a királyhalmi 
szőlőbe egy munkásunkhoz került A későbbiekben egyszer még találkoztam 
vele. Ami új „lakásunk' a mostani egyetem melletti Dér-féle sarokházban volt. 
Hátizsákjaink itt is az ágyaink mellé kerültek, hogy kezünk ügyében legyenek 
Ebben a házban volt — emlékszem rá — Šibali ć  pék egyik üzlete. 

Egyhangóan teltek a napok. Apámtól ritkán kaptunk hírt. A teher-
pályaudvar mellett levő  vámház egy részét kellett átalakítani kórházzá, mert 
az egykori zsidó kórház nem volta gettónak kijelölt városrészben. Naponta 
elmentem ide segédkezni; bútorokat cipeltem, függönyök helyett feketére 
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festettük az ablaküvegeket, mert abban az időben már naponta volt légiriadó. 
Takarítottunk, ágyakat készítettünk elő, és hamarosan beköltöztek az első  
betegek is. Olyanok is voltak közöttük, akiket Topolyáról hoztak be. Tőlük 
tudtam meg, hogy apám még most is ott van és a fert őtlenítést végzi. (Nem 
csoda, hiszen kitűnő  vegyészmérnök volt) Szívesen meséltek róla. Azt, hogy a 
„doktor úr" szerény, csendes ember, mindenkit meghallgat és vigasztal. jólesett 
hallani az elismerő  szavakat, mert általuk erőt kaptam én is, utána fokozott 
figyelemmel és odaadással gondoskodtam a betegbácsikróL Légiriadó alkalmá-
val a teherpályaudvar végtelenül hosszú kerítése mellett lélekszakadva futot-
tam „haza", hogy anyám és nagyanyám mellett lehessek, ha valami történik. 

A gettónak kijelölt háztömbön belül lebontották a kerítéseket és így a 
kijárási tilalom beállta után a fiatalok találkozhattak egymással. Még ha 
olyan szomorú volt is a helyzet, de jó volt az együttlét. Sajnos a fiúkat innen 
is elvitték munkaszolgálatra. Emlékszem Gyuri és Pali elmenetelére... 

Azután elérkezett az a bizonyos júniusi nap, amikor az el őkészített 
hátizsákokat a hárunkra kellett venni. A lakásokban katonák jelentek meg és 
keményen megparancsolták, hogy gyorsan szedjük össze cókmókunkat és 
menjünk a szomszédos fatelep üres udvarára. Annyi volt a nyiigő  katona, 
hogy úgy éreztem, mintha kaszárnyába tévedtem volna. Nyár volt, de én téli 
cipőt húztam és irhabundát vettem magamhoz — úgy, ahogyan már el őre 
megbeszéltük , mert ki tudja, hol kötünk ki. Anyám és áldott jó nagyanyám is 
téliesen volt felkészülve. Anyám pesszimizmusának nem láttuk a kés őbbiekben 
kárát, de nagyanyám, szegény, nem sokáig viselhette dolgait. 

Kinéztem magamnak egy megbízható külsejű  katonát, akit egy alkalmas 
pillanatban arra kértem, hogy adjon fel két levelez őlapot a postán. Hajlan-
dónak bizonyult, és egy lapot sebtében megírtam apámnak, egy másikat 
Szegedre küldtem... Levettem a karórám meg a gy űrűm és a két levelezőlap-
pal együtt a katona kezébe tettem. ÍA küldeményt a címzettek megkapták.) 

Közben Šibalić  bácsi megtudta, hogy mi történik és meghagyta,hogyazottani 
üzletben levő  összes kenyeret kenyérjegy nélkül és ingyen osszák szétközöttiünlc. 

Ott álltunk mindannyian a fatelep tágas udvarában. Sorban, szótlanul, 
csendesen. Csendesebben, mint a bárányok. Azután a már ismerős macska-
köves úton kihajtottak bennünket a vámház és a raktár között lev ő  térségre, 
ahol (szemérmetlenül) átvizsgáltak mindenkit, utána gorombán az el őkészí-
tett marhavagonokba terelték a riadtan torporgókat, és a szerelvényt elindí-
tották Bácsalmásra. Szomorú, letört, megtört emberekkel utaztam együtt. 
Főleg nők és gyerekek. Ez volta pokoljárás igazi kezdete. 

Bácsalmáson kitereltek bennünket egy térre, ahol meg kellett válnunk 
„felesleges" dolgainktól. A továbbra engedélyezett csomag egy kabátból, 
egy pár cipőből, egy ruhából és két váltás fehérneműből állhatott. Az őrök 
és ellenőrök könyörtelenül összeszedték a fellelhet ő  értéktárgyakat. „Érték-
tárgyakat, pénzt átadni! Mert különben...!" Mindent leszedtek rólunk. Töb-
ben voltak, akik inkább mindenüket a latrinába dobták. A betegeket, velük 
együtt a nagyanyámat is, egy szükségkórházzá átalakított iskolába vezé-
nyelték. Két-két összetolt ágyon hármasával feküdtek a szerencsétlenek. Én 
az anyámmal egy malomépület emeletéré kerültem, ahol — micsoda luxus! — 
egy kis szalmát is találtunk és megvackolhattunk magunknak 

Teljes bizonytalanságban teltek napjaink Voltak, akiket ideiglene-
sen kiengedtek, újakat szállásoltak el, voltak, akiket kihallgatásra vittek. 
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Anyámat és engem arról faggattak, hogy hol és mit rejtettünk el a királyhalmi 
szőlőnkben. Nyelvünket gumibottal igyekeztek megoldani. Az ágynak 
használt szalmacsomó, úgy látszik, nem volt elég, mert megfáztam és er ősen 
köhögni kezdtem. Már-már fuldokoltam a rohamoktól, amikor Olga dok-
tornőtől Codeint kaptam, amiből a javallottnál többet szedtem be, mert nem 
akartam a „kórházba" kerülni. 

Egy napon, maradékholminkkaí együtt, atérre kergettek bennünket, onnan 
tovább a nyitott marhavagonok elé, és máris lökdöstek befelé, hogy minél többen 
beférjünk Nagyanyám a „kórházvagonba" került Apai nagyanyámtól és nagy-
nénémtől is, aki négyéves kislányával szenvedte a tortúrát, szintén elszakadtunk 
A vagonok tele voltak. Vagy ült, vagy állt az ember egy helyben, mert mozgástér 
nem volt A vagonajtókat úgy csukták ránk, hogy csak arasznyi rést hagytak 
szabadon. Elkezdődött több mint egy hétig tartó utazásunk... 

Az embertelen körülmények ellenére volt egy felemel ő  élményem is. 
Bár, igaz, hogy az eset állathoz kötődik. Egy alkalommal a szerelvényünk 
megállt egy helyen és csakhamar úgy tűnt — ismerős kutyaugatást hallok. 
Nem tudtam, hol állunk, odaevickéltem hát a vagon rácsos ablakához, és 
akkor láttam, hogy Királyhalmán vagyunk, éppen a mi sz őlőnk előtt, és az 
ugató kutya — az én kedves Bonzóm! Nem tudtam, örüljek-e vagy sírjak 
Távolabb ott szorgoskodtak a t őkék között a munkások is. Könnyek között 
szólítottam a kutyát, az megismerte a hangom, odaszaladt, és vinnyogva 
kéredzkedett fel. A munkások figyelmesek lettek a jelenetre, mindjárt oda-
jöttek és érdeklődtek, hogy mire van szükségünk Élelmiszerre, vízre? De 
már mentek is, ki a major irányába, ki a gyümölcsösbe, és az egyik hamarosan 
gyümölccsel rakottt cseresznyefaágakkal tért vissza. A kutyám közben a szó 
szoros értelmében sírt. Ezt látva a szerelvényt kísér ő  csendőrök megenged-
ték, hogy a visszatérő  munkások mindent beadjanak a vagonba, amit hirte-
lenében összekapkodtak, hisz „ha a kutya könnyekkel siratja a gazdáját, az 
csak jó ember lehet', mondták. 

Igy jutottunk egy kanna vízhez, némi szalonnához, kolbászhoz, kenyér-
hez, és bevettük a szeresznyét ől pirosló ágakat is. Talán én voltam az egyet-
len zsidó lány, akit a csend őrök „jó embernek" találtak...! 

Utólag tudtam meg, hogy Bonzó napokig nem tért vissza a házba; 
valószínűleg a szerelvényünket követte. 

Nagyon szomorú, de bizonyos reményt nyújtó élménnyel búcsúztam 
szülőföldemtől. 

A következő  állomás Szeged volt. Itt egy kis „ellátásban" részesítet-
tek bennünket az ottani gyűjtőtábor zsidó foglyai. Vizet adtak és kiürítették 
a vécének szolgáló lavórokat Szót váltottunk és megtudtuk, hogy már apám 
is a szegedi táborban van. Értesítettem a helyzetünkr ől és üzentem neki, 
hogy nem tudjuk, hol végződik utunk 

Apám az üzenetet megkapta és abban reménykedve, hogy valahol 
találkozni fogunk, önként jelentkezett a bennünket követ ő  transzportba. 

Röviddel Szegedről való elindulásunk után magas lázam lett Olga néni, 
aki magával hozta sztetoszkópját és hőmérőjét, megállapította, hogy tüdő- és 
mellhártyagyulladásom van. A nála levő  Cibasollal próbálta megmenteni az 
életemet. Mivel a vagonban annyi hely sem volt, hogy fekvőhelyet biztosí-
tsanak, az anyám az ölébe vett, és öt vagy hat napon át dajkált. Erre az 
útszakaszra csakhomályosan emlékszem, mert vagy aludtam, vagy kábult voltam 
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Egy hét után érkeztünk meg az ausztriai Strasshofba, ahol egy átmeneti 
láger működött. Elhagyhattuk a szörny ű  vagonokat, de a barakkokban 
nekünk nem jutott hely, így a mellette lev ő  temető  területén helyezkedtünk 
el. Anyám engem — még nagyon gyenge voltam — két sír között helyezett el. 

Elelmezésünk nem volt fényes. Reggel kávénak nevezend ő  löttyöt kap- 
tunk egy darab kenyérrel. Délben Dörrgemüse nevezet ű  levest osztottak, 
amit marharépából kellett volna készíteni, de bel őle a répa — sajnos — hiány- 
zott. Este kaptuk a viszonylag legtartalmasabb menázsit, amely egy darab 
kvargliból (büdös sajt), egy szeletke kenyérb ől és a már említett kávéból állt. 

Egy hűvös reggelen hangszórókon át jelentették, hogy a körletbe 
újabb transzport érkezik, és hogy ki lehet menni segédkezni, ellátni a bete-
geket és elszállítani a halottakat. Anyám két barátn őjével hármasban ment 
el a szerelvényhez, abban a reményben, hogy talán megérkezik az útközben 
lemaradt nagyanyám a nagynénémmel és unokahúgommal együtt. Sajnos, 
nem érkeztek meg, de könnyezve állapították meg, hogy helyettük mind a 
hármuknak a férje az érkezők között van. Megérkezett apám is. Két orvos és 
egy mérnök siralmas állapotban, egy közönséges marhavagonban. Nagy 
volt az öröm, mert, végre, mégiscsak újra együtt voltunk. 

Pár napig még Strasshofban tengődtünk. En még nem épültem fel 
teljesen, de szüleim igyekeztek eltitkolni állapotomat, mert különben bizto-
san hamar „kórházba" kerültem volna. Így, hála Olga doktorn ő  gondosko-
dásának, túl voltam az életveszélyen. 

A pillanatnyi öröm után újabb nehéz percek következtek. Egy nap 
kiadták a parancsot, hogy a csomagjainkkal együtt sorakozzunk fel. Miután 
ez megtörtént, a férfiakat különválasztották a többiekt ől. Apám ekkora tőle 
korábban nem tapasztalt elérzékenyüléssel búcsúzott el t őlünk. Nekünk is 
fájt a válás, de a szétválasztás igazi jelent őségét csak utólag értettem meg. 

Megparancsolták, hogy vetkőzzünk pőrére, ruháinkat tegyük a kiosz-
tott zsákokba és mindenest ől adj ukbe fertőtlenítésre. Azután csoportonként 
egy nagy, tusolókkal felszerelt terembe hajtottak bennünket, az ajtókat ránk 
reteszelték és — tisztálkodás címén — forró vizet engedtek ránk. Most már 
tudom, hogy ez volt a később következő  stációk pszichológiai előkészítése. 

Micsoda hidegvérű  cinizmus! 
A „fürdés" után, úgy, ahogy voltunk, egy sor orvos el őtt kellett elvo-

nulnunk. Mindegyik meghatározott szempontok szerint vizsgálta meg a 
soron következőt. Volt, aki csak szemlélt, volt, aki csipkedett, volt, aki 
ütögetett (mint a piacon az eladó marhát). Végül visszakaptuk a ruhánkat, 
felöltözködtünk, de már tereltek is bennünket egy másik térre, ahol leírha-
tatlan örömünkre, váratlanul újból összetalálkoztunk apámmal. Mindezt 
megelőzően — még nem említettem — le is fényképeztek bennünket és felvet-
ték személyi adatainkat. Csak ez után állítottak ki egy csoport „munkaadó" 
elé, akik munkára alkalmas egyéneket válogattak. Apám nem tétlenkedett, 
hanem megtudakolta, hogy kinek van szüksége szőlészethez értő  munka-
erőre és bennünket arrafelé tereit. Hiszen a szőlőhöz igazán értett, és ha már 
Isten úgy rendelte, hogy nem művelhetjük otthon, Királyhalmán, a sajátun-
kat, legalább ismerős közegben fogunk mozogni. Így kerültünk Feldsbergbe 
(ma Valtice, Csehország). A kiszemelt 160 zsidó és ukrán munkást traktorok- 
kal vontatott pótkocsikon szállították a helyszínre. Új környezet, új problé-
mák, de legalább együtt voltunk mind a hárman. 
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21. Feldsbergben az újonnan jötteket két hosszú, földszintes házban 
helyezték el, amelyek egy téglagyár udvarában álltak. Az aránylag kis szo-
bákban 7-10 emeletes ágy volt, egy kis tűzhely, egy asztal és néhány szék. 
Mi nyolcan voltunk — két család és egy magános férfi. A konyha is a házban 
volt, az udvaron meg a latrinák. Teljes komfort! Az uradalom, ahova csöp-
pentünk, a Liechenstein család birtoka volt. 

Apámnak első  feladatként szőlőt kellett permeteznie. Vegyész létére 
érdekelte a permetlé összetétele és megkérdezte az egyik munkavezet őtől, 
hogy milyen vegyszerrel dolgoznak. A válasz meglep ő  volt, sőt, tragikomi-
kus, ugyanis a permetezést Cosannal végezték. Apám, közismert szerénysé-
ge ellenére (abban reménykedett, segíthet családja helyzetén) megkérdezte 
azt is, tudja-e, ki találta fel a Cosant. A munkavezet ő  közölte, hogy a német 
feltaláló nevét nem tudja, de a preparátumot Németországban gyártják. 
Apám kissé büszkén világosította fel: ő  az a bizonyos „német" feltaláló, és 
hogy a Cosant még az első  világháború idején jegyeztette be és adta el a 
receptet egy németországi gyárnak. 

22. . A kis tábor lakói különböző  feladatokat kaptak: vízlecsapolás, jég-
táblák vágása és vermelése, fakitermelés, cukorrépa és krumpli szedése, 
trágyázás és más mezőgazdasági munkák. Mindez változatos volt, ezzel nem 
lett volna baj, ha nem napkeltét ől napnyugtáig kellett volna húzni az igát, 
és ha ezenfelül nem lettek volna még meghatározott normák is. Ha a normát 
nem teljesítettük, szükség esetén holdvilágnál is dolgoztattak bennünket. 

Talán mondani sem kell, hogy élelmezésünkre nem sokat adtak, az étel 
nagyon silány volt. A nehéz testi munka következtében, a napi nevetségesen 
kis kenyéradag mellett, nagyon kimerültünk. Állandóan éhesek voltunk. 
Ruháink, cipőink lassan tönkrementek, pótlásukról szó sem lehetett. A téli 
hónapokban nagyon sokat fáztunk. Kint a szabadban, de a szobánkban is, 
mert ott csak este és keveset volt szabad f űteni. Munkavezetőink külön-
bözőek voltak, a hadseregb ől kiszuperált németek vagy fasiszta nézeteket 
valló csehek. Gazdatiszt kettő  volt: egy német és egy nagyon rendes cseh 
ember, aki apámnak mindig elmondta a legfontosabb híreket. 

23.1945 márciusában összeszedtek és vagonokba hajtottak bennünket. 
Semmi utalás vagy jel nem volt arra nézve, hogy hova visznek. Nagy volt a 
lehangoltság és a bizonytalanság. A legrosszabbra készültünk fel. Utközben 
bombatámadás érte szerelvényünket. Mi csodával határos módon marad-
tunk életben, mert a mögöttünk haladó vagon telitalálatot kapott, az el őt-
tünk levőt pedig széttépte a légnyomás. Amikor a szerelvény rendeltetési 
helyére ért, akkor láttuk, hogy ismét a strasshofi táborban vagyunk, ahol 
egyszer már megfordultunk. Ezúttal, ha egyáltalán lehetséges, még több 
ember volt itt összezsúfolva; alvóhelyet is csak nehezen lehetett találni. 

Elterjedt a hír, hogy innen — amint sorra kerülünk — Theresienstadtba 
szállítanak bennünket, a megsemmisítő  táborba. Elgázosítás! Egy egész hó-
napot töltöttünk egy helyben teljes bizonytalanságban. Vegetáltunk, tenget-
tük életünket, a legrosszabbra azonban nem került sor. Enni alig kaptunk 
valamit, teljesen ki voltunk merülve. Tisztálkodni egyáltalán nem lehetett. 
Ennek következtében hamarosan mindannyian tetvesek lettünk és a gyen-
gébbek között betegségek terjedtek Ezenkívül más veszélyek is leselkedtek 
ránk; gyakoriak voltak a bombázások, ennek viszont hasznos hozadéka is 
volt, mert időnként a megsemmisített szerelvények vagonjaiból élelmet 
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lehetett szerezni. Ez nem volt veszélytelen vállalkozás, de a korgó gyomrú 
emberek elszántsága legy őzte a félelmet. Ekkor azonban már fel-felcsillant 
a reménysugár. Hírekből, apró jelekből arra lehetett következtetni, hogy 
szenvedésünk nem tarthat sokáig. 

Egy reggel arra ébredtünk, hogy a német őrök nem voltak a helyükön, 
helyettük a tábor őrzését idősebb osztrák tartalékosok vették át. Akkor már 
a morajlásszerű  ágyúdörgés is egyre határozottabban volt hallható és a 
lövések zaja is közeledett. Végül szovjet katonák képében megérkeztek 
felszabadítóink. Határtalan volt az öröm, a megkönnyebbülés. A tisztek 
letépték rólunk a sárga csillagot, szabadoknak éreztük magunkat. Örö-
münkbe azonban sok üröm vegyült: a részeg közkatonák vágyaik kielégíté-
sében féktelenek voltak. Közöttünk pedig sok n ő  és fiatal lány volt. 
Rejtőzködnünk kellett a felszabadítóink el ől... 

A hazatérés körülményei nem voltak ideálisak, viszont annál válto-
zatosabbak voltak. Általában gyalogoltunk, hátunkon megmaradt kevés 
holminkkal, és örültünk, ha a csomagokat és a betegeket valamilyen alkalmi 
szekérre fel tudtuk pakolni, mégha azt magunknak kellett húznunk is. Egy 
helyen találtunk egy szörnyen kiéhezett gebét, megetettük és befogtuk, de 
semmire sem mentünk vele, mert őt is húznunk kellett volna. Inkább le-
mondtunk róla. Pontos útirányunk nem volt, és menetelésünk a véletle-
nektől sem volt mentes; egy alkalommal kis híján belefutottunk egy vissza-
vonuló német egységbe. Más alkalommal egy üzemképes mozdonyhoz 
jutottunk, de vele sem értünk messzire, mert a felrobbantott vasúti pályán 
nem lehetett továbbjutni. 

Állandóan keleti irányba vonultunk, s egy hét alatt eljutottunk Pozso-
nyig. Ott katonai egyenruhát visel ő  bárisnyák vettek gondozásba bennün-
ket, és utolsó csomagjaink egy részétől is meg kellett válnunk. Egyébként 
Pozsonyban egy ideiglenes központban kaptunk els ő  ízben jóízű  meleg 
ételt. Mennyei volt. 1945 tavaszát írtuk. Itt körülbelül egy hétig id őztünk, 
majd Pestnek vettük az irányt. Pesten megtaláltuk apám családjának néhány 
tagját. A viszontlátás öröme mellett élményszámba ment az, hogy kezdtünk 
normálisan étkezni és külsőnkben is civilizált emberekké válni. Szabadkától 
már nem voltunk távol, és a hazatérés vágya er ősen élt bennünk, reméltük, 
hogy a család többi tagjával ott fogunk találkozni... Reményeinket itthon a 
keserű  tények váltották fel. Csupán a nagybátyámat találtuk épségben, 
egészségben, a többiek még (?!) nem jöttek vissza. Néhány hónapba telt, 
amíg tudomásul vettük, hogy hiába várjuk őket: ők többé már nem térnek 
haza — őket elpusztították. 

Tizennyolc évesen kerültem haza, hivatalosan itt lettem nagykorú, 
habár igazi nagykorúságomat az üldöztetés, a megpróbáltatások, a nyomo-
rúság révén már korábban elértem. Néha úgy éreztem, hogy egy év leforgása 
alatt tíz évre való eseményt éltem át, sok minden mellett nem kevesebb 
történt, mint hogy a halál markából szabadultam meg szüleimmel együtt. 
Hány embernek nem adatott ez meg! 

Hála a Mindenhatónak, mi hármunknak lehet ővé tette, hogy egy rövid 
időre még együtt lehettünk. 
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NÉMETH FERENC 

BITTERMANN KÁROLY ÉS A SZABADKAI 
NYOMDÁSZAT KEZDETEI 
A 150. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL (3.) 

A NYOMDA BEINDÍTÁSA (1844-1847) 

Már említettük, hogy Bécsben 1844. március 7-i keltezéssel adták meg 
Bittermann-nak a nyomdai privilégiumot, s ennek az átiratnak a vétele után 
a helytartótanács csak 1844. április 9-i levelében továbbította a kedvez ő  hírt 
a szabadkai városi tanácshoz, hogy az megfelel ő  módon értesítse a folyamo-
dókat. Természetesen itt azonnal felmerül a kérdés: mikor is tudta meg 
Bittermann, hogy privilégiumot kapott? Vajon még 1844 márciusában, vagy 
csak a megérkezett hivatalos értesítés után, 1844 áprilisában, májusában. 
Ugyanis ennek a kérdésnek a megválaszolása a nyomda felállításának és 
beindításának meghatározása szempontjából rendkívül fontos. A levéltári 
és bibliográfiai adatok összességéb ől az derül ki, hogy Bittermann minden 
bizonnyal 1844 nyarán kezdte el üzemeltetni nyomdáját. El őzőleg annak 
felszerelésével volt elfoglalva. Firtinger Károly írja, hogy Bittermann a ma-
gyar királyi államnyomdából két kiselejtezett fasajtót vásárolt (az egyiket 
1836-ban, a másikat 1840-ben készítették), Schmidl Károly pesti bet űöntőnél 
tíz-tizenkét féle betűtípust és két-három féle „körzetet és ólomvonalat" 
rendelt, mindehhez pedig kétféle fabet űt is vágatott nagyobb méretű  hirdet-
ményekhez. 1  Ezzel a felszereléssel meg néhány bet űszekrénnyel és áll-
vánnyal, továbbá személyes vagyonával egyetemben indult el többtagú 
családjával két kocsin Szabadkára. 2  Az anekdotázó Grosschmid jegyzi az 
alábbi (később sokat idézett) történetet, amely Szabadkára érkezése után 
történt Bittermann-nal: „Megérkezése után néhány napra az akkori polgár-
mester Szárics Józsefhez ment s magát id. báró Rudits József f őispántól vett 
ajánlattal bemutatá, — ki is azon kérdést intézte hozzá: ért-e a böllér mester-
séghez? vagyis: tud-e disznót vágni? a úgymond— télen igen jövedelmez ő  
mellékkereset Szabadkán." 3  Ugyancsak Grosschmid állítja, hogy Bittermann 
„összes vagyona megérkezése alkalmával három húszasból állott" , 4  ami 
természetesen enyhe túlzás, hiszen . nyomdászunk házat is vett. Dietrich 
Gyula tudni véli, hogy Szabadkára érkezte után „Simony Mihály ügyvéd 
házát vette meg az I. kör 127 alatt. 1844 júliusában a városi tanácshoz fordult 
a ház átírása végett. Ebben a házban rendezte be nyomdáját". 5  Úgyszintén 
Dietrichtől tudjuk, hogy „a nyomda épületében talált hajlékot az els ő  sza-
badkai irodalmi társulat. A bérelt helyiségben összejöveteleket tartottak, a 
tagok pedig szoros kapcsolatban álltak Bittermann Károllyal". 6  

Nyomdászunk tehát 1844 nyarán látott csak hozzá nyomdáj ának beren-
dezéséhez, felszereléséhez, ezt követ ően pedig annak beindításához is. Ez 
utóbbiak meghatározásához szolgáltat közvetett adatokat a szabadkai bib-
liográfia első  kötete is. Eszerint Farkas Bertalan 1844. április 19-i beszédét 
még Szegeden, Grünnel készíttette el. 7  Ugyancsak Petar Stojkovi ć  latin 
nyelvű  disszertációját 1844 júliusában még nem Szabadkán, hanem Pesten 
jelentette meg. 8  De ugyanakkor az 1844. évi gimnáziumi értesít őt már Bitter- 

798 



mann nyomtatta ki. 9  A nyomda beindítása tehát 1844 július—augusztusára 
tehető, hiszen régebbi nyomtatvány nem maradt fenn, a bibliográfia nem 
tud róla. Egyébként Dietrich Gyula az els ő  Bittermann-nyomtatványként 
Remess Kázmér Öröm érzet című  költeményét nevezi meg. 10  Noha ez a 
nyolcoldalas aprónyomtatvány 1844. november 23-ára, Furdek Kelemen 
igazgató névnapjára készült. 11  

Mindent egybevetve az eddig ismeretes három-négy aprónyomtatvány, 
amelyet Bittermann 1844-ben jelentetett meg, arra enged következtetni, 
hogy a nyomdaalapítás évében még nemigen volt impozáns termelése, 
számottevő  produkciója. Firtinger Károly szerint 1844-ben, Szabadkára ér-
kezése után „a város azonnal adott neki némely csekély megrendelést. 
Fokról fokra mindig több és több lett munkája, úgy, hogy 1846. évben már 
egy vas kézi sajtót is hozatott". 12  

1845-ben Bittermann már tucatnyi kiadványt jelentetett meg, közöttük 
160-170 oldalas köteteket is. 13  Farkas Bertalan és Remess Kázmér m űvei, 
néhány gimnáziumi értesítő  és egyházi kiadvány mellett 1845-b ől külön 
figyelmet érdemel a 24 oldalas Játékszíni zsebkönyv, amelyet Csengeri Pál és 
Szántó István állított össze. 14  

1845. május 29-én Bittermann Károly „helybeli lakos s szabadkai könyv-
nyomtató" beadvánnyal fordult Szabadka város tanácsához. A beadvány-
ban arra kéri az illetékeseket, hogy vegyék be a szabadkai polgárok sorába. 15  
Egyebek között ezt írja: „Mint e szabad királyi városban valamint egy részr ől 
élelmemet keresem, egész jövend őmet megalapítani igyekezvén; úgy más-
részről a könyvnyomtatással a város szellemi javát s díszét emelni töreked-
vén, e helyzetben s szándékkal bátorkodom a tekintetes Tanácsot azon 
kegyességért legalázatosabban esedezni, hogy engem ezen város polgárai 
sorába bevenni méltóztassék, ezen ünnepélyesen ígérvén, hogy mihelyt 
naponkint emelkedő  munkálkodásom s vállalatom körülményei engedik — 
mit nem sokára elérhetni reméllek — magamnak ill ő  alkalmas s nagyobb 
tőkepénzt igényl ő  lakházat is veendek." 16  Ebben, mint láttuk, Bittermann 
több adatot is elárul önmagáról. Els ősorban azt, hogy még mincs elegend ő  
tőkéje, továbbá azt, hogy napról napra mind több és több munkája van, de 
azt is, hogy idővel nagyobb lakóházat szándékozik venni, nyilván cégének 
bővítésére. 

Az 1846. év még sikeresebb volt nyomdászunknak. Ebből az évből 
csaknem harminc nyomtatványa ismeretes. 17  Igaz, többségük mindössze 
néhány oldalas volt, de akadt közöttük figyelemre méltó szépirodalmi 
könyv is. Itt kell els ősorban megemlíteni Jósika Miklós A könnyelm űek című  
regényének szerb nyelv ű  fordítását, a Lakomisleni című  kötetet, amelyet 
Teodor Prokop čanji ültetett át szerb nyelvre. 18  Ugyancsak itt találjuk Bogo-
boj Atanackovi ć  novelláskötetét, Farkas Bertalan, Buday Jen ő, Balogh 
György és Remess Kázmér néhány oldalas alkalmi dolgozatait, de két érde-
kes szakkiadványt is: az egyik a Bácskai gyepkönyv, valójában a Bácsmegyei 
Lótenyésztő  Társaság jelentése, a másik pedig a Szabadkai Lóverseny Tár-
saság könyvecskéje." 

1847-ben tovább fejl ődött a Bittermann-nyomda. Ekkor látott napvilá-
got egyebek között Ároki Szilágyi Imre Játékszíni Emlékkönyve, ekkor jelen-
tették meg a Bácsi Lóverseny Társaság alapszabályait, de Szép Ferenc szak-
munkáját is A gyümölcsfa tenyésztésr ől és nemesftésrő1. 20  Úgyszintén ebben az 
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évben jelent meg az els ő  szabadkai kalendárium, amelyben — a jövendölések, 
a mezőgazdasági tanácsok és mulattató szövegek mellett — helyet kapott 
„Szabadka rövid leírása" is. 21  1847-ben Bittermannak már olyannyira jól 
ment az üzlet, hogy fióknyomda felállítását is tervbe vette. Természetesen 
Zomborban, a megyeszékhelyen, ahol arra minden bizonnyal nagy szükség 
mutatkozott, s amely szép jövedelemmel kecsegtetett. 

Nyomdászunk még 1846 végén vagy 1847 januárjának elején fordulha-
tott először Zombor szabad királyi város tanácsához egy fióknyomda felál-
lítása ügyében. Hiszen a budapesti Országos Levéltárban Zombor legkoráb-
bi pártoló felirata 1847. január 20-i keltezés ű . 22  Jó két héttel később, 1847. 
február 9-én a zomboriak egy újabb pártoló feliratot intéztek a helytartóta-
nácshoz Bittermann érdekében. 23  Nyomdászunk az idő  tájt a munkájáról és 
vagyoni állapotáról szóló bizonylatok beszerzésén fáradozott. 1847 márciu-
sában Szabadka város tanácsától vagyoni állapotáról, „személyi caracte-
réről" és nyomdász-tevékenységér ől kért bizonylatot. 24 1847. április 12-én a 
helyszínelő  bizottság az alábbi jelentést tette vagyoni állapotáról: 

1-ször, van a folyamodónak egyenessen művészetéhez 
tartozó 28 mázsa és 16 font mindenféle bet ű, mellyeknek 
értéke a többiekkel nyomdához tartozókkal lészen 
pengőben 
2-szor, dolgozik három sajtóval, melyeknek összes értéke 
3-szor, a nemrég vett háza el őlegessen fizetett 
4-szer, kész pénze kedvez ő  követelésekkel fölmegy 

Osszesen: 

2.346 f. 48 kr. 
748 f. — 
500 f. — 

2.995 f. —  
6.589 f. 48 kr. 25  

Egy másik bizonylatot nyomdászunkról Furdek Kelemen, akkori sza-
badkai gimnáziumi igazgató és „könyvvizsgáló" adott ki. Az 1847. április 20-i 
okmány Bittermann 1844 és 1847 közötti tevékenységér ő l az alábbiakat írja: 
„Úgy működött, hogy ipara által három év alatt máris egy házat szerzett, és 
eddig nyomdájának gyakori vizsgálása következtében minden... rendelvé-
nyek utasításait megtartani tapasztaltatott." 26  

A bizonylatok beszerzése után Bittermann újból Zombor város tanácsá-
hoz fordult, amely 1847. május 18-án pártoló felirattal továbbította kérelmét 
a helytartótanácshoz. 27  A királyi könyvbíráló hivatal is véleményezte a 
beadványt, leszögezve, hogy „jelen folyamodó kérelmét még inkáb párto-
landónak vélni bátorkodik, minthogy képessége iránt kérdésbe sem vonha-
tó kérelmező, mind a Zombor Városi Tanács, mind a. budai tankerületi 
főigazgató által ajánitatik, de egyébként is kétséget nem szenved, hogy Bács 
Megye, mind a Zombori Királyi Kincstári Igazgatóság s Városi Tanács — mind 
végre a helybeli iskolák érdekében fekszik egy jól rendezett nyomdának 
Zombor városbani felállítása". 28  Erre az ajánlásra sajnos elutasító válasz 
érkezett. Bittermann kérelmét 1847. július 20-án azzal ütötték el, hogy 
„ugyan azon egyént kettős külön engedelmekkel ellátni nem lehet és a 
nyomdászat különös, a nyomdász személyét illető  felügyelés és felelősség-
gel járván, az két egymástól távol fekv ő  városban ugyan azon egyén által 
nem gyakoroltathatik". 29  

Bittermann-nak bizonyára voltak még próbálkozásai, hiszen Dietrich 
Gyula tudni véli, hogy még 1847-ben megkapta az engedélyt egy zombori 
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fióknyomda felállítására. Ám, mint mondja, „habár az engedélyt megkapta, 
a zombori nyomdát Bittermann csak a forradalom leverése után, 1850-ben 
nyitotta meg". 30  Stevan Vasiíjević  pontosítja, hogy a zombori fióknyomda 
1850. október 12-én kezdte meg üzemelését. 31  

BITTERMANN KÁROLY 1848-1849-BEN 

Az ügyes nyomdásznak mindössze három-négy év elegendő  volt ah-
hoz, hogy Szabadkán kibontakoztassa nyomdaipari tevékenységét és felvi-
rágoztassa cégét, ám akkor kitört a szabadságarc. Cégét az els ő  naptól kezdve 
ennek szolgálatába állította. 1848-49-ben két hetilapot jelentetett meg: a 
Honunk Állapotát „a nép felvilágosítására" és a Közlöny Kivonatát „a lap 
kiadványok pótlására". 1  Amellett nyomdájában számos 1848-as aprónyom-
tatvány (riport, falragasz, felhívás stb.) készült, melyeknek számbavétele 
még mindig tart, hiszen időnként újabb, eddig ismeretlen Bittermann-
nyomtatványok kerülnek el ő. E zavaros idők nyomdatermékeinek számba-
vétele igencsak próbára teszi a kutatókat, bibliográfusokat, mindenekel őtt 
azért, mert viszonylag kevés nyomtatvány maradt fenn, a történelem viha-
rában sok elkallódott, sok pedig még ma is levéltári állagok mélyén lappang. 
Az, amit az 1848-49-es Bittermann-termékek közül a szabadkai bibliográfia 
jegyez, e sorok írój ának mély meggyőződése szerint csupán egy kisebb része 
a tényleges produkciónak. Csak a hazai és külföldi közgy űjtemények apró-
nyomtatvány-tárainak alapos átfésülésével lehetne teljesebb a kép. No meg 
természetesen az említett id őszak mélyreható és szerteágazó levéltári kuta-
tásával. 

Bittermann egy ideig Kossuth-bankókat is készített szabadkai nyomdá-
jában.2  Ám nemcsak ezzel szolgálta a szabadságharc ügyét. Személyesen is 
részt vett benne. Grosschmid Gábor írja, hogy a szabadkai polgár őrség 
tagjaként részt vett a kaponyai ütközetben. 3  A szabadságharc leverése után 
„lázító nyomtatványok készítése miatt" másfél hónapot ült a temesvári 
börtönben.4  Hasonló sorsra jutott, mint Réthy Lipót szarvasi és Schmidt 
József aradi nyomdász. 5  Kiszabadulása után azonban újra a szed őszekrény 
elé állt és dolgozott. Igaz, a Bach-korszakban gyanús elemként igencsak 
szemmel tartották és fokozottan ellen őrizték munkáját. Itt elegendő  csak 
egyetlen példát említeni. 1851 februárjában a hatóságok rajtaütésszer ű  el-
lenőrzést végeztek nyomdájában. Ez alkalommal megtalálták és azonnal le 
is foglalták a nála készült, 1851-re szóló Zvezda cím ű  szerb naptárt, amely 
állítólag egy „monarchia-ellenes cikket" tartalmazott. 6  Bittermannt termé-
szetesen azonnal kihallgatták Aleksandar Stojanovi ćtyal együtt (aki bizo-
nyára a naptár kiadója, illetve szerkeszt ője volt), s az err ől szóló jegyzőköny-
vet - a naptár lefoglalt példányaival együtt - a szabadkai magisztrátus 
azonnal a temesvári katonai bírósághoz továbbította.? A temesvári hatóság 
körlevélben értesítette a vidék közigazgatási szerveit az esetr ől, hogy figyel-
jék, nehogy még valahol felbukkanjanak az említett kalendárium példá-
nyai.8  Nehéz idők voltak ezek, de nyomdászunk valahogyan mégis mindezt 
átvészelte és dolgozott tovább. 

A szababadkai bibliográfia 1848-ból valamivel több mint húsz nyomtat-
ványáról tud. 9  A legterjedelmesebb közülük mindenképpen Szárics Jen ő  
Lélektana, amely több mint 400 oldalon jelent meg. 10  Emellett több egyházi 
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mű  is napvilágot látott, közöttük Schmid Szeráf Ferenc olvasó- és imádságos 
könyve, Simonfalvay Antal Délesti tanítása, Kováts József koszorúzott pá-
lyaműve a böjtölésről, Jovan Vujić  szerb nyelvű  hittankönyve és két egyházi 
sematizmus. 11  A bibliográfia számon tart még két iskolai értesít őt, Aleksan-
dar Andrić  Zimzelen című  naptárát és több 1948-as aprónyomtatványt.1 2  

Az első  vajdasági magyar lap, a Honunk Állapota, amelyet Szép Ferenc 
szerkesztett „a nép felvilágosítására", 1848-ban szintén a Bittermann-nyom-
dában látott napvilágot. 13  Iványi szerint e „röp ív" els ő  száma 1848. novem-
ber 27-én jelent meg. 14  Természetesen nemcsak Iványi tudott a lapról, hiszen 
Szinnyei, Petrik, Kolozsi is említést tesz róla. Noha a szakirodalom ismerte, 
sokáig, évtizedekig nem akadtak rá. Végül 1979-ben Magyar László, az 
ismert levéltári kutató jóvoltából a budapesti Országos Levéltárból el őkerült 
1848. december 15-i száma. 15  A szorgalmas kutató Kuluntsits István szabad-
kai polgármester egyik jelentésének mellékleteként bukkant rá az újság 
példányára. 16  Ma ez az egyetlen ismert száma a Honunk Állapotának. A 
lapról egyébként Iványi úgy tudja, hogy utolsó száma 1849. január 8-án 
jelent meg. 17  

1849-ből mindössze tíz Bittermann-nyomtatványt ismer a szabadkai 
bibliográfia. 18  Mondhatnánk igen keveset. Ezek zömmel egy-két oldalas 
hivatalos rendeletek, utasítások és felhívások. Szerz ői között volt Batthyány 
Kázmér, Birkás Ágoston, Haczell Márton, Dimitrije Manojlovi ć, Spelletich 
Bódog, Szemere Bertalan és Jovan Vuji ć . 19  Bittermann 1849. évi produkció-
jából kimagaslik a Szép Ferenc szerkesztette Közlöny Kivonata cím ű  hetilap, 
amely alcímének pontosítása szerint „a hivatalos közlöny harcztéri és or-
szággyűlési beszédeinek kivonatát tartalmazó hetilap" volt. 20  Megjelenését 
1849. március 24-én a Közlöny című  lap is jegyzi: „A hírlapok hiánya e 
vidéken az által pótoltatik, hogy a Közlönyben megjelent cikkek érdeke-
sebbjei Szabadkán számos példányokban kinyomatván, közzé tétetnek, s a 
lap mérsékelt áron adatik el." 21  E plakátszerű  közlöny első  száma 1849. 
március 17-én, utolsó száma pedig 1849. október 8-án jelent meg. 22  Összesen 
öt fennmaradt példánya ismeretes, amelyet debreceni, sárospataki és kolozs-
vári gyűjtemények őriznek. 23  

Természetesen téves lenne azt hinni, hogy az elmondottakkal maradék-
talanul feltérképeztük Bittermann 1848 49-es produkcióját. E sorok írója 
nemrég a budapesti Országos Levéltárban és az újvidéki Vajdasági Levéltár-
ban kutatott és egy tucatnyi új, eddig ismeretlen 1848 49-es Bittermann-
nyomtatványra akadt. A szabadkai bibliográfia els ő  kötetének pótlásaiban 
(ha majd arra egy napon sor kerül!) az alábbi nyomtatványok is helyet kell 
hogy kapjanak: 

1848 
1. Törvénycikkely az úrbér és azt pótló szerz ődések alapján eddig 

gyakorlatban volt szolgálatok (robot) dézsma és pénzbeli fizetések megszün-
tetéséről; Törvénycikkely a papi tized megszüntetésér ől; Törvénycikkely 
közös teherviselésről; — Nyom. Szabadkán, Bittermann Károlynál (1848) — 

24 p. 
Nyilatkozata az országosan egybegyült KK. és RRnek. (134-ik szám), 

— Nyom. Szabadkán, Bittermann Károlynál (1848) — 2 p.25  

Nő-nevelő  intézet megnyitása. — Szabadkán (a nyomda megjelölés< 
nélkül) (1848) —1 p.26  
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A szöveg végén: Kelt Szabadkán, Ápril 3-án 1848. Svarczer Amália 
nő-nevelő  s. k. 

Polgárok! (1. szám). - Nyomatott Szabadkán, Bittermann Károlynál 
(1848) -1 p.27  

A szöveg végén: Kelt Halason 1848-ik évi Ápril hó 10-én. Péter Antal, 
elnök, Babó Mihály, Berki János, Bikádi Benedek stb. 

Polgár Társak! (2. szám). - Nyomatott Szabadkán, Bittermann Károly-
nál (1848) -1 p.28  

A szöveg végén: Kelt Halason 1848-ik évi Április hó 10-én. Péter Antal, 
elnök, Babó Mihály, Berki János, Bikádi Benedek stb. 

Polgárok! (3. szám). - Nyomatott Szabadkán, Bittermann Károlynál 
(1848) -1 p.29  

A szöveg végén: Kelt Halason 1848-ik év Április hó 11-én. Péter Antal 
elnök, Babó Mihály, Berki János, Bikádi Benedek stb. 

Felhatalmazás rögtön ítél ő  bíróságok felállítására. (Másolat 285.) Nyo-
matott Szabadkán, Bittermann Károlynál (1848) -1 p. 3° 

A szöveg végén: Kelt Budán, April 27-én 1848. István Nádor m. k. 
helytartó. G. Batthyány Lajos. 

A Torontál megyében kiütött lázongás ügyében... (Másolat 286.) 
Nyomatott Szabadkán, Bittermann Károlynál (1848) -1 p. 31  

A szöveg végén: Kelt Budán, April 27-én 1848. P. H. István m. k. Nádor 
k. helytartó G. Batthyány Lajos m. k. Bács megye közönségének. 

Más ízben Perlasz városban történt csata és gy őzedelem. - Szabadkán, 
Nyomatott Bittermann Károlnál (1848) - 6 p.32  

(Ezt a kiadványt a szabadkai bibliográfia csak a szakirodalomból ismeri!) 
1949 

An die Bewohner von Bács u. Bodrogh! - M. Theresiopel, Gedruckt 
bei Kart Bittermann (1849) -1 p.33 

A szöveg végén: Zombor den 14-ten October 1849. Isidor Nikolits, k. k. 
Ober Districkts-Comissár, m. p. 

Na bačko-bodrogške žitelji! - (nyomdahely megjelölése nélkül) -1 p. 34  
A szöveg végén: U Somboru 2/14 Oktobera 1849. Isidor Nikoli ć, cesaro 

kraljevski komisar okružija ba čkog. 
Bács-Bodrogh kerület lakosaihoz! - Szabadkán, Nyomatott Bitter-

mann Károlnál (1849) -1 p.35 

A szöveg végén: Kelt Zomborban 1849-ik évi October 14-kén. Nikolits 
Izidor Cs. kir. kerületi f ő  Biztos m. k. 

Nyilatkozat! - Nyomatott Szabadkán, Bittermann Károlnál (1849) - 
1 p_36 

A szöveg végén: Kelt Szabadkán 1849-ik April 18-án. 
Spelletich Bódog képviselő  s. k. 

A híres római sánczok be vannak véve! - (nyomdahely megjelölése 
nélkül) -1 p.37  

A szöveg végén : Kelt Szabadkán 1849. Ápril 8-kán. Gróf Batthyány 
Kázmér vezér-főispán és teljhatalmú országos biztos m. k. 

Dunántúli polgártársak! - (nyomdahely megjelölése nélkül) -1 p.38  
A szöveg végén: Kelt Szabadkán, April 13-án 1849. Noszlopy Gáspár 

kormány biztos. 
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Természetesen sorolhatnánk a kés őbbi évek pótlásait is. Így például 
1850 áprilisában jelent meg Bittermann-nál az Oktatás ideiglenes telekadó 
behozatalára Szerb Vojvodina és temesi Bánságban című  kétoldalas aprónyomtat-
vány, amelyet a szabadkai bibliográfia els ő  kötete szintén nem ismer 39  stb. 
Az imént felsoroltak is azt bizonyítják, hogy a bibliográfusoknak van még 
elég tennivalójuk, legalábbis ami Bittermann nyomtatványainak számbavé-
telét illeti. 

A CÉG TOVÁBBI SORSA 

Nyomdászunkat a szabadságharc után a meghurcoltatás mellett egyéb 
tragédia is érte. 1849-ben elhunyt felesége, s ő  egyedül maradt öt gyerekkel. 1  
De családi tragédiája ellenére is tovább dolgozott, s őt 1850. október 12-én 
Zomborban, a nagy megrendeléseket ígérő  megyeszékhelyen nyitott fiók-
nyomdát, amelyet később fiának,,Nándornak engedett át. 2  Nándor évtize-
dekig vezette a nyomdát, halála után pedig a zombori céget 1915-ben fia, 
Sándor Milutin Jankovi ćnak adta el. 3  

Bittermann 1851-ben másodszor is megn ősült. Feleségül vette Speizer 
Erzsébetet, s ebb ől a házasságából hat gyermek született. 4  Helyénvaló tehát 
Firtinger Károly megállapítása, hogy Bittermann nemcsak nyomdát alapított 
Szabadkán, hanem „egy messze szerteágazó nyomdászcsaládot" is. 5  E népes 
nyomdászcsalád tagjai közül néhányat a kés őbbi években a szakirodalom is 
számon tart. Hiszen volt belőlük Szabadkától Zomborig, Zentától Jászberé-
nyig.6  

Nyomdászunkat — Dietrich Gyula szavai szerint — Szabadkán „vígke-
délyű, vendégszerető, szerény és becsületes embernek tartották". 7  Az 1850-
es években történt vele egy érdekes eset, amelyet Grosschmid Gábor így 
mesél el: „Vett Heckenast Gusztáv könyvnyomdájából Budapesten egy kise-
lejtezett gyorssajtót, de csakhamar túladott rajta, mivelhogy igen gyorsan 
készültek el azon a megrendelt munkák, emberei pedig azután tétlenül 
állottak, így ismét kézisajtóján dolgoztatott élete végéig." 

Bittermann Károly negyedszázadon át (1844-1869) nyomdászkodott 
Szabadkán. Rövid betegség után, 1869. május 29-én hunyt el, 64 éves korá-
ban. 9  A céget előbb özvegye, majd fia, Andor és József vezette. 10  Nyomdája 
1907-ig működött. 11  

Úttörő  munkásságáért Bttermann Károlyt külön hely illeti meg a vajda-
sági nyomdászat történetében. Hiszen neki ugyanaz a szerep jutott Bácská-
ban, mint kortársának, Pleitznak Bánátban. Mindketten kiváló szakemberek 
voltak, de nemcsak azok, hanem szellemi úttör őink is, akiknek pártfogása, 
gyámolítása számos irodalmi művet hívott életre. Bittermann munkáját, 
életművét értékelve Novák Lászlónak adhatunk igazat, aki szerint „sokol-
dalú tevékenységével s kitűnő  karakterével nagy becsületet szerzett a nyom-
dász névnek". 12  

JEGYZETEK 

A nyomda beindítása (1844-1847) 

Firtinger Károly: Ötven esztend ő ... Budapest, 1900. 83. 
Uo. 
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Grosschmid Gábor: i. m. Ezt az anekdotát jegyzi még Firtinger Károly, Fitz 
József és Dietrich Gyula. 

Grosschmid Gábor: i. m. 
Dietrich Gyula: i. m. 
Uo. 
Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Baši ć  Palković : Szabadka bibliográ-

fiája. I. füzet. Szabadka, 1988.23-57. 
S. Uo. 

Uo. 
Dietrich Gyula: i. m. 
Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Baši č  Palković : i. m. 
Firtinger Károly: i. m. 83. 
Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Baši ć  Palković: i. m. 
Uo. 

15.7. A. 65/pol. 1845. (Történelmi Levéltár, Szabadka) 
Uo. 
Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Baši ć  Palković: i. m. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 1847. Fasc. 4. 198-199. 

csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 
Uo. 
12. B. 148/pol. 1847. (Történelmi Levéltár, Szabadka) 
Uo. 
Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 1847. Fasc. 4. 198-199. 

csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
Dietrich Gyula: i. m. 
Stevan Vasiljević : Znameniti Somborci. Novi Sad,1989.76. 

Bittermann Károly 1848-1849 -ben 

Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Baši ć  Palković : i. m 
Dietrich Gyula: i. m. 
Grosschmid Gábor: i. m. 
Uo. 
Fitz József: A magyar nyomdászat 1848/49 -ben. Budapest,1948. 199. 
Š emaljska uprava za srpsko vojvodstvo i tamiški Banat (Az 1079. számú, 1851. 

február 11-i dokumentum). (Vajdasági Levéltár, Újvidék) 
Lásd ugyanott az 1.107. számú okmányt 
Lásd ugyanott az 1.1079. számú okmányt. 
Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Baši ć  Palković: i. m. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
Magyar László: Az első  szabadkai lap nyomában. Magyar Szó, Kilátó, 1979. 

november 10. 
Uo. 
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Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. Szabadka, 1886. I.425. 
Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Baši ć  Palkovicć: i. m. 
Uo. 
V. Busa Margit Magyar sajtóbíbliográfta 1705-1849. Budapest, 1986. I. 140. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
E nyomtatványt - több másikkal együtt - Bachich Mihály szabadkai „f ő  bíró" 

küldte el 1848. április 5-én a helytartótanácsnak Ezek „Bittermann Károly által sajtó 
alul kibocsájtott többnyire hirdetmények és felszólítások" voltak Helytartótanácsi 
Levéltár, Könyvvizsgálati osztály. 1848. Fasc., 4. 203. csomó. (Országos Levéltár, 
Budapest) 

Uo. 
E nyomtatványt is - több másikkal együtt - Bachich Mihály küldte fel a 

helytartótanácsnak 1848. április 14-én Noha nincs rajta feltüntetve Bittermann neve, 
Bachich levelében pontosítja, hogy ott készült. 

Uo. 
Uo. 
Uo. 
Aprónyomtatvány-gyűjtemény (štampati). 63. sz. doboz. (Vajdasági Levéltár, 

Újvidék) 
Uo. 
R-32; 1848/49-es  nyomtatványok darabjegyzéke. 15. csomó. (Országos Levél 

tár, Budapest) 
Aprónyomtatvány-gyűjtemény (štampati). 63. sz. doboz. (Vajdasági Levéltár, 

Újvidék) 
Uo. 
Uo. 
R-32; 1848/49-es  nyomtatványok darabjegyzéke. 17. csomó (Országos Levél-

tár Budapest) 
Uo. 
Uo. 
Aprónyomtatvány-gyűjtemény (štampati). 63. sz. doboz. (Vajdasági Levéltár, 

Újvidék) 

A cég további sorsa 

Dietrich Gyula: i. m. 
Stevan Vasiljević: L m. 
Uo. 
Dietrich Gyula: L m. 
Firtinger Károly: Amagyarállamnyomdászat-történelmi térképe. Budapest, 18%. 13. 
Emlékkönyv a magyarországi nyomdai termékek 1878. évi kiáállitásáról. (Szerkesz-

tette: Bendtner József) Budapest, 1878.75-79. 
Dietrich Gyula: L m. 
Grosschmid Gábor: L m. 
Firtinger Károly: Hazonk könyvnyomtatói Hunyadi Mátyás korától 1848/49-ig. 

Grafikai Szemle, 1893.6. sz. 99. 
Dietrich Gyula: L m. 
Uo. 
Novák László: A nyomdászat története. Budapest, 1928. V. k 74. 
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HERCEG JÁNOS 
„ 

KITEKINTO 
NAPLÓJEGYZETEK 116. 

Olvasom, milyen nagy izgalmat váltott ki Oroszországban az idén az irodal-
mi díjak kiosztása. Egy id őre háttérbe is szorította Jelcin és Zsirinovszkij 
politikai párbaját, mintha az irodalom egyszerre fontosabb lett volna min-
dennél. Persze, ez is új dolog, mert hogy Puskin vagy Dosztojevszkij díjat 
kapott volna, arról semmijei sem árulkodik az irodalomtörténetben. Bünte-
tést, azt igen, azt az állando figyelem és ellenőrzés bőven osztogatta. Sztálin 
idejében meg pláne szigorú ellen őrzésnek volt kitéve a költők és elbeszélők 
népes tábora, úgyhogy olyan jámbor literátor, amilyen Iszaak Babel volt a 
maga odesszai történeteivel meg Bugyonnij tábornok seregének dicséreté-
vel, ugyancsak lágerben lelte halálát, amikor a gyanú árnyékban hagyta 
szegényt. Most meg se szeri, se száma a különféle irodalmi díjaknak. Köztük 
egy nemzetközi, talán dollárban kifejezett elismeréssel is, az angol Bookep 
díj. A legtöbb írónak ez volt az álma, a rengeteg díj és talmi elismerés között, 
ezzel is nyomatékosan kifejezve a korszakváltást az orosz birodalomban. 
Nem is azért, mintha ez sokkal többet érne, mint az inflációban értékével 
mélyen alászállt rubel, de mintha ezzel a nagyvilág üzenete szólna bele az 
orosz irodalom életébe. Pedig ennek a „Booker"-nek minden költészeten túl 
nyers üzleti érdek a teremt ője, lévén egy élelmiszerkonszern a ködös Albi- 
onban. Állítólag nem is az összeg nagysága az elbűvölő, hanem az idegenség 
varázsa. Mert különben sokféle írodalmi díjat osztanak Oroszországban, van, amit 
utána dobnak az alkotóknak, mint legutóbb Radovan Karadžićnaka Solohov-dí-
jat, amit a kutya sem ugatott meg, csak itthon részesült hangos kísérő  zenéjében 
az itteni politikai propagandának Mintha legalábbis Tolsztoj egész hazájának 
népe hajtott volna fejet a boszniai költ ő  zsenialitása előtt Talán már azért is, mert 
a gyerekversekért nemigen osztanak díjakat De Amicisnekis megkellett eléged-
nie a máig tartó világsikerrel, amit A szív című  alkotása váltott ki az ifjúsági 
irodalomban. A boszniai népvezér azonban az általános figyelem központjába 
került, legalább nálunk azzal, hogy elment Moszkvába átvenni a Solohov-díjat 
Itthon a kutya sem ugatta meg költői produkcióját, Moszkvában meg egész 
koszorút érdemelt ki. Irodalmi körökben ugyan aligha keltett feltűnést ott sem, 
pedig ezen a „Booker"-en kívül is tömegével osztogatták az irodalmi díjakat 
Eppen csak Solohov-díj nem szerepel a sok felsorolt orosz díj között Így a Triumf 
nevű  is kemény húszezer dollárral. Meg a Puskin-díj negyvenezerrel, amellyel 
Andrej Bitovot koszorúzták meg, aki az orosz PEN elnöke Az általános izgalmat 
kiváltó nemzedék-probléma ezúttal is hangosan figyelmeztetett a tényre, hogy a 
díjazottak, az egyetlen Bella Ahmadolinán kívül, mind a korosabb alkotókhoz 
tartoznak Azok, akik nem készen kapták az új rendszert, meg kellett küzdeniük 
érte a nehéz időkben tanúsítottmagatartásukkal, olykor legalább ahallgatásukkal, 
illetve elhallgattatásukkal is. Mint Makanyin azAsztal, abrosszal leterítveés palackkal 
a közepén című  alkotásával, ami már magában is új kifejezési formát sejtet a mai 
orosz irodalomban ezzel a groteszk címmel is elfeledtetve a sztálini időket 



Régi, nagy adósságot törelesztek, amikor most Major Máté Bajáról szóló 
könyvéről írok, ha nem is kritikai méltatást, ahogy megérdemelné, csupán 
kiegészítést az etnográfiai természet ű  fejezetekhez. Már a szomszédság 
nevében is, ahogy mostanában időnként átnézünk egymáshoz. A közös 
történelmi múlt megannyi megnyilvánulását is figyelembe véve, mintha 
nemis lenne elválasztó az utóbbi id őben oly tömegesen megszállt országha-
tár. Major Máté nem volt literátor, építész volt, s mint ilyen nagy megbecsü-
lést vívott ki magának a magyar közéletben. Ezen a gyerekkoráról szóló 
könyvéről kívül talán nem is írt mást. Ebben azonban apró részletekig 
kiterjedő  emlékeit idézte vissza szül ővárosáról, Bajáról, tökéletes életrajzát 
adta a városnak s népének, amelyben helyi színek és szokások egészen 
egyéni módon nyilvánultak meg. A couleur locale, amit a maga idejében 
Szenteleky Kornél igyekezett jellegzetességével az itteni szellemi életben 
megalapozni, Major Máté könyvében magától értetődő  természetes formát 
kap. A délszláv és német hatás, az általános formákon kívül, mint életvitel 
nyilvánult meg, s jellegzetes szavakban is kifejezésre jutott. A „kókica", a 
„beigli" ezer más jövevényszóval honosodott meg, s maradt talán máig 
otthonosan a város, illetve a vidék használatában, úgyhogy ez a jellegzetes-
ség megkülönböztette minden más magyar vidékt ől. Kivéve Zombort, s 
azzal együtt az egész bácskaiságot. Aligha csupán földrajzi közelségével, 
sokkal inkább településtörténetének azonossága folytán. Éppen csak nem 
jutott odaát kifejezésre a szellemi életben, minthogy az nemis volt magányá-
nak megkülönböztető  jellegzetessége. Szüksége se volt rá, hiszen az egész 
országhoz való tartozása legfeljebb a folklór és a tárgyi néprajz esetenkénti 
rögzítésében juttatta kifejezésre a helyi színeket és jellegzetességeket. Ná-
lunk Szenteleky éppen a megkülönböztetést tartotta fontosnak ápolni, hi-
szen a magyarságnak itt az első  világháború után önálló életre kellett beren-
dezkednie a maga külön nyelvével és történelmi múltjával is talán. Major 
Máté könyvében nincsenek irodalmi reminiszcenciák, az ő  emlékei a valóság 
egyszerű  tényének formái között jelennek meg, minthogy Baja nem kény-
szerült külön szellemi életre berendezkedni. Viszont a bajai származású 
Joakim Vujić  talán szándéka ellenére vitte a drámáiban Kragujevacig a 
szülőföld hatását, ahogy a korabeli kritika megállapította. Amiként Veljko 
Petrović  sem tudott holtáig megszabadulni zombori emlékeinek sajátos 
terhétől, hogy ne mondjam áldásától. S a népdal is fel-felhangzott sokáig 
nemcsak Baján, Zomborban is, mint egy külön világ vidám üzenetével: „Od 
Muhača do Baje, nigde lada ne staje..." Persze Major Máté emlékei nem 
térnek ki magyarázótag a folklórnak ilyen részleteire. Ő  megelégszik külö-
nös szépségükkel, s így csupán a magamfajta olvasót késztetik elkalandozás-
ra. Baja város múzeumának kitűnő  szakemberei, mindenekel őtt Solymosi 
Ede, alaposan feldolgozták ami a város és a vidék egyéniségére jellemz ő  
maradt. Eppen csak nem mentek utána eredetét is megmagyarázni, mint én 
ebben az olvasói kitérésemben a közös rokon vonásokat felismerve és kö-
vetve, amelyek persze megsápadnak, elmerülnek az id őben, s felidézésük 
csak a magamfajta olvasóra hatnak megbabonázón. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

NOVEMBERI ÉS DECEMBERI ÉLETRAJZI KALAUZ 

GERECZE PÉTER 
(Dés, 1856. május 23. — Pestújhely, 1914. november 2.) 

Az utókor elsősorban régészként, művészettörténészként tartja szá-
mon, de a múlt értékeinek feltárása és értékelése mellett, a M űemlékek 
Országos Bizottsága tagjaként, rendkívüli fontos alapozó munkát végzett a 
műemlékek nyilvántartása, a m űemléki topográfia terén is. Így 1899-ben 
elkészítette „Magyarország eddig ismert műemlékeinek jegyzékét", majd 
többedmagával részt vett az ország valamennyi vármegyéjében található 
műemlékek leltárszerű  leírásában, törzskönyvének elkészítésében, ezt kö-
vetően pedig összegezésképpen, 1905-ben összeállította „A MOB Rajztárá-
nak jegyzékét", „Magyarország régi faliképeinek jegyzékét" és „A m űemlé-
kek helyrajzi jegyzékét és irodalmát". 

Rajztári jegyzéke a századelő  legpontosabb és legteljesebb dokumentu-
ma a több ezer műemléki rajzról és fényképről. Ennek az utóbbinak, a 
fotográfiának ő  maga is nagy híve volt, a múlt század kilencvenes éveit ől 
kezdve nemcsak szóban és rajzban örökítette meg a középkori építészeti 
emlékeket, hanem üveglemezen is. A több mint 500 üvegnegatívból és 
pozitívmásolatból álló hagyatékából az Országos M űemlékvédelmi Hivatal 
1993-ban kiállítást rendezett, a katalógusban pedig közzétette fényképeit az 
Árpád-házi királyok idején emelt építészeti emlékekr ől (Bakó Zsuzsanna: 
Gerecze Péter fényképhagyatéka. 1993). 

Gerecze Péter, szegény sorsú diák lévén, csak közösségi támogatással 
fejezhette be tanulmányait. A hagyatékban található életrajz szerint „... a 
középiskola alsóbb osztályait néhai Fogarasy Mihály erdélyi püspök költsé-
gén Szamos-Újvárt, a fels őbb osztályokat pedig az erdélyi római kath. sta-
tustól nyert alapítványokon, mint a Kolozsvári szt. József-finövel őintézet 
növendéke, az ottani róm. kath. lyceumban végezte... Felső  tanulmányait, 
hasonlóan a középiskolaiakhoz, részben mint a nevezett finövel őintézet 
növendéke, részben pedig két évig élvezett 300 fitos állami ösztöndíj mellett 
végezte". Később is, középiskolai tanárként, több külföldi tanulmányutat 
tett állami támogatással. 

Gerecze Péter az előlegezett bizalmat a kés őbbiekben rendhagyó mun-
kásságával igazolta: a befektetés busásan megtérült — a már említett úttör ő  
tervékenysége mellett — önálló tanulmányaival, m űvészeti cikkeivel, köny-
veivel (A pécsi székesegyház, 1893; A pécsi székesegyház egykori oltársátra és 
szobrászati maradványai, 1897; Szt. Simeon ezüst koporsója Zárában. Archeológiai 
Közlemények, 1895; Szobrászati emlékek Magyarországon. 1898. 

Vajdaság művészettörténetébe is kitörölhetetlenül beírta nevét: az 1896-
ban, a Törökbecse közelében végzett ásatásai során ő  tárta fel „a padlókő  
gyanánt alkalmazott" aracsi követ, amelynek els ő  leírását is ő  adta meg egy 
1896-ban keltezett levelében (Vajdasági Levéltár, Újvidék). E mellett csaknem 
húsz kiváló fényképet is készített a középkori Pusztatemplomról, Vajdaság 
legrégibb építészeti emlékér ől. Ezeknek nagyméretű, 18x 24 cm-es üveglap- 
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jait a budapesti Országos Műemlékvédelmi Hivatal Fotógy űjteményében 
őrzik, a Gerecze-féle hagyatékban. 

Gerecze Péter tisztában volt a Pusztatemplom m űvelődéstörténeti je-
lentőségével, s ezért az imént emlegett, Karátsonyi Andorhoz címzett leve-
lében — az aracsi részek az ő  uradalmához tartoztak — sürgette a további 
ásatásokat, a romtemplom megőrzésére és védelmére tett javaslatokat, de 
rámutatott arra is, hogy a hozzávezető  út építése, a terület fásítása, él ősö-
vénnyel való körülkerítése a Pusztatemplomot „az egész környék legszebb 
és legérdekesebb kirándulóhelyévé tenné". Majd így folytatta: „Igaz, hogy 
eme munkálatok némi áldozatot kívánnak, de Méltóságod el őtt említenem 
sem kell, hogy hazánknak éppen azon a vidékén nemzeti életünk fonala 
sokszor végképp megszakadván, ilyen nevezetes műemlékeknek épségben 
tartása és ezáltal a hazafias és históriai öntudat felkeltése és ápolása ott 
kívánatosabb, mint bárhol az országban, s ennél fogva meg is érdemel némi 
áldozatot!" 

Azóta száz év múlt el, az ásatások és a műemlékvédelem terén volt némi 
eredmény, de a Pusztatemplom megközelítése ugyanolyan körülményes, 
mint akkor volt, s a „históriai öntudat felkeltése és ápolása" terén is sok 
kívánnivaló van. 

CSUPOR GYULA 
(Baja, 1839. november 24. — Zombor, 1900, szeptember 5.) 

A más fafajtákhoz képest silányabb min őségű  fűzfa számos szókapcso-
latban az értéktelenség és a hiábavalóság kifejez őjeként szerepel. A gyenge 
vitézre mondják, hogy fűzfakatona, a rossz tanulóra, hogy f űzfadiák, a 
keserű-savanykás almára, hogy fűzfaalma, de a legismertebb és a legtöbb-
ször alkalmazott összetétel alighanem mégis a fűzfapoéta, talán azért is, mert 
az írótársak rajtuk köszörülik, legtöbbször jogosan, tollukat. 

Nálunk ennek az írótípusnak egyikmegtestesítője a múlt században élő  
és „alkotó" Csupor Gyula volt, aki ugyan jó néhány könyvet adott ki 
(Megbukott a mama!, regény, Zombor, 1868; Hullámok, vegyes művek, Óbecse, 
1883; Tíz év után, költemények, Németpalánka, 1889; Verőfényes napok, elbe-
szélések és rajzok, Németpalánka, 1893; Felhők, vegyes művek, Zenta, 1897), 
de teljesen kihullott a köztudatból, azaz be sem került a lexikonokba (csupán 
Szinnyei jegyzi), s még a regionális irodalomtörténetek sem említik a nevét. 

Apja, a bajai férfiszabó nem kis erőfeszítéssel taníttatta ki. Jogi tanul-
mányainak befejezése után, 1861-ben szül ővárosában aljegyző  és gimnáziu-
mi irodalomtanár, majd — miután 1864-ben ügyvédi oklevelet szerzett —
főjegyző  lett Baján. Egy sikertelen házassági kísérlet után, 1872-ben Óbecsé-
re költözött, ahol ügyvédi irodát nyitott. Itt találkozott az ugyancsak bajai 
származású Szulik Józseffel, a papkölt ővel, aki érdeklődését a prózáról a 
poézisre terelte, egy korabeli megfogalmazás szerint „lírikussá feledhetetlen, 
kedves gyermekkori barátjának és földijének, Szulik József prépost-plébá-
nos költői keble alakította át". 

Becsén élettársat is talált magának, de most sincs szerencséje, mert az 
asszonyka „hitvány álbarát", „kéjsóvárgó asszony", aki hamarosan elhagyta. 
Hűtlenségéről egy másik férfinak írt leveléből értesült, amely — a költő  szavai 
szerint — „Rózsaszín papír volt, aranyos szegéllyel, / Tele van írva tiltott, 
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bűnös szenvedéllyel..." Kiábrándultan hagyta el Becsét és Németpalánkán 
telepedett le, ahol újra megyei szolgálatba lépett. Ott adta ki tíz év ösz-
szegyűjtött költői termését, majd Verőfényes napok címmel újabb műveit is 
csokorba szedte, amelyet így vezetett be: „Elég volt a tömérdek szomorúság-
ból i !.Jclig egyebet sem tudtam, mint / rozoga lantom szakadozó húrjain / 
elzöngicsélni gyászos keserveimet." 

A századvégen visszatért Obecsére, ahol két hetilapot is indított (Ó-Be-
csei Közlöny, 1896-1899; Népbarát, 1899). Az ottan írogató és lapszerkeszt ő  
tanítókkal (Fárbás József, Göndör Ferenc), ügyvédekkel (Grünbaum-Galam-
bos Pál) és orvosokkal (Szászy István) egy sajátságos vidéki m űhelyt alko-
tott, a tollforgatók „becsei körét". 

Századunk első  évében újra Zomborban találjuk a megyei közigazgatás 
egyik főtisztviselőjeként, de néhány hónapra rá eltávozott az él ők sorából. 
A „Szomorúfűz hervadt lombja" című  nóta búsongó melódiája mellett he-
lyezték örök nyugalomra... 

KUZSINSZKY BÁLINT 
(Szabadka, 1864. november 6. - Budapest, 1938. augusztus 23.) 

Az észak-bácskai „poros, boros" nagyvárosban látta meg a napvilágot, 
de Szabadkához nem sok köze volt. Annál több a dél-bánáti Fehértemplom-
hoz, ahová gyógykovács apját áthelyezték az ottani huszárezredhez, s rábíz-
ták lóállományának egészségügyi gondozását. Azok közé tartozott ugyanis, 
akik még 1858 előtt nyertek végbizonylatot a bécsi állatorvosi tanintézetben, 
s ennek folytán az okleveles állatorvosokkal egyenl ő  jogokkal rendelkezett. 

Fehértemplom a múlt század hetvenes éveiben pezsg ő  kisváros volt, 
olyan intézményekkel, amelyeket sok, nálánál nagyobb bácskai és bánáti 
város is megirigyelhetett volna: a huszárezred mellett egy gyalogsági regi-
ment színhelye, de van divizionáriusa, azaz hadosztály-parancsnoksága is, 
továbbá királyi törvényszéke, bányabírósága, járásbírósága, közjegyz ősége, 
borászati intézete, állami kísérleti sz őlészete, folyammérnöki hivatala, se-
lyemtenyésztési felügyel ősége, takarékpénztára, könyvnyomdája, vasútál-
lomása 1854-tői (!), Osztrák-Magyar Bank kirendeltsége és hát persze pol-
gárija, kereskedelmi iskolája, állami f őgimnáziuma. 

Nos, egy ilyen közegben fejezte be elemi és gimnáziumi tanulmányait 
Kuzsinszky Bálint. Diáktársa volt - egy osztállyal fölötte - a verseci Herczeg 
Ferenc, aki temesvári és szegedi tanulóévei után itt fejezte be a gimnázium 
utolsó három osztályát, az érettségivel együtt. Nem tartozott ugyan sz űkebb 
baráti köréhez, de együtt tapsolt vele a diákkarzaton Püspöky Anna prima- 
donnának, együtt jártak önképzőkörbe, ahova Herczeg Ferenc benyújtotta 
1500 hexameterben írt h őskölteményét, s közös igazgatójuk is volta latinta- 
nár Tőreky Gábor személyében, akinek összehasonlíthatatlanul kevesebb 
gondja volt a csendes, visszahúzódó Kuzsinszkyval, mint az ifjú titánnal, 
akiben, saját bevallása szerint, „a koravének félintelligenciáj a fontoskodott". 

Mindketten Pesten folytatták tanulmányaikat, azzal, hogy az egyik az 
irodalom, a másik pedig a tudomány felé tájékozódott. Kuzsinszky Bálint, az 
egyetemi tanulmányok befejezése után, 1887-ben, 24 éves korában a Nemzeti 
Múzeumba került, egy évre rá doktorált és rábízták az aquincumi régészeti 
ásatások vezetését. 1892-ben, 28 évesen egyetemi magántanár, 1899-ben, 35 
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éves korában megalapította az Aquincumi Múzeumot és a Székesf ővárosi 
Múzeumot, 1901-től, 37 évesen az ókori egyetemes történet rendes tanára a 
pesti egyetemen, 1907-t ől akadémikus, 1919-től az Országos Magyar Régé-
szeti Társulat elnöke. 

Kuzsinszky Bálint a magyarországi római kori emlékek egyik legkiemel-
kedőbb kutatója és feltárója volt. Különösen az I. század derekán alapított, 
a 6000 főnyi légió számára épített állandó katonai táborból kifejl ődött Aquin-
cum feltárásával írta be nevét az archeológia történetébe. A pompás római 
város emlékét teljesen betemette az id ő, még a neve is kihullott az emléke-
zetből. A XVIII. században egy régészked ő  kanonok, Schwisner István 
(1738-1818) hívta fel a figyelmet a romokra, s a téglatöredékek feliratából 
kihámozta azt is, hogy a város neve Aquincum volt. Kuzsinszky méltó utóda 
volt, ő  végezte el az els ő  tudományos ásatásokat, eredményeir ől tanul-
mányaiban és könyveiben számolt be (Aquincum és romjai, 1890; A gázgyári 
római fazekasm űhely Aquincumban, 1920, Aquincum, 1934). 

Később, az érem- és régiségtan egyetemi tanáraként a numizmatika 
terén szintén úttör ő  munkát végzett, néhány korai közleményével vidé-
künkhöz is kapcsolódott (A niši éremlelet, 1887; A nagybecskereki éremlelet, 
1897). Ez az utóbbi 81 darab antik érméb ől állt, ezek közül 8-at Sisciában 
(Sisak), 18-at pedig a szerémségi Sirmiumban vertek. 

A két eminens fehértemplomi diák, Kuzsinszky és Herczeg Ferenc csak a 
húszas évek legvégén futott össze, s ettől kezdve nemegyszer adódott alkalom, 
hogy felelevenítsék emlékeiket életüknek egyik legszebb korszakából. 

STADLER AURÉL 
(Győ r, 1894. november 17. — Szabadka, 1973. december 18.) 

A száz évvel ezelőtt született palicsi gyógyszerész és költő  „a polgári 
állásban levő  jobb módú dilettáns írók" közé tartozott, aki anyagi helyzeté-
nél fogva megengedhette magának, hogy a két háború között Szabadkán 
saját kiadásában jelentesse meg versesköteteit (Líra és film, 1934; Az élet két 
arca, 1935; Aforizmák, 1938; Család dicsérete, 1938). Jól menő  patikája volt 
ugyanis, kedvtelésből hódolhatott passziój ának... 

Költeményeivel olykor a hetilapokban jelentkezett — a Hétr ől Hétre 
irodalmi magazinban, a kétnyelv ű  Palički glasnik — Palicsi Újságban —, de a 
folyóiratok hasábjaira csak nehezen tudott betörni: Valójában csak a rövid 
életű, 1923-ban Kanizsán indított Vajdasági Kultúra cím ű  keresztény társa-
dalmi és irodalmi folyóirat közölte verseit. Jóllehet a szerkeszt őség szerint a 
kiadványt „támogatni és terjeszteni minden katolikusnak kötelessége" lett 
volna, ez nem következett be, f őleg a színvonal alatti írások miatt 

A valamivel később induló Kalangyában és a Hídban már nem kapott 
teret. „Stádler Artúr (így!) palicsi gyógyszerész egy naiv kis írást küldött 
nekem... esetleg lehetne a Képes Vasárnapban közölni" — írta Szenteleky 
Kornél 1929-ben Csuka Zoltánnak. Köteteir ől érdemleges kritika csak ritkán 
jelent meg: az „ifjúsági" Hídban Lévay Endre írt róla, a Kalangyában pedig 
Szirmai Károly tört pálcát fölötte. „Nem akadályozhatjuk meg, hogy valaki 
ki ne adja verseit... — írja —, de nekünk mégse közömbös egy-egy gyönge 
verseskötet megjelenése. Nem közömbös mégpedig azért, mert min őségileg 
gyönge, rátukmált könyv még jobban elidegeníti az amúgy sem lelkesed ő  
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közönséget az irodalom pártolásától. Ha aztán érdemesebb tollforgató je-
lentkezik, alig akad valaki, aki könyvét megveszi." (Idézi Csáky S. Piroska: 
Vajdasági magyar könyvek, 1918 -1941 című  bibliográfiájában, Újvidék, 1988) 

Az elmarasztalt költő  1941-1944 között a nemzetieskedés hullámain, a 
„dicső  kormányzói pár" tömjénezése közben újra szárnyat kapott, s egymás 
után jelentette mneg köteteit, zömmel Szabadkán (Csend, béke, fény, 1942; 
Csak egy csoda maradt, Sopron, 1942; Tiszta szó, 1943; Eszmény és erkölcs, 
1943;20Az alázat könyve, 1944; Halk tájak lelke, 1944). 

Az elismerés és a befogadás azonban ezúttal is elmaradt, s tart napjain-
kig, mivelhogy az irodalomtörténet nem vett róla tudomást. Kortársai sem 
emlegetik, egyedül Majtényi Mihály emlékezik róla a „patikus írókról" 
csevegve. ,,... Vagy hat verseskötete hirdeti olthatatlan szerelmét az írott szó 
iránt" — írja. (Szikra és hamu, 1963). 

A második világháború után csak egy vékony antológiában jelent meg 
Csépe Imrével, Kopeczky Lászlóval, Sebestyén Mátyással, Urbán Jánossal és 
Zákány Antallal (Kalászok. Kultúregyesületek Szövetsége, Szabadka, 1951). 

Saját megfogalmazása szerint a „csendes magasságok és fényteli tengeri 
vándorlások" költője volt, aki „tudja a hétköznapok csendjét érteni". Való-
jában vallásos szellemű  költeményeket faragott gyermeteg felfogásban, s a 
természet szépségeit írta le lelkendez ő  sorokban adriai, szlovéniai és szerém-
ségi barangolásainak benyomásai alapján. 

Stadler Aurél megírta Palics történetét (1912-t ől élt a fürdőtelepen) és a 
szabadkai gyógyszertárak történetét is, több száz oldalon. Sajnos ezek ki-
adatlanok maradtak, a Városi Könyvtárban várják a jobb napokat. 

TUBERO LAJOS 
(Raguza, 1459. december 11. — Raguza, 1527. június ?) 

A középkori városállam egyik híres patríciuscsaládjának, a Cervinusok-
nak sarja volt, úgyhogy a valódi neve Ludovicus Cervinus (más források 
szerint Cervarius, Cervio). Társadalmi helyzetéb ől kifolyólag a lehető  leg-
jobb nevelésben részesült: középiskolai tanulmányait szül ővárosában, a 
bencések gimnáziumában fejezte be, majd a firenzei egyetemen tanult, a 
párizsin pedig diplomált. Itt vette fel a Tubero nevet, mintegy jelezve ezzel 
testi fogyatékosságát, a púposságot. 

1484-ben tért vissza az ódon város falai közé, ahol származásánál és 
tanultságánál fogva minden ajtó nyitva állt el őtte. Fényes pálya várta, 
megnősült, de házassága csakhamar zátonyra futott: hitvestársa apáca lett, 
ő  pedig belépett a bencés rendbe. 1502-ben a Meleda-szigeti (Mljet) Szent 
Jakabról elnevezett zárda apátja lett. A hatalmas gazdasági épületekkel, nagy 
pincékkel ellátott, később az erős falakkal megerősített kolostori teret egy 
kétemeletes, reneszánsz stílusban épített épülettel egészítették ki, amelynek 
nagy színházterme és könyvtárszobája is volt. 

Ludovicus Tubero azok közé a dalmát humanisták és történetírók közé 
tartozott, akik Velence hatalmától félve tartós szálakkal köt ődtek a közép-
kori Magyarországhoz, mivelhogy az Adriának ez a Dubrovniktól Zadarig 
terjedő  része formálisan is, több-kevesebb ideig a magyar birodalomhoz 
tartozott. A magyar történelemtudomány Tubero Lajos néven ismeri. Bél 
Mátyás még azt tartotta, hogy „a magyar történetírók közt senki sincs, aki 

813 



külömb lenne nálánál", később azonban már kritikusabban ítélték meg 
munkásságát. 

Könyvei csak halála után jelentek meg Firenzében, Frankfurtban, Bécs-
ben és Raguzában. Ezekben a közvetlen török veszélyt írta le, a magyaror-
szági helyzetről adott fontos értesüléseket az ottani forrásokra támaszkodva, 
így a kalocsai érsekség és a bácsi f őesperesség irattárára. Személyes össze-
köttetésben állt Frangepán Gergely érsekkel, Bánffy Bernát bácsi f őesperes-
sel, Beriszló Péter kalocsai kanonokkal. Fontos tényeket örökített meg a 
Dózsa-féle parasztlázadásról, nem titkolt felháborodással festette le az akko-
ri egyházi és világi állapotokat. Így az ő  feljegyzésében maradt fenn a híres 
„ceglédi beszéd", amelyet Dózsa Györgynek tulajdonítanak, bár való-
színűbb, hogy egy olyan írott dokumentumról van szó, amelyben L őrinc 
pap, a mozgalom eszmei vezére fogalmazza meg a parasztforradalom indí-
tékait és célkitűzéseit „Nemis a természet, de igaztalan szerencse és emberi 
kapzsiság teremtette a szolgaságot, nincs is nagyobb emberi b űn, mintha 
emberek, hatalmukkal visszaélve, kegyetlenül, durván szolgaságban tartják 
önnön nemzetük tagjait" — ez áll egyebek közt a Tubero által feljegyzett 
„ceglédi beszédben". 

Munkáiban rengeteg adat található Dalmáciáról, Raguza múltjáról és jele-
néről, de munkásságának van még egy jellegzetes vonása: nála jelentkezik 
elsőnek az a felfogás, hogy a délszlávok egy nemzetet alkotnak „... Fajszeretete 
oly erős, hogy a szlávságirányában néhol kedvez ően elfogultnak látszik"—írják 
róla az utókor figyelmesebb olvasói közül többen is, hozzáf űzve azt is, hogy 
„Szvatopluk nagy-morva birodalmának eltűnését is az éledő  nacionalizmus 
bánatával figyelte". Eszméit Pavao Ritter Vitezovi ć, az illirizmus szülőatyja 
újraélesztette, Ljudevit Gaj pedig továbbfejlesztette, mégpedig a Habsburgok 
támogatásával, mivel az illirizmusban látták a magyar reformmozgalom poten-
ciális ellenlábasát 

így lett a középkori történész a múlt századi illirizmus, a pánszlávizmus 
egyik ágának előfutára. 

Tusnek Ottilia 
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ALKOTÓM ŰHELY  

BARÁCIUS ZOLTÁN 

MEGKÉSETT REKVIEM 
SZÍNHÁZTÖRTÉNETÜNK MÚLTJÁBÓL 

MAGYAR SZÍNHÁZ A BEGA-PARTJÁN 

Levélféle a múltból 

Elöljáróban hitünkről szeretnék szólni, mert művelődési dolgozóink egyko-
ron tudtak és akartak hinni, s még csak•meg sem kérdezték, hogy meddig hihet 
az ember, kiben és miben. A társadalomban, önmagában, társaiban — magyarságá-
ban? Hitének volt mélysége is, elegend ő  ahhoz, hogy megtartsa az életben, ebben 
a megnyomorított világban, amelyben élni kényszerültünk/kényszerülünk ma is. 
Színészek, rendezők, statiszták, műszaki személyzet, néz ők nem akarták, hogy 
bármi is „úgy maradjon", ahogyan mások, ellenségeink eltervezték Dolgoztak 
erkölcsi és etikai angazsáltsággal megérezvén, hogy mi a színház feladata, vállalt 
hivatása, s megpróbálta megtartani auditóriumát, új nézőkre is szert akart tenni. 

Nem a színházból — mert valamennyien színtiszta amat őrök voltak —, 
hanem a színházért éltek azok a lelkes, áldozatkész, a munkát minden 
pillanatban igenlő  színjátszók, akik már akkor, a régmúltban megérezték, 
hogy nálunk, ebben az országban, ahol oly sok embert hallgattattak el, sokkal 
többről van szó; lehet szó a művészet és a társadalom szempontjából egyaránt, 
mint egyszerű  amatőr mozgalomról, egy-egy előadásról vagy rendezvényről. 
Ma azt mondjuk, hogy az amat őr mozgalomra (is) szükség mutatkozik, mert 
színészutánpótlást nevel(het), de a világháborút követ ő  években, amikor a 
vajdasági magyarság elszakadt az anyaországtól, az anyanyelvünket óvta, véd-
te, adta át sértetlenül az újabb és újabb nemzedékeknek. 

Az amatőr művészeti tevékenységek tehát társadalmi szerepükkel min-
dig túlmutattak közvetlen hatásukon. A szerepl ők társadalmi szerepet vál-
laltak, megtalálták a színpadon vagy a próbateremben a maguk közösségét. 
Ennek közvetlen és közvetett hatása akkor is jelentős, ha magában a művészi 
gyakorlatban egy-egy el őadás, előadott mű  esztétikailag nem volt, nem 
lehetet mindig magasrend ű, ha a rendező/színész nem akarta vagy nem 
tudta újraértelmezni a színházkultúrát s nem tagadta meg a hagyományos 
történési struktúrát, nem „bontott formát". 

A vajdasági magyar amatőr mozgalomnak voltak hanyatlási és virágzási 
szakaszai. A színháznak volt természetesen a legnagyobb vonzerej. A to-
vábbhaladás útja mindenki el őtt nyitott volt. „Fészekrakásnak" nevezhet ő  
mindaz, ami a múltban történt, mert az ötvenes évek magyar nyelv ű  színhá-
zait a második világháborút követő  években, a múltban alapozták meg 
Juhász Ferencék és Nyáray Rezsőék, valamint azok a szerepl ők, akik már a 
harmincas években — értékgonddal vagy értékvesztéssel, mindegy —, akár 
egy kabarétréfa szintjén, vállalták a missziót, igen, a missziót, mert nálunk 
nem öncélú nemzeti pántlikában tetszelegtek a m űvelődési dolgozók, de 
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tudták, hogy most és akkor a magyarságért tenni kellett valamit. „Valami" 
született a színpadon, s ez a „valami" felhívta magára a recenzensek figyel-
mét. Az ötvenes években, amikor Zrenjaninban és Zomborban is megszüle-
tett a vajdasági magyar színház — Szabadkán 1945-t ől, Topolyán 1949-től már 
működött magyar tagozat —, már visszafogottabb volt a lelkesedés. 

Nehéz volt az út odáig— a lobogásig és az elhallgattatásig. Zrenjaninban 
és Zomborban azonos vérmérséklet ű  öregek persze nem teremthettek „ar-
culatot", modell, példakép nem létezett, de a régmúltból el őkotort plakátok, 
fényképek, dokumentumok arról tanúskodnak, hogy múltunk események-
ben gazdagabb volt, mint a sivár jelen, sajnos. De akkor pénz helyett szín-
házról beszéltek. 

Habostorta-szemlélet 

Az úgynevezett deklamáló stílus, évtizedeiben, a habostorta-szemlélet 
hagyományát őrizve, a második világháborút követ ő  években — és még 
sokáig — színművek, bohózatok, vígjátékok, operettek, népszínm űvek, rit-
kábban drámák műsorra tűzésével a volt Torontál vármegyében a m űked-
velők a nézők ovációjától kísérve mutatták be, valósították meg programju-
kat. A szerb színházak színpadain vagy a m űvelődési egyesületek rozoga 
pódiumán sokáig csak a dalitársulatok vendégszerepelhettek, ám sok he-
lyütt a magyarok az új hazában is rátaláltak a rivaldára, s az új országban 
nem akartak gyorsan, fájdalommentesen széttagozódni, elsüllyedni az ol-
vasztókohóban. Céltudatosan szervezték meg az els ő  megmozdulásokat, 
előadásokat s az önképz őköri estéken megteremtették a lehet őséget valami 
többre, szebbre. Az el ődök vitális mozgalmat csiholtak életre. Számukra csak 
„ár" létezett, az apályról nem akartak tudni. Biztonságos utat választottak 
ugyan, de sok-sok kockázatot rejt őt, mert a hatalom nem nézte jó szemmel 
a magyarság mozgolódását, még akkor sem, ha a színpadon Hacsek és Sajó 
beszélgetett egymással. M űvelődéspolitikai kérdések konkrét színházi 
problémák talaján nem vet ődtek fel mégsem, egyetlenegy el őadást sem 
tiltattak le, s a rendszer emberei azon a véleményen voltak, hogy egy 
bohózat bemutatása még nem jelenthet elszakadást vagy elszakadási óhajt. 

Dr. Várady Imre, az akkori Petrovgrad magyarságának nagyra becsült 
vezetője, a város volt nemzetgy ű lési képviselője, szenátora, Marton Andor, 
a Magyar Közművelődési Egyesület igazgatója, Kovách István prelátus, 
apostoli adminisztrátor, dr. Báthory Endre orvos, Szabó Zoltán református 
lelkész, Mara Jenő  lapszerkesztő, Bajjer Lajos, dr. Borsodi Lajos, dr. Várady 
Imréné, Szalay Józsefné tiszteletesasszony, Szabó Zoltánné református tisz-
teletesasszony, özv. Bencze Miksáné, a N őegylet elnökn ője, özv. Hammerl 
Miklósné és a többik a bánáti és nemcsak a bánáti magyarság szociális 
problémáit, problémáinak egy részét sikerrel oldották meg s támogatói 
voltak a kulturális mozgalmaknak is. A szellemi élet rugói voltak, segítségük 
nélkül — ahogyan mondani szokás — egy deszkát sem lehetet odább helyezni. 
Lankadatlan lelkesedéssel irányították a m űkedvelőket s érvényesítették a 
ma is időszerű  jelszót: Egy mindenkiért, mindenki egyért! 

• Dr. Várady Imre szövegéb ől (1940): 
„Minden nemzet szellemi életének nagy ható er őssége: hagyományainak 

tisztelete. Az egybegyűjtött hagyományok egymásutánja a haladás legbizto- 
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sabb fokmérője. A hagyományok szorgos gyűjtése igaz kultúreselekedet. A 
ma kifejtett kultúrmunkája a jöv ő  nemzedéknél már kultúrhagyománnyá 
finomul. 

Minden népcsoport, minden nemzet a legbüszkébb arra, amit külön 
egyéniségéből, külön sajátosságából az összemberi haladásnak nyújthat. 

Ily közönséges nemzeti büszkeség jogosult mindenkinél. Jogosult a 
magyarságnál is. Mert éreznünk kell, hogy a magyar faj géniusza is az 
irodalom, zene, művészet s a kultúra minden irányú megnyilvánulásában az 
örök igaz, örök szép minden változatában szintén nyújtott maradandó 
értékeket a nagy világösszeségnek..." 

(Ma is elhangozhatna valahol a programbeszéd.) 

Diákos, vásári lendülettel 

juhász Ferenc árnyéka átnyúlt a holnapba, az 1953-as mából a múltba. 
Mindenütt jelen volt, s mindenütt — ha nem is az erőszakos változtatás árán 
— szembenézett a nehézségekkel, megpróbálta leegyszer űsíteni a dolgokat. 
Mit vállalt, mit másított meg, nehéz ma megmondani, mert magánéletébe, 
titkos terveibe nem nézhettünk bele. Számára azonban mindig a SZÍNHÁZ 
volt a legfontosabb, a magyar színház persze. 

Megteremtője volt a magyar színjátszásnak Az államalakulás után azonnal 
munkához látott Vezeője volta Magyar Közművelődési Egyesületrendezőbizott-
ságának, a jótékony Nőegylet tikára Az első  években megalakította a Renaissance 
Kört, majd a híres Ady Tusaságot, amely az els ő  színjátszó együttest adta, aktívan 
rész vett számos vidéki fiókegyesület megszervezésében. Felolvasásokat, el őadá-
sokat tartott és időben gondoskodott a visszavonuló műkedvelők helyébe lépő  új 
tagokról. Ő  volt a legképzettebbb színházi rendez ő  és szervező. Nagyon tehetsé-
ges embernek tartották a hatalom olyan egyénnek, akinek minden lépése, min-
den megmozdulása gyanús. (A továbbiakban még sok szó esik majd róla) 

Nem hallgathatjuk el Nyáray Rezs ő  érdemeit sem. A színész és rendez ő  
a magyar műkedvelő  mozgalom nagy, népszerű  egyénisége volt. Hitatásos 
színészként Magyarország úgyszólván valamennyi színházában szerepelt, 
dalitársulatokban persze, de leginkább vidéki színpadokon aratott sikert, a 
leggyakrabban vígjátékokban és népszínművekben. 1923-ban hazatért Becs-
kerekre, és azonnal átvette a szerepkönyvet, amelyet a kezébe nyomtak 
Gyakran gondozta az Ady Társaság el őadásait, de nem utasította el a M űked-
velők Színházának, a Magyar Közm űvelődési Egyesületnek és a Nőegylet-
nek a meghívását sem. A vérbeli komikus száznál több darabban szerepelt 
és ugyanennyit rendezett. Vidékre is ellátogatott, szívesen segítve azokon, 
akik először érezték magukat hivatottnak arra, hogy a színpadon bizony-
gassák tehetségüket. 1933-ban a MKE megemlékezett Nyáray Rezs ő  színészi 
és rendezői tevékenységének harmincadik évfordulój áról, munkásságának 
érdemeiről. 1954-ben hunyt el Zrenjaninban. 

Becskereken több együttes m űködött. A Műkedvelő  Ifjúság színjátszó-
inak műsorán — a leggyakrabban Eck Károly rendezésében — legels őnek Az 
utolsó kenet szerepelt, majd színre vitték a Toloncot, A régi szeret őt, a Kíntornás 
családot és a Vereshajút. A Műkedvelő  Asztaltársaság m űsorából a Kis madaram 
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című  népszínmű  érdemel említést. Az Önkéntes Tűzoltótestület már operet-
tel is megpróbálkozott, a Tatárjárással, a Leányvásárral, a Luxemburg grófjával, 
a Nebántsvirággal és az Egy csók és más semmivel. További darabok: Három 
testőr, Sasok, Lotti ezredesei. Az 1921-ben megalakult Ady Társaság műsorából: 
Ezüstpille, Cseregyerekek, Ördög, Kék róla, Játék a kastélyban. Tehát a húszas 
években Petrovgradban már Herczeg Ferencet és Molnár Ferencet mutatták 
be a műkedvelők. (A színvonalról három személy gondoskodott: Juhász 
Ferenc, Nyáray Rezső  és Láng Imre karnagy.) A római katolikus Árvaház 
műsorából: Naftalin, Fruska, Torockói menyasszony. Az iparos műkedvelő  fia-
talság is akív volt (Mágnás Miska, Pacsirta, Gróf Rinaldo), de gyakran hirdetett 
bemutatót a Vojvodina Sport Klub (Az ezred apja, Az utolsó Verebély lány, 
Antónia). A Magyar Közművelődési Egyesület műsorából: Tűzmadár, A szabin 
nők elrablása, A vén gazember, Egy kis senki, Becsületes megtaláló. Néhány ősbe-
mutatót is tartottak. Sikert aratott Borsodi Lajos, Borsodi Ferenc és Fischer 
Károly Szerelmi Rt. című  operettje, Láng Imre és Láng Imréné Sárit elrabolják, 
dr. Heissler József és Ripka Imre Annie című  műve, Szántó Anna Aranyhalacs-
ka című  bohózata, K. Végh Vilma vígjátéka, a Lili hét éves. 

A különböző  jótékony és sportegyesületek néha-néha „összeálltak" s olyan 
darabokat mutattak be, mint a Nemtudomka, a Bölcsődal. a Muzsikus Ferkó, a Hazudik 
a muzsikaszó. Szerveztek az egyesületek mesedélutánokat, bálakat, gyerekel őadá-
sokat, kabaréesteket is. Az egyesületekm űsorpolitikájanem elemezhető. Kialakult 
egy olyan gyakorlat - nem is akaratlanul -, amely csak a magyar színpadokon 
egyszer már nagy sikert elért darabokat engedte érvényesülni. 

Legismertebb/legnépszer űbb műkedvelők: Ágoston Károly, Ágoston Jolán, 
Balogh Sándor, Báthory Margit, Bojin Csöpi, Ceglédy János, T Czinner Anikó, 
Buttel Domonkos, Flesch Lipót, Gussmann Tibor, Heuring Ferenc, Juhász Ferenc-
né Magyar Piroskla, T Hajdú Aranka, Jakabfalvy Géza, Karátsonyiné Kovacsik 
Irma, dr Kálmán Ferencné Engel Margit, Kecskeméthyné Báthory Piroska, Kova-
csik Aranka, Kullmanné Bárány Mária, Leiner Elly, Liptay Tibor, Nagy Lajos, 
Nyárai Rezsőné Oroszi Margit, Pesti Sándorné Süly Ágnes, Petrikovich József, 
Pinkert Ilonka, Rózsa Jen ő, Schossberger Zsuzsa, dr Schwererné Kugler Marika, 
Straub István, Szabó Bertalan, Takács Dusi, Takács János, Trebitsch Leó, Vas Zsuzsi, 
Vastag Mihály, Vajdáné Burgeth Rózsa, Végh Margit, Wetzl Rudol£ 

Az 1953-ban alakult hivatásos magyar színház tagjai közül néhányan - 
Babinszki István, Vastag Mihály, Ormay Mária, Novotni Ferdinándi Ilonka, Máté 
Imre és Zádor Imre - kisebb-nagyobb szerepekben már a harmincas évek végén 
és a negyvenes évek elején igen aktívan részt vettek a színjátszók mozgalmában 

Sokan megérték - ha szabad így fogalmazni - „színházi legendájukat", 
sokan eltűntek a háborúban, a holocaust áldozatai lettek. Nincs olyan el őadás 
persze, amelyet azok is emlegettek/emlegetnek, akik nem is látták Az el őadá-
sokat a rendezők a kor képére formálták, nemis voltak nagyobb elvárások. Df 
ha átböngésszük a műsort, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a becskerek 
magyarság módszeres megsemmisítésének a színház (is) gátat emelt 

Tartozunk-e valamivel Juhász Ferencéknek? Hálával. Megmutatták ne-
künk, hogy a legnehezebbb időben is lehet óvni, védeni értékeinket. A2 
erőforrások a szerepl őkben voltak. Nekünk is erre kellene építeni. 

Hat ennyit a „habostorta-szemlélet ű" színházról. 

(Folytatjuk) 
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BARÁCIIIS ZOLTÁN 

NEM A KIRÁLYOK ÚTJÁN ÉRKEZTEK 
SZÍNHÁZI NAPLÓ 

NYÁRUTÓ, ŐSZELŐ  

A színházi SIKER — miért ne írjuk csupa nagybet űvel? — a szakmai 
felkészültség feltétele. Magasan kvalifikált tudás, szakértelem nélkül ma már 
nem szabad színpadra lépni. Légy kitartó, mint a pók, kötélidegzet ű, szívós, 
vad/szelíd, szenvedélyes és száraz üzletember, alkudj, ha kell, ne alkudj, ha 
nem kell. Ennyi elég a sikerhez ebben a tartományban, a világsikerhez 
azonban már sokkal több kell/kellene, de mi már régen leszoktunk arról, 
hogy egy-egy színházi előadást maradandó értékűvé avassunk. Maximális 
energiabefektetés a felsorolt elemek mellé, s akkor nem sablonos slágerel ő-
adást produkáltál, az igény munkált benned és csapatodban. Szép (leírva, 
elmondva). 

Nehéz sikert elérni abban az esetben, ha elszakadtál attól a csoporttól, 
amelyhez tartoztál. Rejtett vagy nyílt támadás célpontja leszel, s el őbb-utóbb 
értékes kapcsolatok szakadnak meg. A színház mulandó m űvészet, s ma, 
amikor csak elvétve hangzanak el kiáltványok új színházért, a siker egyre 
nehezebben érhető  el. De mindenki új színházra vár, új színházeszményre 
esküdne, s mégis kizárólag olyannak tudja/akarja elképzelni, amilyen egy-
koron volt. Bosszankodunk, kiábrándulunk, dohogunk, mint a bakkecske a 
kerítés mellett. Nem lehet színház az, ami nekem nem tetszik. S ha nem 
színház a színház, akkor mi? A színház egyenesen hozzám szóljon, nekem 
beszéljen, az öncélú ötletek színházát elutasítom. 

Színházi mikrokozmoszunk mesterei és inasai ezt a tízparancsolatot betéve 
tudják. Ez azonban nem elegendő  a remélt sikerhez, mert ha elmarad az elemz ő  
munka — s mostanság egyre gyakrabban marad el—, ha csak „eddig még sohasem 
látott" attrakciót produkálunk, akkor saját tehetetlenségünknek adtunk meg-
nyilvánulási terepet a színpadon. Szóval ez az ügy bonyolult 

Vehetjük ezt, amit leírtunk, el őszónak a Szabadkai Népszínház új 
előadásához, a Gyíkokhoz. Vonatkoztathatjuk mindazt, amiről szóltunk, a 
sokat dicsért/szidott vállalkozásra. Minden ellenkez ő  híreszteléssel ellentét-
ben tisztelem, becsülöm, nagyra tartom Urbán András bátorságát. Mint egy 
serege nélkül lézengő  ritter szabadult rá a szabadkai színpadra, s több 
színvonalas munka után — elsősorban a Woyczekre gondolunk — saját, évekkel 
ezelőtt írt „szerzeményét" is reflektorfénybe vitte. Újabb ősbemutató szín-
helye volt tehát színházunk kamaraterme. 

Mire ez a „dolgozatféleség" megjelenik az Üzenetben, már nemcsak a 
YU-FEST zajlott le, hanem a nyári rendezvénysorozat is. Sok éves hagyo-
mány összegezésre ösztökélheti az embert, de ma már semmi sincs úgy, mint 
régen. Legalábbis Szabadkán. Szabálytalan évadok, szabálytalan YU-FEST, 
mindössze néhány bemutatóval, reprízzel. Urbánék újra összever ődtek, 
mert számukra a színház — talán éppen a szabadkai — az egyetlen hely, ahol 
élni, alkotni érdemes. Egy nyilatkozatban elhangzott, hogy az AIOWA trupp 
azért született meg néhány évvel ezel őtt Zentán, hogy megváltoztassa a 
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világot. Urbánék saját világukban élnek, s mivel az a másik, amelyben mi 
vergődünk, elviselhetetlen, elszigetel ődésük, menekülésük érthető, igazolt-
nak látom azt. Menekülnek a napi politikától, minden ideológiától. Ma már 
nem érdemes tribünről leszólni szavakkal a nézőhöz. Urbánék a testükkel 
beszélnek, néha meztelen testükkel (Hamlet). Sokkolnak, az idegrendsze-
rünkre, az érzelmeinkre akarnak hatni. Úgy rémlik, ők az utolsók, akik hinni 
akarják, hogy a sírást, a sikolyt az emberiség a pusztában meghallja és térdre 
rogy. Ezek a fiatalok a fájdalomnak, a jajnak rítust adnak. 

A Gyíkokról a visszajelzés nem volt a legkedvezőbb. Színész ne rendez-
zen — olvastuk valahol. A belgrádiak szabadkai-zentai „dilettánsokról" be-
szélnek. Amit láttunk, vérszegény párbeszéd Jim Morrison nyomán. Mások 
posztmodernista kísérletről beszélnek, árulásról, kígyóról, békáról. A Neue 
subotische Kunst Grotowski és Artaud árnyékába kapaszkodik. Déjá vu — 
mondják. Mindezt már láttuk valahol, valakikt ől. Stb. stb. 

Nem érdemes odafigyelni. Ez a csapat nem alkuszik, ha véres bárddal 
veszejtik el a Vezért, akkor sem. Mi nekik szurkolunk, hogy megteremtsék a 
valós értékeket, érvényesüljön a tendenciájuk, mert ezek a fiatalok tehetsé-
gesek. A génjeikben azok. Ne feledjük: a siker csak ritkán érhet ő  el nálunk 
tisztán művészi eszközökkel, konok hitvallással, viszont gyakran — nemegy-
szer tapasztalhattuk — a legcsekélyebb m űvészi eszközök nélkül is elérhet ő . 

En hiszek nekik. Annak ellenére is, hogy LjubiŠa Risti ć  szolgálatában 
állva vállalják a kockázatot. Néha megtörténhet, hogy hamis értékképzéssel, 
a modernség félreismerésével botlanak egyet, kett őt. De a holnap nézője — 
ha együtt marad a gárda — Urbánék színházára (is) voksol. 

Narodno pozorište — Népszínház, Szabadka. Urbán András: Gyfkok. Rendező : 
Péter Ferenc. Szereplők: Urbán András, Molnár Zoltán, Pletl Zoltán, Katarina Živanovi ć, 
Ana Marija Petrić, Brana Trifković. Zenei illusztrátor: Višnja Bakafar Ősbemutató: 1994. 
szeptember 11. 

A CSALOGÁNY ÉS A RÓZSA 

A Szabadkai Gyermekszínházban Oscar Wilde A csalogány és a rózsa 
című  művét mutatták be a belgrádi Slobodan Stankovi ć  rendezésében. A 
rendező  és a szereplőgárda jóvoltából a néz ők sok mindent visszakaptak a 
megtépázott színházm űvészet rangjából. Újra azt tapasztaltuk, hogy az igazi 
művészet mélyen beleivódik a gyermekszínház egy-egy produkciójába. Eli, 
eli lamma sabakhtáni? (Istenem, istenem, miért hagytál el engem?) — kérdez-
hette Wilde művének írása közben. Lírai, romantikus történetet láttunk az 
önfeláldozásról. Halj meg, hogy más boldogságban élhessen. Dráma — 
felnőtteknek is. Lehangoltság, szkepszis mégsem volt észlelhet ő  a nézőté-
ren, , talán azért, mert észrevettük, hogy a színészek és a rendez ő  szép 
tartalmak hordozói voltak. Látva igyekezetüket, az ember elkezd másként 
gondolkodni a gyermekszínjátszásról. (Másról is.) Ilyen és hasonló el őadá-
sokkal át lehet látni a világon, amelyben élünk. 

Dečje pozorište — Gyermekszínház, Szabadka — Oscar Wilde: Slavuj i ruža (A 
csalogány és a rózsa). Rendez ő : Srboljub Stanković. Szereplők: Árokszállási Márta, 
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Miroslav Marković, Gyermán Tibor, Vesna Borocki, Dijana Roganović, Oíivera Bego-
vić, Szabó Ferenc, Budanov Márta, Svetlana Abramović, Ripcó László. Bábuk, kosz-
tümök: Hajnal Gyula. Zene: Nata's'a Bogojevi ć. Az előadás képzőművészeti megoldá-
sa: Milena Jeftić, Ničeva Kostić. Bemutató: 1994. szeptember 30. 

MENEKÜLJ A HANGTÓL 

Szép Szabadkánk falára néhány évvel ezelőtt odafirkantották: "Mađari! 
Bežite iz Srbij e!" (Magyarok! Meneküljetek Szerbiából!) Ez volta "rajz". Nem 
egy vajdasági magyar elpanaszolta, hogy hallja a Hangot. Dübörög, mint az 
apokalipszis négy lovasa. Hallja a Hangot a telefonban, a szél ezt s űvíti, a 
sziréna ezt sziránázza. Mi volnánk most azok, akik a Birodalomépít őkben nem 
tudjuk megoldani, megfejteni Boris Vian kódját? A rendez ő  rátette az ujját 
a veszélyjelző  berendezésre. Éppen mi álltunk össze az el őadás szünetében 
zavartan? Néztünk egymásra és megkérdeztük: Mit akarnak ezzel az elvi-
selhetetlen Hanggal? 

Nem, nem. Szó sincs arról, hogy a szabadkai néz ő  "tehetségtelen", de 
sok mindent nem hajlandó elfogadni. Azon a napon, amikor a szabadkai 
gyermekszínházban a maroknyi társulat el őadta „vizsgaelőadását", mi buk-
tunk meg. Megbuktunk, mint gyakran a múltban is. Megbuktunk akkor, 
amikor levettük a színház műsoráról az Áfonyákat; amikor Camus Caliguláját 
nem mertük elvinni vidékre; amikor az asztalfiókba süllyesztettük Dér Zol-
tán drámáját Csáth Gézáról; és akkor is, amikor azzal vertük a mellünket, 
hogy a Nem élhetek muzsikaszó nélkül százvalahányszor ment. 

Na és Schmürz úr? Mi volnánk a lemeztelenített emberke, akibe mi 
magunk rúgunk bele? Mi vagyunk az ostoba „úr" meg a még ostobább 
„naccsága", akik albérletből albérletbe menekülnek és kabarétréfákkal szó-
rakoztatj ák egymást. Nem érezzük-e, hogy fogytán körülöttünk a leveg ő, 
hogy szűkül az élettér? Nem mi vagyunk-e azok a polgárok, akik olyan 
nevetségesek a szemünkben? Sorsunk persze nem egyedi. Megtörtént a 
tragédia . Párizsban is, a Vian-antih ősökkel. Süllyedünk, emberek (magya-
rok). Még mindig nem vettük észre? 

Ennyit elöljáróban. Hazafelé menet a Moša Pijade út magányában 
folytattam belső  monológomat önmagammal. Színházavatás volt Szabad-
kán. Most ne beszéljünk az előzményekről, arról, hogy miért született, 
kinek/minek, miért lesz, lehet a miénk a Kosztolányi Dezs ő  Színház. Még 
arról sem, hogy sikeres volt-e a darabválasztás. Uram temet őm! A szabadkai 
magyar színház 1945-ben Balázs Béla Boszórkánytáncával nyitott, háromszor 
hirdettek reprízt. A zomboriak olcsó bolondsággal, Edward Knoblauch A 
faun című  művével, a nagybecskerekiek egy szalondarabbal, Heltai Jenő  A 
tündérlaki lányok című  színjátékával, a topolyaiak Valentin Katajev szörny ű-
ségével, a Tévedések napjával. A ristići színház aztán wurstli-mutatvánnyal, 
az ominózus Madách-kommentárokkal, a lehető  legolcsóbb sikervadászattal 
akarta megszerezni magának a megbecsülést 

Számomra a bemutató napján a rendez ő, Hernyák György és a színészek 
értek a legtöbbet. Csak az a színész, aki az elmúlt évek során végigszenvedte a 
magyar nyelvű  színházak agóniáját, csak az tudja átérezni, milyen esélytelen az 
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a művelődési dolgozó, aki színházat akar működtetni. Mottójuk ez lehetett: 
a gondolat elfér kis helyen, s el lehet mondani kevés pénzb ől. A rendező  
aztán az egész esztelen, morbid, nevetséges helyzetet áttekinthet ő  fölénnyel 
„poéntírozta", teljes portrérajz lehet őségét kínálva a szereplőknek. A színé-
szek a modern színjátszás arzenálját vették igénybe. Se érzelmesség, semmi, 
ami nyíltszíni tapsra kényszeríti a nézőtéren ülőket Pedig színészeink több-
sége „dörzsölt", pedig hűséggel feleleveníthet ő  az a régi stílus — néhány 
színészünk a szép múltban kezdte pályafutását —, de most a színen minden 
idézőjelbe került. Így hát az előadás macskakörmök között zajlik s kisz-
szerűvé zsugorítja az embereket Az egészben az a félelmetes, hogy a kisem-
ber én vagyok, vagy te és ő. Franciák és magyarok Zsidók és kurdok 
üldözöttek. 

Száradjon le mind a tíz ujjam, zsugorodjon össze a szívem, ha közönnyel 
őrzőm emlékezetemben a bemutató el őadást Ha most nem akarom észrevenni 
Kovács Frigyes „vörös izzásban" tartott nagyszer ű  alakítását. Egy szerep — tíz 
előadásra! Iszapbirkózás az, amit művel, a „szürnaturalista" beteg harca. Való-
ban eddigi pályafutása talán legmeggy őzőbb szerepformálását láttuk tőle. Neki 
„bejött" a SIKER. (Felismerte saját útját) Vicei Natáliának ritkán nyílik alkalma 
színpadra lépni. Szellemességre törő  hajlam árad belőle, alakja kéjvágytól fűtött, 
játéka erő  és elevenség. Erdélyi Hermina amolyan James Dean-es alkat — szok-
nyás kiadásban. Az elsó pillanatban észreveszi a nemzedéke ellen sz őtt össze-
esküvést Szüleit rongynak tekinti. Több mint ígéret: színházaink sokoldalúvá 
tehetik, ha játszatják Bada kén szerepével a végs ő  megoldást találja meg: 
távozik az úrhatnám család nyomorából. Kimértségében van valami misztikus. 
Ő  a máshonnan érkező  és a máshova távozó ember Tudott kellő  és erős 
biztonságot magával hozni a színre Szilágyi Nándor is, elkerülvén a rossz 
színészi közhelyeket Schmürz szerepében Csernik Árpád amatőr színész a 
„testével" vett részt az előadásban. Ő  az, aki fejbe kólintja és tanácstalanná teszi 
a nézőt Hatása hiteles, játéka, haláltusája fegyelmezett. 

Színészek. Egy görög bölcs szerint a színházhoz más nem is kell. Csak 
színész. Alatta a deszka, felette a mennyország. (Vagy a pokol.) Megemlítjük 
még, hogy a többi munkatárs egy emberként szolgálta az el őadást. Minden 
stimmelt — mondaná a szárazkritikus. Én azt mondom: igaz tant adtak a 
népnek Hevesit idézem végezetül: „A legnagyobb társadalmi és nemzeti 
feladat, a jövő  nagy kérdése tehát az: milyen ideálokat, világnézetet, milyen 
erkölcsi felfogást lehet az emberek lelkébe plántálni: mert a jöv ő  nemzedé-
kének is csak olyan színháza lesz, amilyet kíván és amilyet megérdemel." 

Kosztolányi Dezső  Színház, Szabadka — Boris Vian: Birodalomépítók avagy a 
Schmürz. Rendező: Hernyák György. Szereplők: Kovács Frigyes, Vicei Natália, Erdélyi 
Hermina, Bada kén, Szilágyi Nándor, Csernik Árpád, zentai amat őrök. Díszlet: F. 
Kreszánkó Viktória. jelmez: Mihajlović  Annamária. Zene: Verebes Ernő. Dramaturg: 
Bakos Árpád. Bemutató:1994. október 7. 
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GAJDOS TIBOR 

HOLT SZEZON UTÁN 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

Az idei, igazán hosszú forró nyár már júniusban megkezd ődött, jóllehet a 
holt szezonban sem maradtak el a képzőművészeti események, amelyekr ől 
ezúttal is csak röviden kívánok szólni. 

Június elsején eredeti szálláshelyén megkezdte munkáját a Bucka-Gá-
nyó művésztelep, mely ezúttal nemzetközi jelleg ű  volt Tíz nappal később a 
Képzőművészeti Találkozó galériájában megnyílt Divna Stefanovi ć  Tilić  
belgrádi grafikusművésznő  nagyobb kollekciójának tárlata, ugyanakkor Ju-
goszlávia egyik legjelent ősebb alkotójának, a nemrég elhunyt Stojan 
Celićnek a grafikáit a Danilo Kiš könyvkereskedésben láthattuk. Július 26-tól 
a Képzőművészeti Találkozó szalonjában Radi ša Lućić  zrenjanini festő-
művész alkotásait tekinthették meg az erdekl ődők. A Palics-Ludas regioná-
lis park szervezésében Marija Karlović  Gabrić  nem hivatásos festőművésznő  
mutatta be az igazgatóság épületében a fürd őhely állat- és novényvilágát 
ábrázoló olaj- és akvarellképeit Egy nappal később, 27-én a Palicsi Filmszem-
le keretében leplezték le egykori mozija el őtt, nem túlságosan szerencsésen 
megválasztott térségben Lifka Sándor bronzba öntött (nem köztérre készült) 
mellszobrát, Almási Gábor művét. Augusztus 5-én a szorgalmas Q  csoport 
férfitagjai e), szeptember 2-én pedig n őtagjai nyitották meg kamarakiállítá-
sukat az Art kávéház helyiségében. A nyári összefoglalóhoz tartozik még a 
tavankúti szalmafonó asszonyok tárlata, mely augusztus 12-én az aratóün-
nepségek keretében a városháza előcsarnokában nyílt meg. A nyár 
képzőművészeti eseményeit Slobodanka Raki ć  Šefer belgrádi festőművész-
nőnek a Képzőművészeti Találkozó galériájában történt bemutatkozása zár-
ta, melyre augusztus 23-án került sor. 

Ha szeptembert tekintjük az őszi idény kezdetének, akkor feltétlenül 
Franzer István képkeretező  mester új helyiségének megnyitásáról kell 
elsőként megemlékeznünk Az állandóan új lehetőségeket kutató mester és 
kiállító galériatulajdonos számára régi helyisége már sz űknek bizonyult, 
ezért újabb, az eddigi épület mellett lev ő  egykori kávéház jelentősen tágabb 
termét adaptálta jó érzékkel. A szeptember 11-i megnyitás során a kisgaléri-
ában kiállító, jelentős festőművészektől származó 21 alkotás — többségükben 
olajfestmény — került a még festékszagú falakra, így alkalom adódott Franzer 
István eddigi tevékenységének felmérésére. Ezt a nagyszerű, de nem teljesen 
egyenrangú anyagból összeállított anyagot Milan Konjovi ć, Petar Mojak, 
Petrik Pál, Zoran Petrović, Olja Ivanjicki, ilj. Franzer István, Petar Lubarda, 
Faragó Endre, Božidar Jakac, Mihajlo Bata Proti ć, Mladen Srbinović, Milić  
od Mačve, Nedeljko Gvozdenović, Mića Mihajlović, Zlatko Prica, Edo Mur-
tić, Hangya András, Aleksandar Lukovi ć, Peđa Milosavljević, Szajkó István 
és Boško Petrović  neve fémjeli. Ez azt bizonyítja, hogy az egykori Jugoszlávia 
legismertebb kortárs művészei éppen Franzernál mutatkoztak be a szabad-
kai közönségnek. Ezek a nevek és a kiváló színvonal tárgytalanná teszi a 
kritikus megjegyzéseket, ugyanakkor kötelezi a művek tulajdonosát, hogy 
a jövőben is elsősorban a színvonalra helyezze a hangsúlyt, még akkor is, ha 
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az ismert viszonyok miatt az ilyen hozzáállás esetleg ellentétben áll az üzleti  

érdekekkel. Ami viszont Franzer számára a m űvészet népszerűsítését il-
letően sohasem volt elsődleges szempont.  

Végül meg kell említeni, hogy ez a nagyszer ű  tárlat nemcsak az új  
• helyiség felavatása, hanem a mester rámázó tevékenységének 35. és a galéria  

működésének 14. évfordulója jegyében nyílt meg. Az elmúlt évek során  

kifejtett lelkiismeretes munkájával a mester ki is érdemelte szép elképzelé-
sének megvalósítását.  

~ 

A hivatalos intézmények közül ismét a Képz őművészeti Találkozó nyi- .  
totta meg az őszi évadot Szeptembert 16-án Goran Gvardiola belgrádi  
festőművész alkotásait mutatta be szalonjában a város közönségének. A  

középgenerációhoz tartozó alkotó 19 olyan nagyobb méret ű  művét függesz-
tette a két emeleti terem falaira, melyek mindegyike szerz őjük lelkiállapotát  
és világérzését tükrözi. Legalábbis ezt a benyomást keltik azok a figurális  

kompozíciók, melyek félalakjai, összeboruló fejei főleg feketéből és szür-
kéből komponált sötét árnyalataikkal (a művész csak nagy ritkán élénkíti  
őket egy-két sárga vagy zöld vonallal) és kissé gotikus stilizálással, a papír  
fehér hátterével együtt, komor, talán vészjóslónak is mondható hangulatot  

árasztanak.  
Riadt tekintetű  emberekkel és félelmet szuggeráló összebújással szem-

besülünk, de nem tudjuk, hogy keletkezésük idején (a nyolcvanas években)  

mi váltotta ki ezeket a vészjelző  érzelmeket. Másutt viszont kaján vigyort  

észlelhetünk, iróniát vagy éppen megvetést fejeznek ki ezek a titokzatos  

azonosságú, deformált fejek, melyekben mindig a szemek kerülnek el őtérbe,  
míg a test többi része meg néhány, kézben szorongatott növénynyaláb csak  
aláfestésül szolgál, vagy éppen az összhatás fokozásához járul hozzá. Vajon  

kinek szól a gúny, az eszelős vigyor, a megvető  tekintet? A képek csak  
kérdőjelekként sorakoznak, de nem válaszolnak.  

Goran Gvardiola tárlata az évad kezdetének egyik igen érdekes és  

izgalmas eseményének tekinthető. Egyébként a katalógus nem erre a tárlatra  
készült és rossz szerkesztése miatt minden tekintetben használhatatlan.  

A hónap végén, szeptember 27-én a Gerontológiai Központ II. klubja  
Matlári Vera nyugalmazott képzőművészeti pedagógus Nyár című  pasztell-
képeinek tárlatával kezdte meg csaknem folyamatosnak tekinthet ő  kiállítási  
tevékenységét. A 16 bemutatott alkotás túlnyomó részének megfestéséhez  

Szabadka környéke és a Tisza ihlette meg a nyáron a nem hivatásos  

festőművésznőt, aki egyébként másodszor kapott lehetőséget, hogy temati-
kus tárgyú kollekcióval szerepeljen a klubban. Ha a most kiállított munkákat  

összevetjük a két évvel ezelőtt látottakkal, megelégedéssel állapíthatjuk  

meg, hogy néhány pasztelljével túlszárnyalta az el őbbiek színvonalát és ez  
már magában is igazolja újabb bemutatkozását a klubot látogató közönség  

előtt. A figyelemre méltó együttesből különösen kiemelkedik a Pipacsos táj  
című  kép, melynek érzékeny, csapdákat rejteget ő  motívumait igen jó érzék-
kel, a pasztelltechnikka követelményének megfelelő  bársonyos puhasággal  
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és a kirívó színek elkerülésével oldotta meg. Hasonló kvalitások és bizonyos 
szempontból bravúros megoldások fedezhetők fel a Palicsi legelő  című  mun-
káján, ahol a legelésző  tehéncsorda valósággal belesüpped az ingoványos 
rétbe. Az Erdőszéle I. és az Erdőszéle II. a dűnékből kiemelkedő  fák és az ágak 
között áthatoló fényhatások, valamint az alig megkötött homokos talaj fest ői 
érzékelése komoly teljesítménynek tekinthető. A Tisza vizén mozdulatlanul 
kikötött csónakok már inkább rajzosabbak, keményebben vannak megfogal-
mazva, a Ludasi-tó csendjének megjelenítése viszont az el őbbiek ügyesebb 
megoldására emlékeztet. Régi igazság, hogy amennyiben egy önálló tárlaton 
négy-öt igazán jó kép látható, az már sikeresnek tekinthet ő. Ezt a követel-
ményt Matlári Vera mostani tárlata mindenképpen kielégítette, ami egyúttal 
újabb és még jobb alkotások megvalósítására ösztönözheti. 

Lana Lišić  Palicson élő  festőművésznő, aki tavaly a Franzer-galériában 
mutatta be munkáit, szeptember 30-án a Képzőművészeti Találkozó szalon-
jában kapott ismét alkalmat önálló tárlatának megrendezésére. A tizennégy 
festményből és hat plakátból álló anyagot el őzőleg a belgrádi közönség előtt 
mutatta be. Hű  maradt régebbi elkötelezettségéhez: akrill technikával ké-
szült munkái továbbra is a hiperrealizmus stílusjegyében fogantak, de téma-
köre is változatlan. A hollywoodi mozivilág sztárjai — Clark Gable, Marilyn 
Monroe, James Dean —, egy hamis világ let űnt képviselői láthatók a kevés 
színnel, de aprólékos precizitással készült képeken. Ezenkívül az amerikai 
szórakoztatóipar világhírű  csillaga, Madonna is teljes életnagyságban, lezser 
pózban hever egy szeszes itallal megtömött bárpulton. A képeket a mozivá-
szon nagy egyéniségeinek szájából elhangzott mondatok és „aranyköpések" 
eredeti angol nyelvű  idézetei egészítik ki. Hogy mi készteti a m űvésznőt 
ennek a témának állandó ismétlésére, maradjon az ő  titka. Részemről meg-
jegyezném, hogy a tárlat nagyobb értékeit a meglep ően jól sikerült plakát-
tervek képezik. A Sinaest, Otelo és a Scena elnevezésű  munkái, a formaterve-
zés rendkívül hatásos, esztetikus, kontrasztos megoldásukkal harmonikus 
egységet képező  művei túlszárnyalják eddigi eredményeit. Lana Liši ć  olyan 
környezetben tudna igazán érvényesülni, ahol teljes mértékben kibonta-
koztathatná ez irányú képességeit. 

A Subotičke novine c. hetilap megjelenésének ötvenedik évfordulóját 
ünnepli. A rendezvénysorozatnak képz őművészeti vonatkozásai is vannak 
1994. október 7-én a Képzőművészeti Találkozó helyiségeiben sor került 
Branislav Makeg grafikus szabadkai mappájának, illetve az ezekből a motí-
vumokból készült 1995. évi naptárnak a bemutatására. Milenko Kosanovi ć  
karikatúráit, a lap három fényképésze: Zlatko Jovanov, Aleksandar Sedlak 
és Augustin Juriga pedig művészi értékű  fotóit állította ki. Makeš a szabadkai 
szakmabeliek jó ismerőse, mert a Képzőművészeti Találkozó grafikai műhe-
lyében már többször dolgozott. Az ismert grafikust els ősorban a város 
szecessziós épületei, azok különleges, század eleji hangulata és díszítményei 
izgatják, ezeket örökíti meg szürke és barna tónusokban, stilizált, de valódi 
jellegüket mindig kidomborító formában. A Birografika nyomda által ki- 
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adott, kissé anemikus kivitelezésű  naptár illusztrációi is ezt a szellemet  
tükrözik. Milenko Kosanovi ć  karikatúrái egy más hozzáállást képviselnek:  

ő  nem a maradandót, az örök érvényűt kutatja; a nap aktualitását pellengé-
rezi ki maró iróniával, egy jó ötletet vet papírra néhány vonással, sokszor ily  

módon érve el a sokatmondó telitalálatot.  
Aleksandar Sedlak a közelmúlt egyik szabadkai érdekességét kapta  

lencsevégre: a már megszűnt egykori bohémtanya, a Maximarket büféjének  
figuráit örökítette meg pózolástól mentes, jellemz ő  állapotukban. Egy kis  
csoportot, mely városunk történetébe is belopta magát...  

Augustin Juriga nem titkolt nosztalgiával és kiváló megfigyeléssel rög-
zítette tanyavilágunk mulandóságát. A barnára el őhívott képek behatolnak  
a mikrovilág minden zugába, megmutatja minden j ellegzetességét és a szo-
morkodó romokkal utal elmúlásukra, végzetük beteljesedésére.  

Zlatko Jovanov is egy témára koncentrált: Palics tavát legmegdöb-
bentőbb állapotában, lecsapolása után, a feltöltés el őtti időszakban örökítet-
te meg. A száraz tópart, a megrepedezett tófenék, az elpusztult halak tömege,  

a hátborzongató sivárság drámai erővel tárul elénk.  
A Subotičke novine jubileumi ünnepségsorozatát elismerésre méltó,  

színvonalas rendezvénnyel nyitotta meg.  
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OLVASÓNAPLÓ  

1 
A MAGYAR NYELV KINCSTÁRNOKA 

HATÁR GYŐZŐ : Üvegkoporsó 
Aurora Könyvek, London, 1992. 

A modern magyar irodalom történetének egyik önálló fejeze Határ Gy őről szól. Ez a 
fejezet régóta nem „keverhet ő  össze" egy másik fejezettel: önállósága, eredetisége, 
egyetemessége miatt. Filozófiai érdekl ődése, bölcseleti elmélyülése megtermékenyí-
tette költészetét is. Úgy hisszük, hogy Határ Gy őző  alkotói egyéniségét jól jellemzi a 
Panterbesz egyik elmélkedése elé illesztett Paul Valéry-idézet: „A nagy szomjúság 
kétségkívül önmagának nyújt patakzó látomásokat." A térben és id őben korlátlanul 
töltekező  költői alkat így tudja magába olvasztani a történeti-filozófiai-irodalmi ha-
gyományokat a maga lírai látomásaiban. Határ Győző  egyik írásában a filozófiai 
modernségen tűnődik el, kit is kellene a legmodernebbnek neveznünk Heideggert, 
Wittgensteint, Adornót? Vagy másokat? Úgy gondolja, hogy Epikurosz a legmoder-
nebb filozófus: „mert világlátásban egyesíti azt, ahogyan a multiuniverzumot ma a 
modern ember - és a modern atomfizika -látja; és mert lépést tart türelmetlenségünk-
kel." Epikurosz meg akar szabadítani minket a halálfélelemb ől, bölcs életélvezetre 
szeretne tanítani mindnyájunkat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Epikurosz szerint 
a mindenség atomokból áll. Határ Győző  - felfigyelve napjaink olasz könyvpiacának 
Epikurosz-kiadásaira és azok sikerére - idézi a Levél a boldogságról mondatait, a kéj, az 
ital örömeit. S a következ őkre figyelmeztet Epikurosz szavaival: „az a boldogság..., 
ha józanul gondolkozunk, józanul mérlegeljük és latolgatjuk, hogy mire essék a 
választásunk és mi az, amit kerülnünk kell." 

A költő  az Üvegkoporsó című  verskötetében elgondolkozik az „örökléten", a Végs ő  
Mivégreségen, a Lét Parancsán, az Élet-örök ravatalon, a „beverbigerondított vilá-
gon", a mennyek melankóliáján, a civilizáció mazochista neurózisán, a „Krónikus 
Létvágytalanságon", a „Többséghez-csatlakozáson'. Az Életídegkónyórgése című  verse 
elé Buddha-mottót helyez: „Amennyit a kiscsibe érthet a küls ő  világból, minekelőtte 
belülről feltörné a tojáshéjat: annyit érnek gondolataink az örökkévaló dolgokról." A 
jiivő  ilyenkor című  versében Nostradamust, Hamvas Bélát idézi, a Fejátültetésben 
Szókratészre hivatkozik. Az utolsó szó című  verséhez Cioran-idézetet kapcsol. A 
gondolati jelleg érvényesül a Madáchi látomások című  nyolcadik elégiájában, melyben 
a „rettentő  látásról", háztetőn járó haláltáncról, holdálmokról vall. Elégiájában fájdal-
masan, siratva szól édes hazájáról, a holdálomjárásról, a szebb jöv őről Versében 
érdekesen fonódik össze a gondolatiság a köznapisággal, az elvontabb megfogalma-
zás a köznyelvi elemekkel. Madách Imre nagy m űvét, Az ember tragédiáját idézve a 
jövőbe látással, ezen az „ódon" drámai költeményen való elmerengéssel - a „rongy 
farmerben" elősántikáló alakként eleveníti meg a jöv őt S a köznyelviség szellemében 
a mindennapi „érvek" is el őkerülnek: „-hja! Lenint hetedínig' fizetni kelt" A költ ő  
félti hazáját, „konjuktúra-pojácák" jelennek meg, „alvajárásból háztet őn haláltánc" 
lesz, s ő  értük aggódva fölébük hajol. S ezt az érzelmes gesztust oldja a maga 
önironikus önarcképével: „s most - érted-aggódó rozmár- / képemmel fölibéd hajolok 
megint." 

„A nyelv pernyéje szerteszáll hasad a hajnalének / szedi irháját csürke had - így 
jár aki kísértet" - írja a Szállongva tétovázva című  versében 1960-ban Gara Lászlónak 
A költő  a „londoni" Dunatájról ír, a magyar diaszpóráról vall, számos versét ajánlja 
kedves magyar költőtársainak: Weöres Sándortól Jékely Zoltánig. Márai Sándor évti-
zedeken át kapaszkodott a magyar nyelven megőrzött hazába nyugati emigrációja 
idején. Határ Győző  a „kimentett édes anyanyelvről" vall egyik interjújában, hiszen 
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42 év után - amikor eljött Magyarországról - nem lehetett az angollal újrakezdeni, új 
nyelvet írói szinten megtalálni. „A nyelv engem teljesen behüvelyez, én már ebben 
a nyelvi univerzumban élek, mondhatnám: az agyvel őm erre van beprogramozva..." 
- állapította meg a költő. Igen, Határ Győző  a magyar nyelv kincstárnoka , talán 
korábban Weöres Sándorral együtt töltötték be e nemes kancelláriai hivatást. S most, 
hogy a messzi útra indult költőtársa, Weöres Sándor, azt hisszük, hogy őrá, Határ 
Győzőre bízta e felelős kincstárnoki hivatalt. Jékely Zoltánnal pedig olyan álomorszá-
got tudhat magáénak, melynek közösek a határai, s könnyen átjárhatóak 

Határ Győző  versei végén nem ritka néhány különös adat: az álom id őpontja és 
helye. A hagyományos irodalomtörténet és műelemzés mindig felhasználja a művek 
keletkezési körülményeit, időpontot, helyet stb. Határ Gy őző  esetében ez úgy módo-
sul, hogy figyelembe kell venni az álmok id őpontját és helyét. A költő  Budapesten 
1992. június 14-én álmodik két világsztárról: Sir Lawrence Olivier-ről és Csortos 
Gyuláról a Tőrös bot című  versében. Churchill és a krikett jelenik meg egyik másik 
álmában, a harmadikban pedig ponyvaszer ű  elemek villannak fel, a negyedikben 
meg a Szent Szűznek gyújt gyertyát. Máshol meg az álommester vezényl őpálcájával 
megkopogtatja a partitúraállvány kottalámpáját (Alvásnyitány), s a különböző  hang-
testek életre kelnek, a szerz ői utasításokat beléjük szuggerálja, az „Almatlanság 
Szimfóniája" elkezdődik. A költői nyelv ezernyi hanghatásával él: „ - Pirim-pirim! 
Param-param! Tiram-tirim! Tiram-taram!" S halljuk a nyitány dördüldözését, b őgését, 
morgását, dudorászását, zsuzsborgását, rásuholását, sipítását stb. A szókincset gazda-
gítja az új szavakkal, szóképzésekkel, szóösszetételekkel. Például az Orbán Ottónak 
ajánlott Verbige című  versében a virágot „vergigerániumnak" nevezi, mely „bezsigi-
zsong". S minden szövegszerkeszt ő  berágott már az ő  „viriverbigi verbigerálnak a / 
verbigerátorok" szavain. S hol van még akkora „gy űjtőszavak gyülevész gyülemével 
/ a verbigerontás"... A nyelvtől megrészegedett, megbabonázott költ ő  alig tudja 
visszszoritani a bűvészkalapjából elővarázsolt magyar szavakat, új szóképzéseket, 
szokatlan hangutánzásokat. Más költ ők a szóképektől nem tudnak szabadulni, me-
taforma-özönnel élnek, vagy szinte az ősi ráolvasások varázsával akarnak hatni az 
olvasóikra, szómágiával szédítenek Határ Gy őző  legszívesebben szóözönnel kábít el, 
szómuzsikával altat. Pedig fél az úgynevezett öregkori líra áradásától, a „szellembél-
rendszer perisztaltikájától". Ezerféleképpen szólal meg: rohanós mondatokban, töre-
dékes sorokban, meseszerűen, álomformában, párbeszédes játékként, elégikusan, 
litániaszerűen, elmélkedve, kollázsszerűen. Például a Kollázs, megváltás versekben - a 
Nyugati magyar költők antológiája 1980 anyagából állt össze verssé, így többek között 
András Sándo4 Baránszky László, Gömöri György és mások verseib ől. 

S nem hiányzik a közvetlen líraiság sem Határ Gy őző  verseiből. A Vaspata című  
versében beszámol a „szigetországi" borongó id őjárásról, esős évszakról, a déli 
verőfény hiányáról. Máshol meg, a Haza - veszend őben című  versében így fogalmaz 
keserűen: „az éjjel orvul / likvidálták az irodalmat és én / meg egy-szem hazámat 
vesztettem el." Hasonlóképpen komorodik el A falu jegyzője című  pár soros versében, 
csaknem a föld gyomrába menekülve „életm űve" vonatszerelvényével. Komoly 
gondjait öltözteti öniróniába és látszólag könny ű  játékosságba: „cudar-nagy hóruk 
az élet..." (Hórukkolás) Vagy: „tízmillió szája egyszerre beszél: / ez a beszéd! ez kell a 
magyarnak". De bízik a megmaradó szóban, versben, epitáfiumban. 

SZEKÉR ENDRE 

828 



MEGHÚZÓDÁSOK 

SZŰGYI ZOLTÁN: Élet és lélek 
Framo publishing, Chicago—M-Szivárvány Alapítvány, Budapest, 1993. 

Szűgyi Zoltán költői pályája az érzelmes-
ség jegyében indult. A versek a lét ke-
gyetlenségének kiszolgáltatott ember 
döbbeneteit visszhangozták. Gyakran 
hangzott fel bennük a természetbe me-
nekülő  magános sétálónak a halk pana-
sza, sőt még a pásztorfurulya is — a giccs-
nek a szomszédságából. A költő  egyre 
inkább eltávolodott az emberektől, úgy-
hogy a harmadik verseskötete (Két part 
között két folyó, 1982) már az erdőből szólt 
hozzánk, egy modern robinzoni életfor-
ma üzeneteként. A még ugyancsak Újvi-
déken kiadott negyedik verseskönyv 
(Erdő  és más versek, 1985) is ugyanezekre 
a kóborlásokra épül, noha a romantikus 
bensőségnek már alig maradt nyoma. 

A Budapesten kiadott, régi és új ver-
seket egyaránt tartalmazó legutóbbi kö-
tet a maga 146 oldalával túl terjedelmesre 
sikeredett, minthogy a végre hazát talált 
költőnek a világképe esztétikailag telje-
sebb ennél, amiben az esetlegességnek, 
a pillanatnyiságnak a nyomai még meg-
találhatók. Szűgyi ugyanis a nyolcvanas 
években az elveszettségnek a dokumen-
tumait, pillanatfelvételeit sorakoztatta, 
ám anélkül, hogy élménykörében szá-
mottevőek lettek volna a társadalmi vagy 
a nemzeti (kisebbségi) mozzanatok, illet-
ve hogy különösebb gondot fordított 
volna a formateremtésre. Ha akkora köz-
vetlen tapasztalat és az azon túli semmi 
tette valamiképpen szimbolikussá a 
költő  prózai látleleteit, akkor újabban a 
transzcendenciában is otthonra lel ő  em-
ber gondolati egyensúlyállapotaira buk-
kanhatunk Szűgyi verseiben. Az átala-
kulás megértéséhez az ismertetést az 
utolsó, Két part között két folyó című  vers-
csoportjának ismertetésével kell kezde-
nünk. Tudatosan írtam ciklus helyett 
verscsoportot, mert a gyűjteményben 
határozott tagolás helyett csupán nagy 
betűkkel kiemelt részek vannak 

A hangütés még a múlt századi ro-
mantikát idézi, hiszen a költő  ilyen relá-
ciót állít fel: „Erdő  — ég, / erdő  — víz, / erdő  
— föld, / erdő  — én" — mondja, majd hoz- 

záteszi: „Csak a gallyak sikonganak, / ha 
lépnek" Eszébe sem jutnak a kirándu-
lóknak a tőle száz méterre talán már fel-
lelhető, szétdobált nejlonzacskói s a civi-
lizáció egyéb káros hatásai. Szerencsére 
azonban az ilyen belefeledkezéseknél 
gyakoribbak a naiv önfeledtséget akadá-
lyozó mozzanatok. Ennek következté-
ben az emberi közösségt ől való eltávolo-
dás éppen fordítva: a civilizációval való 
szembesülést eredményezi — a gondolat 
szintjén. Így aztán a fiatal költ ő  helyzete 
enyhén komikus. A szarvasbika láttán 
például a „legelésző  marhahús" jut az 
eszébe. Vagy amikor esti magányában 
félelem fogja el, akkor, nagyvad támadá-
sától tartva, „egy Tandori-medve" esetle-
ges megjelenésére vár. Esetleg amiatt pa-
naszkodik az erd őben kóborolva, hogy 
fel akar robbanni a lelke. Általában a te-
hetetlenség, a jelentéktelenség érzése s — 
ennek megfelelően — a rezignáció han-
gulata tölti el. Az idő  végtelenje, a min-
denség határtalansága és a viszonyla-
gosság tapasztalata lenyűgözi. 

A legdinamikusabb, legspontánabb 
természeti jelenségek sem ragadják ma-
gukkal. Például az állatok legelszántabb 
küzdelmében is a lényegbeli mozdulat-
lanság ölt testet előtte. Mégis leginkább 
az érzékeire hagyatkozik. Ilyenkor köz-
helyes is tud lenni: azt mondja el próza-
ian, amit az impresszionista verskultúra 
mára századforduló táján összehasonlít-
hatatlanul magasabb szinten produkált. 
Képes rácsodálkozni az ég kékségére, 
mondván, hogy „azt hittem ilyen csak 
Attikában / tudott lenni". A repül őgépek 
nyomai kívül maradnak figyelmén. Az 
ilyen helyzetmegjelenítésnek a semmit-
mondó életkép a legalacsonyabb szintje. 
A költő  ugyanis a többi között arról az 
emlékéről is beszámol, amikor a vad-
őrnek a halért a zsebkését adta cserébe. 
Ilyenkor arról feledkezik meg Sz űgyi, 
hogy a költőnek nem a valóságosan 
megtörtént vagy kitalált események tö-
mör elmesélése a dolga, hanem az, hogy 
öntörvényű  nyelvi valóságot, lehetőleg 
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több jelentésréteggel és eredeti érték-
rendszerrel bíró szöveget alkosson. 

Kiváló versek a régebbiek között is 
vannak, ám ezek nem elsősorban a jel-
lemzett verscsoportban, hanem el őrébb 
lelhetők fel. Figyelmet érdemel a Csak a 
szemét a lánynak groteszk hangneme, 
mint a mai fiatalság tragikus életér-
zésének töményen groteszk kifejez ődé-
se. Hasonló jellegű  a Még sötétben című  
is, amely a maga módján a költő  mene-
külésének egyik okára, a falusi élet kilá-
tástalanságára vet szociográfiai fényt. Az 
életnek e megalapozatlansága feltételezi 
a nemlétnek a költőietlen közérzetét, azt 
az állapotot, amelyben a kötetnyitó vi-
lágtalan szövegek fogannak. Ezek az élet 
és a halál határvonalán állónak a rettene-
tét, az emberi értékeket elutasító látomásait 
tükrözik, a minden mindegy rezignált 
gondolatában való elcsitulást közvetítve. A 
Megnemfestett versek cím alá sorolt imp-
resszionista jellegű , főleg képzőművészeti 
ihletésű  versek viszont a látványba feled-
kezésnek a dokumentumai, az egyedüllét-
nek, a meddő  harc tragikus eredményé-
nek, a természet felsőbbségének különö-
sebb'nyelvi erőt nélkülöző  képeiként. Ez-
után a nyugtalanságnak, az otthontalan-
ságnak, a képzeletbeli jobbat akarásnak, az 
okoskodó kereséseknek a szövegei követ-
keznek, míg végül kis híján egy tucat gyer-
mekvers olvasható. 

Ezek a jelentősebb költemények kö-
zé tartoznak. Közülük kett őnek a para-
bolikussága ötlik szembe. Az Indiántörté-
net a meseszerűségével és az áttételessé-
gével egyformán hat: ami a gyermek szá-
mára elsősorban érdekfeszít ő, az a ta-
pasztaltabb számára megmosolyogtató-
an kínálkozó tanulság. Hasonlóképpen 
szellemes az Ünnepi muzsika is. Ha az 
előbbiben a valószínűleg bekövetkezett 
otthoni bajokra való ráeszmélés volt a 
csattanó, akkor mosta különféle zörejek 
egyvelege bizonyult ,,ünnepi" muzsiká-
nak. A groteszk elemek nyomatékosab-
ban vannak jelen á Volt egykor egy fehér  

ruha és a Nyúlfejek n őnek című  versek-
ben. Az előbbi az élet törvényét adja elő  
a maga szürrealista módján, az utóbbi . 

pedig az elrettent ő  látvány szélsőséges 
humorában oldja fel ugyanazt a tapasz-
talatot. Fokozottabban hagyatkozik a já-
tékos képzeletre a Sétáló csikós, amelyben 
a groteszk képtelenségek csak önmagu-
kért, illetve a humor kedvéért vannak. 

Szügyi Zoltán könyvének legmé-
lyebbről fakadó darabjai az utóbbi évek-
ben felgyorsult pusztulású szülőföldnek 
a látványából, illetve emlékéb ől fakad-
nak. A 2000 lépés a Marx útján nem csu-
pán egy szabadkai utcának a szociográ-
fiája 1989-ben, hanem a léleké is, amelyet 
fölszív a panorámának a sivársága, az 
embertelenségnek a különféle civilizáci-
ós megnyilvánulása. A Bácskai kóruséne-
ket is ugyanez a tapasztalat teszi hangsú-
lyossá, habár itt szürrealista szimbolika is 
fokozza a költőiséget. Nem beszélve a Ki 
viszi hírül című , Cs. Simon Istvánnak 
ajánlott érzelmes búcsúzkodásról, a táj 
megalázása miatti panaszról. 

Külön csoportot képeznek az Élet és 
lélekben a szenvedélyfüggőségtől meg-
szabadult embernek a mérlegelései. Az 
öniróniával íródott gondnok-versekről 
van szó, amelyek az istenhitben egyen-
súlyra talált embernek a kiegyensúlyo-
zott világszemléletét, helytállásra való 
törekvését, értelembe vetett bizalmát fe-
jezik ki. Ezzel nem valamiféle közösség-
élményhez, harcos cselekvés-etikához 
jutott el Szűgyi, hanem egy rég óhajtott 
lelki megtisztuláshoz, a tartalmasnak ér-
zett magány vállalásához, az emberi lény 
soknak és nagynak érzett minimumá-
hoz. Az utóbbi évek költői színvonalá-
nak megtartása minden bizonnyal en-
nek a gerincességnek a függvénye. Úgy 
látszik, hogy Szügyiben nem az önmaga 
elől menekülő  csavargó, hanem a fe-
lelősséget vállaló s ennek érdekében per-
lekedő  polgár élteti a költő t. 

VAJDA GÁBOR 
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MODERN ÉS IZGALMAS 

LÁNCZ IRÉN: Szó, szöveg, jelentés 
Forum, Újvidék, 1994. 

Tizenkét szövegnyelvészeti tanulmá-
nyát teszi közzé Láncz Irén Szó, szöveg, 
jelentés című  — Szövegtani és stilisztikai 
elemzések alcímet viselő  — második köteté-
ben. Vizsgálatainak tárgyát a magyar iro-
dalom olyan alkotásai és jelenségei képe-
zik, melyek mérföldkövei, jelent ős állo-
másai irodalmunk fejlődésének, amiért 
megkülönböztetett figyelmet szentelt 
vizsgálatuknak az irodalomtudomány. 
Nyelvi szempontú elemzései során 
azonban Láncz Irén ez ideig ismeretlen 
rétegeit tárja fel irodalmi m űveknek és 
opusoknak, miközben olyan felismeré-
sekhez vezet bennünket, melyek nem-
csak gazdagítják és más fényben mutat-
ják meg az irodalomtörténeti és elméleti 
kutatások eredményeit, de meg is hatá-
rozhatják ezek további fejlődési irányát 
(például a Tömörkény-novella értékelés-
módját azzal, hogy kideríti komponálat-
lanságának valós okait és indokoltságát). 

Láncz Irén az irodalmi művet a 
nyelvi elemek szintaktikai és szemanti-
kai szálak teremtette szövegegységének 
tekinti, mihez egy harmadik szint, a 
pragmatikai kapcsolódik. Szövegelemz ő  
tanulmányaiban egészen alapvet őnek 
látszó, de a műalkotások létrejötte és esz-
tétikai értéke szempontjából lényegi fon-
tosságú jelenségeket vizsgál (például 
mondatkapcsolások); minek követése és 
befogadása a nem nyelvészi érdekl ődé-
sű  olvasó számára is izgalmas és tanulsá-
gos kaland. Ugyanis rideg grammatikai 
elemzések, felsorolások és statisztikai ki-
mutatások alapján levont következteté-
sek helyett Láncz az irodalmi alkotásokat 
nyelvi-poétikai eljárások teremtette szö-
vegkomplexumnak mutatja be, melyek-
ben az elemek fontos és értékes szekun-
der jelentések hordozói, mint ahogy 
összefüggéseik is többlettartalommal ru-
házzák fel a szöveget. 

Tanulmányainak bevezető  részé-
ben legtöbbször ismerteti azokat a mo-
dern elméleteket, melyeknek eredmé-
nyeit és módszereit alkalmazza, magya-
rázza, kiegészíti vagy továbbgondolja. 

Persze nemcsak nyelvészeti diszciplínák-
ról (szövegelméletekről, kontextuális 
vizsgálatokról, konponenciális szeman-
tikákról stb.) esik szó munkáiban, hanem 
irodalomtörténeti meghatározásokról, 
elméletírók, esszéisták, monográfusok 
műfelfogásairól, interpretációiról, me-
lyekből kiindulva vezet el bennünket 
Láncz Irén új meglátásokhoz, ismert 
művek új szempontú értékeléséhez, s 
közben sajátos kapcsolatára mutat rá az 
irodalmi és nyelvi elemzéseknek. „Bár a 
szépirodalmi alkotásokban a tematikai 
szint a fontosabb, nem mindegy, hogy 
milyen elemekkel valósítják meg a témát. 
A szöveg esztétikai velejáróját a nyelvi 
elemek is kifejezik, sőt azok erősítik fel. 
Ezért akár egy stílusirányzat, akár egy 
író nyelvét vizsgáljuk, számba kell ven-
nünk minden nyelvi szintet, a hangzást, 
a szófajokat, a mondatokat egyaránt. Két 
dolgot nem veszíthetünk szem elől. Az 
egyik az, hogy kifejez őeszközöket nem 
lehet megfelelően minősíteni, ha mel-
lőzzük a tematikai szintet, a másik pedig, 
hogy a szöveg vizsgálatakor nem elég 
csak a nyelvi tények megállapítása, a 
nyelvi elemek funkcióját is figyelmbe 
kell venni" — állapítja meg a naturaliz-
mus nyelvét vizsgálva. Az elméleti hivat-
kozások és vizsgálati módszereinek leírá-
sa mellett felállítja elképzelését a vizsgált 
jelenségről, azaz meghatározza elemzé-
sének célját, amit a bizonyító-szemléltet ő  
eljárások követnek a szövegszer ű  példák 
szemléletes és meggyőző  felvonultatásá-
val. Tanulmányai a megfelelő  következ-
tetés levonásával, az összegezés szándé-
kával zárulnak. Ezek a megállapítások 
azonban más vizsgálatok kiindulópont-
jai, fontos hivatkozási tételei, olyan kon-
ponensei lehetnek, melyek új összefüg-
gésekben láttatják irodalmunk értékeit. 

Szó, szöveg, jelentés című  kötetében 
Láncz Irén a következ ő  alkotásokat, illet-
ve jelenségeket veti vizsgálat alá: a Tö-
mörkény-novella kompozíciós jellem-
zőit, Füst Milán Feleségem története című  
regényének mondatkapcsolatait, konst- 
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rukciótípusait, a Krúdy-regények mag 
jellegű  és kontextuális szémáit, valamint 
az író Napraforgó című  regényének szö-
veghátterét, József Attila groteszkjeit, a 
naturalizmus nyelvi sajátosságait, a 
nyelvi jeleket Szenteleky Kornél m űvei-
ben, Szirmai Károly stílusát és Lázadás 
című  elbeszélésének nyelvi kifejez őesz-
közeit, Tersánszky nyelvét, Herceg János 
elbeszéléseinek nyelvi sajátosságait és 
Juhász Ferenc költői nyelvének szóösz-
szetételeit. Szövegelemző  módszere a 
szakember és a „szemlélődő" olvasó szá-
mára is egyaránt elfogadható. Egyrészt 
határozott szaktudás, a nyelv lehet ősé-
geinek elmélyült ismerete, alapos mun-
ka húzódik mögötte, másrészt a nem 
nyelvész olvasó irányában az a könnyít ő  
szándék, hogy részletez ő  jelöléseivel, 
példázataival, az elméletek áttekintő  ma-
gyarázatával megkímélje őt az ered-
ménytelen „bolyongás", a szövegnyel-
vészeti vizsgálatok elvontságából követ-
kező  kudarcélménytő l. 

Füst Milán híres regényét, a Felesé-
gem történetét, mint intellektuális műfajú 
(elmélkedő-filozofikus) alkotást szemléli, 
Ebből a sajátosságból vezeti le aztán szö-
vegtani jellemzőit: egy sajátos szöveg-
konstrukciós formát. Ennek lényegét kö-
vetkező  megállapításainak idézésével ér-
zékeltethetjük: „A konstrukciótípust két 
tartalmi-logikai viszonyfajta hierarchi-
kus egysége jellemzi. Vagyis a két kap-
csolás közül (például az ellentét és ma-
gyarázat közül) az egyik fontosabb. Ez a 
főkapcsolás. Tehát három tag kerül egy-
mással kapcsolatba a konstrukciós for-
mában. A két kapcsolás viszonyával 
megragadható a gondolat mozgása: egy 
ellentét következménye vagy megokolá-
sa, egy előrevetett általánosítás megoko-
ló vagy kifejtő  magyarázata, vagy egy 
elvárástörlő  ellentét megengedésbe for-
dulása. A konstrukciótípus tagjai nem- 

csak tagmondatok, mondategységek le-
hetnek, hanem mondatok is, vagyis a 
szöveg szintjén is megfigyelhet ők 
ugyanazok a kapcsolási formák, mint a 
mondat szintjén." Persze a dolgozat 
végső  célja nem merül ki az elemzésben. 
Szövegalkotásának jellemzőit vizsgálva 
Füst Milán gondolkodásmódjának, in-
tellektuális beállítottságának megértésé-
hez vezet közel bennünket. Rendkívül 
izgalmas szellemi kaland József Attila-ta-
nulmányának áttekintése, melyben a 
költő  groteszkjeit szemantikai szem-
pontból elemzi. József Attila e műveit 
ugyanis gyakran emlegetik irodalmi 
elemzésekben, de csak igen kevesen pró-
bálkoztak annak megfejtésével, hogy 
mely elemek teszik groteszkké őket. Ter-
sánszky „művei rejtekébe" igyekszik be-
hatolni, betekinteni a nyelvész, amikor 
szókészletének elemeit kutatja. Ter-
sánszky nyelve ugyanis — figyelembe vé-
ve látszólagos pongyolaságát, humoros 
fordulatait és bizonyos szempontú hely-
hezkötöttségét, mely ugyanakkor regé-
nyeinek tárgyát hitelesíti — végtelenül 
összetett. A magyar irodalom klasszikus 
értékei mellett a legmodernebb költésze-
ti jelenségek vizsgálatára vállalkozik, 
amikor Juhász Ferenc költői nyelvét, al-
kalmazott szóösszetételeit tanul-
mányozza. 

Láncz Irén Szó, szöveg, jelentés című  
tanulmánykötetében az irodalomértés 
új modelljével szembesít bennünket, az 
irodalmi műveket olyan bonyolult ösz-
szefüggésrendszereknek mutatva be, 
melyeknek megértése csak elmélyült, 
több diszciplínát átfogó elemzés útján 
közelíthető  meg. Ugyanez a hozzáállás 
rendkívüli élményhez, a m űvészi alko-
tószellem lényegi mozzanatainak meg-
értéséhez vezethet el bennünket. 

BENCE ERIKA 
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A PONTATLAN ADAT ROSSZABB A SEMMILYENNÉL 

A magyar irodalom évkönyve 1993 
Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1994. 

Tekintélyes kiadói vállalkozás a Szépha-
lom Könyvműhely részéről A magyar iro-
dalom évkönyve: felsorolja az élő  irodalom 
életének fontosabb eseményeit: díjakat, 
kitüntetéseket, a művek bemutatóit más 
médiumokban, az irodalommal kapcso-
latos folyóiratokat és intézményeket. 
Rengeteg dolgot lehetne még hozzáten-
ni, de akkor nem férne bele egy kötetbe. 

Mi mindent lehet csinálni egy ilyen 
könyvvel? Végigolvasni semmiképpen 
sem, ahogyan egy telefonkönyvet sem 
szokás, inkább felütni a megfelel ő  rész-
nél, ha egy telefonszámra van éppen 
szükség: mert benne vannak az írók te-
lefonszámai éppúgy, mint a könyvki-
adóké. Vissza lehet keresni benne a fon-
tosabb adatokat. A könyv készítői elősza-
vukban a következőket mondják: „szán-
dékaink szerint, viszonylag szűk terje-
delmi határok között, igyekeztünk a leg-
hasznosabb információkat nyújtani 
mindazoknak, akik naponta intézik iro-
dalmi vonatkozású ügyeiket, legyenek 
kiadói szakemberek, folyóiratok szer-
kesztői, könyvtárosok vagy akár az írók 
maguk." Ezért elengedhetetlen feltétel a 
pontosság és alaposság, ahogyan mond-
juk egy telefonkönyvben. Ahogyan a vi-
lágon a legtöbb irodalomban vannak 
ilyen jellegű  kiadványok, melyek segítik 
a tájékozódást. Nemcsak a bels ő  önisme-
ret miatt kell egy ilyen könyv, hanem 
azok számára is hasznos, forgatható se-
gédkönyv, akik éppen ismerkednek a 
magyar irodaimmal. 

Figyelemmel kísérem A magyar iro-
dalom évkönyvét megjelenése óta. Termé-
szetesen a jugoszláviai magyar iroda-
lomról szóló részt is megnéztem. Az 
1989-es évkönyvben 126 név szerepel, a 
nemrég megjelent, 1993-as évre vonat-
kozásúban pedig tízzel több írót sorol-
nak fel, sokkal részletesebb adatbázissal. 
Ha mára teljesség igényével készül, még 
így is hiányos a felsorolás. Sok olyan 
szerzőt is szerepeltetnek, akiknek még 
könyvük sem jelent meg. Ha csupán 
szépirodalmi szempontokat veszünk fi- 

gyelembe, Bogdán Józsefet a három ver-
seskötetével mindenképpen hiányol-
nunk kell. A néprajzi és értekez ő  prózai 
műfajokban van, akit feltüntetnek, van, 
akit nem. Ahogy elnézem a kritériumo-
kat, Silling Istvánnak, Beszédes Valériá-
nak, Láncz Irénnek és Pataky Andrásnak 
mindenképpen ott lenne a helye. És bi-
zonyára vannak mások is, akiket még 
pótolni kell a következő  kötetben. 

Mivel ugyanebben a fejezetben sze-
repelnek a horvátországi és szlovéniai 
magyarok is, nem hallgathatom el a ve-
lük kapcsolatban tapasztalt hiányossá-
gokat sem. Szlovéniában kötettel rendel-
kező  fiatal költő  Halász Albert és Cim-
mermann Toplák János. Illett volna meg-
említeni folyóiratukat, a Muratájt is. Az 
évkönyv a két horvátországi folyóiratról 
sem tud, ezek a Drávaszögi Rovatkák és 
a Horvátországi Magyarság. Lassan tart-
hatatlan lesz egy fejezetben tárgyalni a 
térség magyar szerz őit, mert egyetlen 
ember aligha tekintheti át. Nem tudom, 
gondoltak-e a szerkesztők arra, hogy az 
úgynevezett Krajinai Szerb Köztár-
saságban is él kötettel rendelkez ő  ma-
gyar szerző . 

Ilyen szempontból is tanulságos a 
szerkesztésnek az a sajátossága, hogy 
nem szerezte meg egyetlen szlovéniai 
magyar író címét és telefonszámát sem, 
viszont a Magyarországon élő  hazánk-
fiaiét szinte kivétel nélkül pontosan köz-
li. Kétségtelenül kevesebb fáradságba 
került. 

A jegyzéknek ambíciója szerint fel 
kellene tüntetnie valamennyi itteni díjat, 
ami csak felemásan sikerül. Vegyünk egy 
könnyen ellenőrizhető  példát: van, aki-
nél Sinkó Ervin-díj van feltüntetve, van, 
akinél Sinkó-díj, és van, akinél seho-
gyan. (Erről jut eszembe: hova lett ez a 
díj az idén? Pedig most lett volna mire 
adni: mondjuk a négy Gemma-kötet va-
lamelyikére.) 

A díjak mindig a hiúság vásárát je-
lentik, ezért érdemes bennük csemegéz-
ni. A Magyar írók, költők díjai külföldön 
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című  fejezetben olvasom, hogy a Bazsa-
likom-díj különdíját kapta Kristály Klára, 
Bada Johann (1) és Bada István. Nemcsak 
a név elírásán derülhetünk, hanem azon 
is, hogy itt egy műfordítói díjról van szó, 
amit nem kellene összekeverni a Szente-
leky Kornél Irodalmi Díjjal. Az Üzenet-
díjat néhol feltüntették, néhol nem, 
ugyanez a helyzet a Forum regénypá-
lyázatával is. Az lenne a legjobb, ha el-
döntenék, milyen díjakat tüntetnek fel, 
és azt mindig azonos névvel, azonos mó-
don, következetesen végigvinnék. 

Bár még minden határ vitás ebben a 
térségben, biztosan sokáig az is leszt, de az 
azonos országokat, városokat, falvakat 
azonos néven kellene nevezni ugyanab-
ban a fejezetben. Mert azért mégis furcsa, 
hogy Borbély János Novi Sadon él, Fehér 
Kálmán pedig Újvidéken. Dér Zoltán Su- 

boticán él, Dudás Károly pedig Szabad-
kán. Ennél is meglepőbb, hogy például 
Bosnyák István Szerbiában él, Juhász 
Géza pedig Jugoszláviában. És vannak 
páran, akiknek semmilyen országuk 
nincsen, no nem önmaguk, hanem a 
szerkesztő  hibájából. 

Érthetetlen továbbá, hogy ha írorszá-
gi, norvégiai, spanyolországi és svédorszá-
gi magyar íróknak ott szerepelhet a pontos 
címe és telefonszáma, akkor mondjuk a 
szabadkaiaké és az újvidékieké miért nem. 
Ilyenkor is többnyire az intézmény címét  
és telefonszámát tüntetik fel, ahol az illet ő  
dolgozik vagy dolgozott. Pedig valóban  
csak némi alaposság és szorgalom kellett  
volna az anyag gyűjtéséhez és elrendezé-
séhez. Sajnos így az egész „jugoszláviai"  
anyagra a felületesség a jellemző .  

KONTRA FERENC  

Madách Imre: Az ember tragédiája (egyiptomi kép, 1953) 
Állnak: Barácius Zoltán: (Lucifer), Fa József, Gyapjas Mária, Vastag Mihály. 

Ulnek: Boros István (Ádám), Tusnek Ottilia (Eva), Zádor Edit. 
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MŰVEL ŐDÉSI  MOZAIK  

NYELVMŰVELŐ  NAPOK ADÁN. 
- Október 6-tól 8-ig Adán megtartották 
az idei Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Na-
pokat, melynek keretében megnyitották 
a Lőrincze Lajos tiszteletére rendezett 
emlékkiállítást. A tudományos üléssza-
kon, melynek témája A család és az anya-
nyelvi tudat volt, Mirnincs Károly, dr. 
Molnár Csikós László, Harmath Károly, 
dr. Varga Zoltán és Kolczonay Katalin 
olvasta fel írását. Az utóbbin kívül még 
két külföldi vendége volt az ünnepség-
nek: Dobos László és Pomogáts Béla. 

BEMUTATÓ ÚJVIDÉKEN. - Októ-
ber 6-án az Újvidéki Színház nagy siker-
rel bemutatta Arthur Miller Édes fiaim c. 
drámáját. A darabot Gergely László ren-
dezte. Az egyes szerepeket Fischer Ká-
roly, Ábrahám Irén, Mezei Zoltán, Banka 
Lívia, Káló Béla, Pásthy Mátyás, Tényi 
Edit, Giricz Attila, Tóth Edit és Dulics 
Péter alakította. A díszleteket a budapesti 
Horváth Éva, a jelmezeket pedig Branka 
Petrović  tervezte. A rendez ő  asszisztense 
Kovács Attila volt. 

SZÍNHÁZAVATÁS. SZABADKÁN. 
- Október 7-én a szabadkai Gyermek-
színházban, zsúfolt néz őtér előtt meg-
tartotta első  előadását az újonnan alapí-
tott Kosztolányi Dezs ő  Színház. Az 
együttes Boris Vian Birodalomépítblc avagy 
a Schmürz c. drámáját adta elő. A társulat 
bemutatkozását a több száz f őnyi közön-
ség szűnni nem akaró tapssal fogadta. A 
premierre e számunk Alkotóm űhely c. ro-
vatában behatóbban foglalkozunk 

A SUBOTIČKE NOVINE JUBILEU-
MA. - A Subotičke novine megjelenésé-
nek 50. évfordulója alkalmából október 
B-án rendhagyó kiállítás nyílt a szabad-
kai Képzőművészeti Találkozó galériájá-
ban. A közönségnek alkalma nyílt látni 
Augustin Juriga, Aleksandar Sedlak és 
Zlatko Jovanov fotóit, Milenko Kosano-
vić  karikatúráit és Branislav Makeš belg-
rádi festőművész városunkról készült 
grafikai mappáját. Az ünnepségsorozat 
keretében 14-én a Városi Könyvtár olva-
sótermében megnyílt a szabadkai heti- 

lap fejlődését és kiadói tevékenységét be-
mutató kiállítás, majd Milovan Miković, 
Lazar Merković  és Dévavári Zoltán szólt 
a városunkban létrejött szellemi értékek 
további gondozásának szükségességér ől. 

HUSVÉTH-EMLÉKKIÁLLÍTÁS. - 
Színvonalas emlékkiállítást nyílt október 
11-én a szabadkai Városi Múzeumban 
Husvéth Lajos hagyatékából. A tárlaton 
a száz évvel ezelőtt született művész fél-
száz festménye, rajza és szobra látható. A 
megnyitón - Milka Mikuška igazgatónő  
köszöntője után - Bela Duranci művé-
szettörténész vázolta a zombori szárma-
zású alkotó pályáját, Szekeres László 
visszaemlékezésében pedig a gyűjte-
mény városunkba kerülésének körül-
ményeit elevenítette fel. 

DÉRY DÍJAT KAPOTT HERCEG JÁ-
NOS. - Tizedik alkalommal nyújtották át 
október 18-án Budapesten a száz évvel 
ezelőtt született Déry Tibor nevét viselő  
irodalmi díjat. A jutalmazottak között ott 
volt Herceg János, a jugoszláviai magyar 
irodalom doyenje is, aki lapunknak in-
dulásától kezdve állandó munkatársa. 
Újabb elismeréséhez ezúton is gratulá-
lunk. Rajta kívül még Petri György, Ga-
raczi László és az erdélyi Benkő  Samu 
részesült e rangos díjban. - A 85 éves írót 
négy nappal előbb az Újvidéki Színház 
látta vendégül. Munkásságát Bányai Já-
nos méltatta, végül pedig Toldi Éva be-
mutatta az író Mulandóság c. most megje-
lent novelláskötetét. 

ÉRTELMISÉGI TALÁLKOZÓ. - A 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társa-
ság szervezésében október 17-én a Ma-
gyar Írószövetség székházában kerek-
asztal-értekezletet tartott mintegy fél-
száz vajdasági és drávaszögi származású 
író, publicista, szakíró, képző- és 
színművész és más értelmiségi, hogy 
megbeszéljék, hogyan ápolhatnák terv-
szerűen kapcsolataikat és a továbbiak-
ban hogyan működhetnének együtt. 
Támogatták azt a kezdeményezést, hogy 
megalakuljon a JMMT magyarországi ta-
gozata. Bevezetőt dr Bosnyák István el- 
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nök tartott. A budapesti megbeszélést 
valószínűleg újabbak követik Szegeden, 
Veszprémben és másutt. 

B. SZABÓ GYÖRGY-EMLÉKEST - 
Immár ötödik alkalómmal tartották meg 
október 13-án Zrenjaninban a B. Szabó 
György-emlékestet. A rendezvény ven-
dége Kaszás Károly, a VMNYE elnöke, 
dr. Bosnyák István, a JMMT elnöke, dr. 
Várady Tibor egyetemi tanár, Bordás 
Győző  mgr., a Forum Könyvkiadó igaz-
gatója és Bada István, a Jugoszláviai 
Gyűjtők Egyesületének elnöke volt. 

MAGYAR TANSZÉK NYÍLT BELG-
RÁDBAN. - A belgrádi Bölcsészettudo-
mányi Karon megnyílt a Magyar Nyelv 
Tanszéke. Október 19-től tehát - más 
nyelvek mellett - a magyar nyelvet is 
elsajátíthatják egyetemi szinten a hazai 
fiatalok. Az új tanszék nem lesz vetély-
társa az újvidéki Magyar Tanszéknek, hi-
szen az utóbbi anyanyelvi képzést nyújt, 
az előbbi hallgatói viszont idegen nyelv-
ként tanulják majd a magyar nyelvet. 

FEHÉR FERENC-EMLÉKNAP TO-
POLYÁN. - A topolyai Népkönyvtár 
szervezésében október 20-án megemlé-
keztek Fehér Ferenc halálának ötödik év-
fordulójáról. Ebből az alkalomból irodal-
mi pályázatot írtak ki, vetélked őt tartot-
tak, kiállítás nyílt a költő  és Ács József 
festőművész hagyatékából, Harkai Vass 
Éva, Juhász Erzsébet, Toldi Éva és Peno-
vácz Antal, a rendezvény kezdemé-
nyezője megemlékezett az író munkás-
ságáról és műsoros estet rendeztek. Az 
elgondolás szerint az emléknapot min-
den évben megszervezik. A jöv ő  évi 
program központi témája Tóth Ferenc 
munkássága lesz a költő  halálának 15. 
évfordulója alkalmából. 

AZ ÚJVIDÉKI MAGYAR TANSZÉK 
JUBILEUMA. - Az Újvidéki Egyetem 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke ok-
tóber 21-én megünnepelte m űködésé-
nek 35. évfordulóját. Az ünnepi értekez-
leten dr. Szeli István akadémikus a száz 
évvel ezelőtt Zomborban született Bárczi 
Géza nyelvész pályakezdéséről, dr Láncz 
Irén egyetemi tanár pedig a legújabb nyel-
vészeti kutatásokról tartott el őadást Az el-
múlt három és fél évtized alatt harminc- 

egy nemzedék, a jugoszláviai magyar ér-
telmiség jelentős hányada, négyszáznál 
is több középiskolai tanár került ki az 
intézményből. A tanszék európai vi-
szonylatban is a magyar irodalom és 
nyelv egyik jelentős kutatási központja. 

SZENTELEKY NAPOK SZIVÁ-
CON. - Október 22-én és 23-án Szivácon 
megtartották az ez évi, sorrendben 27. 
Szenteleky-napokat. A tanács díszülése 
előtt megnyílt Kalmár Ferenc és Kalmár 
Magda, valamint Nemes Fekete Edit sza-
badkai szobrászművészek kiállítása. A 
Szenteleky-díjat Bosnyák István kapta -  
a bírálóbizottság megokolása szerint - „a 
jugoszláviai magyar irodalmi életben ki-
fej tett kimagasló tevékenységének, nagy 
jelentőségű  irodalomtörténeti munkás-
ságának, az irodalom népszer űsítésében 
elért eredményeinek és irodalomszer-
vező  munkájának elismeréseképpen", a 
Bazsalikom Díjat pedig Túri Gábor kani-
zsai műfordító „a szerb és a horvát iroda-
lom klasszikusainak mindenkor beleérz ő  
és ihletett tolmácsolásáért". Bori Imre 
Szwenteleky Kornél c. monográfiáját Bá-
nyai János méltatta, majd felolvasták le-
velét, amelyben - Végel Lászlóval együtt 
- javaslatot tett a jugoszláviai magyar 
kultúra, illetve értelmiség Szenteleky 
Akadémiájának megalapítására. A sza-
badkai Életjel műsora után a helybeliek 
és a vendégek megkoszorúzták irodal-
munk szervezőjének a sírját. Vasárnap 
irodalmi matiné volt Kulán a Petőfi bri-
gád Általános Iskolában. 

LEZAJLOTT A 42. KANIZSAI ÍRÓ-
TÁBOR. - A hónap utolsó hetének má-
sodik felében, 27-től 29-ig megtartották e 
42. Kanizsai Írótábor rendezvényeit. A 
háromnapos találkozó témája a Gyermek 
az irodalomban - irodalom a gyermek életé. 
ben volt. A legjobb alkotásokat a szerzői 
irodalmi esten olvasták fel, a képz őmű  
vészeti munkákat pedig kiállításon te• 
kinthették meg az érdekl ődők. Bemutat. 
ták Deák Ferenc Szerelmes episztolák c. ú 
könyvét és a tavaszi írótábor anyagábó 
készített kiadványt, valamint megemlé 
keztek arról az írótalálkozóról, amelye 
hatvan évvel ezelőtt tartották a Tisza 
parti városban. 
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SZARVAS GÁBOR nyelvész 

Minden ősszel Adán összegy ű lnek a nyélművelők és a. nyelvészek, hogy a 
nyelvtudomány, nyelvművelés kérdéseiről értekezzenek. Méltóan emlékez-
nek meg így Ada nagy szülöttjér ől, Szarvas Gáborról, aki annak a 
nyelvművelő  mozgalomnak volta megteremt ője, amely harcolt a nyelvújítás 
torz szavai ellen, s küzdött a német mintájú idegenségekkel. 1832. március 
22-én született Adán. Hatéves korában Bajára költöztek. Gimnáziumi tanul-
mányait a pannonhalmi bencéseknél fejezte be. Az érettségi után jogot tanult, 
de betegsége miatt nem szerzett diplomát. 1858-tól tanárként dolgozott. Eger, 
Baja, Pozsony, Budapest voltak pályájának állomásai. 1860-ban Szabadkán 
pályázott a helyi gimnázium „nyelvészeti tanszékére", ám kérvényét elutasí-
tották. Előbb szépírói tevékenységet folytatott, de 1867-ben elkötelezte magát 
a nyelvészettel. Négy évvel kés őbb útjára indították a napjainkban is megje-
lenő  Magyar Nyelv őr c. folyóiratot, melyhez csatlakoztak a kor legtehetsége-
sebb nyelvészei. A Magyar Tudományos Akadémia tagjaként készítette el 
Simonyi Zsigmonddal együtt a háromkötetes Magyar nyelvtörténeti szótárt 
(Bp., 1890-1893). További művei: Magyartalanságok (Pest, 1867), A magyar ige-
idők (Pest, 1872), A magyar nyelvújításról (Bp., 1875), Munkásságáról Láncz Irén 
írt monográfiát, melyet az újvidéki Forum 1982-ben jelentetett meg. Arcképe 
Lengyel Samu fotójának reprodukciója. Az eredetit Szekeres László őrzi 
gyűjteményében. 


