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NÉMETH ISTVÁN 

KOLT TEMETŐ  

Utoljára ezerkilencszázhetvenkilenc szeptember 5-én jártam a hegyesi zsidó 
temetőben. Tizenöt éve. Ez alatta tizenöt esztend ő  alatt nem múlt el év, hogy 
többször is meg nem fordultam volna odahaza, hogy ki ne ballagtam volna 

Keleti temetőbe vagy föl ne kapaszkodtam volna a Kálváriára, hiszen 
mindkét sírkertben halottaim pihennek. A zsidó temet őben viszont azóta 
nem jártam. Jómagam is „leírtam" volna magamban, miként a falu? Pedig 
amikor már maga a temető  is betemetődik, a földdel válik egyenlővé, valami 
véglegesen megszűnik. Vagy él tovább az emlékezetünkben? Igen. Elhalad 
a volt temető  mellett a nagyapa az unokájával: valamikor itt volt a zsidó 
temető. Es most hol van, nagyapa? Ráépítették ezt a kócerájt, 

Egyelőre még nem építettek rá semmit, ott domborodik közvetlenül a 
Nemzetközi út mellett, egy volt avar kori temet ő  szomszédságában. A század 
elején százhúsz népvándorlás kori sírt tártak itt fel, ennek már csak a helye 
maradt, a félig betemetett nagy gödör, meg az a másfél ezernyi lelet a zombori 
múzeumban. (Hányszor elhatároztam, hogy Zomborban megtekintem azt a 
kishegyesi leletet! Eletünk ilyen elhatározások sorozata...) 

Akkor, tizenöt évvel ezelőtt a temető  öreg sírkövei javarészt még álltak, 
legtöbbjén a szöveg héber, elvétve akad német és magyar szöveg ű  is. Az 
emlékmű  szövege azonban már csak egynyelv ű . Íme: 

1941 — 1945 
HALOTTAINK 

Ábrahám Dávid 
Balasa Imre és neje 
György és Pál fiaik 
Faragó Andor 
Fischer M. Andorné 
és leánya Edit 
Frank Lipót 
és fia D. Imre 
Grabinszki Mór 
Kertész Sándor és fia Imre 
leánya Sári és veje 
Dr Brummer László 
Krausz Dávid 
Krisháber Gyula 
Katalin Ella és Margit 
Krisháber Beti 
Manhein Mihályné 

A szöveg, a kopár névsor fehér márványba vésve, ez beépítve egy jó 
embermagasságnyi, műkőből  készült lapos síremlékbe. Baloldalt, a síremlék 
részeként egy stilizált, derékba tört fa törzse cementb ől. 
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Szegényes, csúnyácska emlékmű. Valószínűleg az a két asszony emel-
tette, akiknek a neve nincs a márványtáblán, akik megszabadultak a pokol-
ból. 

Ottjártamkor, amikor már ők is régen halottak voltak, az emlékmű  előtt 
tyúkól állt, körülötte szemét. Az egész temet őt fölverte a gaz, ben őve mál-
nával, náddal, csalánnal. A valamikori halottasházat jelenleg él ők lakják: egy 
Opp Péter nevű  ember a feleségével és két gyermekével. El őttük Szél Jóskáék 
laktak itt, most a feketicsi temet őbe költöztek. Oppék is, Szélék is nagyon 
szegény emberek, örülnek, hogy meghúzódhatnak a temető  volt halottas-
házaiban. Szemmel láthatóan nem azért, hogy a temet őt rendben tartsák. Ez 
a temetőcsősz dolga lenne. Ennek a kis zsidó temetőnek azonban jó ideje se 
csősze, se gondozója, se gazdája. 

— Egyik azt mondja, hogy a hegyesi községé, a másik meg, hogy a 
szabadkai zsidóké — véli Opp. 

Ez a rövid nevű  temetőlakó német származású, szekicsi sváb, a szülei itt 
rekedhettek, tán már ők is ilyen szegények voltak, temetőlakók, nem tűntek 
föl a háború utáni kitelepít őknek. Opp Péter és családja aligha tudja, mi 
okozta az emléktáblán felsorolt huszonkét ember halálát, nem hallott a 
zsidóüldözésről, de az egykori üldözöttek se tudják meg soha, hogy fölga-
zosodott, magára hagyott temet őjük romos halottasházában épp egy német 
származású ember talált menedéket. Nem azért húzódott itt meg, hogy 
jelenlétével valamelyest lerója tartozását a kert „lakóin" esett borzalmakért, 
amelyeket a német nép nevében követtek el. De nem is a megszentelt kert 
alattomos megcsúfolásáért. Csupán azért, mert itt üresen állt a gazdátlan 
halottasház, menedéket nyújtva a környék talán legelesettebb családjának. 
A zsidók síron túli nagylelkűségéről lenne szó? Szinte csábítást érzünk egy 
kis mítoszteremtésre. 

Kora gyermekkoromban plántálták el bennem a zsidók iránti tiszteletet. 
Nem a zsidóság iránt — felfoghatatlan fogalom egy négy-öt éves kisgyerek 
számára —, csupán néhány kézzel érinthet ő, szemmel látható, füllel hallható 
személy iránt. Például és mindenekel őtt a Fekete zsidó asszony iránt. Ez a 
palántálási művelet eredményesebb nem is lehetett volna, hiszen maga 
édesanyám cselekedte meg. Mondanom se kell, hogy nem el őrelátó megfon-
toltságból, csak úgy, ahogyan ez egy egyszer ű  falusi asszonytól kitelik. Akit 
ő  a szívébe fogadott, szívének gyümölcsét is annak a szeretetére édesgette. 

Édesanyám nemcsak tisztelte, szerette is a Fekete zsidó asszonyt. Mert 
odahaza, családi körben ez volt a neve annak a töpörödött nénikének, aki 
nem túl messze tőlünk egy falatnyi szatócsbolt vezet ője és tulajdonosa volt. 
Az igazi nevét talán még édesanyám se tudta. Ténsasszonynak szólította, 
mint a falu többi „ténsasszonyát", de odahaza Fekete zsidó asszony volt a 
neve.  

Mindig úgy beszélt róla, mint a legnagyobb jótev őjéről. A Fekete zsidó 
asszonynak ez a tulajdonsága alkalmasint egészen apró gesztusokban nyil-
vánulhatott meg. Hogy nála is lehetett hitelre vásárolni, akárcsak a többi 
gazdagabb zsidó kereskedő  boltjaiban, egészen természetes dolog volt. 
Csakhogy míg más kereskedők esetleg nem állták meg, hogy kiszolgálás 
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közben gúnyos, csúfolódó megjegyzéseikkel alázzák meg a már eleve meg-
alázott — hiszen hitelre, „hozomra" kényszerült — vev őt, addig a töpörödött 
nénike a hitelbe adott áru mellé iparkodott mindig valami vigasztaló szót is 
becsomagolni a szegény vásárlónak (Talán épp azért, hogyne érezze annyira 
a maga nyomorúságát.) Es lehetőségeinek határain belül bármiben a segít-
ségére sietni. Kedvessége nem csinált kedvesség volt, lényéb ől fakadt. A 
Fekete zsidó asszonyt tehát nem volt nehéz szeretni. 

Édesanyám, ahogy mondani szokás, szíve teljes melegével szerette őt. 
Annyira, hogy egyszer, egy tartós plafonbámulásom közepette, amikor egy 
mészszilánkocska hullott a szemembe, de édesanyám nem tudott megbir-
kózni a kipiszkálásával, s attól való félelmében, nehogy megvakuljon egy-
szem gyereke, a karjaiba kapott, s rohant velem a Fekete zsidó asszonyhoz. 
Valóban rohant, pedig a jó kilométernyi utat futólépésben üres kézzel, teher 
nélkül is komoly teljesítmény lett volna megtennie, de most megsokszorozta 
erejét a hosszú utat végigsivalkodó gyerekéért való aggodalom. Kifulladva 
bukott be a csöppnyi szatócsboltba. 

Hazafelé már kézenfogva vezetett, nem futó, de a boldogságtól mégis 
szapora léptekkel. Mert a Fekete zsidó asszonynak sikerült a mészszilánkot 
egy fehér zsebkendő  sarkának a segítségével kiemelni a szemhéjam alól. 
(Hogy akkor nem vakultam meg — ennek a veszélye talán fönn sem 
forgott —, különösen pedig hogy nem vakultam el, az áldott emlék ű  Fekete 
zsidó asszonynak tartozom hálával.) 

Az elmondottakban számomra a mai napig az a megdöbbent ő, hogy 
édesanyámnak abban a szituációban az els ő  gondolata nem az volt, hogy a 
szintén nagy, tiszteletnek örvend ő, rendkívül népszerű  falusi orvosunkhoz, 
doktor Tóth Arvai Márkhoz szaladjon velem, hanem a Fekete zsidó asszony-
hoz. 

Egyszer körbejártam egy volt haláltábort. Talán az én Fekete zsidó 
asszonyom is ott fejezte be földi pályafutását. Ám Krausz bácsi bizonyosan, 
akiről még nem is szóltam. Hosszú, vékony ember volt, hajlott hátú öreg, 
szegény és templomszolga. A falu jobb módú hi ttestvérei tartották el. Es nem 
biztos, hogy csak a hittestvérei. Mi, gyerekek, ha fölbukkant valahol az utcán 
mulatságosan esendő  alakja, így csúfoltuk: „Nagyobb a mamusz, mint a 
Krausz!" Hiába fenyegetett meg és a szüleink is hiába fenyítettek meg 
bennünket, nekünk a Krausz bácsi mamusza valóban nagyobbnak látszott, 
mint hórihorgas viselője. 

Mondanom se kell: nem a zsidót csúfoltuk benne. Mi, gyerekek, Krausz 
bácsinak örültünk. Örültünk, hogy van, létezik És annak is, hogy éppolyan, 
amilyen. Még annak is, hogy Krausz bácsinak hívják. Jellegzetes járásának 
éppúgy, mint mogorvaságának, folytonos prüszkölésének. Hogy van egy 
öregember a faluban, akire pont ráillik az, amit utána kiabálhatnak: nagyobb 
a mamusz, mint a Krausz! 

De ha a mamusza nem lett volna nagyobb nálánál is, úgy is meg lett 
volna az okunk a csúfolódásra: hiába rimánkodtunk neki, nem mutatta meg 
belülről is a zsidó templomot. Pedig mindig ott lógott a kezében a kulcsa. És 
az iskola is ott volt a templom közelében, a zsidó iskola, aminek már csak a 
neve volt az, mert rég nem a zsidó gyerekeké volt. 

Zsidó fiú a háború után járt velünk egy osztályba, közvetlenül a háború 
után, s ennek az egyszál zsidó fiúnak mi természetesen a Kóbi nevet adtuk. 
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Természetesen, mondom, mert mi más lehetett volna a neve annyi „zsidózás" 
után egy zsidó fiúnak, ha nem a Kóbi? Érdekes, hogy Kóbi el is tűrte ezt a 
csúfnevet. Nemcsak azért, mert nagy, melák gyerek volt, hanem mert vala-
hogy illett is rá. És nemcsak a csúfnevet t űrte, de azt is, hogy mint zsidót 
óraközi szünetben nyilvánosan, az iskolaudvaron „fölakasszuk". Mert mi 
mást is érdemelne egy zsidó?! A hóhér szerepét a Kupak Anti vállalta. 

Ugyan már a háború után voltunk, nekünk, gyerekeknek mégsem t űnt 
fel, hogy Krausz bácsi nem tért vissza s az sem, hogy a Fekete zsidó asszony 
se tért vissza, nem jutott el még hozzánk a haláltáborok híre, ilyesmir ől Kóbi 
se mesélt nekünk, viszont ellenkezés nélkül t űrte, hogy Kupak Anti „föl-
akassza". Ez az akasztás annyiszor megismétl ődött, míg csak rá nem untunk. 
Kóbinak nem volt bátorsága beárulni minket, de kés őbb bosszút állt rajtunk, 
illetve egyik iskolatársán, igen sajátságos módon. 

Akkor már a szomszédos kisváros algimnáziumába jártunk. Kóbi is 
velünk tartott, s jóllehet alig fél évvel lettünk csak „öregebbek", teljesen 
kinőttünk az akasztgatásdiból és hasonló gyerekes „csínytevésekb ől". Most 
már komoly diákoknak éreztük magunkat. Utazó diákoknak. 

Épp a vonaton történt, szem- és fültanúja voltam az elképeszt ő  incidens-
nek. Kóbi ugyanis, a nagy melák, aki szó nélkül t űrte, hogy szimbolikusan 
annyiszor fölakasszuk, mint faj táj ának egyetlen megmaradt, megkerült dísz-
példányát, most, „feln őtté válva", fölényesen, a visszavágók megittasultsá-
gával félbeszakítja beszélget ő társát: „Kitakaríthatnád a szádat. Szagos." 

Egy pillanatra mindenki elnémult, els ősorban a „szagos" barátunk, ő  el 
is fehéredett. Nem elpirult, hanem elfehéredett. Épp csak a vonat nem lassult 
le, robogott tovább. 

Egy volt szemtanú így emlékezett vissza a falu zsidó lakosságának 
„összeszedésére". Mert nem kellett „összefogdosni" a szerencsétleneket, 
mint afféle menekül ő  bűnözőket. Csak úgy „összeszedték" őket, mint valami 
elszórt, tehetetlen tárgyakat. Nem kellett hajtóvadászatot indítani ellenük; 
odahaza, otthonaikban várták be a kakastollas csend őröket, hogy értük 
jöjjönek... Azok, akik még otthon maradtak, akik hittek az isteni csodában, 
hogy talán mégsem következik be a legrosszabb. Ám az isteni csoda elma-
radt. Különben Kertészné, a baromfi- és tojáskeresked ő  felesége még évekkel 
ezelőtt megjósolta: „A zsidókra nagy megpróbáltatások várnak!" 

Jóslata beteljesedett. 
Előállt a nagy speditőr, a sráfkocsi. 
(Más szemtanúk ordenáncos kocsira emlékeznek, ez azonban alig hi-

hető : az ordenáncos kocsin ugyanis a községi elöljárók közlekedtek, ez a 
jármű  tehát túl előkelő, mindenekelőtt pedig szűk lett volna a zsidók elszál-
lítására.) 

— Nappal volt, világos nappal, mégis minden felt űnés nélkül végezték 
a poroszlók a munkájukat. Még kíváncsiskodó se igen akadt, mindenki 
tudta, miről van szó, az emberek behúzódtak a házaikba. Én láttam, ahogy 
Berger Etelkát, Balasánét feltették a spedit őrre. Mert maga nem bírt felszáll-
ni, fekvő  beteg volt. Mégis elvitték. Nem kíméltek senkit. Az egész nagyon 
fájdalmas képet nyújtott. Ezek az emberek már mind hegyesiek voltak, az 
öregjei a hegyesiekkel öregedtek meg. A legöregebb köztük a Krausz Dávid 
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bácsi volt, fiatalkorában üvegező  mester, de olyan, aki a „műhelyét" a hátán 
cipelte, a hegyesi tanyákat járta. Most meg, öregkorára templomszolga volt-
és „napokat evett". Vagyis minden nap más és más zsidó családnál kosztoló-
dott. Ó is ott szorongott a spedit őrön a többiek között. Néhányan azért 
végignéztük a kálváriájukat. Még olyan rongy ember is akadt, aki röhögött 
rajtuk, örült, hogy viszik őket, mert valamelyik szerencsétlen valamikor 
görbén nézett rá. De emlékezetem szerint olyan egy se volt a gyér kíváncsis-
kodó között, aki tiltakozott volna. A magyar csend őrök ellen szólni senki se 
mert. Pedig lágy pásztor mellett gyapjút szarik a farkas. 

Csakhogy nekik, az elhurcoltaknak sem lágy, sem kemény pásztoruk 
nem volt. Semmiféle pásztoruk. Teljesen ki voltak szolgáltatva a farkasok-
nak. 

Visszajöttek Kertészné és Frankliné, a Blauék családostul (kés őbb Pa-
lesztinába költöztek), a Polacsekék ( ők is kivándoroltak Palesztinába), húsz 
lánc földet hagyva a helyi szövetkezetre. (Polacsekné a pokolból való szaba-
dulása után áttért a katolikus hitre, ezt még a haláltáborban fogadta meg.) 

Kertészné, a nagyszájú baromfikeresked ő  özvegye, a látnok, idehaza 
halt meg, hittestvérei nem kísérhették ki utolsó útjára, mert akiket nem 
égettek el, kivándoroltak, néhány helybéli jámbor keresztény asszony kísér-
te ki, közöttük Szüle, aki mindenkinek megadta ezt a végtisztességet. 

Nem tért haza Krisháber Gyula sem, akit a faluban mindenki egy-
szerűen csak Ádi Gyulának tisztelt, s aki szerette a földet, gyakorló 
földműves volt, paraszt. Ez mifelénk kevés izraelitáról volt elmondható. Ádi 
Gyula azonban szőröstől-bőröstől paraszt volt. Gyönyörű  kertje volt, a 
szőleje már abban az id őben „dróton futott", borral kínálta a vendégeit. Egy 
Ujvári Treszka nevű  asszonnyal élt vadházasságban harmincöt éven át, 
elégettetéséig. Háború után a hatalom akkori helyi bitorlói kisemmizték 
szegény özvegyet, mindenéből kiforgatták, még Ádi Gyula szép sz őlőskert-
jét is konfiskálták, mondván a szomorú özvegynek: „Mit akar maga; a kert 
gazdája úgyse jön vissza, rég kifőzték szappannak!" 

De nemcsak Ádi Gyula szép sz ő lőskertjét sajátították ki; az új társada-
lom építésének mámoros lendületében lebontották a zsidó templomot (ami-
nek a belsejét szerz őnknek most már sosem fogja megmutatni Krausz bácsi), 
lebontották a zsidó iskolát, s a helyén s részint a tégláiból fölépítették a falu 
„büszkeségét", a Szövetkezeti Otthont. Itt, a zsidó hitközség egykori portá-
ján állították fel a második világháború végén elesett helybéli harcosok 
emlékművét, megfeledkezve azokról, akik szintén helybéliek voltak és aki-
ket szintén a második világháború iszonyú tüze emésztett el. 

Újra kint botorkálok a temetőben. „Állapota" hetvenkilenc óta... Rom-
temető. Mintha innen már a halottak is kiköltöztek volna. Valójában ki is 
költöztek. Az alig fölismerhető  sírok között botladozva nem tudok szaba-
dulni a gondolattól, hogy a mi temetőink is hamarosan erre a sorsra juthat-
nak. Mintha errefelé a temet őknek ez lenne a sorsa; az él őktől elhagyott 
temetőké... 
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TOLNAI OTTÓ 

BODZA A HATÁRZÓNÁBAN 

Mondom (mondanám) semmi de túl könnyen 
csúszik sőt siklik mutatós szlalomban 
számról a semmi nem köll öklömnyi kenyér-
béllel letömködni meg ne fúljon mint ha 
szálka akad fönn döfi át a kisgyerek torkát 
mondom (mondanám) semmi sincs de van lám 
van ablakom előtt az ó-fehér (elefántcsontsárga) 
bodzacsipke és ez még mindig sok nekem 
ez bizony még mindig ama nagy pompa sokkja 
agyonvert ám akár baudelaire koldusa 
életre bottal nagyon 
s aztán augusztus elején a változást is csak az jelzi 
hogy kecses korallszín madárlábak markolják össze 
az ó-csipkerongyikát s még súlyosabb valamivel 
löttyen (szalad) tele az ég vájdlingja 
miféle bankett készül itt desiré 
ahol ennyi lila gyémánt kaviár halmozódik 
a szálkát meg amely a torkán fönnakadt a kisgyereknek 
mint drága nyakkendőtűt hordja feszít tetszeleg 
míg az első  sarkon akárha pörge karddal 
vékonyka nyakát át nem metszik s máris itt az ősz 
szól a halk gyászos kardal s én is mondanám 
mondom semmi 
semmi sincs ilyentájt október végén 
amikor már csak fekete (spanyol) csipkerongyikák 
csüngnek a puha bélű  játékpuskának jó ágakon 
jó játékpuskával játszani nagyokat pukkanni 
ijesztgetni a járókel őket 
templomból csoszogó sötét kendős nénikéket 
nyálas-szurkos kócgolyóval homlokon lőni 
a tanító bácsit és falubolondját 
jó játékpuskával játszani nagyokat pukkanni 
a hangtompított halál zajos (határ-) zónájában. 



LOVAS ILDIKÓ 

PALI, A PINCÉR 

A Kisvendéglő  faburkolata előtt fényképeszkedtünk éppen, az asztalon 
bíbor rózsás terítő, a széktámla egyenes, mi is, ahogy a lencsébe bámulunk, 
sietni kell, mert a fasorból néhány perc múlva kikanyarodik az utolsó villa-
mos, ha nem kapaszkodunk bele, hát mit csinálhatunk, semmit, egészen 
semmit, kétségbeejtő  a hazajutás bonyodalmára gondolni, a Spliti sétányon 
már nem lehet különbséget tenni ilyenkor a platán és a villanypózna között, 
pedig az a platán fehéres nyúlánk testével, éveivel, a sétány tulajdonosa, a 
vízig kimenni sincs kedv alóla, most mégsem látszik a különbség, sötét van. 
Csak a villamos ablakai világítanak, négy van. Egyikben ott kell ülni pár perc 
múlva. Mint célpont, de mégsem, csak utas. Láttam olyant is, amelyiknek hat 
ablaka volt, mennyivel több fej. Nem emiatt bámultunk a széktámlánál is 
egyenesebben. Ez eszünkbe se jutott. Csak éppen az utolsó járatot kockáz-
tattuk. És közvetve a hétvégi kimen őt. De a fényképész mindig csak ilyentájt 
jött. Máshol virágárus. Bíztak benne, eddig mindenkinek elhozta a fotót egy 
héttel később. Ilyen faburkolatú fal nincs sehol másutt. Sötét és koszos. 
Biztos ezért is nem jár erre virágárus. Ilyesmikre gondoltam, meg a számlára, 
amit nem egyenlítettünk még ki, mert nem jön a pincér. Nem a fényképész 
miatt, láttam fényképeket a pincér fél karjával. Fogtuk egymás kezét a 
bazsarózsás terítőn, széles szíja volt a karórámnak, férfi, az volt a divat, a 
fehér kabátod szőrössége nem csalás, kés őbb a macskák is észrevették, mert 
mindig belejártak kölykezni. A sufniba, ahová került. De már futni kellett 
volna. Azért jártunk a Kisvendégl őbe, mert a Stipan bácsi olyan pincér volt, 
hogy diszkréten köhécselve mindig szólt, „gyerekek, tíz perc múlva megy", 
most sehol sem volt, nem a figyelmeztetés hiányzott, hanem a vendéglátó-
ipari kiszolgáló, akinek odaadjuk a pénzt és megyünk. Bens őség, bizalmas-
kodás nélkül. Hidegen, megvetően, hogy hiába tekintgetünk itt, a fényké-
pész lencséjének gyújtótüzében, nem inthetünk. Már éreztem a t űket a 
fenekemben, azóta is, ha sietnék, mennék, de nem lehet. 

Akkor jött oda, s a lélegzetem is elállt, ilyent még nem láttam, egész-
ségesen fénylett a haja, magas volt és fekete, a b őre, a szeme, az ujján arany 
pecsétgyűrű  villant, ahogy kibillentette a nagy bukszát, és nem feszült a 
nadrágja, noha nem volt bő, mégis sütött, parázslott, éreztem a vesszejét, 
hogy mondjam, pontosan mint egy mén domborodó szügyét, ahogy látod, 
megrándul a nemes paripa, ez nem, csak mosolygott, félholdban ápolt kör-
mei alatt felhasadtak a bimbók, láttam, az inge selyem, máson senkin ilyen, 
a faburkolat deszkáit éreztem a lábam között, keménységük mégsem volt 
elég, és akkor hívták, Palika, nem becéz őn, de ekképpen, férfiszag maradt 
utána a levegőben. A fotón nem volt rajta, de nekem mindig csak ő  jutott 
eszembe, akárhányszor a kezembe akadt a kép. Nem mintha számomra az 
olyannyira fontos volna, megszültem a gyerekeket, aztán meg a családi béke 
érdekében hetente, más sem kellett volna, a kotorászó, markolászó kezek, 
egyformák mindahányan, a munkahelyen is akadt volna lehet őség, ahogyan 
bámultak, de nem kellett, nem tudtak felgyújtani, még csak borzongást sem 
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éreztem soha, közönségesek voltak, sötétben is kellemetlennek képzeltem 
volna velük, talán a szagok miatt, a nedvek miatt. 

De az a pincér mégis lüktetett bennem, hazudnék, ha azt állítanám, hogy 
csak olyankor, ha a képeket nézegettem, vettem őket elő  sorjában a desszer-
tesdobozból. Abban tartottam mindet, Los Angeles-i desszertesdoboz volt, 
hatalmas rózsák azon is. Meg egy balettez ő  pár sziluettje. A férfinak feszült 
a vádlija a dobozon, képzelem, még most is, a pincéré is olyképpen merevült 
egyenessé, vízszintes helyzetében, a lábujjain támaszkodva. Apolt körmei-
vel időnként a combok felé kalandozva. Nem tudom okát adni ezen eleven 
emléknek. 

A villamost nem késtük el, de akkor már nem volt fontos, mellékes 
körülménnyé vált, mert a kivilágított ablakban, ahol különben mindig csak 
magamat láttam, a pincér szépen választott haja kandikált felém. Meg a 
nadrágja feszülése. A fapadon, amit azel őtt mindig hidegnek és kellemetlen-
nek éreztem a villamosban. Tizennyolc deszkából állt a fapad, akkor este 
számoltam meg, mindkét oldalán csavarok. Lényegtelen, gondolhatod, de 
nekem akkor csak ez maradt, ha nem akartam a fiúra figyelni, aki a kezem 
fogja, miközben a villamos ablakában fényesen világít a másik fekete haja. 
Belém világít, mint egy bányába. Mindig is csak síkság, egyszer űség kíván-
tam lenni, belátható. Azon fölösleges tapogatózni, kutatni, fúrni. Így is lett, 
mégis. Palicson jellegzetesek a villanypóznák, mintha körösztök lennének, 
többszörösek. A városban nem. Gondoltam, hogy ennek is van valami 
jelentősége, a szenvedéseimre utal, de mert nem szenvedtem soha, elhesse-
gettem. De azért lehet valami azokban a villanypóznákban, a Kisvendégl ő  
faburkolatában. Ha már ott láttam el őször azt a pincért. A városban azelőtt 
nem láttam. Nem is csoda. Ugyan hol? Talán a könyvesbolt el őtt, ahol 
zökkenős kanyarát veszi a villamos? Nevetséges. Ott még a fák koronája is 
szabályos kerekségű . Vagy a Biciklisport előtti megállóban? Mindig mintha 
nyáltól fénylett volna a sín. Lehet, hogy valóban köpködték. Unalmukban. 
De ott sem láthattam. Hiszen ez volta lényege, hogy annyira nem volt köze 
a közönséges, érzékelhet ő  dolgokhoz, a nyálhoz, szagokhoz, a selyeminge 
világolt, és mégis csupa megtörténés volt, éppen az a pillanat. Nem a 
fürdőhely titokzatosságát hangsúlyozom, még csak a magam pillanatnyi 
butaságát (lába közt az esze) sem ezzel akarom magyarázni, azt nem így 
tenném. Csak furcsa, hogy mindez éppen ott történt meg. Ahol a hely 
jelképévé előlépett szobor nincs befejezve. Már akkor is csonka volt, két 
oldalán bután vigyorogtak a lányfejek, a befejezés helyére meg kaktuszt 
ültettek. Akkor eszembe sem jutott (mint a villamos kivilágított ablakában 
ülve sem a célpontiság mint állapot), hogy még jelkép értékű  lesz az a szobor. 
A virágzásnak indult, szebb napokrá, körülményekre érdemesült fürd őhely-
re kaktusz telepszik. Másfajta rendeltetés. Az alkalmazkodásnak olyan for-
mája, amely a környezetet nem szépíti, de a növénynek biztosítja a túlélést, 
szaporodást. Akár a többi növény kárára. Vannak köztük szép példányok is, 
hasznosak is, bogyójuk ehetősége ezt bizonyítja (termel ő, dolgozó kaktusz), 
a szobron azonban nem ilyen terpeszkedett, hanem septem aboriginum. Ez 
is állapot, csak a célpontisággal ellentétes el őjelű . A városban a dolgok 
sokkal egyértelműbbek, még ha a színek elmosódottabbak is. Palicson a 
fények és árnyékok tisztasága titokzatosságot sugall, növeli a hely amúgy is 
létező  jelképességét, a rosszat hívogató varázsosságot, talán éppen a tiszta- 
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ság okán. Mint amikor ködben fordult ki a villamos a Spliti sétányról a város 
felé vezető  útra. A platánok helyben maradása soha nem volt egyértelm ű . 
Talán ezért is viseltem magamban mindevégig a visszakozó, félelemmel 
terhes ellenszenvet a pincér iránt, az ellenemre belém oltott kívánás mellett. 
Igy lett ellenségem. Sehova-sem-tartozásában. 

Láthatod a fényképen, oda, a Kisvendégl őbe, a diákszerelmesek, a 
mulatozó, de ártalmatlan kivagyizók közé, a koszos falburkolat, a rózsás 
terítők asztalaihoz nem tartozott, ha odaállt is a bukszáját kifordítva. A 
helyhez sem, sugárzó er őteljességét képtelenek lettek volna elviselni a meg-
repedt vázák a parkokban, a pókhálók az épületekben, zöldekben és sárgák-
ban, a finom lécecskékb ől álló teraszok. A város egyértelm űsége ugyanúgy 
megtagadta volna, porszemcsékbe burkolózó létét irritálta volna rikító fér-
fivadsága. Csak kés őbb, szinte harminc évvel kés őbb, amikor újra láttam, 
tudtam mindent a helyére illeszteni. Kétszer láttam. El őször tálcákat egyen-
súlyozott, pezsgőspoharakkal megrakottakat, mesterséges fényben úszó 
kerthelyiségben billegett hegyes orrú cip őjében, kedélyesen vigyorgott a 
hívó szóra, Palika, ide-ide, a haja szikrázott, nem kérdezném meg soha, hogy 
nem öregedett-e, úszott és fürdött a magasrangúakkal, kik lehettek tegnap 
még, megtömött kertben, ficánkolt, siklott a tálcáival, mintha sohasem 
verődött volna pecsétgyűrűjének a fénye koszos falburkolatra, rózsás te-
rítőre. Ő  is kaktusz volt a többi között, a fürd őhely befejezetlen szobrán, 
nem csoda, hogy sötétet kívántam akkora villamosba, fejek jótékony sötétbe 
boruló nyugalmát. Másodszor kerékpáron ült, amikor láttam, feszült a vád-
lij a, éppen mint abban a másik helyzetben feszülhet, úgy vitte lobogó farkát. 
A tiszta déli fényben olyan közönséges volt. Emléktelen. 

Azóta nem láttam. Ha el őveszem a képeket, sorjában magam elé rakom 
őket, mindig csak ezt várom. Mert szerettem azt a fehér kabátodat, mint 
később a macskák. Tudtak kölykezni rá, biztonságban voltak sz őrösségétől 
körülölelve. És én is, ha melléd bújtam a feltámadó szélben, amikor a rózsás 
terítők is az asztalra kapaszkodtak a nyitott ablakon berohanó szélben. 

Szenteleky Kornél 
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BIACSI DÁVID. 

A FÉRFI UTOLSÓ ADVENTI ÚTJA A VÁROSBAN 

A maradandóság keresése az egyik legmélyebb Ösztön, 
amely az embereket a filozófiához vezette. Ez az ösztön kétség-
kívül az otthon szeretet éb ől, a veszélyek el ől való menekülés 
vágyából táplálkozik. (...) A vallás két dologban keresi a ma-
radandóságot: Istenben és a halhatatlanságban. 

(Bertrand Russell: A nyugati filozófia története) 

Az ember a megmérettetés kora. Minden, ami a világban 
van, az ember posztevolucionista fejl ődésében újjászületve 
megmérettetik a rationes seminales végső  és mindent átfogó, 
egzisztenciálisan eszközölt tagadásában, amely az igazsággal 
szemben kieszközölte az embert és az emberit, annak amorf 
esszencialitásában (...) ahol minden lehetséges irány egyfor-
mán valószín ű . 

(Szomora János: Kritikai vázlatok. El őkészület a poszt-
modernre) 

gyanút nút mit nút ki fog nekem 
két tenyerébe mint lepkét ki zárja 
tanút mit mit nút ki szerez tanút (...) 

(Csehy Zoltán: nút) 

A férfit a hely mivolta készteti töprengésre. A hely fogalma ugyanis már 
önmagában megtestesíti valaminek az állandóságát, azt, amire immanens 
lényénél fogva vágyik az ember. Az utolsó közös étkezés, a végs ő  találkozás 
utáni magány toposza, a „Why should I die?" kétségbeejt ő  jajszava a Getsze-
mániban szintúgy egybeesik helyileg a „Hosanna in excelsis!" felkiáltással, 
a plebsével, az Olajfák hegyén. A Szótér kitárulkozása a Démiurgosz felé, s 
annak jótékony fölénövése a Fiú átszúrt testére, mintegy őket átjáró kegye-
lemfolyamot sarjaszt a meglékelt oldalból, melynek világba áradása által 
horgonyt vet bennünk a szeretet. S a közös élmény maradandóságának 
valahogy mindig részese a locus meghatározottsága: miként ama balzsam-
hegyek felől támadó tavaszi szélnek a szomorúság. 

A férfinak a „hely" szót gondolva a Stefánia jut az eszébe: sétakocsiká-
zókat képzel az idegenekt ől lakott utcára, ahol a lakóházak mélyében magát 
Európát véli feltárulkozni, illetve a hely konstanciáj át, a stadiontól a ligetig 
tartó, Stefánián át kacérkodó sétákban. Mert e séták valahol Európában 
szükségszerűen újra testet öltenek: voltaképpen lényegtelen, hogy a Rue des 
Dominicains-en-e, a lüttichi sétálóutcán, avagy annak folytatásában, a 
Vináve d'Ile-en, illetve a Szent Lampért-székesegyház oldalhajójában. Való-
jában a férfi számára Európa mibenléte merül meg a Stefánia-memogramban, 
s ebből a nézőpontból a hely állandósága a személyre vetít ődik ki, akinek 
jelenléte ugyanezekhez a helyekhez kötődve maradt meg a férfi emlékeze-
tében. Egyébként az Ige szimbóluma — a glóbuszt markoló hatalmas sas — 
tölti fel a férfi lelkében emberfeletti tartalommal a vándorlást: különösen a 
bajor Gizella szülővárosának dómja előtt álló, illetve a namuri katedrálisban 
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helyet foglaló, amelynek fel-felbukkanása, akár a csipkézett gótikus tornyo-
ké, szintén változhatatlanságot sugall a léleknek. 

A férfi utolsó adventi útja alkalmából mereng el a hely meghatározásán. 
Annak emlékei, élményei egy id őben távolabbi szempontból valójában érté-
küket vesztik, s új koordinátákat ütnek össze a nemlétb ől. Áz adventi utak, 
melyek eddig a „város" határozmányon kívül egyfajta várakozást is kifejez-
tek, időbeni viszonyukat nézve egy végs ő  momentumhoz, egy záró aktus-
hoz értek. A férfi leszögezi magában, premisszája helyességét egy újabb 
indukciós esetben vizsgálva, annak igazát. Ténylegesen állandóságot kell 
tulajdonítanunk a helynek, gondolja, hiszen kora téli, eredetileg is külön-
böző  intencióval indított útjait a toposz fogta egybe szintetikus esemény-
renddé. 

A férfi most tollat vesz kezébe. „U Tomima j esen", írja, Ovídra gondolva, 
akit az Ister deltáj ának mocsarai sem tudtak elkábítani, Rómára emlékezvén. 
Leginkább Ovíd átélése szükséges a locus statikájának valódi értelmezésé-
hez, véli. A menekülésre gondol, Ovíd kétségbeesett kísérletére, hogy 
visszatérjen Rómába. „U Tomima jesen. Barbari su ljudi", írja a férfi, egyre 
mélyebb bizonyossággal. S ami a legfélelmetesebb: egy sokáig húzódó pil-
lanatban hazátlanságát jelenti ki. „...idegenek némely csillagok", mondja, s 
rögtön írja is: „...i strane neke zvijezde daleke". 

A férfit most utolsó, kétségbeesett sétájára indulni látjuk a kés ő  novem-
beri városban. Még megsüvegeli a palatinus mélyzöld tekintetét, a tetemre 
hívót, de már a váróteremben találjuk őt, amikor a Juhász Gyula-kötetbe az 
„U Tomima jesen. Barbari su ljudi / I strane neke zvijezde daleke. / Zelen mi 
se bršlj an sprema u mraz ljuti" sorokat rója. S mid őn a gépnek — mely a valaha' 
otthonának nevezett tájról az „idegen" attribútummal illetett világba viszi — 
ablakából utoljára' megpillantjuk a hontalant, amint bánatos búcsút lehel a 
saját didergésébe fagyott város fölé, s végs ő  víziónk róla valami Anteuszként 
Zürichben az „otthon" entitásába kétségbeesetten kapaszkodni igyekez ő  
ködképben testesül meg számunkra, vajon létezhet-e er ő, mely meggátolna 
bennünket abban, hogy a szemlélődésnek e szomorú mámorából megszaba-
dulva ne Zeüsz tűnjék fel előttünk bika képében, s a hátán lovagolva Európa, 
az utcalány? 

Macska a Rodin múzeumban 
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KÉZFOGÁSOK  

SLAVKO MATKOVI Ć  

HOGYAN HALOK MEG - HIRTELEN 
(ÖNÉLETRAJZI ADALÉK) 

hirtelen halok meg 
húszéves kőromban 
amikor fölakasztom magam 
egy szerdai napon 
a fészer mögötti felhőkre 
vékony kenderkötélen 

hirtelen halok meg 
a Ludasi-tó ősi vizében 
tranzisztor-zenére fuldoklom 
míg B. M.-nek gyöngyözik a víz 
nevető  arcán 

hirtelen halok meg 
repülőszerencsétlenségben 
a Belgrád—New York vonalon 
amint a gép 
a végtelen óceánba zuhan 

hirtelen halok meg 
ha már senki sem lesz 
hogy emlékezzen 
hosszú hajamra 
és egyéb apró bolondságaimra 
életem során 

hirtelen halok meg 
anélkül hogy megértenék 
néhány kedves embert 
és néhány szép tárgyat 

hirtelen halok meg 
mert mindig úgy halunk meg 

KAFKA 

Rézfényű  láng ragyogja be tenyerem 
amint a foszforos piros labdacs 
robban 
A dobozból 
amelyen német juhászkutya alszik 
szavak és képek hullanak 
kihúzódnak 
az éledező  madarak és halak 
a zöld teknősök 
és a kis repülő  szerkezetek 

S amíg a sötétben 
könyveket számlálok 
és idegesen gyújtogatom 
az őz Astor cigarettákat 
a könyvtár ablakán 
nikkelezett csillogó kerékpáron 
berepül Kafka 
és az esős nyirkos 
Theresiopolisban 
az események felől kérdez 
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AZ ÁLOM SORAI - ÁLOMDAL 

 
a fürdőszobában állok 
és a kis ragadós szalamander 
(tüzes gyomrú) 
az ujjamba harap 
amíg valami csorog 

 
kövér felpüffedt nő  
zománcos lavórba 
véres ikrát enged 
(gondolom 
mélységesen szégyenli magát) 

megmagyarázhatatlan fény 
eltűnik a vízzel 
a kád lefolyóján 

 
a villanykályha mögött 
valami neszez 
azután hirtelen kirepülnek 
a felbolydult megégett méhek 
félek . 

de kitartok 

TE MIT CSINÁLSZ ITT? 

álmos hideg este 
a bezárt ajtó mögül 
a filmet hallgattuk 

álltunk és elképzeltük a képet 
a sötét füstös termet 
a magnézium pislogású 
hallgattuk az edénycsörömpölést 
a lónyerítést 

 
most a nagy nyirkos szalamander 
piros bársonykabátot ölt 
füstszűrős cigarettát harap 
(azután egy vastag 
nyirkos könyvből 
ellenemre 
felolvas nekem) 

 
kint a zavaros fényben es ő  zuhog 
a felhőkből patakokban ömlik a víz 
(Apollinaire-re gondolok 
és boldog vagyok. 

 
ekkor Bálint érkezik 
mosolyog 
a nikkelezett 
sínekre ül 
két ismeretlen festő  
stílusának hasonlóságáról 
magyarázok 
nevet és megkérdi 
ki mondta hogy ez a fa repülni tud 

a lövöldözést 
azután minden elcsendesült 
és egy férfias hang 
hirtelen felkiáltott 
„what are you doing here?" 
fölnevettünk 
csodálkozva kérdeztük 
vajon melyik film játszik 
a sötét moziteremben 

Molcer Mátyás fordításai 
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ÖRÖKS ÉG  

BRASSAI ZOLTÁN 

AZ ÖSZTÖNÉLET CSÁTH GÉZA NOVELLÁIBAN 
HETVENÖT ÉVE HUNYT EL CSÁTH GÉZA 4. 

ÓPIUM 

Az Ópium című  novella 1909-ben keletkezett, tehát, körülbelül egy év 
választja el az Anyagyilkosságtól és három év A sebészt ől. Es ekkor már Csáth 
valaki. Tagja a Nyugatnak, ebben az évben már második novelláskötete is 
megjelenik, befejezi orvosi tanulmányait; 1908-ban jelent meg Pucciniról 
írott tanulmánya, melyet még 1913-ban is élete talán legnagyobb sikerének 
nevez. Tehát már sikeres író, sikeres zenekritikus, tehetséges orvosnövendék 

és még mindig csak 22 éves. S ekkor hja ezt a novellát, mely tele van 
szorongással, félelemmel — ugyanakkor életszeretettel, és benne bolyong a 
nagy kérdés: mi az élet?; és egyáltalán: hol van az élet? 

Az egész írás rövid, Csáth egyik legrövidebb elbeszélése, mégis a legje-
lentősebbek közé tartozik. Dér Zoltán egyenesen ezt tartja Csáth kulcsno-
vellájának (utószó). Azt hiszem, igaza van, noha a figyelem nyilvánvalóan 
az ismeretes életrajzi tények miatt irányul er ősebben erre a műre. 

Csáth Sassy Attilának ajánlotta ezt a m űvet (Ez az ajánlás az els ő  közlésben 
Nyugat, 1909 — még hiányzik) Maga az írás monológ vagy inkább levél, 

levéltöredék Mindjárt itt az első  kérdés is: ki írta, ki adja elő  ezeket a gondolatokat? 
Azaz mi az epikai helyzet? Nehézkérdés. Csáth ugyan alcímnek azt írja, hogy: Egy 
idegorvos levelesládájából — de bizonytalan, hogy az orvos kapta vagy írta-e azt a 
levelet Dér Zoltán határozottan amellett van, hogy az orvos írta: „Az Ópi um 
orvosa azonban az élet intenzitását fölfokozó gyönyör mámorával szeretné a 
pillanatot évezredéket magába s űrítő  tartalmakkal kitágítani." (Dér Zoltán: i. m. 
632.) Erre viszont semmi bizonyíték nincs. Én inkább afelé hajlok, hogy az orvos 
egy filozofikus betegétől kapta a levelet, hiszen az az egy mondat, amely az 
ópiumszívó életmódjára utal, bárki számára hozzáférhet ő  tanulságokat mond ki 
(sőt: Krafft-Ebing egyenesen azt írja: „Káros hatást az ópium, ha javalva van, nem 
tanúsít" I. m. 293.), valamint ügyes orvost ajánl — valószín űleg saját magának 
Azonkívül Csáthra általában jellemz ő, hogy a publikáló, a szerzői én nem azonos 
azzal,  akivel történik a cselekmény, illetve aki az érzéseket, gondolatokat átéli. A 
szerzői énnek általában kontemplatív szerepe van; ő  a publikáló, a mesélő: saját 
magáról csak gyermekkóri emlékeket, legfeljebb álmokat közöl. 

Maga az elbeszélés egy vágy kifejezése: vágy az élet, az igazi élet, az 
öröm után; megragadni a lét esszenciáját, az id őt, az öröklétet. Jellemz ő, 
hogy ebben a rövid kis írásban tizenhétszer fordul el ő  az élet szó valamelyik 
változata. Nyolcszor az élet, kétszer az élés, négyszer a lét és háromszor az 
öröklét kifejezés. Ez a mohó életvágy (legalábbis elméleti, m űvekben kifeje-
zésre jutó életvágy) általános volt a Nyugat els ő  nemzedékének írói körében, 
csakúgy, mint az élet értelmének ez a megfogalmazása: „azért élünk, hogy 

ünk, és semmi másért. Hiszen ez az egyetlen célja a létnek." Ezt egyébként 
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Csáth már A sebészben is leírta, csaknem betű  szerint ugyanígy. De Csáth 
1909-ben adott életreceptje azért nagyon eltér a többiek életprogramjától. 
Nem abban, hogy az élet lényegét, célját az „örökkévalóságba lendít ő  gyö-
nyör"-ben látja, hanem abban, hogy az élethez szerinte ki kell lépni a 
fizikailag érezhet ő  világból. Ez a világ ugyanis hazug, hamis, gyilkos, kaján 
és a tér és az idő  béklyóit rakja a szabad emberre. Ahhoz, hogy ő  felemelked-
j ünk a „lét magasságaiba", ezekt ől a béklyóktól meg kell szabadulni, meg kell 
állítani „az idő  zakatoló másodperc óráját". 

A mű  egy ópiumélvező  monológja. Szándékoltan zaklatott stílusban 
közli velünk benyomásait, szenvedéseit, melyekkel fizetnie kell a gyönyörért, 
az életesszenciáért (a gyönyör szó egyébként hatszor fordul el ő  a szövegben): 
azt akarja nekünk elmondani, hogy mi az igazi élet — és mi nem az. A stílus 
zaklatott, néhol erőlködő  — szándékoltan az. Csáth ugyanis — meglehetősen 
modern módon — azt is fejtegeti, hogy „szavakban, fogalmakban és ítéletek-
ben... kifejezhetetlen ez az igazság". De ez a botladozó stílus rendkívül 
tudatos, mint ahogyan tudatosan feszes szerkezet ű  az egész novella is. 

Az elbeszélés három világosan elkülöníthet ő  részből áll. Az első  a 
„fizetni kell érte"-motívum köré sűrűsödik, azaz a nappal szenvedéseir ől 
szól. A második azt tartalmazza, hogy mit kapunk a fizetségért: az „élet mély 
értelmének megismerését". A harmadika felszólítás a követésre; s a novella 
a gyáváknak szóló gúnyos jókívánsággal zárul. 

Láthatjuk, hogy a szerkezet a rábeszél ő  jelleget hangsúlyozza: a rosszal 
kezdi és a hívással fejezi be. Ez egyébként stilisztikai szempontból is így van. 
A novella csak az elején töredékes jelleg ű; mintha egy levélb ől letépték volna 
a kezdetét, de a vége a maga lezártságában megvan. Az els ő  mondat látszólag 
indokolatlan határozottsággal csap az olvasóra: „A fölébredés — igaz — elvi-
selhetetlen szenvedéseket okoz." Majd ezt folytatja: „És a szenvedések soká 
tartanak." De ne feledjük, hogy a cím is hozzátartozik a novellához, tehát az 
olvasó előtt már az első  mondatban világos, hogy miről van szó. A következő  
mondatok pedig cáfolnak: a szenvedéseket nem az ópium, hanem a durva 
világ okozza. A világ kegyetlenségének megjelenítését Csáth ismét zenei 
tehetsége felhasználásával végzi el. A világosság „harsogó akkordokban 
dübörög", „bántó, recsegó, ritmusos lármájával áthatol mindenen... ez a 
kegyetlen muzsika". Tehát a szenvedéseket az er ős érzéki hatások okozzák: 
világosság, harsogás, ritmus, melyek nem tartoznak az igazi Élethez. Ezek csak 
látszatai az életnek; ezeket csak a mindennapi, kegyetlen ember hiszi az élet 
törvényeinek, ezek csak küls ő  parancsok, melyek az embereket kellemetlen 
dolgokra kényszerítik: „áthatol mindenen és követel ően hí. Menni kell." 

Ennek megfelelően megvetéssel beszél azokról, akik ennek a kény-
szerítésnek engedelmeskedve er őteljesen cselekszenek: „elevenen kiugra-
nak az ágyukból, amelyben álomtalan, ostoba alvással aludtak. Frissen meg-
mosdanak. (...) Izmaikkal és eszükkel munkához látnak..." De mindez csak 
„szégyent kelt a szívben", azaz az ember érzései, ösztönei ellentétesek ezek-
kel a tevékenységekkel, a világgal. A világ csak nyomorúságos apró kelle-
metlenségeket nyújt, de a szívnek csak egy kell igazán: „a komoly, szomorú 
gyönyör". Figyelemre méltó a két jelz ő  monoton, lassú ritmusa, mély hang-
rendje: mindezek zeneileg is szembeállítják az el őtte lévő  mondatokban 
kifejtett tevékenységekkel. Ez a gyönyör nem a fájdalom hiányából szárma-
zik; ez maga az élet, ős, szent, „az élés egyetlen célja". 
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A többi ember küzd, verekszik, öntudatlanul gonosz, idegen, öröme 
csak a fájdalom megszűnésében van — lehetetlen nem észrevenni a párhuza-
mot Csáth és Ady között. Ady ír ugyanilyen megvetéssel a kövér és buta 
ragadozókról, a lármás, hajrázó szittyákról. O írja a rabolt ló hátán dölyfösen 
ülő  Ond vezérhez: „Hiába akarnám, szeretném, / Nincsen hozzá semmi 
közöm." (Ond vezér unokája. 1908. december 25.) Csáth is távolítja magától a 
többi embert: „Ők gonoszak", majd egy látszólag értelmetlen megjegyzés: 
„de haragudni nem szabad rájuk". Miért nem? Erre két bekezdéssel kés őbb 
jön meg a válasz: az emberek, vonatok stb. sietnek, „mindez csodálatos, 
szenvedést okozó, de egyszersmind érthetetlen és furcsa, úgyhogy azt a 
meggyőződést kelti föl, hogy a dolgoknak ebben a formában nincs semmi 
oka és célja". Azaz azért nem szabad haragudni rájuk, mert idegenek, érthe-
tetlenek számunkra, fölöttük vagyunk: végül is semmi közünk hozzájuk. 

Elmenekülni persze nem lehet a világtól; a nappal a köznapi embereké. 
A világosság miatt (tehát a nappal miatt) elérnek bennünket a gondok, er ős 
hangok, parancsoló ritmusok, melyek er ős érzéki hatásúak ugyan, de lé-
nyegtelenek az ember számára. A nappal világában lényeges nem érheti az 
embert, mert „beszélni csak szavakkal lehet, amelyek úgyszólván semmiféle 
kapcsolatban nincsenek az agy fogalmaival". A következtetés: el kell mene-
külni ebből a világból. 

Ez az első  rész négy bekezdésb ől áll (plusz egy különálló mondat); a 
négy bekezdés ritmikusan ellenpontozza egymást: szenvedés — „ ők" — szen-
vedés — ők. Szenvedést kellett írni, mert az ópiumszívó nincs jelen az els ő  
részben. Egyáltalán nincs; sem egy személyes névmás (én vagy mi), de még 
egy birtokos személyrag sem árulkodik; kegyetlenül személytelen ez az els ő  
harmad. A mondatok alapja vagy egy érzékszerv (illetve testrész), vagy egy 
személytelenül használt f őnévi igenév: „A szív ernyedten dobog"; „a b őr 
irtózik a széltől"; illetve „Menni kell."; „fizetni kell érte." 

De kinek a szíve? Kinek kell fizetnie? A személy csak a második rész 
második mondatában lesz jelen a novellában: „A gyönyör kihelyez bennün-
ket a tér béklyóiból..." (Kiemelés tőlem. B. Z.) Majd ugyanezt a szót meg is 
ismétli, nyomatékossá teszi: „... az id ő  zakatoló másodperc óráját megállítva, 
langyos hullámokon emel bennünket a lét magasságaiba". 

Ez a második rész a valódi gyönyörről szól. Az egész rész többes szám 
első  személyben íródott; ennek itt felszólító, felhívó értelme van, a lehet ősé-
get bizonyítja. 

Milyen is ez a gyönyör? Először is nem durva. Figyelemre méltó, hogy 
az előző  mondat egyetlen olyan jelzője, mely e „boldog" állapotra utalt, a 
langyos volt. Ez nyilvánvalóan ellentétes azokkal, akik az örömet a hideg 
vízben találják. Egyébként is, ha megfigyeljük a második rész jelz őit, min-
denütt találunk olyat, mely ellentétes az els ő  rész valamelyikével: puhább, 
nem szélsőséges. Például az els ő  részben: bántó világosság. Második rész: 
homályok és sötétségek; recseg ő  ritmusos lárma — a hangok mint finom és 
üde leányajkak; alacsony emberi lények — a lét magasságai stb. 

Újabb bizonyíték, hogy milyen szigorúan tudatos prózát ír Csáth. A 
második rész nem folytatja az els ő  Szinte zenei módon ellenpontozásos 
szerkezetét: ennek a f ő  zenei sajátossága a crescendo. A rész a gyönyöregy 
tulajdonságát leíró szikár mondattal kezd ődik, majd az ünnepélyesség egyre 
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erősödik, himnikusabbá válik, majd egy expresszív fölkiáltással eléri csúcs-
pontját: „Állítsátok meg a nyomorult, szegényes kis gépeket!" 

Ez a rész himnusz az Elethez; szívszorító himnusz. Hiszen a lényeges 
az, hogy az Élet a világon kívül található. A köznapi értelemben vett világ 
ugyanis a novellában az ellenkezőjébe fordul át: az ember igazán élni csak 
akkor tud, ha kilép az őt körülvevő, érzékelhető  környezetéből. A szavak, 
melyek az első  részben előfordulnak, itt ellenkez ő  jelentést kapnak; a felve-
tett kérdések tagadásokká válnak; az érzékelés hamis ismereteket ad. 

Az első  részben a reggeli világosságról van szó — itt éjszaka lesznek világo-
sak a homályok és sötétségek; a hangok csak a csendben „csókolják végig a 
testünket"; „a formákban rejl ő  nagy titkok" akkor tárulnak fel, ha a színeket és 
vonalakat másnak látjuk, mint érzékszerveink mutatják A konklúzió: az els ő  
részben a szavak ellen az volta kifogás, hogy semmi közük az agy fogalmaihoz: 
itt már addig jutunk, hogy „szavakban, fogalmakban (...) kifejezhetetlen az 
igazság". Tehát ebből a világból ki kell lépni azért, hogy az élettel és az igazsággal 
találkozzék az ember Az örökléttel, az örök igazsággal, azaz az idő  nélküli világ 
egy darabjával. S mivel ehhez feleslegesek az érzékszervek, ezért nem baj, hogy 
„a gyönyör rettentő  és áldott közvetítője, az Ópium" ezeket elrontja. S őt! El is 
kell rontani — mondja a második rész zárókiáltása. 

Mindez nagyon is egybehangzik Rimbaud híres látnok-levelével, me-
lyet Georges Izambard-nak írt 1871. május 13-án: „Költ ő  akarok lenni, és 
azon dolgozom, hogy látnokká tegyem magam... Arról van szó, hogy az összes 
érzékek összezavarásával eljussunk az ismeretlenhez. Irdatlan szenvedés, de 
erősnek kell lenni..." 

Ugyanezt írja két nappal később Paul Demenynek, majd hozzáteszi: 
összezavarja a költő  „a szeretet, szenvedés és őrület minden formáját; meg-
keresi önmagát, kimer magából minden mérget, és csak azok sűrített lénye-
gét tartja meg magának". 

Meglepő  és nagy egyezések. Önkéntelenül is felvet ődik a kérdés: for-
rása lehetett-e Rimbaud Csáthnak? Nem áll rendelkezésünkre Csáth olvas-
mányjegyzéke vagy könyvtára, amely egyértelm űen eldönthetné ezt a kér-
dést, de azért meg lehet próbálni a válaszadást. Azt hiszem, nem. Magyaror-
szágon Rimbaud-nak még a költészete sem volt igazán ismert 1909-ben. 
Valószínűleg véletlen egyezésről van szó, vagy egyszerűen az azonos alkat 
megnyilvánulásairól; Babits nevezi „titkos és telepatikus összefüggés"-nek 
az ilyet, mely általában a kortársak között van meg; azaz a hasonló körülmé-
nyek között élő, illetve élni kénytelen m űvészek között. 

A gondolatok mindenesetre azonosak. Az érzékszerveket „el kell ron-
tani", mivel nem adnak igazi ismereteket. Ezek ugyanis belül vannak. A 
művésznek magát kell megismernie, a lelkét kell művelnie, ahogy Rimbaud 
írja. A valódi történések, észleletek belül, az emberi lélekben zajlanak le; a 
lényeg, az életesszencia bennünk található, s a küls ő  világ megakadályozza, 
hogy ezeket a lényeges dolgokat fontosságuknak megfelel ő  mélységben és 
szinten átéljük. Azaz pontosan az ellentétét írja, mint amit Babits A lírikus 
epilógjában. Ez már azért is érdekes, mivel alapállásuk — az élet utáni vágy a 
leglényegesebb törekvés — megegyez ő  volt. Babits ezt írja: „... a mai irodalom 
(...)legjellemzőbb vonása talán, hogy minden akar lenni, csak irodalom nem. 
(...) Élet akar lenni és cselekvés... — Az irodalom szerelmes az életbe, aláz-
kodva, reménytelenül és veszedelmesen. — Ez a szerelem hiányérzetb ől és 
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fogyatékossági érzésből fakadt..." (I. m. 457-458.) Tehát a látszólagos ellentét 
ellenére Babits számára is az volt az élet, a szabad világ, ami Csáth számára, 
ahová kijutni nem könnyű, otthon lenni benne pedig szinte lehetetlen; ez 
„az Isten boldogsága". 

A harmadik rész egy tipikus szecessziós mondattal kezd ődik: „Csendes 
szobában, ahol puha szőnyegekben meghal minden zaj, és színes üveg szórja 
szerte a kicsiny mécs pisla lángját, feküdjetek hanyatt." Majd: „Hunyjátok 
le a szemeiteket." Az egész kép a halált idézi, a temetési, ravatalozási küls ősé-
geket: a zaj meghal, mécs világít, méghozzá színes üveg alatt, a fekv ő  ember 
póza is a koporsót idézi. A jelz ők szintén ezt jelzik: csendes, puha, kicsiny, 
pisla. És ez az egész temetői kép az élet felé vezet; ebben a környezetben vezet 
el az ópiumpipa az „élet esszenciájához", mivel csak így szabadíthatjuk ki 
magunkat a világ börtönéből. 

A hátralevő  rész rideg tárgyilagossággal számol; számolja, hogy mek-
kora életet rabolhatunk az öröklétb ől „vitéz és nemes kockázattal", és eljut a 
húszmillió évhez. 

Vajon mi lehetett Csáth forrása, hiszen ekkor még ő  nem próbálta ki a 
kábítószert? A művészek közül elég sokan éltek ezzel, megpróbálkoztak a 
„mesterséges paradicsomok" örömeivel, elég sokat írtak is róla, s ebb ől 
néhány hozzáférhető  is volt. Nyilván Csáth felhasználhatta egyetemi tanul-
mányainak az anyagát is. 

Az egyik forrás Ady előző  évben megjelent híres cikke, A magyar Pimo-
dán, mely a Nyugat első  három számában jelent meg. Nem valószín ű, hogy 
Csáth elővette a cikket, és beledolgozta a novellába, de szinte biztosra 
vehető, hogy Ady írása nagy hatással lehetett rá, hiszen pályája elejét ől 
kezdve hasonló gondolatok, félelmek gyötrik őt is. (Ezt az előző  művekben 
láthattuk is.) 

Feltűnő  stilisztikai egyezésekkel is találkozhatunk. Ady a cikk els ő  
részében „a szent Ópium" enyhülést hozó hatásáról beszél; vagy a legszem-
betűnőbb: Csáth szerint az élet értelme „a komoly, szomorú gyönyör". Ady 
cikkében: „Ázsiában az én fajtám második rendű  fajta volt, amely nem 
juthatott el sem az ópiumhoz, se a komoly Nirvánához..." Itt nemcsak az 
azonos szerkezetre kell felfigyelni, hanem arra is, hogy a hasonló megfogal-
mazás azonos mondanivalót hordoz: az ópium csak ennek a „Nirvánának" 
pótléka, közvetítője — jobb híján. Ezt a két cikk összehasonlítása csak meg-
erősíti; Ady is a féllelkűség átkáról beszél s arról, hogy milyen idegennek 
érzi környezetét. 

A mi szempontunkból — azaz az id ő  problematikáját vizsgálva — a . 

fontosabb forrás egy másik mű, egy angol ópiumfogyasztó irodalmár: Tho-
mas De Quincey. Irodalmi szempontból legjelent ősebb műve is az ópiumról 
szól, s olyan pontos egyezések találhatók műveiben Csáth szövegével, ami 
— véleményem szerint — kizárja a véletlen azonosságot. 

A tér és az idő  érzékeléséről például már a mű  elején azt írja egy 
megjegyzésében, hogy sokat kóborolt, és „ezek a kóborlásaim néha igen 
messzire vezettek, mert az ópiumev ő  sokkal boldogabb, semhogy az idő  
múlását figyelné." (Thomas De Quincey: Egy angol ópiumev ő  vallomásai. For-
dította Kiss Dezső . Bp., é. n. 22.) 

A döntő  — és szerintem Csáthra leginkább hatást gyakorló — rész azon-
ban az, melyben De Quincey az ópium fizikai és szellemi hatásairól ír. A 
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filozófiai részt most hagyjuk figyelmen kívül, hiszen ezeket Csáth maga is 
tanulmányozhatta orvosi gyakorlatai során. Sokkal lényegesebb az, hogy 
hogyan építhette be saját m űvébe az angol író gondolatait, megjegyzéseít, 
hiszen ezek nagyrészt egyeztek az ő  érzéseivel, illetve elméletével. 

Idézzük ismét De Quinceyt: 
„Tér- és időérzékem is nagyon meg volt viselve. Épületek, tájképek 

olyan óriási méretekben vetültek elém, amelyeket testi szemmel föl sem lehet 
ölelni. A tér kitágult és kifejezhetetlen végtelenségbe nyílott ki. De ez 
mégsem zavart meg annyira, mint az id ő  hihetetlen kitágulása. Néha úgy 
éreztem, hogy egy éjszaka hetven vagy száz évet éltem meg, s őt néha az az 
érzésem támadt, hogy egy ezredév múlott el az id ő  alatt, vagy legalábbis 
olyan idő, amely minden emberi tapasztalatot meghaladott." (Uo. 60.) 

Ezenkívül azt is írja, hogy látomásaiban megelevenedik a történelem, a gyer-
mekkori álmok, találkozunk 200,,eve halott nőkkel. Azt hiszem, világos, hogy Csáth 
műveinek legjelentősebb motívumai közül milysok van jelen itt; legf őképpen az 
idővel kapcsolatos vagy kapcsolatba hozható elemek közül. 

De Quinceynek az az érzése néha, hogy „ezredév múlott el", Csáth pedig 
tényként írja, hogy az ópiummámorban töltött „tizennégy óra egyenl ő  négy-
száz generációnak nyolcezer éves életével. De számítsunk csak ötezret" 

Világos a hatás; fontosnak tartom még azt az egyezést is, ami kettejük 
stílusa között van. Mámoros, látomásos dolgokról írnak hideg, matematikai 
szárazságú, objektivitású mondatokban: Csáth még egy számítást is mellékel 
a „komoly gyönyör" leírása mellé. 

De ismerte-e Csáth De Quinceyt,, hiszen magyarul csak 1927-ben jelent meg 
az a kötet, melyből idéztem (a Világirodalmi Lexikon szerint. II. kötet, Bp., 1972. 
652.)? Azt hiszem, igen. Hiszen németül, franciául hozzáférhet ő  volt, Baudelaire 
felhasználja a Les Paradis artificiels írásakor; általánosan ismert név is. Végs ő  
bizonyíték pedig, hogy Ady 1905-ben írott Ópium című  cikkében hivatkozik is 
rá, mint „híres és boldogtalan íróra" és ópiumfogyasztóra. Ezt a cikket pedig 
Csáth minden bizonnyal ismerte. Mellesleg Ady át is veszi egy-két gondolatát 
az angol írónak, például: „Mert mit adhat azoknak (...) az egész világ, akik az 
ópium álmait, édes, mély, bús zsibbadtságát nyerték? Ot olyan élet, mint az élet, 
sem adhat azoknak már semmit Azok már mindent éltek." (Ady Endre Publicisz-
tikai írásai. Bp., 1977. II. 455.) Azaz Ady is úgy tekinti a kábítószert, hogy az 
megsokszorozza az életet. Csáth ezt a számot aztán jóval felemeli. 

Érdekes azt is megvizsgálni, hogy Csáth hogyan használja fel a forráso-
kat. Csak azokat a momentumokat építi bele írásaiba, amelyek pontosan 
egyeznek az ő  elképzeléseivel. Az idővel, a történelemmel, a tér és id ő  
rugalmassá válásával kapcsolatos elemeket szinte változatlanul veszi át De 
Quinceytől. Az angol szerző  egyik lényeges megállapítását viszont figyel-
men kívül hagyja. De Quincey ugyanis rendkívül fontosnak tartja, hogy az 
ópiumot nappal, az ébrenlét idején kell használni, hiszen csak így okoz igazi, 
nemes élvezetet. Csáth ezt elveti, hiszen írásának egyik f ő  pillére az ellentét 
a nappal látszólagos világa és az ópium igazi életet adó világa között; 
másrészt „polgáriasítja" is az angol arisztokrata szemléletét. Az ő  világa 
olyan embereké, akik dolgoznak valamit. (Az nem zavarhat meg bennünket, 
hogy erről kevés szó esik a novellákban. Az ábrázolt egyéniségekb ől, illetve 
azok életritmusából azonban világos szinte minden esetben, hogy valami-
lyen állandó tevékenységet folytató emberek ők.) Beleírja viszont mindazt, 
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amit a forrásként szolgáló írás az ópium nyomoráról, kellemetlenségeir ől ír, 
persze — a forrástól eltér ő  módon — torzítva. Ez a „nemes és vitéz" kockázat, 
a fizettség — de megéri. 

A novella stílusa szecessziós — abban az értelemben, ahogyan ezt a szót 
a bevezető  fejezetben használtam. Erős érzéki hatású — f őleg zenei indítta-
tású — mondatai mellett hűvösen tárgyilagosak is vannak; az indító mondat-
folyondárok a tiszta, rövid mondatok közé vannak beépítve; azonkívül 
fontos még az is, hogy a gondolati mag köré — a szecessziós festményekhez 
hasonlóan — dús érzelmi és hangulati hátteret teremt Csáth, de ezek mind 
elsősorban eszközök a középütt tisztán kiemelt mondanivaló er ősítésére. 
Ebben különösen nagy szerepet játszanak a felt űnően változatos jelzők: a 
napnak „sorvasztó világossága van", a világosságnak harsogó akkordjai 
vannak és „bántó, recseg ő  ritmusos lármája", a világosság kés őbb „kaján és 
dörömbölő" és „könyörtelen ismétl ődéssel érkezik". Mindezek a jelzők a 
világosság szóhoz járulnak, s jól mutatják Csáth stílusának tudatosságát és 
változatosságát az apró részletekben is. Ez a m űgond és az egész novella 
zenei felépítése emeli ezt az aprócska remeklést az életm ű  egyik legje-
lentősebb alkotásává. Olyan művé, mely artisztikus tökéletességével együtt 
a századforduló egyik csúcsteljesítménye a novellában s egyszersmind je-
lentős kordokumentum is. 

AZ IDŐ  CSÁBÍTÁSA 

Három novellán keresztül vizsgáltuk Csáth küzdelmét „az id ő  mérgével"; 
ez a három mű  képviselte az író életútjának három fejezetét: a pályakezdést, a 
beérkezést és a pálya delel őjét. Eljutottunk 1909-ig a nyomozással, és egészen 
közel kerültünk 1910. április 20-hoz; ahhoz a naphoz, mely elhozza az els ő  adag 
morfium befecskendezését. Ostobaság lenne az után nyomozni, hogy ennek 
konkrét előképét láthatjuk-e Csáth irodalmi alkotásaiban, hiszen tudjuk: a 
végzetes tűt az adta hősünk kezébe, hogy tüdejét egy orvosi vizsgálat betegnek 
találta. A tüdőbajtól pedig már régóta rettegett. Ő  maga így számol be erről: „A 
félhomályos karbolszagú rendelőben kriptaillat csapott meg. Jéghideg szaladt 
át rajtam. Tehát mégis elért az, amit ől legjobban rettegtem." 

Persze nehéz elhessegetni azt a gondolatot, hogy ez csak az első  adagra ad 
kielégítő  okot Az tény, hogy ha a három elemzett novellát összehasonlítjuk, 
meglehetősen nyugtalanító tendenciát találhatunk. Az élet iránti vágy n ő, de a 
kapcsolat a valóságos világgal egyre illuzórikusabbá válik, egyre kevésbé tartal-
mazza az élet szó az ember—világ viszonyt Az írások m űvészi színvonala emelke-
dik— az irodalmi ínyenc egyre több mesterségbeli finomságot fedezhet fel; de ezzel 
együtt válik az egész kép egyre reménytelenebbé. Azt író útja fokozatosan söté-
tedő  erdejébe visz az emberi léleknek az utolsó írásban az élet fogalma már a 
halálhoz való viszonyítással jelenik meg (Csáth ekkor még csak 22 éves). 

Végezzük el hát e három m ű  rövid összehasonlítását, természetesen 
csak abból a szempontból, amelyet vizsgáltunk. 

A sebészben leszögezi Csáth — Kant nyomán —, hogy az id ő  és a tér fogalma 
csak az emberi gondolkodás kategóriájának tekinthet ő, tehát meg lehet tőle 
szabadítani az emberiséget. Még kissé játszik e problémával, az egész kérdés 
ötletszerűnek tűnik, kevéssé átéltnek Valószínű, hogy Csáth csak feldolgozta 
egyikét a kor levegőjében lévő  témáknak, remek, jó ötletet fűzött hozzá — de el 
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s gondolkodott rajta. Ezért már néhány disszonáns hang bele is kerül a 
műbe, de ez még egyel őre csak a teljesség megragadása lehet őségének a 
hiányát panaszolja, s azt a „homo novus"-t hívja, aki ki tud lépni az id ő  
béklyóiból. 

Az Anyagyilkosság szereplői már saját szükségleteikhez igazították az id őt 
A múltat és jelent azonban csak töredékeiben tudják megragadni, s az id ő  egésze 
helyett csak pillanatnyi révült örömet hozott: a béklyókból rövid id őre ki 
Lehetett lépni, de csak rövid időre; a „játékot" hamar megunják a Wittman fiúk, 
az ezen kívüli idő  változatlanul objektív Vegyük például azt a mondatot, melyet 
akkor ír le Csáth, mikor a két fiú a rablásra készül: „A kutyaugatások, a kocsik 
zörgése, melyek időnkénti fölhangzásukkal szakaszokra tagolták az éjszakát, 
nem rövidítették meg az órák lassú múlását." (Kiemelés tőlem. B. Z.) 

Az Ópiumban mesterséges módon meg lehet állítani az „id ő  zakatoló 
másodperc óráját"; de csak az éjszakára vonatkozik, mivel a nappal a többi 
emberé, azonkívül fizetni kell érte: szenvedéssel, rövid élettel. 

Mint látjuk, a kérdés feltevése egyre sürget őbb, a megoldás pedig egyre 
kétségbeesettebb, egyre reménytelenebb. Még elszomorítóbb a kép, ha ab-
ból a szempontból nézzük, hogy milyen képet ad Csáth a három novellában 
a világról, az örömről. 

Az elsőben még csak pillanatnyi lehangoltság van. „Én még siettem" — 
veti oda az író zárójelben. De a világ még viszonylag elfogadható; még jól 
érezheti magát benne az ember, bár kiderül, hogy éppen iszákos. Az azonban 
tény, hogy Csáth nem ítéli el az életkedvét (csak azt, hogy „vágy nélküli"). 

• Ennél jóval komorabb az Anyagyilkosság világa. Az ember számára örö-
met csak az álom, a képzelet hoz. Ha pedig a világtól szeretne boldogságot 
kapni, azt úgy kell kicsikarni: ezért ami jó az életben, az „rettenetes, megma-
gyarázhatatlan és véres egyszersmind". 

Az Ópiumban a világ már idegen, kegyetlen er ők játéktere, amelyekre már 
haragudni sem érdemes: ebb ől egyszerűen ki kell lépni. Az élet, pontosabban 
az Élet a külső  világon kívül zajlik, és csak „a kicsiny mécs pisla lángjánál", az 
apró ópiumpipa segítségével lehet a lét lényegéb ől szerezni egy keveset. 

Tehát ami Csáth számára 1906-ban még csak múló hangulatként létezett, 
1908-ban már égető  kérdés volt (Miért ilyen az élet? — gondolkodik az idősebb 
Wittman fiú), és 1909-ben már állítássá vált az Ők világában nem lehetek boldog. 

Ha szabad így kifejeznem, lélekben már fölkészült arra, hogy a kábító-
szert igénybe vegye. Sajnos, a bels ő  erők kevésnek bizonyultak, s mikor az 
utolsó nagy csapás, a tüd őbetegség is elérte, akkor ami eddig csak elméletben 
foglalkoztatta, az valósággá lett: ő  is novellahőse, a varázsló útját választotta. 
Nem tudott egyedül úrrá lenni bels ő  szorongásain többé. Még megpróbált 
időnként kitörni a végzetes körb ől (megrendítőek ennek a dokumentumai), 
de nem sikerült. Majdnem pontosan annyi időt élt, mint amennyit az Ópi-
umban megjósolt. 

Ezeknek az éveknek az irodalmi termése, bár szegényesnek nem mond-
ható, mindenesetre elmarad attól, amit az ígéretes pályakezdés után várni 
lehetett volna, s amitmaga Csáth is várt magától. A siker, az annyira várt 
színpadi siker elérkezett ugyan, de a m űvek színvonala csökkenni kezdett. 
Kosztolányi is írja visszaemlékezéseiben, hogy unokatestvére igényteleneb-
bé válása volt az els ő  — számára akkor megmagyarázhatatlan — jele annak, 
hogy valami nincs rendben. Ez az igénytelenség abban nyilvánult meg, hogy 
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ismétli önmagát, pepecselget a részletekkel, magyarázgat (különösen -  a 
későbbi novellákban), azonkívül egyszerűsíti a problémákat. Ami 1908-ban, 
1909-ben nagy problémákkal való viaskodás volt, az kés őbb csak érdekes 
kóresetté halványul. Ennek ellenére remeklés is kikerül tolla alól, különösen 
az első  időben (például Egyiptomi József, Janika). 

A tér és főleg az idő  hatalmával való viaskodás pályája legvégéig köz-
ponti szerepet játszik novelláiban (a drámák közül csak a Hamvazószerdát 
említhetnénk itt, ez azonban egy régebbi novella —A varázsló halála — drama-
tizálása). Most néhányat kiemelünk ezekb ől az írásokból, hogy megvizsgál-
juk, hova vezetett Csáth küzdelme, hogyan találta meg az id őt. 

Ennek a korszaknak valószínűleg nyitónovellája az Elfeledett álom. Azok 
közé tartozik, melyek gyerekkori emlékeket idéznek fel, s egy-egy emléktöre-
dék segítségével keresik meg a múlt ízeit, az elveszített otthont, a fiatalságot. 
Csáth számára ez a vasútállomás képe: ott találja meg „a hazavezetó' ösvényt" 
(kiemelés Csáthtól), de ott tudatosul benne az id ő  visszafordíthatatlansága is: 
„Az ember bizonyos dolgokat nem tehet jóvá, semmit se tehet jóvá. Minden 
Lépésével tulajdonképpen el ősegíti a saját pusztulását és a másokét is." Ezek a 
mondatok a Zsoli kutya pusztulását kommentálják, de nagy a valószín űsége; 
hogy az író saját végzetes lépését panaszolja el a papírnak. 

Az idő  megtalálása, az idővel való kibékülés felé A kisasszony című  
novellával indul el Csáth. Ebben a m űben — melyet Moravcsik professzornak 
ajánlott — az idő  már csábító erőként jelenik meg. 

A történet kissé túlbonyolított, túlmagyarázott, különösen a vége, de 
mindezekért kárpótolja az olvasót a novella közepének remeklése. A betegség 
egy előrehaladott állapotában lev ő  szerencsétlen ember tragédiáját mondja el. 
A keret itt is egy pontosan leírt kóreset. A lényeg azonban rendkívüli: a lényeg 
itt a kényszerképzet, mellyel az ember szervezete védekezik. A képzet pedig 
egy kisasszony, aki pótolja a valóságosat, a hűtlen, önző, szeretet nélküli 
feleséget. És itt jön a legfontosabb, központi gondolat: a kisasszony az órából 
beszél; a szeretet az óra alakjában jelenik meg; érzelem és objektivitás, logika és 
őrület kapcsolódik itt egymásba. Pótol az id ő  mindent, amit a környezett ől 
eddig nem kaptak meg. O a múlt, a jelen és a jövő  egysége. 

A kisasszony „az óra hangjával beszél hozzám. Az órából hallom a 
hangját. Tisztán és világosan szótagolva mond mindent együtt az órával, 
amint az óra tiktakol". „Annyit tudnék róla mondani!... Olyann ő, akire 
mindig vágytam, s amilyet nem láttam egész életemben egyet se." Igy lénye-
gül át az idő  elfogadható és befogadható komponensévé a világba kivetett 
embernek. Az id ő  így válik ellenségből jóbaráttá, pusztító erőből gyógyító-
vá. Jellemző, hogy az Ópium című  novella képeinek fordítottjait látjuk 
feltűnni. Ott az idő  zakatolt. Itt: „A ha... hangja, barátom, édes hangja van. 
A harmadik elemiben egy napon egy tanítón ő  helyettesítette a tanítónkat. 
Egy fiatal, fehér ruhás, barna hajú leány, annak volt éppilyen hangja. Lágy 
és kellemes, mint a szép muzsika. Egész nap el tudom hallgatni." 

Csáth ebben a részben „háziasítja" az objektív id őt,megf osztja az el őző  
művekben bemutatott félelmetes hatalmától, és belopja a múltat, a gyerek-
kort a képbe. És utána azonnal ellenpontozza is: a beszél őről azt írja, hogy 
„olyan volt a fehér párnák között, mint egy múmia". 

Az agy működésének megváltozása szubjektívvá teheti az id őt. Ez a 
végső  tanulság. Nem ott folytatja Csáth, ahová eddig eljutott: nem kell, nem 
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lehet kilépni az id őből, hanem hozzá idomulni, és így lehet őt is magunkhoz 
idomítani. Hisz minek örül Fülöp, a novella f őhőse: „És olyan jó, hogy 
mindjárt beszél, mihelyst kívánom." 

Azaz nem lehet megállítani a zakatoló órát, hanem csak akkor kell hozzá 
fordulni, ha kíváncsiak vagyunk rá; így lehet hatalmunk felette, így szelídül 
meg, s zakatolás helyett azt ketyegi a betegnek, hogy meg fog gyógyulni 
(mivel a barátai és felesége nem ígéri neki). Es ebben a helyzetben jelenthet-
nek jó híreket a pusztulás hagyományos hírnökei: a legyek és a varjak. 

Az író kissé terjengős orvosi kommentárt fűz az esethez, és érdekes 
következtetéssel zárja: 

„A segédorvos el fogja mesélni a titkot Fülöp feleségének. És Fülöp 
felesége többé nem fog habozni — amint eddig habozott, hogy Fülöpöt a 
segédorvossal megcsalj a. 

És Fülöp feleségének igaza lesz — vontam le a végkövetkeztetést könyör-
telenül." 

Miért lesz igaza? Csáth érezhet ően azt sejteti, hogy ez csak visszacsalás: 
a kisasszonnyá változott id ővel való kontaktus, bár „vonzalmában minden 
szexuális motívum hiányzik", egyenértékű  a nemi kapcsolattal. Miért? Vilá-
gosan kiderül az eddigiekből, hogy azért, mert ugyanazt éri elé, mint a 
szexuális kapcsolattal: az örömöt, a gyönyört, az id ő  nélküli öröklét egy 
darabját kapja meg az ember. És így teljesen mindegy, hogy ezt hogyan éri 
el: a lényeg az, hogy a feleségnek nem jut bel őle, és így igaza lesz, ha ő  is 
Fülöp nélkül szerzi meg. 

Ami ebben a novellában az emberi psziché önmagát véd ő  kény-
szerképzete (amely viszont valódi boldogságot ad), az lesz az álom az 1912-
ben keletkezett remeklésben, az Egyiptomi Józsefben. 

A novella kerete a szokásos: egy barátja elmeséli az írónak az álmát, mert el 
kell mondania. Ez az álom a boldogságról szól. A történetben nincs semmi 
rendkívüli, az egésznek az összhatása a leny űgöző, az a nyugodt, higgadt boldog-
ság, amit a főszereplő  átél, és küszködik, hogy a reális élet szavaira átfordítsa. 

A főszereplő  egész álma alatt zavartalanul boldog. Els ősorban azért, 
mert kikerült a tér és az id ő  hatalma alól, eljutott az ókori Egyiptomba. De 
hogy melyik időszakba, az nem túl érdekes. 

„... erősen gyanakodtam, hogy jó három-négyezer évvel Krisztus el őtt 
történik velem az egész. Hogy miből következtettem ezt, nem tudom." 

Tehát a novella elején már megszűnik az idő  döntő  faktornak lenni. A 
szereplő  az egész történetben sodortatja magát, nem áll ellen semminek, nem 
is erőszakol semmit — így boldog. „A víz folyásával párhuzamosan ballagtam 
tovább. Olyan boldognak és fiatalnak éreztem magam, mint soha. Ilyen 
abszolút boldogság az ébrenlétben nem képzelhet ő  el." Ugyanígy: „Egy 
olyan függetlenség, amelyben semmi rossz nincs, csak jó — ez csak az álom-
ban lehetséges... Elhagyott és egyedül voltam, de a magányomnak nem volt 
árnyéka, és az egyedüllétemben nem rejlett semmi fájdalom." 

Nagy kérdés, hogy miért csak az álomban érhet ő  ez el. Csáth eddigi 
művei szerint az idegen vagy éppen ellenséges, megnyomorító világ az oka. 
Most, 1912-ben már túlmegy ezen a ponton, eljut a teljes pesszimizmusig. A 
boldogtalanság, a térbe és id őbe zártság a „reális élet" alapvet ő, áthághatat-
lan törvénye. Csáth azt írja, hogy minden örömben, amit a földön szerzünk, 
van valami elviselhetetlen, mivel benne van az a komponens is, hogy véget 
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ér, illetve belefárad az ember. „Nílus-parti utamon azonban teljesen híjával 
voltam ennek az emberi nyomorúságnak, amelynek oka nyilván kémiai, és 
a szerves élet sarkalatos törvényeivel van összefüggésben. Az életöröm mint 
állandó, csodás akkord zengett bennem és körülöttem a leveg őben, halkan és 
mégis impozáns teljességgel, tömören, megszakítás nélkül, soha meg nem 
unható szépségben." (Kiemelés t őlem. B. Z.) 

Tehát az életöröm egyik komponense itt is az állandóság, amely nem 
adatig meg a fizikai és kémiai törvények alá vetett embernek. Tragikus, hogy 
a fizikai örömöket Csáth akkor értékeli, mikor már két éve morfinista. Az 
Ópiumban az érzékek összezavarásáról beszélt, most pedig az érzéki örö-
mökről: a futás, úszás, látás, hallás és szeretkezés boldogságáról. De ezek 
csak az idő  törvényei alá nem vetett álomban valósulhatnak meg. 

„A látás maga isteni és tökéletes gyönyört adott. A víz pedig lassan vitt 
tovább. 

Íme, mondanám, ily egyszerű  a boldogság. Boldog vagyok, mert nem 
kívánkozom sehová, és mert tökéletesen meg volnék elégedve, ha azt halla-
nám, hogy halálomig így fogok úszni a Níluson, hanyatt fekve, kék ég alatt, 
délelőtti napsütésben." 

De ez átfordítása a lényegnek, „a reális élet szavaira", mert: „A halál ebben 
az álombeli létben nem tűnt fel a legfőbb rossznak, és az élet nem volt a legfőbb 
jó. Minden egyformán igen jó és szép volt, emellett új és csodálatos is, és mégsem 
izgalmas, nem fárasztó és nem félelmetes, mint itt e siralomvölgyben." 

Kissé hosszasan idéztem, de megvan az oka. El őször is azért, mert egyes 
részletek feltűnően emlékeztetnek az Opium című  novella tételeire. Ez nem is 
véletlen, hiszen tematikusan kiegészíti egymást a két elbeszélés: az egyik a nappal 
szenvedéseiről, a másikaz éjszaka örömeiről szól, az utóbbi tagadja az el őbbit 

Benne van az Egyiptomi Józsefben az is, amit A sebészben találtunk: ki 
tudja kapcsolni a halál tudatát, ezzel le is gy őzi. Azonkívül a sebész számára 
nincs lényeges és lényegtelen. Ott még „kicsinyes éleselméj űség"-nek 
aposztrofálta ezt Csáth, itt már boldogsággá változik. Ott az alkohol okozza 
ezt, itt pedig már — mondjuk ki — a kábítószer. Igen, az a véleményem, hogy 
ez az írás egy kábítószeres álomról szól: Coleridge a keleti kán tündérpalo-
táj áról álmodik az ópiumtól, Csáth pedig az egyiptomi boldogságról a mor-
fium hatása alatt. A boldogságról, amely megszünteti a halálfélelmet is. 
Hiszen Ady is azt írta Az Ópium című  cikkében: ezeknél „már összefolyt a két 
legnagyobb mindenség: a létezés és a nem létezés." 

Ezt až álmot magával viheti az ember az ébrenlét pillanataiba; az álmok 
egyiptomi asszonya vele lehet „folytonosan, és az utcán, otthon, itt a kávé-
házban is mindenütt". 

Csodálatosan szép a novella; kábítószer hatása alatti fogantatását bizonyítja 
szinte Krúdyra emlékeztető  nyelvezete, a mondatok lágy, halkzeneiség ű  ritmusa, 
s az is, hogy a problémákat leegyszer űsíti. A problémafelvetés még meglehetős, 
de a kérdés megoldása mára hanyatlas jeleit mutatja. Csáth nagy írónak mutat-
kozik itt is, de már nem járja körül teljesen saját kérdéseit: azzal akülönös mosolyú 
legyintéssel intézi el, amiről Kosztolányi is ír a nekrológban. Megtalálja az elve-
szett időt, de ez az idő  már hamissá változott: a történelem nagy pillanata helyett 
csak a kábítószer és az őrület hamis gyöngyét forgathatja ujjai között 

A gondolati vereség után aztán megérkezik a m űvészi vereség is. Az idő  és 
tér kafkai kérdése még két novellában kerül el ő  (hatot írt még Csáth ezután 
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tudomásunk szerint), de ezek már messze vannak az el őzőek színvonalától. 
Mondvacsinált elmélkedéseket banális megoldás követ - pedig láthatóan 
nagy igénnyel íródtak. De már nem tudják leplezni, hogy a válasz mellett a 
kérdés is kicsúszott az író ujjai közül. Így lesz a filozófiai emberi problémából 
komolykodó elmélkedés a „régi vonzalom bizonyosságáról" a Tálay főhad-
nagyban, s ezt azzal jelzi, hogy „bizonyos id őközökben csillantja" a színésznő  
Tálay felé „a szemek izzó jelz őlámpáit". Azt hiszem, hogy már maga a szójáték 
sem méltó az előző  novellákat író Csáth Gézához. A befejezés pedig inkább egy 
harmadrendű  bohózatíró leleménye lehetne, mint az „árny zarándokáé". 

Az utolsó nagy erőfeszítés a Dénes Imre. Olyan is, mint a hattyúdalok 
szoktak lenni: itt-ott érezhet ő  rajta a régi hang; lélekábrázolása helyenként 
kitűnő. Mintha Ady Szent Margit legendája című  verse lett volna Csáth szeme 
előtt, mikor művét írta, csak a szerepl őket cserélte föl. A főszereplő  „finom, 
aranyszőke, fehér bőrű  teremtésekre gondolt" a Tolna megyei falu kocsmá-
jában táncoló lányok között. Ez az álma megjelenik az amerikai „szép missz" 
személyében, de elvész a lehet őség, mikor vissza kell jönni. És a régi csáthi 
próza szabályai szerint megjelennek a téves eszmék: a fiú a lányt látja a 
disznóban és a pap alakjában, s végül elmegyógyintézetbe kerül. 

És itt fogy el Csáth ereje. Az eddig jól bonyolított novellával ezután nem 
tud mit kezdeni, bántóan gyenge, semmitmondó befejezést kanyarít a végére, 
ráadásul zárójelben didaktikus célžatú, banális megjegyzést is f űz hozzá a kor 
irodalmiaskodó, zsurnalista stílusában. Persze, ez nemcsak a m űvészi (és élet-) 
erő  elfogyását jelzi, hanem azt, hogy témája már nem nagyon érdekli: a harcot 
már nyolc éve föladta. Ez a novella csak a régi sikerek nosztalgiáj ából keletkezett 
annak bizonyítására, hogy ő  még író, hogy ő  még lehet az, aminek lehetőségét 
sok évvel azel őtt látták benne. De sajnos az írás az lett, ami: rutinszer ű  önismét-
lés, melyet néhol hitelesített a tehetséges orvos lelkiismerete. Az igazi küzdelem 
a korral, az idővel nem ekkor veszett el, hanem jóval korábban. Csáth igazi 
tragédiája az volt, hogy harcát nemcsak gondolati síkon vívta meg, hanem egész 
élete volt rá a fedezet S az ilyen m űvész küzdelme mindig tragikus. Akkor is, 
ha csatáit valódi, látható ellenséggel vívja, mint Pet őfi vagy József Attila; de 
akkor különösen, ha az ellenfél oly kevéssé megfogható, mint az id ő . 

Ő  nem tudta megfogadni Kosztolányihoz írott, egyszer már idézett 
tanácsát; nem tudta kiírni magából a szorongásokat. Végül úgy járt, mint 
Dorian Gray, aki - mikor az őt ábrázoló képre l ő  rá - saját halálát okozza vele. 

JEGYZETEK 

A dolgozat anyagának lezárása után jelent meg egy könyv, amely hasonló 
problémával foglalkozik: a szorongás, a pokol, a kábítószer stb. a világirodalomban. 
Pado Santarcangeli: „Pokolra kell annak menni..." Költők pokoljárása című  művéről 
(Gondolat, Bp.,1980),van szó. Rendkívüli alapossággal megírt, érdekes könyvét már 
csak nagyon kevéssé használhattam fel. 

A művész élete mint téma az európai irodalomban általános volt. Els ősorban 
azért, mert a művész szerepén keresztül a humánum helyét keresték a polgári 
társadalomban; ezért is van általában jelen a m űvész—polgár ellentét a művekben. 

A vidék—főváros szembenállás nemcsak magyar sajátosság a századfordulón. 
Például erős Berlin-ellenesség van a német kultúrában is; bár az okok mások (porosz-
ellenesség az egységes Németországban). 

A béka című  novella valóságos gyermekkori élményt — egy béka megölését — is 
tartalmaz. Vö. Kosztolányi Dezső : „A rút varangyot véresen megöltük. / O iszonyú 
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volt. / Vad háború volt. / (...) Nyakig a vérbe és a sárba / dolgoztunk, minta hentesek, 
/ s a kövér béka elesett." (A szegény kisgyermek panaszai) 

Sassy Attila festő  és rajzolóművész volt. 1909-ben jelent meg Ópiumálmok című  
kötete; az ajánlás nyilván ezzel függ össze. 

A Nyugatban nem azonos a tagolás, minta Forum összkiadásában. A hivatko-
zások a Dér Zoltán által sajtó alá rendezett szövegre vonatkoznak. 

Thomas De Quincey művére Pado Santarcangeli idézett m űve hívta fel a 
figyelmemet. Megjegyzend ő, hogy híres emlékiratát Musset fordította franciára. 
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VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
A SZENTELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (12.) 

Az irányítás a nem túl merev hierarchiának a függvénye. Vezérünk csak ami 
vidékünkön érzi magát felülbírálhatatlan, ám az irányítottakkal szemben 
megértő, rugalmas főnöknek Határokon túli összefüggésekben ő  is csak egy 
a vezetettek között. Nyilván nevel ő, példamutató célzata is van annak, amit 
Kristálynak ír: „Örömmel írom, hogy... Makkai cikke... annyira mélyen 
megrázott, hogy rögtön elolvasása után írtam Makkainak lelkesen, hitesen, 
mint új zászlóbontásának odaadó munkása és katonája." (1931. febr. 4.) 
Csupán az ügyszeretet fanatikusa beszélhet így. Ha eddig emögött csak a 
hiteles alkotás igényét, a kiteljesedés vágyát, az „ifjú szívekben élek" legva-
lószínűbb lehetőségét láttuk, akkor a golniki szanatórium felé közeled ő  
Szentelekynek a túlbuzgóságában egyre inkább el őtérbe kerül egy másik 
motívum is. Eddig a vezér munkásságát méltatók csak a következ ő  két 
mondat jelentését vették tekintetbe a Magisterhez írott levél alapján (és 
máshonnan): „Az elhivatottság érzése nagy kötelességeket rajzol elém. Nem 
lehet meghátrálni." Ez valóban nagyon fontos, de ennél alapvet őbb a foly-
tatás. „S talán rossz tüdőmmel addig fogok élni, ameddig azt hiszem, hogy 
szükség van rám. Ha ezt az érzést elveszítem, nemcsak lelkileg, de testileg is 
összeomlok, mint Franz Werfel polgára." (1932. febr. 24.) Valójában tehát 
Szenteleky — miként láttuk: tudatosan — a biológiai életét is védi abban az 
„önfeláldozásban", ami nélkül nem végezhetné csoportot szervez ő  szer-
kesztői munkáját. A betegek közül sokan addig élnek, ameddig úgy érzik: 
nagy szükség van rájuk Nos, vezérünknek a tudata is egyre elszántabban 
fékezné a szervezet csúszását az egyre meredekebb lejt őn. Nincs más kapasz-
kodó, mint végső  elszántsággal hinni abban, hogy a lélek éltetheti az önma-
gában életképtelen testet. Ilyen értelemben a mindent vagy semmit attit űdje 
tehát nem a halálát elkerülhetetlennek tudónak a hazárdjátéka, hanem 
annak a bölcsnek a realista kísérlete, aki ily módon a saját életét igyekezne 
meghosszabbítani. A mindennek választása tehát önzésb ől fakad. Végső  
soron persze akkor is nemes önzéssel állunk szemben, ha a stratégiának a 
csoportérdeke többször kivillantja is az egoizmusnak a késélét, vagyis ha a 
szellemi küzdelemre olykor az életharc is árnyékot vetett. Mert hát eleven 
embereknek az érdekei állottak szemben a vajdasági irodalomnak akkori, 
csak ritka esetben elmélyült, hatalomért folytatott harcaiban, amelyekben az 
érveknek, bizonyítékoknak még nemigen volt szerepe. Szenteleky is csupán 
fokozatosan ismerkedhet meg az általa irányítani óhajtott kisebbségnek a 
rejtett értékeivel, igazi problémáival és valós lehet őségeivel. S részben a - fel-
és megismeréseknek e folyamatával magyarázhatók az önellentmondásai. 

Így például 1931-ben, nem sokkal A Mi Irodalmunk című  melléklet 
megindulását követően még mindig azt hiszi: a teljes gyökértelenség totáli-
san anyagelvű  viszonylagosságában él, s ezért a vajdasági magyaroktól azt 
a kevés kultúrát is megtagadja, amit őseiktől örököltek Tévhitében s legbe-
lül még mindig tartó világpolgári-könyvmolyi szédültségében fekete-fehér 
alapon marasztalja el tájunk népének nyelvi kultúráját: „A magyar nyelv 
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sorsa a legmostohább. Ennek egyik és nem utolsó oka mindenesetre az, hogy 
a magyar nyelv a mi vidékünkön nem él nyelvjárásokban, s így a dialektu-
sokkal járó zártság, önállóság és szívósság hiányzik bel őle. Hiányzik továb-
bá a nyelvjárásokkal kapcsolatos zamat, amely a kis népek életének jelent ős 
tényezője. (...) A jugoszláviai magyarság nyelve városias, majdnem irodalmi, 
szóval nem gyökeredzik mélyen a néplélekben, mert annak sajátos ízét nem 
fejezi ki." (Nyelvi problémák. Krónikák. Újvidék, 1944. 60-61.) Szenteleky nem 
veszi észre, hogy miközben az idézetteket állítja, többet árul el önmagáról, 
minta vajdasági magyaroknak a nyelvér ől. Nem véletlenül száll szembe vele 
Bogner József, mondván, hogy a népnyelv tisztátalansága mondvacsinált, s 
hogy kisebbségünk éppen a tájnyelvre támaszkodva alkothat a saját szük-
ségleteinek megfelel ő  nyelvet. Különben sem véletlenül, hiszen a vitatott 
cikk arról tanúskodik, hogy a vezér még ekkor, szerkeszt ői próbálkozásai-
nak, kultúrateremtő  eltökéltségének harmadik évében is úgy érzi, mint 
éppen négy évvel korábban, amikor azt az utókor által sokat idézett válaszát 
írta Dettrének, amelyben tájunkat — mint esetleg megtermékenyítésre váró 
szűz területet — abszolút nullaként utasította el. Ez is azt bizonyítja: vezé-
rünk még a harmincas évek legelején is inkább a közérzetével, mint az 
elméjével méri az őt környező  világot. 

Igy aztán egészen természetes, ha kortársai közül a többség kétkedéssel 
fogadta a tudatosan vállalt dilettantizmusnak az eszméjét, amelyet a nélkü-
lözhetetlen sokoldalúság velejárójának tekint Szenteleky, mondván, hogy a 
művelődés nívóját csak szívós munkálkodással lehet növelni. (A kultúra 
mindenesei, 1931. Krónikák.) Ezzel valójában a tévedéshez való jogát védi, s 
arra is felel, miért nincs nyelvészünk, kritikusunk, esztétikusunk. Ennek 
szellemében naiv meggy őződésből állítja azt, amit mi ma már a demagógiát 
súrolónak érzünk, hiszen A helyes kritika című  elmélkedésében (1932, uo.) túl 
élesen állítja szembe egymással a mű  megítélésének pesti és vajdasági krité-
riumait. Mert hát nem csupán nálunk nincsenek meg „kurtán és keményen" 
alkalmazható „törvénykönyvek... és paragrafusok", hanem Budapesten sin-
csenek. Ott legfeljebb fejlettebb ízlés és íráskultúra s esetleg esztétizáló 
magatartás létezik; meg aztán — a kevésbé irodalmi folyóiratoknál — világ-
szemléleti elkötelezettség is. Ez azonban nem zárja ki azt az attit űdöt, amely 
tisztában van vele, hogy „a mi kritikánk els ő  és legfőbb kötelessége a 
megértés. A környezet, a kisebbségsi sors megismerése és figyelembe vevé-
se". Csakhogy ez az attitűd — legyen bármennyire is szenzibilis — nem ítélheti 
jónak az államnemzet által fojtogatott kisebbségi irodalomnak a termékeit, 
ha azok (szerzőjük érthető  félelme miatt) nem a valósággal való szembesü-
lésből s nem igazi teremtő  képzeletből fakadtak. A becsületes kritika bárhol 
a világon legjobb jóindulatában is csak annyit tehet, hogy megállapítja: a 
leszakított nemzetrésznek annyira súlyosak a vitális és kulturális körülmé-
nyei, hogy nem bontakoztathatja ki m űvészi alkotóerejét. Emellett meg kell 
dicsérnie azoknak a bátor kísérleteit, akik a cenzúrával és a kiutasítás, illetve 
a bebörtönzés miatti félelmükkel dacolva igen sokat tesznek nemzeti iden-
titásuk megőrzéséért, sorstársaik kulturális érdekeiért, a jövend őnek egy 
viszonylag önálló irodalmi (és nem csupán irodalmi) kultúrájáért. Szentele-
kyék viszonylag kevés ilyen erkölcsi dicséretet kaptak a határon túlról, ezért 
meg kell értenünk a vezér túl éles kategorizálását. Mindazonáltal nem 
csupán az erkölcsi elismerésnek a számonkérésér ől van itt szó, hiszen a 
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szerkesztő  többször műértékként könyveli (és könyveltetné) el ezt a vitat-
hatatlan etikát. 

Egyebek között akkor, amikor kritikusként a vajdasági érdekeket védel-
mezve olyan értékek mellett is kiáll, amelyek önmagukban is vitathatók, hát 
még a kisebbségben élő  magyarság összefüggésében. Így például amikor 
amiatt tiltakozik, hogy a Magyarországon kívüli írókat bemutató terjedel-
mes antológiában a jugoszláviai magyar irodalom képvisel őitől közölt szö-
vegek összterjedelme nem tesz ki annyit, mint az erdélyi Szentimrei Jen ő  
kisregénye vagy Berde Mária meséje. A mi íróink csak húsz oldalt kaptak, s 
azokon Csuka, Gergely Boriska, Szenteleky, Sziráky D. Sándor és Szirmai 
vannak jelen. Vezérünk nyilván kínosan érzi magát és a szerénység is beszél 
belőle, amikor, Kristály Istvánt nem számítva, olyan írók (Milkó Izidor és 
Borsodi Lajos) jelenlétét is hiányolja, akik egyrészt nem tekintették magukat 
a Szenteleky-féle értelemben vajdasági írónak, másrészt pedig az újabb 
magyar irodalomban jelentéktelenek voltak, s ezzel saját maga is tisztában 
volt. A kultúrpolitikus is jelen van tehát szerkeszt őnk véleményében, amikor 
szemrehányást tesz az antológia készít őinek, kérdezvén, hogy „hol marad-
tak a többiek, akik nem maradtak el az erdélyi tehetségek mögött, de akik 
mégsem kaptak helyet a Koszorúban?" (A Magyar Könyvnap Könyve. A Mi 
Irodalmunk. 1931. jún. 7.) Írónk itt teljességgel elfeledkezik arról, hogy 
elsősorban az erdélyi irodalom mintájára akarja megteremteni a vajdasági 
magyar irodalmat, s hogy ennek megfelel ően az ideológust már fél éve 
Makkai Sándor, a prózaeszményt viszont Berde Mária regénye testesíti meg 
számára. Nem beszélve arról, amit egyre mélyebben tapasztalhat meg: a 
magyar irodalom hagyományait többnyire általános iskolai szinten sem 
ismerő  tollforgatók közül két-három év alatt aligha kerülhetnek ki olyanok, 
akik felkészültségben az erdélyi írók mellé állíthatók. Egyszóval Szenteleky 
Kornél ebben az id őben kisebbségünk valós — ritkábban: vélt — érdekeinek 
egyedüli szócsöve, rendez ője akart lenni. 

Arra is van bizonyítékunk, hogy a vezérség — Szenteleky rendkívüli 
nehéz körülményei, túlterheltsége, a higgadt gondolkodás lehet őségének 
hiánya miatt — vezérkedésbe is átcsapott olykor. Mert vajon mi mással lehet 
magyarázni azt, hogy míg a szerkeszt ő  egyfelől Milkó és Borsodi esetében 
nem tartja fontosnak a világszemléleti-kisebbségi elkötelezettséget, addig 
Komáromi József Sándornak Zivatar címen indított folyóiratát elvtelen, 
zavaros kísérletként elmarasztalja, aligha függetlenül attól, hogy Csukával 
együtt pártütőt lát Komáromiban, aki előzőleg néhány ízben már publikált 
A Mi Irodalmunkban. Ha meggondoljuk, hogy Szenteleky irodalmi mellék-
lete milyen sok dilettáns fércművét közölte, függetlenül attól, hogy milyen 
szerepet játszott bennük a tájélmény és a világnézet, akkor csakis az irányító 
szerep miatti féltékenységgel magyarázható, hogy a Zivatar tollforgató cso-
portját bizonyítatlanul tehetségtelennek, a közönséget félrevezet őnek 
minősíti. Szerinte ugyanis a szóban forgó fiatalok felt űnési viszketegségben 
szenvednek, zűrzavarban vesztegelnek, nem képviselnek meghatározott 
törekvést. Viszont az ő  közlönyében „Az író mindenképpen nyilvánosságot 
kap, akár marxista, akár fajszeret ő, akár pánhumanista, akár populista, akár 
materialista, akár neokatolikus, akár filoszemita — csak tehetséges legyen." 
(A visszautasítottak zászlóbontása. A Mi Irodalmunk, 1932. okt. 9.) 
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Több mindentől függ, hogy az új nemzedék túlzásra való hajlandósága 
hitben vagy anarchiában mutatkozik-e. Szenteleky csupán maga köré 
gyűjthette az ifjúság egy részét, viszont fanatizálni, átszellemíteni azokat 
sem igen tudta, akiknek teret adott. S különben is: a valamilyen értelmesnek 
látszó törekvéshez, mozgalomhoz való kapcsolódás még nem szavatolja a 
tehetséget. Sommásan aligha szabad tehetségtelennek bélyegezni a fiatalok-
nak egy kezdeményező  csoportját, méghozzá egy olyan társulás nevében, 
amely — miként a vezér gyenge pillanatában bevallj a — igen szerény eredmé-
nyeket mutathat fel, akár az általános esztétikának, akár a couleur locale-nak 
vagy temporelle-nek a mércéje szerint. Hogy Szentelekyb ől a sértődöttség 
beszél, amikor a fiatalok egy csoportja fölött ítélkezik (miközben többször is 
hangsúlyozza: a kritikusnak nálunk nem bíráskodnia, hanem megértenie 
kell), az a Draskóczy Edének írt szemrehányó leveléb ől tűnik ki, amelyben 
naivan feltárulkozik: „A megtévesztés nagyon valószín ű . Draskóczy Ede, 
Cziráky Imre fémjelzik a feltörő  ifjak tehetségét. Kevesen fogják észrevenni 
a megtévesztett jóakaratot. Attól eltekintve, hogy a zivatarosok részér ől sem 
mutatványszámot, sem meghívást nem kaptam, ezek a szempontok riaszta-
nak el legjobban attól, hogy valami közösséget is vállaljak ezekkel az akar-
nokokkal." (1932. szept. 27.) Ha nem csupán ebben a levélben, hanem a 
Czirákyhoz írtban is felt űnik a vezérnek amiatti aggálya, hogy a Zivatar 
törtetői az általa irányított igazi irodalomra is árnyékot vethetnek, minthogy 
megutáltatják az olvasókkal a tájirodalmat, akkor ez már megért ő  mosolyra 
is ingerelhet bennünket. Szenteleky ugyanis ekkor már nem csupán a Reg-
geli Ujság kéthetenként megjelen ő  mellékletét, hanem — néhány hónap óta 
— a Kalangya című  folyóiratot is szerkeszti, és — f őleg súlyosodó betegsége 
miatti távollétéből kifolyólag — aligha végezhet min őségi munkát A Mi 
Irodalmunk szerkesztésében. Nem beszélve arról, hogy egyszer űen a kon-
kurrenciától is fél: „A Kalangyának eddig csak húsz el őfizetője van Becsén. 
Ez a szégyenletesen alacsony szám ilyen felt űnni vágyó ifjak üres csinnad-
rattája után talán huszonegyre sem lesz emelhet ő." (Cziráky Imrének, 1932. 
szept. 30.) A vezér tehát els ősorban saját munkatársaiban kételkedik: sem 
írni, sem pedig folyóiratot terjeszteni nem tudnak úgy, ahogy kellene. Ehhez 
már aligha kell bővebb kommentár. 

Hogy a vezér minden erőfeszítése ellenére sem tarthatja kezében a 
gyeplőt úgy, ahogy szeretné, az a Fekete Lajosnak írt magyarázkodásából 
derül ki egyértelműen. Nem akarja ugyanis közölni a költő  válaszcikkét 
Polácsinak, mert ezzel medd ő  vitacikkek sorát indítaná meg, viszont az 
sehova sem vezetne. „Jóformán egyebet se csinálok az utóbbi hetekben, mint 
támadásokat szerelek le, testvérharcot liquidálok. (...) Én úgy látom, hogy 
szorosan össze kell tartanunk, hogy élni tudjunk." Nincsenek tehát tisztá-
zandó kérdések, összemérendő  szempontok, az egyetértés kötelezettsége 
eleve leszereli az érvek fegyvereit. Szenteleky élni akar, az egységért harcol-
va, a kisebbségi kultúra üdvözít ő  voltában reménykedve. Akár elhallgatás 
árán is. Mert ha leközölné Fekete Lajos válaszcikkét, akkor nyilvánosságra 
kerülne, hogy teljességgel nem ő  irányítja a melléklet munkálatait: „Vagy 
vállalom azt, hogy mint szerkeszt ő  az én beleegyezésemmel jelent meg az a 
maflaság, vagy pedig be kell vallanom, hogy nem láttam a cikket s akkor a 
lap belső  káoszára vetek felette kellemetlen világosságot." (1932. febr. 14.) 
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A látszatteremtésnek legalább akkora szerepe van Szenteleky szer-
vesztői gyakorlatában, minta kisebbségi alkotó erők összefogásának a nem-
zet megtartásának az elméletében. Amikor például látja, hogy A Mi Irodal-
munk novellapályázata sikertelenül végz ődik, akkor — azért, hogyne kerül-
ön napvilágra (főleg Fenyvesék nagy örömére) a cs őd — levélben felkéri 
Szirmait, küldje el valamelyik, akár megjelentetett m űvét a jeligés (!) pályá-
zatra, mert befutott író művét szeretné díjazni. A vezér e csalafinta húzásá-
nak köszönhető, hogy Szirmai viszonylag régi alkotása, A holló így juthatott 
babérkoszorúhoz. Az sem számít, hogy a szöveg inkább költemény, mint 
novella, vagy hogy semmi köze sincs a mi vidékünkhöz. 

Mindazonáltal a látszatteremtés nem egyszer űen a mindenáron való 
diadalmoskodásnak a kelléke. A siker ugyanis motiváló határozó, még akkor 
is, ha nem szigorúan a vezér tanításának szellemében született. Szenteleky 
tudniillik több ízben is „megengedi" az általános emberinek a témáját és 
ihletését, ha az írónak még nem sikerült volna összebarátkoznia világunkkal, 
vagy ha sorsélménye más természetű. Ugyanakkor nem fogadhatja szívesen 
a pesszimista alkotásokat, mert azok az ő  legbelül lappangó léttapasztalatát 
fejeznék ki, viszont sem neki, sem pedig a vajdasági magyarságnak nincs 
szüksége tehetetlenséget sugárzó esztétikai fájdalom-halmazokra. Emiatt, 
jóllehet felismeri Szirmai tehetségét, s őtA hollót, ezt a kifejezetten pesszimis-
ta művet azoknál a novelláknál is nagyobbra tartja, amelyek vajdasági ízeket 
hordoznak magukban, többször is kéri a különcöt: próbálja leküzdeni fata-
lista világérzését. Ezért írja neki a következ őket: „Egy kisebbségi írónak 
hinni kell, bizonyos optimizmussal kell sorsát és a kisebbségi életet szemlél-
nie. A Te ember- és életszemléleted — kisebbségi vonatkozásban is — pesszi-
mista. Ezt nyíltan hirdetni majdnem annyi, minta bizakodás, az optimizmus 
gyenge hajtásait letöredezni. Pedig csakis ezekb ől a hajtásokból fakadhat 
virág és gyümölcs." (1932. febr. 18.) A pesszimizmus tehát els ősorban a 
kisebbségi tárgyú írásokban problematikus, mivel a különben is sötéten látó 
magyarságban még inkább meger ősíti a perspektívátlanság érzését. 

Vezérünk egészen addig megy aggályaiban, hogy még realista típus-
ként sem hajlandó elfogadni a gonosznak ábrázolt magyar irodalmi h őst: 
„...még ha százszor is igaz lenne, még ha százszor is típus lenne Udvary 
Lajos alakja (pedig nem az!), akkor sem szabadna őt ilyen eszményien 
gonosznak festeni." (Szirmai Károlynak, 1932. dec. 24.) Ez az állásfoglalás a 
szocialista realizmus normatív szempontjait juttathatja eszünkbe. Nem sza-
bad azonban megfeledkeznünk róla, hogy egyrészt Szentelekynek egyálta-
lán nem volt politikai hatalma, s az írók nem csupán az általa szerkesztett 
folyóiratok segítségével érvényesülhettek, másrészt pedig a katarzisnak az 
előbb idézett leegyszerűsítése ami vidékünk embereinek alacsony olvasás-
kultúrájához való alkalmazkodással magyarázható. A megmaradás szolgála-
ta, az együvé tartozás érzésének a fejlesztése csak pozitív példák által lett 
volna megvalósítható. Azok számára, akik a magyarság múltjáról legfeljebb 
csak otthon vagy az állásukat kockáztató tanítóktól hallhattak egy keveset, 
a nemzeti önbecslés mintáit kellett megalkotni. Ezt cselekedte meg a vezér, 
nem sokkal az újjászületése után, amikor a Vajdasági Írásban közzétette 
poétikai programadásnak is tekinthető  Lilike már tíz éves múlott című  elbe-
szélését. 
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• Ez a művelődéspolitikai taktika egészen a haláláig végigkísérte vezé• 
rünk szemléletét a vajdasági magyarság meg őrzésének stratégiai céljában 
Bizonyítékként hadd hivatkozzam a Kalangya első  évfolyamának utolsć  
számára, amelyben Szenteleky Illés Sándornak a, Csillaghullás című  verseskö-
tetét méltatja. Hitet és jöv őképet követel a fiatal költőtől, akinek háború 
utáni élményvilágát képtelen elfogadni, úgyhogy a versek költ ői hitelessé-
gének vizsgálatával is adós marad. Egyszóval az értetlen dogma üzen vezé-
rünknek egyebek között ezekb ől a soraiból: „Az ifjúság nagy magabízása ői 
sem kerüli el. Azt hiszi, ha ő  a jövőről dalol — ezekkel a jöv ő-dalokkal azonban 
adós maradt Illés Sándor —, akkor »leroskadnak a hazug templomok«. Álmá-
ban egettartó, de hogy milyen lesz ez a világ, amit ő  tart a vállán, erre 
ugyancsak nem ad felvilágosítást. (...) A tehetséget senki sem vitatja el Illés 
Sándortól. Vannak sorai, melyek határozottan költőiek és emelkedő  irányú-
ak, de végül azok is elcsuklanak a hitetlenség híg káoszában. (...) Illés Sándor 
a háború utáni kor gyermeke. Mikor ő  született, akkor indultak az els ő  
felpántlikázott katonavonatok. Ez talán sokat megmagyaráz, de közel sem 
menti a nagy, hitetlen űrt, a romboló indulatokat és az utánuk vigyorgó 
káoszt. Nekünk hites építőkre van szükségünk." (1932.8. sz.) A vezér nyilván 
önmagával, saját korábbi énjével is dacol, miközben a fiatal költ ő  indulato-
san pesszimista világképét utasítja el. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy 
Szenteleky kritikusi erényeit nem a recenziókban, a m űvekre közvetlenül 
vonatkoztatott népnevel ői fenntartásokban kell keresnünk. A vezér igazi 
jelentősége azokban a kritikai szövegekben, esszékben, művelődéspolitikai 
elmélkedésekben jut teljes mértékben kifejezésre, amelyek a kor társadalmi 
és világirodalmi törekvéseivel összhangban általában figyelmeztetnek a 
kisebbségek kulturális feladataira, s ezeken belül a vajdasági magyarság 
kötelességeíre. Túl mélyr ől fakadt vezérünk mondanivalója, s igen alapos 
volt a műveltsége ahhoz, hogy leegyszerűsítő  módon a korabeli erdélyi és 
felvidéki kisebbségi mozgalom visszfényének láthassuk tanítását. Még ha 
nemegyszer csupán tanítványnak mutatkozott is. 

Szenteleky Kornél abban a kritikusi szerepben emelkedik sorstársai fölé, 
amely a Kalangya első  számának bevezetőjében is megnyilvánul. Vagy fo-
lyóiratának második számában, ahol Egy dunai kultúr-terv címen a Duna 
mentén élő  népek egymáshoz való közeledésére, a kölcsönös ismerkedésre 
szólít fel, s egyben javaslatot is tesz, miként lehetne hozzákezdeni az utó-
piszkus vállalkozáshoz. Elképzelése szerint mind az öt nemzetnek — a törté-
nelem mellőzésével — biográfiát kellene készítenie saját művelődéséről, s 
ezeket a munkákat egy kötetbe gyűjtve ki kellene adni a többi négy nemzet-
nek a nyelvén. Ennek jóvoltából a délszláv ember például részben az ural-
kodó politika ellenében ismerhetné meg a magyar, a német, a román és a 
csehszlovák kultúra minél elfogulatlanabb önarcképét. Ez azonban csupán 
stratégiai cél a vajdasági vezér felfogásában. Az ő  koncepciójának egységelve 
ugyanis egyetemesebb és — Tolsztojt visszhangozva — így hangzik: „Ami 
egyesítixaz embereket, az jó és szép — mindaz, ami szétválasztja őket: az rossz 
és csúf." (1932. 67.) A testvériesülésnek folyamatai és fokozatai vannak. Az 
emberiség ügyének leghitelesebb támogatói — helyzetükb ől következően —  
a kisebbségek írói. Ezért nem els ősorban esztétikai, hanem etikai okok miatt 
a kisebbségben élőknek a jajszavára és útmutatására kell figyelniük az 
államalkotó nemzeteknek, hiszen a látszólag erősebbeknek is a béke és a 
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cölcsönös elégedettség az érdeke. Ez a f ő  gondolata Szenteleky másik, 
ugyancsak ebben az időben született programírásának, amelyb ől az is kide-
-ül, hogy humanistánk a couleur locale-nak az elméletét — alkalmi látszóla-
tos és valóságos önellentmondásaitól eltekintve — alapvet ően ebből az 
elképzelésből vezeti le. Ezért az Írói felelősségünk utolsó bekezdése a követ-
cezőképpen hangzik: „Itt most nem küls őségekről van szó, helyi színekről, 
Bácskai tájképekről és hasonló felszínes színhatásokról. Itt arról van szó, 
rogy a kisebbségi író átérzi-e írói felel ősségét, mely reá fokozottabb súllyal 
nehezedik, átérzi-e, hogy csak hittel, mélyen átérzett és fel-feltör ő  igazság-
.rzéssel lehet és szabad írnia, hogy vallani és vállalni kell az igazságot, mint 

rinascimento kiváló írástudói, és hinni kell abban a teremt ő  eszményben, 
'mely népének és az egész emberiségnek tökéletesedését szolgálja." (5. sz. 
83.) 

Pszichológusi szemmel nézve egy hangulatokba való szétesésre hajla-
mos ember igyekszik itt összefogni önmagát, méghozzá az emberiségesz-
mény „kultúrabroncsai"-val. Szenteleky tehát mégiscsak hallgatott a Vajda-
ági Írásban őt támadó Haraszti Sándorra. Nem abban, hogy politikai párt 

elkötelezettjévé vált, hanem abban, hogy — saját impresszionista hajlandó-
;ágaival dacolva — egyértelműen humanista világszemlélet szócsövévé akar-
ta tenni folyóiratát. Az egység elve azonban er őltetett formában is megjele-
riik nála. Saját korábbi tanításával, vállalt pluralizmusával is szembekerül 
ugyanis, amikor — fizikailag, térbelileg egyre távolabb kerülve a vajdasági 
művelődési központoktól — az Akácok alatt című  novellaantológiában nem a 
sokféleséget akarja reprezentálni, hanem inkább a (formálisan) közös eleme-
ket keresi. „Valami egységes lelket akarok az antológiába vinni, mert csak így 
lehet érdekes, hatásos, maradandó érték ű  ez a két kötet. Művészi vagy 
világszemléleti egységet nem lehet teremteni, marad hát a jó öreg esprit 
iocale, helyesebben a milj őhatás közös nevezője." (Csuka Zoltánnak, 1933. 
1pr. 7.) Ez, persze, a világirodalmi időszerűségnek, a kisebbségélménynek az 
igényét is magában rejti, de emellett mást is. Szenteleky ugyanis a Kende 
Ferencnek írt levelében, Crocéra hivatkozva, az „egységes lelket", a „l'unita 
3rganicát" említi a készülő  antológiával összefüggésben. Más szóval a szer-
vesség, az egyöntetűség, illetve — filozófiai kifejezéssel — a monizmus is 
megjelenik nála mint a mű, vagyis a kultúra egyenirányításának elve. Vezé-
rünk alkati és ennek megfelel ő  ízlésbeli okok miatt egészen a húszas évek 
végéig sem az életében, sem pedig a művészetében nem juthatott el ahhoz 
a rendhez, amelyet az általa csodált klasszikusok legalább az alkotásaikban 
megvalósítottak. Ezért művelődési politikusként, kritikusként, szerkeszt ő-
ként erőltetett menetben igyekszik jóvátenni a korábban elmulasztottakat. 
Mivel művelt és intelligens, a korszerű  törekvésekben találhatja meg törek-
vésének önigazoló fogódzóit. S minthogy fiatalságában humanista példák 
irányították, vállalkozása (nem számítva az öncélúság túlzásait) egy kisebb-
ség konkrét kulturális érdekeivel, a magyarság korabeli szükségleteivel, s őt 
az emberiség sürgető  feladataival eshetett egybe. 

Ehhez viszonyítva féltékenysége s ebb ől eredő  intrikáló hajlandósága 
nem sokat von le jelent őségéből. Abban például igaza volt, amikor elvitatta 
a vajdasági irodalommal még csak ismerked ő  Kázmér Ernőnek a jugoszláviai 
magyar Pen Club megalakítására irányuló törekvését. Annál is inkább, mert 
Kázmér egy epigont, Ambrus Balázst ajánlott az elnöki tisztre. Hogy ugyan- 
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akkor változatlanul túlságosan elfogult Fenyves Ferenccel szemben, az abból 
tűnik ki, hogy az általa is tisztelt Kende Ferenc is pártját fogja a Napló 
tulajdonosának, megadva neki azt a tiszteletet, amelyet az olykor levélr ől 
levélre szitkozódó Szenteleky — az általunk már hangsúlyozott részben 
hiúsági (!) okok miatt — teljesen megvont. Hogy vezérünk mennyire megrög-
zött volt előítéletében, az abból is látszik, hogy kezdetben a magyarságában 
feddhetetlen Kende könyvsorozat-indító vállalkozása után is kérd őjelet 
tesz, mivel az üggyel kapcsolatban legel őször nem vele konzultálnak. Ami-
kor már megindult az akció, méghozzá a vezér számára is elfogadható 
irányban, akkor is kétség merül fel benne Kende alapítói körlevelének 
tárgyilagosságával kapcsolatban. Nem ismeri el ugyanis, hogy íróink össze-
fogását „széthúzás és civódás" el őzte meg. Az ő  kommentálja értelmében „itt 
az írók között széthúzás, civódás sohasem volt. Ellenben volt ékverés, volt 
galád, alattomos, fenyvesi munka, amely az írók lelki harmóniáját — kicsi-
nyes, hiúsági vagy kapitalista érdekek miatt többszörösen meg akarta bon-
tani". (Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927 -1933. 370-371.) E sorok már a 
mártonhegyi szanatóriumban kerülnek Kende fogalmazványára, s jellemz ő, 
hogy vezérünk még itt és ekkor sem számol le elfogultságával. Mert hiába 
írta le viszonylag sokszor, hogy nem a hiúság vezérli, s hiába hitte el ezt 
szinte maradéktalanul az utókor, ennek is volt szerepe vállalkozásában. Más 
kérdés, hogy ezt a hiúságot igazi kisebbségi-emberiségi, tehát ma is példa-
mutató ambíciók fűtötték. Tehát magasrendű, csak ritkábban félresiklott 
erkölcsi elkötelezettség állt mögötte. S legbelül persze az önmegvalósítás, az 
alkotás, az egységet keresés görcsös szándéka. A valamiképpen életben 
maradásnak a reménye, egyre eltökéltebb akarata. 

(Folytatjuk) 

Öreg úr a Moulin Rouge-ban 
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Szenteleky Kornél Napok 1994 

A SZENTELEKY-HAGYOMÁNY SZELLEMÉBEN 

Hadd kezdjem személyes benyomásaimmal. Inkább szakaszos, elhallgató, 
mint folyamatos kritikusi tevékenységem hátterében az a tanulási vágy állt, 
melynek eredményeként egy egyre tökéletesíthet ő  módszer birtokába jut-
ván maga az olvasott könyv szólalna meg nekem. Ezért is csodáltam mindig 
a lap- és könyvszerkeszt őket, akiknél ez a folyamat — így hittem — gyorsabb, 
szinte a jelennel egyidej ű . Az „élő" irodalom megragadásában a szerkeszt ők 
járnak elöl. Így találkozott aztán személyes akarásom Bosnyák István iroda-
lom- és kultúrasszervez ői elképzeléseivel, amelyekhez hasonlatosat eddig 
csak Ilia Mihály csöndes, de annál hatékonyabb munkásságából ismertem, 
ahogyán ő  a magyar irodalmat évtizedek óta „szerkeszti". 

A jugoszláviai magyar irodalom és m űvelődés erőforrásai serkentésének, 
mára paralizált részei mozgósításának Bosnyák István intézményes keretet 
biztosított A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság célkitűzéseinek öt 
pontja: az alkotótevékenység közösségi serkentése; az alkotói eredmények 
szervezett népszerűsítése; az íráskultúra nemzetiségi szerepének fokozottabb 
érvényesítése s a magyar nemzeti kultúra egészébe, a jugoszláviai és az európai 
kultúrákba való bekapcsolódás ösztönzése; országunk délszláv és más nemze-
ti/nemzetiségi íráskultúráival való kapcsolatok tervszer ű  ápolása és végül az 
alkotói érdekvédelem, önsegélyezés, szerz ői és emberi jogvédelem ennekjegyé-
ben fogalmazódott meg. 1990 júniusa, a Társaság megalakulása óta a tagság a 
természet- és műszaki tudományok; a társadalomtudományok; az etnográfia és 
a folklorisztika; a művelődés és a helytörténet; a nyelvészet és a nyelvm űvelés; 
a mű- és a szakfordítás; a publicisztika; a szépirodalom; az irodalomtörténet, a 
komparatisztika és a kritika, valamint a kultúranépszer űsítés és a művelődés-
szervezés terén valósíthatja meg ezeket a célkit űzéseket A szakosztályok a 
közösségi műhelymunka szellemében formálódtak az alkotótevékenység elszi-
geteltségének feloldása érdekében. 

Nos, mennyire működik mindez? Eddig legnagyobb eredményt a Kiss 
Lajos Néprajzi Szakosztály mutatott fel, melynek érdemi munkája 1991 
januárjában kezd ődött pályázatokkal, el őadássorozatokkal, kerekasztal-be-
szélgetésekkel, néprajzi szemináriumokkal és szabadegyetemi el őadásokkal. 
A szakosztály tagjai több ízben is szerepelhettek magyarországi tudományos 
tanácskozásokon, az amat őr gyűjtők pedig a Magyar Néprajzi Társaság nyári 
egyetemein vehettek részt. A második néprajzi pályázat eredménye a Vajda-
sági lakóház c. könyv megszületése volt a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum gondozásában. A szakosztály díjakat alapította néprajz- és folklór-
kutatásban felmutatott eredmények elismerésére. 

A Társaság életében jelent ős esemény volt 1992/93-ban a Magyar Szó 
szerkesztőségével közösen megrendezett többhavi párbeszédciklus Hogyan 
tovább a háború után? címmel, amely szellemi életünk aktuális kérdéseit dol-
gozta föl. A vitatribün anyagát a Társaság könyv alakban is kiadta. Az 
élőszóbeli tevékenység tribünök melletti másik fontos formája kés őbb a 
Társaság által kiadott könyvek nyilvános bemutatója lett. 
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A kiadói tevékenység eredetileg mellékesnek feltüntetett programja 
mára professzionális szintre emelkedett. A JMMT Kiskönyvtárának soroza-
tában eddig 25 könyv jelent meg. Eme számadat mögött egy nagyszabású 
belső  munka áll, amely a tagságot azokon a területeken is mozgósítja, ahol 
eddig a társasági tevékenység nemigen indult be vagy nem olyan mérték-
ben, mint a néprajzi szakosztályban. Gondolok itt az irodalomtörténetre, a 
kritikára vagy a természet- és társadalomtudományokra stb. A 93-as évre 
meghirdetett belső  pályázat sikeressége, amely 13 címszót eredményezett, és 
a 94-es évre meghirdetett újabb pályázat nemcsak a vajdasági könyvkiadás 
nagyarányú kiszélesedését és pluralizálódását, de az alkotómunka kiteljese-
dését, önérték-gyarapodást is jelent egyben, ami nem kevés. Itt kell megem-
líteni azokat a kutatóprojektumokat is, amelyek a Soros Alapítvány patroná-
lásával hivatottak az alkotómunka és a könyvkiadás serekentésére, a Tusaság 
tudományos tevékenységének elmélyítésére. A projektumok közé tartozik töb-
bek között a térség szociológiai és demográfiai folyamatainak, tárgyi és építé-
szeti emlékeinek a feldolgozása; a magyar természettudományi és m űszaki 
kutatók, feltalálók és tudósok munkásságának értékelése Vajdaság tudo-
mánytörténetében; a jugoszláviai magyar irodalom jelenléte és kritikai recepci-
ójának elemzése a közép- és nyugat-európai literatúrákban és egyebek. 

A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság lelke Bosnyák István: ter-
vez, ösztönöz és szervez a Szenteleky-hagyomány igazi szellemében, miköz-
ben nemcsak tudósaink, íróink, kritikusaink, publicistáink, szakíróink, for-
dítóink, népművelőink nemzeti, kisebbségi és önértéktudatát mélyíti el — 
ami a zavartalan fejlődés alapfeltétele —, hanem kisebbségi kultúránk szintjét 
is magasabb fokra emeli. Bosnyák István mindent megtesz művelődési, 
irodalmi, tudományos, művészeti életünk demokratizálódása érdekében, 
ami az agyoncentralizált közelmúltunk után nemis történhetne másképpen. 
A szellemi önszerveződés tudata hatalmas teremt ő  energiákat hordoz ma-
gában, amiről leginkább a Symposion-nemzedék alapító tagjai számolhatná-
nak be. Azzal, hogy részesévé válok egy kultúra fenntartásában, nemcsak a 
felelősségem, de kezdeményezőkészségem is megnövekszik - és mi egyebek 
várhatok el alkotótársaimtól is? 

Habár világosan látom elképzeléseit, mégis féltem a Tusaságot — értelmi-
ségünk rohamos fogyatkozása talán a két háború közötti id őszaknál is bonyo-
lultabb helyzet, nemegyszer kényszerhelyzet elé állítja kultúránkat, amelyen 
minden szép szándék megfenekelhet. Valószínűleg maga a Társaság is ezért 
tartja fontosnak a hazai  és a külföldi rokon társulásokkal való kapcsolatok 
felvétele mellett a JMMT magyarországi tagozatának a megnyitását is, amely a 
Magyarországra költözött vajdasági értelmiség számára biztosít intézményes 
kereteket szülőföldjéhez való kapcsolatának megőrzésében. 

A JMMT jövőjét rugalmasságában látom, amiről nemcsak akkor tett/tesz 
tanúbizonyságot, amikor állást foglalt és foglal térségünk m űvelődéspoliti-
kai válságai idej én, melyek közül elsőként említhető  a vajdasági magyar sajtó 
függetlensége mellett való kiállása vagy a Vajdasági Magyar Népszínház 
újraalakítására irányuló kezdeményezései stb., hanem a megújulásra való 
képességében, ami a változó id ő  követelménye. Hiszem, hogy az 1990 óta 
eltelt négy esztend ő  tanulságai és tapasztalatai ebbe az irányba hatnak. 

PISZÁR ÁGNES 
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EGY BELEÉRZŐ  ÉS IHLETETT MŰFORDÍTÖ 

Túri Gábor a 70-es és 80-as évek fordulóján t űnt fel mint műfordító, s fiatalos 
merészséggel mindjárt a legnehezebb — vagy az egyik legnehezebb— fordítói 
feladat elvégzésére vállalkozott. A Forum Kiadó gondozásában 1981-ben 
jelentek meg Szelek játékszere címmel Tin Ujević  válogatott versei magyarul. 
Az impozáns fordítógárdában, Ács Károly, Csuka Zoltán, Fehér Ferenc, 
Dudás Kálmán, Szenteleky Kornél mellett, ott látjuk Túri Gábor nevét is nem 
kevésbé impozáns fordítói teljesítménnyel. Tin Ujevi ćet a horvát költészet 
egyik legbonyolultabb egyéniségeként tartja számon az irodalomtörténet, 
ezért verseinek fordítása is számos nyelvi, szemantikai, verstani és más 
probléma megoldását igényli mindmegannyi kihívásként. S ez elől a kihívás 
elől nem hátrált meg Túri Gábor, sem akkor, amikor az Ujevi ć-kötet tető  alá 
hozásában — bátran mondhatjuk — az oroszlánrészt vállalta, sem egyéb 
fordítói vállalkozásaiban később. Sohasem a gyors rutinmunka, mindig az 
igazi erőpróba vonzza, amelyben teljes vértezetében mutatkozhat meg álta-
lános és nyelvi kultúrája, fölényes formakezelése és sokoldalú írói fölké-
szültsége. Erre alapozva sorjázhattak aztán az olyan figyelemre méltó fordí-
tói vállalkozások, mint amilyen — ezúttal a próza felé orientálódva — Enes 
Čengić  S Krležom iz dana u dan c. munkájának bőséges szemelvénye a I-zd 
1986. évi decemberi számában. Ennek folytatása lett, mintegy variációként 
az adott témára, a Beszélgetések Krležával, amely ugyancsak a Hídban jelent 
meg fél évvel később, egészen pontosan a Híd 1987. évi 7-8. számában. Privát 
közlésből tudom, hogy ez az anyag hovatovább 500 gépelt oldalra duzzadt. 
Kizárólag az idők mostohára fordulásával magyarázható, hogy nem lett 
könyv belőle, amit mindannyian csak sajnálhatunk. 

Ez a korszak a műfordító Túri Gábor legtermékenyebb korszakának 
látszik. Műhelyéből egymás után kerülnek ki a szerb és a horvát irodalom 
jeles alkotásainak magyar fordításai. Még ugyanebben az évben, 1987-ben, 
látott napvilágot Nincsen nagyobb öröm címmel egy válogatás a jugoszláviai 
nemzetek és nemzetiségek gyermekirodalmából, amelyet harmadmagával 
fordított, s amely azóta is a kisiskolások nemzedékeinek házi olvasmánya. 
jelezve egyúttal azt is, hogy Túri m űfordítói munkásságában jelentős hely 
jut majd a gyermekirodalom, közelebb a gyermekeknek szóló költészet 
tolmácsolásának. Ide tartozik Grigor Vitez A pacsirta hajnali éneke, valamint 
Gvido Tartalja Seholsincs állattan c. gyermekverskötete, melynek anyagát 
teljes egészében Túri Gábor fordította és válogatta. 

S úgy látszik, bízvást állíthatjuk most már, hogy Túrinak a gyermekköl-
tészet iránti érdekl ődése máig sem lankadt. Hisz a Jó étvágyat, Kaja Pali 
1983-as epizódusán túl, melyben saját gyermekverseivel mutatkozott be 
olvasóinak, gyermekköltészetet Túri manapság is fordít. Legújabban egy 
teljes Krklec-fordításkötete vár kihúzásra valamely alkuratóriumi kalapban, 
s hát jovan jovanovi ć  Zmaj verseiből is olvashattunk egy csokorravalót 
nemrég az Uzenetben. 

Ebben a méltatásban, persze, korántsem sorolhattunk fel mindent. De 
ha Túri kimagasló műfordítói teljesítményeiről van szó, akkor mindenkép-
pen meg kell említeni az egyik legfontosabbat. Ez pedig Ivan Goran Kova čić  
Lángok és rózsák című, kaj-tájszólásban megírt versciklusának magyar fordí- 
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tása, amelyet irodalomtörténetünk is számon tart. Ez 1988-ban a Híd-beli 
megjelenést követőn különnyomatban is napvilágot látott. Akárcsak egy 
évvel korábban a Juhász és a leány délszláv népi költemény fordítása, melynek 
magyarításában 17 jugoszláviai magyar költő  társaságában Túri Gábor is a 
nemes versengés pástjára szállt. 

Túri Gábor a szerb és a horvát irodalom felkészült, mindig beleérz ő  és 
ihletett fordítója; fordításaiban, mint Ács Károly mondja, a szerb és a horvát 
költészet velejéig hatolt. Juhász Géza szavaival élve pedig azt mondhatjuk, 
hogy a jugoszláviai magyar irodalomban felnevelkedett műfordítók azon 
gárdájához tartozik, amely a legnagyobb műfordítói feladatokat is teljesíteni 
képes, és mindannyian még sokat várunk t őle. 

BORBÉLY JÁNOS 

KÖRÜLTEKINTŐ  KUTATÓMUNKA 

Bár Szenteleky Kornél születésének századik évfordulója 1993-ban adott rá 
alkalmat, Bori Imre nem erre az „alkalomra" írta meg Szenteleky Kornélról 
szóló könyvét (Szenteleky Kornél. Forum, Újvidék, 1994), hiszen a monográ-
fiában az ég világon semmi sem „alkalmi", nyoma sincs benne az ünneplés 
szándékának, és nincs benne engedmény sem az id őszerűségnek A Szent-
eleky-monográfia megírását nem az alkalom, sokkal mélyebb meggondolá-
sok, összetettebb szellemi kihívások sürgették. E század utolsó évtizedében, 
a kilencvenes évek közepére a jugoszláviai magyar irodalom megint egyszer, 
mint a kezdeteket jelentő  húszas évek legelején, majd az újrakezdést hozó 
negyvenes évek második felében, válaszút elé került. Válaszolni kényszerül 
a hova tovább? kérdésére. 

A negyvenes évek óta eltelt fél évszázad során a jugoszláviai magyar 
irodalom belső  és külső  forrásokból egyformán táplálkozva tagadhatatlan 
irodalmi értékeket teremtett és ezzel együtt létrehozott egy valóságosnak és 
igaznak vélt irodalmi értékrendszert is. Irodalmi nemzedékek léptek fel 
ebben az időszakban szinte szabályos tízévenkénti elrendezésben és mindig 
az új irodalmi törekvéseknek kerestek otthont. Könyvek százait adták ki, s 
mint a világ minden táján, ezeknek jelentős hányada is feledésbe merült, de 
fenn is maradt közülük néhány, melyekre ma jogosan hivatkozhatunk úgy, 
mint a vajdasági magyarság irodalmának kiváló értékeire. Csakhogy napja-
inkban ez a gubancos fejlődési vonal mintha megszakadt volna. Kételyek 
születtek. És ezek nemcsak a múlt teljesítményeit vették célba, hanem a 
jelenben való irodalmi létezés értelmességének kérdését is felvetették Van-e 
még értelme fenntartani azt a sokak el őtt kérdésesnek vélt képződményt, 
amit vajdasági irodalomnak, kisebbségi irodalomnak, jugoszláviai magyar 
irodalomnak mondunk? A kérdés sokdfel ől felhangzik, a válasz azonban 
nem, vagy nagyon lassan, nehézkesen, dadogva érkezik Olyan válaszút elé 
került tehát a „mi irodalmunk", amelyen íróink egyik része külföldre távo-
zott, közülük néhányan az egyik jelent ős folyóiratot is magukkal vitték, 
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másik része visszavonult, elhallgatott, belefáradt, harmadik része pedig az 
itthon maradást választva megkísérel most választ találni az irodalmi létezés, 
az irodalomban való gondolkodás, az írás értelmét faggató kételyekre. Az 
utak elváltak, mondhatnánk egy régi és ismert szókapcsolatot felelevenítve, 
ha nem lenne itt még egy negyedik lehetőség is, az „úton levés" lehetősége, 
a vándor attitűdje, a megszüntethetetlen keresés léthelyzete. Nem lehet 
tudni, hogy a felsorolt utak közül melyik a jó út, azt se, hogy melyik az igazi. 
Csak annyit lehet tudni, és ez bizton állítható, hogy ezeken az utakon nem 
hősök és nem árulók járnak, hanem írók és költők, akik között talán senki 
sem hisz a megváltásban. 

Bori Imrének Szentelekyról készült monográfiája a jugoszláviai magyar 
irodalomnak ebben a szétszóródott, összekuszálódott, bizonytalanságokkal 
terhes helyzetében készült. Nem kell azonban elvárni a könyvt ől, hogy a 
fenti dilemmák bármelyikére megnyugtató választ tartalmazzon. Nem ez 
volt a dolga a monográfia szerzőjének. Közvetve azonban sok mindenben 
választ találunk a könyvben a mai kérdésekre is. Például abban a fejezetben, 
amelyben Bori Imre Szentelekyr ől mint „irodalmi alapteremtő"-ről szól, 
vagy abban, amelyben a sziváci orvost és írót „a kötelességtudat h őse és 
áldozata" névvel illeti, vagy amelyben „a vitázó és a szerkeszt ő" íróról szól. 
Ezekből a fejezetekből egyértelműen kiolvasható ugyanis, hogy nagyon 
mostoha körülmények között is lehetséges az irodalom m űvelése, az irodal-
mi élet konstituálása, s őt az sincs kizárva, hogy helye van itta kritika tisztító 
szerepének. Nem állítom, hogy a Szenteleky-monográfia említett vagy más 
fejezeteiből időszerű  távlatokat vagy hasznos tanácsokat lehet kiolvasni, 
csak annyit állítok, hogy Szenteleky példája mindenkit önvizsgálatra kész-
tethet személyes irodalmi dolgait és szerepét illet ően. Bori Imre sem aktua-
lizálta a Szenteleky-kérdést. Legalábbis nem id őszerűsítette közvetlen uta-
lások vagy közvetett áttételek formájában. Ő  egészen egyszerűen pontosan 
olvasta él számunkra irodalmi múltunk egyikjelent ős fejezetét. Azt a fejeze-
tet, amelyet opusával és életrajzával Szenteleky Kornél írt meg maradandó 
módon. Hogy eközben mi ezt a fontos fejezetet Bori Imre tolmácsolásában 
utalásokat és áttételeket felfedezve, tehát id őszerűsítve olvassuk vagy olvas-
hatjuk, annak tudható be, hogy a monográfia írója minden irányba kiterjed ő  
figyelemmel és rendkívül nagy szeretettel írta meg ezt a könyvet, példát 
mutatva mindenkinek arra, hogy hogyan lehet és hogyan kell a múlt „írását" 
tiszteletben tartva ma kommentálni: 

Más szóval: monográfiájának írása közben Bori Imre arra törekedett, 
hogy rendkívül alapos és körültekint ő  kutatással tárja fel Szenteleky Kornél 
életének és művének eddig nem vagy csak részben ismert tényeit és adatait. 
A monográfus felfedezései különösképpen Szenteleky indulásának éveit 
tárják fel és gazdagítják róluk ismereteinket új dokumentumok és motívu-
mok felkutatásával. Különösen fontos azoknak a körülményeknek a leírása, 
amelyek feltehetően közrejátszottak, hogy Szenteleky, aki a tízes évek má-
sodik felében igencsak jártas volta pesti irodalmi életben, és A Hét kritikusa 
meg tárcaírója volt, els ő  könyvével nevet is szerzett magának, úgy döntsön, 
Szivácon telepedik le, hogy orvosi gyakorlatot folytat és hogy kés őbb egy 
nem túl nagy lehetőséggel kecsegtető, a vidékiességből soha igazában ki 
nem lábaló irodalom alapteremtésébe öli idejét, életét és munkásságát. Az 
irodalomtörténészt nem vezérelheti az ilyen kérdések eldöntésében a kép- 

877 



zelet, ezért fordul a filológiához, az adatok és tények aprólékos, rendkívül 
munkaigényes feltárásához. És még akkor sem biztos, hogy az ilyen, az 
irodalmat a lélektani problémákkal elvegyít ő  kérdésekre megnyugtató vá-
laszt lelhet. A találgatások viszont nem kenyere, ezért marad a tények és 
adatok pontos leírásánál. Szenteleky életrajzának ez ideig homályban lev ő  
mozzanatát Bori Imre ilyen aprólékos kutatással járta körül és világította 
meg ott, ahol meg lehetett világítani. Most úgy t űnik, nem is nagyon marad-
tak az életrajzban ilyen homályos mozzanatok. 

A monográfiának egy másik, ugyanilyen fontos dimenzióját képezik az 
életművet tárgyaló fejezetek, amelyekben Bori a körültekint ő  filológusi 
kutatást az irodalomtörténeti és a kritikai kommentár módszerével egészí-
tette ki. Szenteleky minden m űvét, a regényeket, a novellákat, a verseket, a 
drámákat, a fordításokat, az irodalmi és képzőművészeti kritikákat meg 
tanulmmányokat, az újságcikkeket és a vitairatokat egyforma alapossággal 
írta le, értékelte és helyezte el mindaz író életm űvének, mind pedig a magyar, 
illetve a jugoszláviai magyar irodalom értékskáláján. 

A teljes élet és a teljes mű  áll tehát a Szenteleky Kornél című  monográfia 
olvasója előtt és ezen felül még Bori Imre meggy őző  érvelése és adatfeldol-
gozása, hiteles ítéletei és megjegyzései, melyek mind arra figyelmeztetnek 
bennünket, hogy van múltunk, és nem is akármilyen múltja van a válaszút 
előtt álló jugoszláviai magyar irodalomnak, csak meg kell tanulni emlékezni 
és emlékezetbe vésni közös múltunkat, amire a szerz ő  irodalomtörténeti 
monográfiája elévülhetetlen példát mutatott. Talán valóban múltunk ilyen 
szintű  megismerése vihet közel bennünket a jelenünkben nélkülözhetetlen 
és elkerülhetetlen választásokhoz meg döntésekhez. 

BÁNYAI JÁNOS 

JAVASLAT A SZENTELEKY AKADÉMIA 
MEGALAPÍTÁSÁRA 

Tisztelt elnökúr! 

Kérjük, hogy a Szenteleky-napok Tanácsának 1994. október 22-én Szi-
vácon tartandó díszülésének keretében ismertesse a jelenlev őkkel az alábbi 
kezdeményezést és javaslatot. Nem kérjük, hogy a kezdeményezésr ől vitát 
nyisson, bár örömmel veszünk minden javaslatot, és továbbítjuk a megbízott 
kezdeményezőbizottsághoz. Az ismertetés bejelentése is egyúttal egy indít-
ványnak, amire éppen a jugoszláviai magyar irodalomjelentős gondolkodó-
ja és alkotója emlékét őrző  hagyományos rendezvényen, a Szenteleky-napok 
keretében kerül sor, így egyúttal a javasolt elnevezést is indokoljuk. 

Tisztelettel: 
Bányai János és Véget László 
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A jugoszláviai magyar kultúra szétzilálódott és elszegényedett, 
művelőinek száma megfogyatkozott, intézményeinek meg őrzése és fenntar-
tása egyre nehezebbé vált. Ezzel együtt a művelődési élet értékrendje is 
megbomlott. Az értelmiség jelentős része a közélettől visszavonult. Ugyan-
akkor teret kaptak a vidékiesség és kishit űség, az igénytelenség és szellemi 
restség megnyilvánulásai. 

Éppen e súlyos és veszedelmes helyzetben javasoljuk a jugoszláviai 
magyar kultúra, illetve az értelmiség Szenteleky Akadémiájának megalapí-
tását. Es nem véletlenül Szivácon, a Szenteleky Napok idején. 

A Szenteleky Akadémia a jugoszláviai magyar értelmiség pártoktól 
független asszociációja, amely a jugoszláviai magyar kultúra parciális érde-
keitől függetlenül, autonóm módon fogalmazza és határozza meg a kisebb-
ségi kultúra megőrzésének és fejlesztésének stratégiáját. Mégpedig a legszé-
lesebb nyilvánosság előtt, a személyi autonómia tiszteletben tartásával tu-
dományos és szakmai tanácskozásokon, kiadványokban, viták és beszélge-
tések szervezésével. 

A Szenteleky Akadémia megalapítása el őmunkálatainak elvégzésére a 
következő  összetételű  kezdeményezőbizottság meghívását javasoljuk: dr. 
Gerold László egyetemi tanár (elnök), mgr. Faragó Kornélia egyetemi tanár-
segéd és Böndör Pál költ ő, dramaturg. 

A kezdeményzőbizottság feladata: javaslattétel a Szenteleky Akadémia 
programnyilatkozatára és alapszabályára, valamint az asszociáció els ő  hat 
tagjának megválasztása. 

A megválasztott tagok és a kezdeményezőbizottság tagjai első  értekezletü-
kön elfogadják a programnyilatkozatot és az alapszabályt, megválasztják a 
Szenteleky Akadémia tisztségvisel őit, új tagokat választanak az alapszabályba 
foglalt feltételek szerint, és kijelölik a közvetlen munkafeladatokat. 

A Szenteleky Akadémia szervezési és hivatali költségeit csak a tagoktól 
begyűjtött tagsági díjból lehet fedezni. 

Minden további javaslatot és indítványt a kezdeményez őbizottsághoz 
kell eljuttatni. 

Bányai János, Végei László 

HIBAIGAZÍTÁS 
Gulyás Gizella, A zentai m űvészasszony című  tanulmány szerzője arra kérte 

szerkesztőségünket, hogy októberi számunkban közölt írásának néhány szavát 
pontosítsuk és a sajtóhibákat helyreigazítsuk. Eszerint a 703. oldalon lentr ől a 4. 
sorban szobrokkal helyett szobraival, a 9. sorban akkori helyett korai, a 704. oldalon 
alulról a 12. sorban tenftványaiva! helyett tanítványaival, a 706. oldalon a második 
bekezdés 8. sorában olajképét helyett képét, 9. sorában pedig a vászna helyett műve, 
a 708. oldalon az első  bekezdés utolsó sorában a kotorászló helyett kotorászó, a 
második bekezdés utolsó mondatának befejez ő  részében az utolsó nyolc évében 
helyett még hetvenegy évesen, a 709. oldalon a 11. pontban 1904 helyett 1984 
olvasandó. — Danyi Magdolna Levélféle Nemes Nagy Agneshez 111. című, novem-
beri számunkban olvasható verse is néhány sajtóhibával jelent meg. A 747. oldal 
9. sorának utolsó szava után vessz ő  helyett pont kell. A 748. oldal 1. sora után 
kimaradt az 5. részt jelölő  szám. Ugyanazon az oldalon a 19. sorban Értök helyett 
Értönk, a 21-ben pedig Átadjon helyett Átadjon-e olvasandó. 

A hibákért a szerzők és olvasóink szíves elnézését kérjük. 
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FEKETE J. JÓZSEF 

IDENTITÁS ÉS TAUTOLÓGIA 
KÖRBEJÁRT, EGYRE KITAPOSOTTABB UTAKON 
SZENTKUTHY MŰVEIBEN (4.) 

FARCE + HALÁLTÁNC 
Emlékek és fantáziák a Szent Orpheus Breviáriuma 

zárókötetében 

„Claudio álmodjék. Álmodjék utolsó nagy operáról, mely-
ben az öregkor nagyot lobbanó érzékisége, az Utolsó Ítélet, gyó-
nás, kenet félelme, minden kétely akasztófakötele, a végs ő  értel-
metlenségek és érthetetlenségekkárhozatköde, a »minden képzel-
hető  világok közül a mi világunk a képzelhet ő  legrosszabb« 
Acherón-tudata: a minden képzelhet ő  drámákközül a legdráma-
iabban, apokaliptikusan jut kifejezésre, mint Krisztus utolsó 
halálordításában a keresztfán." (Sz. M.) 

( 1 ) 

Miről álmodjék Claudio, az élete utolsó hónapjaiban is kedvenc altere-
gója, Monteverdi álarca mögé rejtőző  Szentkuthy Miklós? A Breviáriuma 
ötödik kötetének (illetve tizedik részének) barokk kompozíciójáról, ami 
egyetlen műben vonultatná fel a kételynek a 20. században testet öltött 
borzadályát és a szépség mindent átitató, rejtett mindenütt-jelenlétét? Ál-
modjék Claudio Orfeo-Orpheus Monteverdi Euridikér ől, életművéről, a 
világ nagy Summájáról, a művészet megfoghatatlan gyönyörér ől! 

Szentkuthy mintegy két éven át „álmodta", tervezte a Breviárium-soro-
zat befejez ő  kötetét, a végleges szöveget azonban pontosan három hónappal 
a halála előtt kezdte írni, alig jutott el a századik könyvoldalig, a kötet 
töredékben maradt. Szentkuthy életm űve oly módon zárult le, hogy félbe-
szakadt, mégpedig annyira jelképes szövegrésznél esett ki a toll a szerz ő  
kezéből, hogy a kötet szerkezete szinte lezártnak, befejezettnek t űnik. Az 
Euridiké nyomában fabulája ugyanis Hamvazószerda hajnalának eljövetelé-
vel ér véget, Sátán nagy tirádája után, egy karneváli jelenetet követ ően — 
amikor kezdődne a vezeklés, az új; megtisztult, az isteni pozitívum felé 
forduló élet. A tarka karnevál, valamint a Húshagyókeddnek a Hamvazó-
szerdába való átmenete a szertelenségb ől születő  rend metaforájává hatal-
masul, s általa a szöveg kompozíciója is a megtisztulás, megtérés, megnyug-
vás hármas jelképiségével zárul. A szövegb ől azonban az is kitűnik, hogy 
Szentkuthy igencsak a kezdetén járt a Breviárium utolsó volumenje „vallás-
ról, szerelemről; históriáról és mi: den Natúrák Natúráj áról, m űvészetről és 
véres szárnyú apokalipszisr ől, naplószerű, legmindennapibb mindenna-
pokról" szóló kompozíciójának. A zárókötet ugyanis a középkor dantei 
panorámáj ának mintájára a 20. század sajátos enciklopédiája lett volna. Erre 
vonatkozó tervét már 1982-ben, tehát az Euridiké nyomában írását hat évvel 
megelőzően összefoglalta A Dada Magyarországon elnevezésű  kiállítás meg-
nyitószövegében, szinte szövegazonosan a hagyatékában maradt vázlatban 
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szereplő, még 1979-ben papírra vetett felsorolással, hogy miből építkezett 
volna a 20. századi danteszk panoráma: 

„1) Einstein, kozmosz 
Freud, — ember és lélek 
Marx, — forradalom 
modern művészet, költészet, divat tébolya: absztrakció + szürreál 
tébolyodott technikai forradalom 
szexuális perverziók, pán-szex 
kábítószerek 
pán-depresszió, pszichopatológia 
a politika is őrült (lásd: Chesterton) 
atombontás (kozmogónia, kozmosz, atombomba) 
hiper-szuper-ultra mikrobiológia (fotók) 
ős-ős-ember (állat!) kutatás, antropológia, archeológia, futorológia 
gondolkozó gépek, emberi faj kihalása? 
egzisztencialista nihil. Lét = nonszensz." 

Az enciklopédia természetesen pesszimista világ-szatíra lett volna, kö-
vér, vaskos blaszfémia, hiszen Szentkuthy igazi hite a deszakráció — hihetet-
lenül ritkán tart bármit is valóban tiszteletben, és az el őző  felsorolásból 
kitűnik, hogy az általa ábrázolni kívánt világban aligha akad mit tiszteletben 
tartani. Szakro-pikáns meglepetésnek készült a Breviárium ötödik kötete, 
ám a szerző  életéből többre már nem futotta, minthogy megtervezte Mon-
terverdi 17. századi Orfeo-el őadásának parkszínpadát, amelynek díszletei a 
20. század említett j ellemz ői lettek volna. Kitapintható az a szándéka is, hogy 
valamiféle kompozíciós hálóban összefűzi a korábbi négy Breviárium-köte-
tet, valamint hogy a színpadon felvonultatja az els ő  hat füzet összes (való-
ságból mintázott) nőalakját. Az Euridiké nyomában például tisztán csendül-
nek vissza a Monteverdiről írt 1939-es Fekete Reneszánszból a Toszkánai áriák 
sorai, a nők közül azonban csak a kötet tervezésében is hűséges társa, Tompa 
Mária alakjának irodalmi megformálására jutott ideje, aki Maria Monteme-
daleként szerepel a kötetben. 

(2) 

A mindenképpen átfogó jelleg űnek szánt ötödik Breviárium-kötet tor-
zóban maradt száz könyvoldalát bevezet őként kell értelmeznünk. Az elké-
szült részben Orpheus csupán tervezi az ötödik, s egyben utolsó Breviárium 
megírását, élete nyolcvanadik évének tavaszán még azon töpreng, hogy 
milyen kompozíciót választana, „ha véletlenül, de valóban elkezdené az 
utolsó Breviáriumot", találgatja, milyen formát is ölthetne a Nagy Agyő  
szövegfolyama. Egyaránt vonzza az olvasóval folytatott, képzelt párbeszéd 
lehetősége és a prédikáció, de a végrendelet-búcsúlevél, a kaleidoszkopikus 
képsorozat, a gyónókönyv formai-tartalmi csábítása is igen erős. Ugyanak-
kor szinte előrejelzésként papírra veti azt is, hogy az Euridiké nyomában 
esetleg nem lesz más, mint angyalok memóriájára bízott monológ... 

Az Euridiké nyomában regényideje éppen a tervezgetések, ötletrendezé-
sek, fantáziálások és álmodások előtérbe hívása miatt azonosul Szentkuthy 
soha nem múló prae-idej ével — minden, ami a regényben történik, megel őzi 
a regény írását, az író csak készül ődik a világgal való végső  leszámolásra, 
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„vérrel, spermával, tobozmiriggyel” éli át a „legaktuálisabb história tébolyul-
tan tologatott kulisszáinak" egyéni és kollektív létre rávetül ő  „denevér-
szárny árnyékában" történ ő  eseményeket. Hogyan is lehetne túllépni a 
prae-időn, ha a lét nem egyéb, mint nonszensz: „holnap és holnap és újra 
holnap, kukac kukacra mászik így naptárunk vak lukában, históriánk utolsó 
üteméig, tegnapjaink fáklyákkal tántorgó udvari bolondok, mutatják az utat 
sírgödrünk vagy hamvedrünk felé. Hunyjatok ki, élet kurta gyertyacsonkjai! 
Az élet csupán kísértet-promenád, m űkedvelő  ripacs, a rászabott id őben 
hülyén hisztériázik színpadán, aztán nagyot koppan és elhallgat, süket 
duma, kretének krónikája, hiénák és sakálok danára, értelme: Nulla..." 
(Szentkuthy Miklós: Euridiké nyomában. Magvető, Bp., 1993. 96.) 

A prae-időnek a műalkotáson való állandó felülkerekedése olyan egyedi 
jelleget kölcsönöz Szentkuthy műveinek, mintha azokban a szerz ő  soha nem 
azt írta volna meg, ami tulajdonképpen a szándékában állt, hanem egy 
folyamatos, nagy el őkészület részei lennének, amelynek végs ő  célja az 
életmű  nyomába való eredés lehet ővé tétele. A hangsúlyozott prae-jelleg 
által a regények, azok is, amelyek nem maradtak torzóban, a befejezetlenség 
hatását keltik; egyszerre csak elindul a szöveg, ezer és ezer kitér őn fut 
oda-vissza — akár szertelen mókus az . óriásfenyő  lombkoronáján —, hogy 
egyszerre csak vége szakadjon a történetnek, mókus-kitér őnek, szövegnek. 
A befejezetlenséget a szerz ő  nemegyszer tudatosította olvasójában, mint 
például végső  művének írására készültében tett megjegyzésével: „minden 
elvész a Nagy Agyő  ködében, torzók soha fel nem támadó kócos temet őjé-
ben..." (I. m. 80.) A torzók megalkotója talán legnagyobb irodalmi vállalko-
zásának létrehozására készülve a leg őszintébb emberséggel érzi, hogy Nagy 
Summájának elkészítése egyben a Nagy Búcsúzás is lesz, mindattól, ami 
életében a legmélyebben izgatta: „... meggörbült, eltörpült Orpheustok 
búcsúzik művészettől, világtörténelemtől, ásványok, virágofC, állatok, csilla-
gok csodáitól és érthetetlenségeitől, betegségektől és kéjektől, hitektől és 
hitetlenségektől, könyvektől, képektől, szeretőktől és magánytól, minden-
napok mindenperceinek minorita apróságaitól, szamár naplótöredékekt ől és 
az időben, térben, súlyban, fényben évmilliárdos Világegyetemt ől. Ez a 
Nagy Agyő! A Legnagyobb Agyő! (I. m. 84.) 

Orfeo nagy kerti színpadát, vagyis a Breviárium lezárását, s őt a teljes 
sorozat utólagos intonációját a legszubjektívabb emlékek és a legszabadabb 
fantáziák egészítik ki, aránytévesztés nélkül állítható, hogy éppen ezekb ől 
az emlékekből és fantáziákból áll össze a Breviárium zárókötetének prae-ter-
ve: tervábrándokból és álomprogramokból. 

Szentkuthyt nagyon sok, legtöbbször értetlenségb ől fakadó irigy vád 
érte, a „fától az erd őt"-stílusban realizmust kérve számon tőle, valamint 
azokat a címkéket raggatván rá, hogy manierista, erotista, élettelen szalon-
filozófus, sznob, múzeumi bábok fölvonultatója. Azok számára, akik ért ő  
olvasói Szentkuthy műveinek, ezeknek a számonkéréseknek a zöme pozitív 
felhangot nyer és hízelgő  minősítésnek tűnik. Manierista? Hát ha El Greco 
vagy Tintoretto modorossága a 16. század társadalmi válságának teljes ér-
tékű  kifejezése, akkor miért menekülnénk a 20. században Szentkuthy ha-
sonló vonásaitól? Erotista? Találkozhat-e szerencsésebben a szépség és a 
szeretet, mint az erotikában? Szalonfilozófus, akinek m űve múzeumból 
született és azonnal oda is tér vissza? Válaszoljon e vádra maga Orpheus: 
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„Rámismertek, patres et fratres? Nem törtem én mindig, akarva-akaratlanul 
a legbonyolultabb matematikus és barokk magasságokba és nem volt-e 
legédesebb idilli gyönyörűségem a legegyszerűbb emberek társasága, beszé-
de, étele, danája? Ki volt sterliczia és orchidea, ha nem én? Volt-e a világon 
szerényebb búzavirág, paraszti pipacs, eltaposásra váró háromlevel ű  lóhere, 
mint Orpheus-Orfeo? Az értelem alig pótolható mámorával jártam a skolasz-
tikus bölcselet legelvontabb l abirintusait, de gyermeki szívem örökké naiv 
és ártatlan érzelmek galambdúca maradt, children's corner, gyermekkuckó 
az otthonom.” (I. m. 74.) Sznob, irodalomban, művészetben egyaránt? Igen, 
ha a sznobság fogalma alatt a hülyeség, a képmutatás, az álzsenialitás, a 
humbug és a csaló hazugság teljes elutasítását értjük Szentkuthy olyan 
sznob, aki azáltal teremtett m űvészetet, hogy szakított a művészi ambíciói-
val, a rendetlenségből rendet, a művészettel nem törődésből artisztikumot 
hozott létre. 

( 3) 
Szentkuthy művészetfelfogása a legmesszebbmen ően szélsőséges sze-

rinte csupán egyetlen igaz mércéje van az életnek, a művészetnek: a halál. 
Az életről nem tudjuk, hogy mi a célja az emberrel, addig bizonyára nem, 
amíg be nem köszönt a halál. Éppen ezért a m űvészet mércéi se kanonizál-
hatják a szépet és a rútat, a szebbet és a rútabbat, hanem az ember a saját 
mérlegén nivellálja a dolgokat, ezért az egyedül alkalmazható mérce az, 
hogy egyszer ez tetszik, máskor meg az! A művészet nem más, mint terváb- 
rándok és álomprogramok sorozata, ami eleve megírhatatlanná teszi mind-
azt, amit a szerző  valóban megírandónak tart. Alkotás közben Szentkuthy 
szabadjára engedi írói szeszélyét, korlátlan teret nyer individualista szaba-
dossága, ám a művészeti szabályok figyelmen kívül hagyása nála nem l'art 
pour fart forradalmi megnyilvánulás, hanem szavaival szólva: egyedüli 
célja az igazság, gyónás, valóság és vallomás, a természet, a lélek, az anyag, 
az ösztönök első  szavának a` művészeti szempontok fölé való emelése. Ha 
lehetséges, akkor bábeltorony-magasságba: „A m űvészet nem pedagógia. A 
művészet nem katekizmust csócsáló jó óvónéni! A m űvészet célja csak a 
szórakoztatás, a mámor,, a feledés... tekintettel a Lét poklára, történelem 
fekete és halál hülye Sátán-repertoárj ára, a kéjálom és az álomkéj az egyetlen 
menekülés, megváltás, ha éppen sznob vagy, mondhatod: az egyetlen katar-
zis." (I. m. 76.) 

A tervábrándok és álomprogramok megvalósításában Szentkuthynak 
egyetlen segítsége volt: a valóság. A tárgyak, fények, illatok, tények ultra-
precíz, barokk-manierista leírása nála egyszerre volt a megjelenítés, a kom-
pozíciós terv és a nagy mitológiákat apró hétköznapokba átfordító módszer. 
A gondolat és a filozófia nála sohasem elvonatkoztatva jelent meg, hanem a 
legközvetlenebbül megélve és ábrázolva. A tárgyak szuper-pozitivista leírá-
sa szinte kész pszichoanalízist, prousti elt űnt időt, joyce-i mitológiát tömörít. 
Szemléltetésként — szinte találomra — íme, miként „élte meg" Szentkuthy 
Paloma Picasso reklámfotóját: „óriási szemek, tébolyult jósn ő, gorgó, béka 
és szibilla, fenyegető  szimmetriában (...). Rikító festett száj (Man Ray szür-
realista képén az égboltot betölt ő  piros ajkak), lebegő, fekvő, hasított és véres 
idol is lehetne... Sátán-vörös, nem feszes! ráncos! — könyökig érő  kesztyű, 
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mindkét kezével, jobbról-balról, arcát, halántékát szorítja, jobb kisujján 
faltörő-nagy kék gyűrű, Kassandra-szemének hipnotizáló párja, — fekete haj 
és fekete kámzsa-kalap barlangjából, denevér- és szirénszárnyak sátorából 
mered a nézőre a végzet." (I. m. 36-37.) 

A szemléltető  példával eljutottunk Szentkuthy egyik kedvenc témájá-
hoz, a nőkhöz, illetve a nők ábrázolásához. Tudjuk, hogy az Euridiké nyomá-
ban szövegének keretterve az volt, hogy „egy 17. századi Orfeo-el őadás 
kapcsán felidézi az első  hat Orpheus-füzet n őalakjait Orfeo-opera n őalakjain 
át", egyedül Euridiké nem lett volna egy a n őalakok közül, hanem maga az 
életmű. A kidolgozás azonban torzóban maradt, a n őalakok közül Maria 
Montemedale portréja készült csupán el, akir ől a Breviárium előző  kötetéből 
(Véres Szamár, 1984) tudjuk, hogy modellje Tompa Mária, az író szerzőtársa, 
hagyatékának gondozója, kéziratban maradt munkáinak közreadója. (Alak-
jával bűvebben foglalkozik az Olvasat II. kötet A kísért ő  kéjekb ől az értelem 
diadala című  fejezete.) 

Az Euridiké nyomában elkészült részének két fúkuszpontj a. van, az egyik 
Monteverdi, a másik pedig Maria Montemedale, akinek megjelenítését teljes 
egészében idézem: 

„Marfa Mascara numero 1: füléb ől, hajából arany és ezüst pikkelyekb ől 
vállig érő, csörgő, csillogó fürtök hullottak alá, súlyosan, zápores ősen. Mí-
tikus föníciai hajók horgonya keresi ilyen zuhatagosan a tengerfeneket. 
Haját szinte máglyaként, viharosan, Capriccio-kócosan az egekig lobogtat-
ták: Soutine-festő  fái átkok orkánjában? Csigahéjb ől gyertyatorony, most 
született Vénuszt fésülik szatír-vágyú, óceáni fodrász-szelek? 

Numero 2: kígyóbőrként tapadó fekete selyembársony ruha, hol véko- 
nyodó, hol szélesedő  zebra-sávokkal, mindegyik vízszintesen 

(színkép-elemzéseken a vegyi anyagokat jelz ővonalak, 
úttesten az átjárók, — hallom, ahogy Maria hirtelen 
fékez a vörös lámpánál —, korhadó, rekedt iszapszakál-
las marseillei hajók farán a vízmagasság szurokkal má-
zolt strigulái — vacsoráink, vagdalt polip, fanyalgás a 
tapadó korongoktól...) 

Numero 3: karneváli kardinális-ruhám mintájára estélyi ruha, Maria 
szabta évekkel ezelőtt magának, a tű  vagy tíz gyöngyházasan csillogó szita-
kötő  nász- vagy zsákmánytánchoz hasonlított röpköd ő  ujjai közt, — most ez 
az emlékem ötlött fel, a prousti ritkán használt emlékek hamvatlan frisses-
ségében és fényességében. Piros selyem, kamaszkurta szoknya, halvány 
sávok táncolnak az anyagban, háta meztelen... 

(Mariával nézzük az ablak csipkefüggönyein a kertben 
széllengette bakfisfák kígyógó árnyékát, szüzek idege-
iben az első  kísértések surranó vipera-villáma és az én 
bíbornoki áldásom a Kis-Svábhegyen ama karnevá-
lon?... »Wie bist du verándert!« Bizony megváltoztál!) 

Numero 4: legsimább, legegyszer űbb: a lila felhő-matéria fazon nélkül 
omlik végig testén, comb kiviláglik. Hús-arany és koromháló, a pikantéria alfa 
és ómega nobilitása, a szemérmetlenség búgócsiga harmóniája és klasszicizmu- 
sa. Az omlás, a hullás, textil és gravitáció kábult és kábító kaszkádja: 

mikor együtt voltunk Weimarban és az Ilm Melletti parkban, a Shakes- 
peare-szobor közelében figyeltük, hogyan hull, ereszkedik, selymesedik és 
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szédít a lila alkony, álom-alkémiával változtatva a romok és a lombok színeit, 
— így siklott szerelem-sejtelmesen a ruhád, már a fehér wayang-függöny 
mögött is látom habjait... 

Hajadat is teljesen kibontották, csak az »anyag« omlott alá aszimmetrikusan, 
jobb arcod mellett, egészen a f űszálvékony szalamandra-övig: Tivoli-alkonyat, a 
Villa d'Este vízesése, imádkozunk, csókolódzunk, örök színészi kedveddel után-
zod a fülkékben hellenizáló aktok pózait, a lomb-s űrű  szinte őrjítő, őserdő, Jáva, 
rain farest és pápai balusztrád, reneszánsz elegancia. Kacagva és mamut-fagylaltot 
szopogatva, tiarákat, fallo-bunkó Péter-kulcsokat és orvosi pilula-gombócokkal 
ékes basa-hasú Medici-címereket kerestünk, Liszt és Debussy zongoradarabjairól, 
az ifjú Kodály Debussy-visszhangjairól vitáztunk, cikáztunk — és most, itta kriptai 
divatbemutatón, Tivoli jeux d'eau és Wasserspiel (a német szó vízi-zenéje...) 
hajadban szivárványosan újra- és visszatükröz ődött 

Maria Mascara Ultima, numero 5: a wayang-függöny mögött meztelenre 
vetkőzött és minislipet, mikro-melltartót ragasztott vagy firkált napolaj bronzpo-
litúr bőrére. Ahogy vetkőzés és »öltözés« közben forgott, hajlott, tornyosult a 
vászon mögött, kezében a kézitükör hol feje fölött ferdén a magasban (optikai 
teniszezés melle hullámvonalaival, pornos Vasarely), hol meg a mélyben, combok 
gyümölcsös tágulása táján — a századeleji szecessziós virágvázák, gyertyatartók 
ugyancsak megirigyelhették volna legtehetségesebb modelljük sziluettjét, hiszen 
még állótükör is volta fehér átlátszó függöny mögött, hátrafordított, majdhogy-
nem kifordított nyakkal abban nézte Medale magát, a hellenista szobrászat Joya 
Picante-jét utánozva, a tomporát ellen őrző  Afroditét és így szecessziós amfora és 
kandeláber-kreátor Lalique és Gallé uraságoknak még szivárványos színár-
nyalatokat is üzent tündértánc mozdulataival." (I. m. 38-40.) 

Emlékek, fantáziák. 

(4) 

A Breviárium tervezett zárókötetének „manierista »Világ űr Színpadán«" — 
tudjuk— nem Monteverdi Orfeója került volna bemutatásra, hanem egy szatírából 
fakadó, pán-szexszel fűszerezett Szentkuthy-mű, a Véres Szamár, vagy az egy-
szerűség kedvéért: „Kritik der schmutzigen Geschichte" — a világ Sátán vezette 
vak logoszának tárgyiasult megjelenítése, a halált az élet fölibe helyez ő  emberi 
eltévelyedésneklexikona: farce + haláltánc. Az Euridikényomábian elkészült részének 
záróakkordjaként Monteverdi álmában a Sátán prédikációját hallgatja, Hamvazó-
szerda hajnalán, amikor teste még a karnevál zsivajára emlékezik, lelke pedig a 
megtisztulásra készül. Szelleme az elmúlás közeledtével sem békélt meg az örök 
kérdéseklegősibbj ével —miért az élet, mi célt szolgál, ha csupán egyetlenprincípium 
mozgatja, a megsemmisülés újabb kérdéseket nyitó tényének elkerülhetetlensége. 

Szentkuthy a Szent Orpheus Breviáriuma korábbi kilenc részében több-
ször tételesen és szemléletesen közölte véleményét a pénzr ől, gőgről, karri-
erről, butaságról, háborúról, méltóságról és m űvészetről. A sorozat táróké-
pében ezeket a gondolatokat ömlesztve, kidolgozatlanul és variáró szemlél-
tetés nélkül — a terv vázlatosságán alig túllépve — adja Sátán szájába, aki prédiká-
ciójában Jézus hegyi beszédének, Keresztelő  Szent János bűnbánati beszédének 
és Szent Pál athéni hittérítő  beszédének negatívját mondta (volna) el: 

„—...másfél évezred óta hallottátok, hogy feltámadunk feltámadunk! miként 
Krisztus is feltámadottés felméneaMennyekbe! Nos, legyetekmindj árt itt apillanat 
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küszöbén tisztában azzal, hogy ami most történik veletek, bolond, égi kara-
ván: az nem feltámadás, hiszen Isten nincsen, Jézus hol tudatosan, hol misztikus 
tébolyban hazudott nektek Csak én vagyok, in principio erat Malum Sataneum et 
nrhzüaliud, és semmi más. Utoljára vagytok—már úgy ahogy— emberi formában, test 
és lélek fikciójából és maszlagából általam teremtett és semmib ől még örökebb 
semmibe távozó »valakik«. Kegyetlen, játékos kedvemb ől én teremtettelek benne-
teket, de most már meguntam ezt a minden táncfigurát kijátszott pasziánszomat, 
új halálburleszk után nézek, ti pedig elt űntök, minta Nemlétezés Abszolutumai. 

Kit látok, mik hallok? Valami babérkoszorús cézárt vagy rablógyilkos zsoldost? 
Kardodat keresed bal combodon? Ne fáraszd magad, csak éppen utolsó napiparancs-
ként vedd tudomásul, hogy minden harcod, háborúd csak humbug, hullahegy vala, 
Allah vagy Jézus, a nép vagy a haza, szentkorona vagy bankvaluta vicc-vignettáival 
a kapcánál büdösebb zálólcon, meztelen szadizmus vagy infantilis eszmények, 
paranoiás utópiák meddő  vakondjai voltatok, békéitek csak az újabb mészárszék és 
modernebb vágóhíd berendezései és főpróbái voltak, urak és diplomaták parfümös, 
frázis-fűszeres, fegyverhandlézó privát szórakozásai, az egyszerű  népség milliós 
birkanyájai sose akarták, értelmét (jjoggal!) sose látták, mert nem is volt. Nagy kéjjel 
gyűjtöttem piramisokba a döglött civilek senkivolt, senkilett tetemeit 

Amíg meg nem untalakbennetekeC gyűlöletvolt, irigység, éhség, ellenségeske-
dés, semmi más. játékszabályaimat,véresnihiltrükkjeimetközületeknéhányeszesebb 
bizony észrevette: homo homini lupus, ember emb ernek farkasa, mondták! A szeret, 
hahaha, tökkelütött, meddő  és impotens kisebbség lirizáló neurózisa, degeneráltak 
nyáladzása, azerőtlenségmákonyospatikája. Családokatalapítottatok,hogyközelb ől 
kínozhassátok és ölhessétek egymást, világhistóriákat teatralizáltatok, hogy pestis-
nek, kórnak, ragálynak, nyomornak a tömeges gyűlölködés hordái pénzért, érdem-
rendért, szajréért ministráljanak Mondom, az eszesek tudták, hogy ezt nem Jézusok 
és Istenekés (tréfáktréfáj a) nem őrangyalokrendezik el, hanem én. Ennélfogva akinek 
szíve és esze van, annak nem érdemes ezen a legrohadtabb trágyagolyón vegetálni. 

Minek harcról és fegyverekről beszélnem nektek, Megsemmisülés El-
használt Próbababái? Elég volna a pénz! a pénz! ,legörökösebb' tényér ől és 
valóságáról vigyorogva disszertálnom: legvéglegesebben nem mutatja-e ez 
az imádott bélsárarany vagy selyemfinom Bank of Everyland toalettpapír, 
hogy milyen röhögtetően abszurd, fatálisan lehetetlen: a testvériség, ah! a 
barátság, oh! az általam teremtett emberek, népek, nemzetek között. 

Valljátok be, Nihil katechumenjei, Örök Semmni hittanulói, hogy el-
söprő  sikerű  ötletem volt: titeket a legnagyobb boldogságra, test és lélek 
legteljesebb és legtökéletesebb gyönyör űségére ingerelni, utolérhetetlen 
boldogságra, legvégső  igazságok megismerésére, örök életre, örökbékesség-
re, a Szépség mennyei heroinjának kábulatára sarkantyúzni és? és? — ré-
szemről minden képzelhető  lehetőt elkövetni, hogy mindez soha ne teljesed-
jék! Igazság megismerése, test és lélek boldogsága, végs ő  kéj és megváltó 
morál, mulandóság helyett örökkévalóság: maga a megtestesült elérhetet-
lenség és lehetetlenség legyen..." (km. 102-103.) 

(5) 
Claudio álmodott. Ebredésekor, Hamvazószerda reggelén a vežeklésre 

"'szólító harangok a feltámadást hirdették... 

(Folytatjuk) 
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ÉGTÁJ  

BARf1CI LIS ZOLTÁN 

MEGKÉSETT REKVIEM 
SZÍNHÁZTÖRTÉNETÜNK MÚLTJÁBÓL (2.) 

A megadott lehet ő ség 

1945-ben elsiratták, elparentálták a színházkultúrát — a magyart. Nem 
maradt hírmondónak senki. Sokan azt hitték — nem alaptalanul —, hogy az 
új rendszerben, a „szocializmusban" a magyarságnak nem lesz szava— még 
deklamáló stílusban sem! — a színpadon. A múltban voltak reményteljes 
pillanatok, megmozdulások, és most vége, nincs tovább. „Magyarul beszél ő" 
színháznak, műkedvelő  egyesületnek se híre, sem hamva. Egy új szellemi 
szisztematizálásban szellemi tágasságot a magyarság nem kaphat. Lankadat-
lanul szították a gyanakvás és a félelem légkörét. A szellemi bulldózerek 
átirányultak ránk: a történelmiség elt űnik, s helyette a perc diktatúrája 
szerint működnek maja a dolgok. Szerencsére a borús jóslatok nem váltak 
be, minden másként történt. Még nem is vált kínzóan id őszerűvé egy magyar 
nyelvű  színielőadás s az újonnan megalakuló Pet őfi Művelődési Egyesület 
színjátszói színre vitték, pontosítsunk: színre vihették Fazekas Mihály Ludas 
Matyi című  népi/népies színpadi művét. 

Még dörögtek az ágyúk a szerémségi fronton, amikor hozzáláttak az 
amatőr együttesek toborzásához. 1945. január 8-án be is mutatták az els ő  magyar 
nyelvű  műsort, egy tarka estet Marocsik György cukorgyári munkás rendezé-
sében. Május 6-án megalakult a Magyar M űvelődési Egyesület Csaknem ezren 
gyűltek össze az alakuló küzgyűlésen a néhai Dunđerski-palota nagytermében, 
ahol a háborús években színiel őadásokat is tartottak. Megint dx Várady Imre 
vette kezébe a magyarság sorsát, az alelnöki tisztet töltötte be. A vezet őség 
további néhány tagja: Marocsik György, B. Szabó György tanár, Korom Tibor 
vegyész, Láng Imre karnagy (nevével már találkoztunk), Nagy Sándor 
festőművész. Ez az egyesület, a Pet őfi volt hivatott arra, hogy a vajdašági 
magyar nemzetiség kulturális igényeit kielégítse. Az alkotókat az sem zavarta, 
hogy a megbízottak és a vezet őségi tagok, az elvtársak a színházhoz mit sem 
értettek Az akció megkezd ődött, a második életmentő, magyarmentő  akció. 
Ömlengések, a szocializmus dicsőítése, és a szigorú felügyel ők megnyugodtak 
Ez a magyarság jutalomra is érdemesülhet 

A színjátszók azonnal nekiláttak a munkának. Juhász Ferenc vállvono-
gatva fogadhatta az újabb „trükköt", de engedett a „csábításnak". Újra 
munkába szólították, és az egykori nagyváradi újságíró — lakkcip őben és 
nyakkendővel — visszatért a próbaterembe. Megkövetelte, hogy „Juhász 
úrnak", vagy csak röviden „Feri bácsinak" szólítsák Csak a szerepl őkben és 
a színházban hitt, s mivel tudta, hogy a megváltozott világban mivégre van 
a színház, az újabb torz rendszerben — a saját magatartását megfogalmaztva, 
fölötteseinek kíséretében — most már követel őzve vállalt munkafeladatokat. 
(Nem sokáig dolgozott a Petőfiben, munkásságának sokan gáncsot vetettek.) 
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A szerteágazó és gazdag színházi tevékenység nagyszámú színjátszót 
segített dobogóra. Boros Mirjana, Boros István, Fa József, Jakabfalvy Géza, 
Kálmán Irénke, Kószó János, Alló Mátyás, Álló Sári, Babinszki István, Bajtai 
György, Farkas Zoltán, Horváth Ella, Zádor Imre, Máté Imre, Mihalkovits 
Ferenc, Nagy Jolán, Novotni Ferdinándi Ilonka, Ormai Mária, Véger Ferenc, 
Kovács István, Zsivánfi Emil, Rosuly Csédó, Tusnek Ottilia, Vastag Mihály 
élt is a lehetőséggel. 

Megjegyzendő  a dátum: 1945. július 21-én — Nyáray Rezs ő  rendezésé-
ben — a színjátszók bemutatták a Ludas Matyit Jakabfalvy Gézával a címsze-
repben. További szerepl ők: Zádor Imre (Döbregi földesúr), Tóth György 
(János), Szőnyi Hermina (Erzsók asszony), Szabó Bertalan (Kisbíró), Sz őnyi 
Irén (Panni, a bíró lánya), Báthory Margit (Sára), Buford Etus (Borcsa), Deák 
Erzsébet (Marika), Karácsonyi Zsuzsanna (Prológus), Mezei István (Pöttöm), 
Micsik Rózsi (Zsóka), Molnár János (Pista) és Nagy András (Marci csikós). 

Nagy sikere volt A botcsinálta doktornak, a Vasza Zseleznovának, a 
Borsszem Jankónak, a Három a kislány című  operettnek, a Duda Gyurinak, a 
Csárdáskirálynőnek, a Mágnás Miskának, a Hawaii rózsájának stb. Az előadá-
sokból — megírták — optimizmus és derű  sugárzott, ami révén — történelmi 
léptékkel mérve az id őt — a magyarság önkezébe vehette sorsa alakítását, 
persze „vállvetve az ország népeivel és nemzetiségeivel". 

Enyhe mámor 

Leggyakrabban azt írtuk le a lobogás évében, hogy volt egyszer a kezdet. 
Most kétszer beszélhetünk valamiféle kezdetről, annak nehézségeiről, sike-
reiről és kudarcairól. Megállapíthatjuk, hogy ezek az el őadások — ha nem is 
vehették fel a versenyt nívókülönbséggel a hivatásos társulatokkal — 1919-t ől 
1945-ig, majd 1945-től 1952-ig megtanították a színészeket menni és beszélni 

. a színpadon. Kétségtelenül érdekes, izgalmas történelmi pillanatban szüle-
tett meg az ötlet, hogy a városnak magyar amatőrszínházat adjanak. Nem 
éltünk akkor csöndes, vértelen világban. Határainkon lövöldöztek. A szov-
jetek által diktált szocialista tábor felmutatta, hogy számukra csak egy út 
létezik: mocsokban, szutyokban, vérben menetelhetünk, ha akarunk. A 
szocializmus igazi arcától elborzadtunk, m űködésének mechanizmusától 
elrettentünk és megint összébb húzódtunk. Ebben a történelmi pillanatban 
tehát a városi népbizottság jóváhagyásával megalakulhatott Zrenjaninban a 
Madách Amatőrszínház (Juhász Ferenc — ki más? — volt a „keresztapa".) Az 
alapítók a Petőfi Művelődési Egyesület színjátszó szakosztályának a tagjai 
voltak, akik mögött már néhány odaadó munkában eltelt esztend ő  állt, és 
akik számára a műkedvelés már több volt, mint puszta kedvtelés. 

Az újonnan megalakult egyesület társulata Bródy Sándor Tanítónő  című  
művével 1952. október 15-én mutatkozott be a közönségnek Az el őadással 
Belgrádban, Zágrábban, Újvidéken és Szabadkán is vendégszerepelt További 
produkciói: Sommerset Maugham A szent. láng, Molnár Ferednc Farkas, Drago 
Gervais Hat végzés keres egy szobát, Heyermann Herman Remény, Anday Ernő  
Vadvirág, valamint egy magyarnóta- és műdalest Az amatőrszínház negyven-
szer hirdetett műsort, az előadásokat 11 625 néző  látta. 

Juhász Ferenc tudta, hogy a néző  jámbor, sőt bárgyú. Megírta ezt már 
Hevesi Sándor is. Siker és bukás sohasem igazság kérdése. Tömérdek vélet- 
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len és hatás eredményez sikeres vagy sikertelen estet Milyen darabokat 
szabad most prezentálni a nagyérdeműnek? A „habostorta-szemlélet" már 
nem időszerű. Leleplezni az új rend kisszerűségét, a demagógokat, az ambi-
ciózus technokratákat? Nem tanácsos. Vonzalmat sejtetett azonban Heyer-
mann iránt, Molnárra és Bródyra szavazott, s „külső  nyomásra" műsorba 
iktatta a Hat végzés keres egy szobát című  hazai vígjátékot. Anday is bekerült, 
hírmondóként a régi világból. Mi lehet ma egy rendez ő? Cinikus végrehaj-
tója egy országos programnak vagy nagy formátumú művész, aki Shakes-
peare-rel tompítja világunk értelmetlen voltát? Ehhez nincs gárda, az el őbbi-
hez kedv. Válasszuk tehát a középutat. Ha a válsághelyzetb ől kilábolunk, 
akkor majd meglátjuk, hogy mire alkalmas a színházkultúra. 

Műhelymunkáról persze szó sem lehetett. A szabadkai színházhoz ha-
sonlóan, a zrenjanini társulatba is szép számmal szerződtek dilettánsok. Meg 
aztán a recenzorok minduntalan „mondanivalót" kerestek a darabokban, 
előadásokban. Ha ez nem volt meg, akkor a produkció — szerintük — avíttan 
hatott. Mégis sikerült a Bega-parti színházban látrehozni egy modellt, amelyet 
a néző, elsősorban a néző  szolgálatába lehetett állítani. Túl szép is lenne, ha egy 
csapásra megszülethetett volna az az „álomszínház", amely valamennyi érté-
künket megóvja, megmenti, amely a pénzügyi présben is mindig „nagyot" alkot 
Akkortájt a hivatásos színházakban ugyancsak tarkabarka volt a m űsorrend. 
Szabadkán olyan darabokat vittek színre, mint Indig Ottó Ember a híd alatt című  
színműve, Molnár Ferenc Játéka kastélyban című  vígjátéka, Kálmán Imre Marica 
grófnője, Hunyady Sándor Pusztai szél című  drámája, melyben a Szabadkára 
szerződő  Juhász Zsuzsa alakította a cigánylányt, Carlo Goldoni A legyez ő  című  
műve, Csepreghy Ferenc Piros gyugyellárisa, Zilahy Lajos Zenebohócok című  
tragikomédiája. Nem volt igényesebb a topolyai magyar együttes m űsora sem 
(Fatornyok, Kisasszony, Illatszertár, 24 szál vörös rózsa, Csikós). Szóval'a vajdasági 
magyar színházak 1951/52-ben még nem rendezték a soraikat Hiányoztak az 
erős kezű  rendezők és a rendszerrel együtt lélegz ő  művelődési dolgozók, 
mondták akkor hivatalos helyeken és persze a lapok szerkeszt őségeiben. 

Juhász Ferencnek igaza volt A siker fogalma relatív. Telt házak—olcsó m űsorral, 
foghíjas házak — szép színházi élménnyel Régóta tudjuk, hogy a siker a színház 
legbizonytalanabb tényező] e. Aváros mindent Juhász Ferenc keze'be tett le, megbíztak 
benne, talán a szavát adta, amit kétlek, hogy megteremti a magyar szocialistamodell ű  
színházat Mű' sor?A naturalista dráma és a stilizált drámaidejelej árt. Apoétilaasdráma 
sem zavarhat sok vizet Az új, szocialista drámairodalom üres, ezeknek a helyébe 
semmit sem tudott állítani. A színházak mindenütt reprízeket tartottak, mindenek-
előtt a vígjátékokat játszották sorozatban. Megújhodás? Ilivel? Kikkel? A drámák 
megújhodása révén minden lehetséges, de hol vannak az új drámák? 

A rendező  műsorra tűzette Az ember tragédiáját, majd Kodolányi János 
Földindulását, de ez már a következő  évad eseménye. Maradjunk még néhány 
sor erejéig Bródy Tanftónőj énél. A lapok az előadás sikerét méltatva leszögez-
ték, hogy Zrenjaninban „történt valami", valami történ őben van. A 7 Nap 
képekben mutatta be a színházat, színészportrék láttak napvilágot a lapban. 
1952. augusztus 31-én már „közhírré tétetett", hogy hivatásos lett a Madách 
Amatőrszínház. A Tanítónő  tehát „megtette a magáét", mondták. Minden 
értéknövelő  alkalmat óvni, pátyolgatni kell, nem vagyunk többé kíváncsiak 
másodrendű  leckefelmondásra, lássuk, mire viheti nálunk egy hivatásos 
magyar társulat! 
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A népbizottság szárnyai alatt 

Az amatőrszínház fejlődésének elismeréseképpen a városi m űvelődési 
tanács előterjesztette a városi népbizottságnak, hogy együttese állandóvá 
váljon. A népbizottság — Svetislav Simi ćnek, a tanács elnökének javaslatára 
— elfogadta az indítványt, és 1 380 100 dinárt szavazott meg a színház 
szükségleteinek kielégítésére a még hátralev ő  négy hónapra, azzal, hogy az 
új, 1954. évben már a város rendes költségvetéséb ől fedezi majd kiadásait. 
Az új idényt a színház már állandó színházként kezdi meg október elsején 
Heltai Jenő  A tündérlaki lányok című  darabjának bemutatásával. Ezzel a 
darabbal egyidej űleg folynak a próbák Madách Imre Az ember tragédiájából, 
valamint Branislav Nuši ć  A megboldogultjából és Kacsóh Pongrác János vité-
zéből. (Akkor még senki sem ellenezte a János vitéz műsorra tűzését. Az évad 
végén éppen e daljáték ürügyén „robbant a bomba", távolították el a színház 
éléről Juhász Ferencet, és húzták le a rolót azok, akik a magyar társulatot 
életre hívták!) 

A magyar együttest azonnal a Toša jovanovi ć  Népszínházhoz csatolták, 
vagyis a város színházának 1953 októberétől két társulata volt: a szerb és a 
magyar nyelvű. Petar Volk belgrádi teatrológus err ől így számolt be: „A szerb 
színház fejlődésének kronológiájába beletartozik az is, hogy egy döntés 
alapján a magyar amatőr együttest hivatásos szintre emelték. A problémát 
úgy oldották meg, hogy a legjobb amatőröket hivatásos színészekké léptet-
ték elő, tehát a szerb nyelvű  előadások mellett a nézők magyar nyelvűeket 
is látogathattak. Az els ő  előadások megnyugtató sikereket értek el, s a Toša 
Jovanovi ć  színház igazgatóságának bátorítása és önzetlen segítsége nem 
maradt el." 

Hivatásos színésze a szerb társulatnak sem volt, a színház tekintélyét 
azonban évtizedekig sikerült megtartani. Gondos akciótervre akkoriban senki 
sem gondolt: a munkát még sokáig amat őrök is el tudták végezni. A Toša 
Jovanović  színház igazgatóságának bátorítása és önnzetlen segítsége valóban 
nem maradt el. Az „átmeneti állapot" évében — ahogyan Juhász Ferenc mondta 
— sajnos csak e színház igazgatósága fáradozott a békesség megtartásán. 

AZ ELSŐ  ÉVAD 

„Az élet fáj csak" 

Előrebocsátom, hogy rendre törekedni ott, ahol a rend fenntartása lehetet-
len, olyan feladat, amelynek elvégzése során szétforgácsolja magát az ember. 
Ezt Kassák Lajos mondta. Szerencsénkre a zrenjanini magyar színház esetében 
rendről, szigorú fegyelemről beszélhetünk, senkit sem emésztett fel a munka-
tempó, vagyis lehetetlen feladatok megoldására nem kényszerítették a szerény 
tudású színjátszókat. Juhász Ferenc — egyszer már említettem — gondosan 
megválogatta a műsort. A színész lett a színház központja és talán egyetlen 
alkotóeleme. Ő  old és jelenít meg mindent Nem kell neki ehhez semmilyen 
segédeszköz, mert önmagában totalitás, s amit nem lehet leírni és el őállítani, azt 
ő  képes kifejezni. Mindez persze csak akkor érvényes, ha csakugyan színésszé 
vált A tagoknak tehát gyorsan el kell felejteniük a dilettantizmus sztereotípiáit, 
fel kell hagyniuk a felszínes elemzéssel. Jól tudtuk, hogy hosszú és türelmes 
munka várt ránk, de bíztunk Juhász Ferenc alaposságában. 
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A színház tehát megkezdhette munkáját, pontosabban az amat őrszín-
ház tagjai — némileg felerősedve — most már hivatásos státust élvezve lapoz-
gattak a szerepkönyvekben. A város megértéssel fogadta a népbizottság 
határozatát, de nagyobb eufóriáról nem számolhatok be, mert termé-
szetesnek tartottuk. Csak Juhász Zsuzsa lelkesedése csiholt szikrát, s ahol 
megjelent, széles gesztusokkal, nagy-nagy hévvel számolt be a várható 
eseményekről: gyújtott, lázított, szenvedélyesen készítette el ő  a szereplőket 
az új feladatokra. „Ezentúl minden másképpen lesz — mondta gyakran 
villogó szemmel. — Mi vagyunk Bánát fellegvára, nem akármi ez, emberek! 
Erre érdemes nagymisét celebrálni. Védtelenül állunk az id őben, de mi majd 
megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek." 

Đorđe Damjanov-Đekša, a népszínház és most már a magyar társulat 
igazgatója is, váltig azt hangoztatta az együttes üléseken, hogy az egész évad 
a jugoszláv színházi élet jelent ős eseménye lesz, persze kemény munka vár 
ránk, de az ország most minket figyel. (Ordögöt! Még.Szabadkát és Topolyát 
sem érdekelte, mi töreténik a Bega-parti városban.) Hangsúlyozta azt is, 
hogy a színház az új, szocialista társadalomban születhetett csak meg, egy 
olyan országban, amelyben a magyarság új hazára talált. Végh Sándor tanár, 
a magyar társulat vezetője egyetértett vele s azt mondta, hogy most elég a 
„süket dumából", munkára fel, bizonyítsuk be, hogy rászolgáltunk a népbi-
zottság, az ország bizalmára. Ne magyarázzuk a m űvészetet, hanem csinál-
juk! Juhász Ferenc Nagy Endrét idézte: „A színház ma nem más, mint 
gondűző, és a publikum azt kívánja, hogy a színpad mögül kinyúljék egy 
energikus szellemi kéz, és megcsiklandozza a hónalját." Természetesen sok 
minden másra is szükségünk lesz — tette hozzá —, nemcsak a hónaljcsiklan-
dozó színház sikere biztos, de lesz er őnk Millert és Madách Imrét is bemu-
tatni. Mindenki sűrűn bólogatott. Mi, színészek, igazat adtunk nekik. Végh 
Sándor „végszava": „Nem vitás, hogy a néz ő  választja ki magának a műsort, 
de azért a színdarab nem portéka, amelyet piacra dobunk. Ne feledjük: a 
szocialista világ..." 

A színház munkásságával elsőként a 7 Nap foglalkozott hosszabb cikk-
ben. Kolozsi Tibor írta a szabadkai hetilap 1953. szeptember 13-i számában: 

„»Le roi est mort, vive le roi!« A király meghalt, éljen a király! Valahogy ez 
a klasszikus francia királytemetés és királyköszönt ő  mondás jutott eszembe, 
amikor D. Juhász Zsuzsa híradása alapján átrándultam Zrenjaninba, hogy az új 
lépcsőfok előtt álló, zrenjanini magyar színház létrejöttéről és az ezzel kapcso-
latban felmerül ő  problémákról írjak Nem mintha egy pillanatra is eszembe 
jutna, hogy a lelkes zrenjanini szerepl őgárdát halottak csinálják, hasonlítanám 
össze a királlyal, de egy kicsikét ennek a mondásnak furcsa megmosolyogtató 
ízét éreztem J. Zsuzsa leveléb ől is, amikor megírta, hogy mától kezdve a jó öreg 
Madách megszűnt létezni, ellenben új formában — mint Városi Népszínház fog 
tündökölni. Részvétnyilatkozatok mellőzendők, mert hát ezt akartuk... 

Nos, mindenféle részvétnyilatkozát szigorú mell őzésével toppantunk 
be Zrenjaninba. Éppen jókor.` A társulat A tündérlaki lányokat próbálta. És 
azután?... Azután következik Madách Az ember tragédiájából a 4. szín, a 
Pillangókisasszony — no nem az Opera, hanem a dráma, Nuši ć  Megboldogultja, 

891 



egy énekes-táncos színpadi mű  Lilla címmel, mint már a címéből is látszik, Csokonai 
verseiből és Lavotta zenéjéből összevegyítve, amelyben nem annyira a tartalom 
egysége a fontos, hanem inkább csak a régi magyar zene és költészet egy csokra." 

A cikk szerzője a továbbiakban aláhúzza, hogy a társulat egyel őre nem 
rendelkezik énekes színészekkel, s azt is, hogy nem a legszerencsésebb pillanatban 
lett a Madách hivatásossá, az utánpótlás is nagy gond, de az audíción, amelyet 
szeptember 20-ánbonyolitanakle, talán összejönnek a tehetségek, s akkoragondok 
eltörpülnek a lelkesedés mindent elsöpr ő  hullámverése előtt Megemlítette Kolozsi 
Tibor azt is, hogy egy szabadkai színész, Sántha Sándor, szívesen segítene a 
zrenjaniniakon. Ezt olvasva — mondták a többiek — Juhász Zsuzsa elhúzta a száját 
Hogy miért, sohasem tudtuk meg. 

Verébbel ágyúra 

A próbák már szeptemberben megkezd ődtek. A tündérlaki lányokból már 
áprilisban, amikor még szó sem volt hivatásos magyar színház létrejöttér ől. 
Az ember tragédiája, a Pillangókisasszony és a Lilla szövegkönyvét tehát már a 
nyár végi hónapban megkaptuk. Nagyjából összeállt a társulat. Juhász Zsu-
zsa bátorított minket s azt mondta, hogy azok, akik a fent említett darabok-
ban szerepet kaptak, már hivatásos színészeknek vallhatják, érezhetik ma-
gukat. Van még néhány üres hely, várjuk a tehetségeket a tartományból. 
Mindössze három-négy új tagra számít a vezetőség. 

Laták István cikkéből (7 Nap, 1953. október 4.): 
„Az a nap a kiindulópont. Bánát szívében harminc-egynéhány ünnepi 

hangulatú ember állt a százszem ű  bizottság elé. Úgy látszik, nem minden 
jelentkező  mert pódiumra állni. Kis falvakból és népes városokból valók. 
Egyesek nagyszerű  képességeket árultak el az els ő  pillanatban, míg többek-
nél csak az igyekezet volt meg, az adottság hiányzik. Otletes monológok, 
színes szavalatok, eleven párjelenetek, rögtönzött cselekmények. Ebb ől áll 
a vizsga. Aztán a valóban ügyeseknél ártatlannak tűnő  beszélgetések, csel-
fogó kérdések, raccsoló és sziszegő  hangpróba, az emlékezetet, találékony-
ságot, hallást próbálgatják — és kés őbb tisztán áll a bizottság el őtt, hogy kik 
nem léphetnek föl egyelőre vagy talán soha a jelentkez ők közül a világot 
jelentő  deszkákra." 

Eddig a lényeg. A továbbiakban Laták István arról tudósít, hogy mind-
ezt, a színházi lehetőséget a népbizottságnak köszönhetik a becskerekiek: 
Örömmel állapítja meg azt is, hogy A tündérlaki lányok próbáján azt tapasz-
talta: néhány tagot a hivatásosak is megirigyelhetnének. (Szabadkán sem 
volt akkor csupa öröm az élet. Laták István a szabadkai magyar társulat 
vezető  embere volt sokáig.) 

Első  nekifutásra az új magyar színház tagja . természetesen Dürrigl 
Juhász Zsuzsa lett, aztán a Boros házaspár, István és Mirjana, Tusnek Ottilia, 
Ormay Mária, Novotni Ferdinándi Ilonka, Babinszki István, Máté Imre, 
Vastag Mihály, Fa József, Zádor Imre •— valamennyien már szerepeltek a 
Madách színház előadásaiban — és a fiatalok: Véger Ferenc, Farkas Zoltán, 
Barácius Zoltán, Zádor Edit A siukeres audícib alapján bevették a társulatba a 
Gyapjas házaspárt a baranyai Batináról — néhány hónapig a szabadkai színház 
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tagjai is voltak — és a zentai Nagy Júliát Műszaki személyzet: Kószó kén 
(súgó) és Stojkovits Mária (ügyel ő). Az egyéb műszaki szolgáltatásokat a 
Toša Jovanović  Színház személyzete végezte. A díszletekr ől, ruhákról a 
színház műhelyében gondoskodtak lelkiismeretesen. 

Nincs más hátra, mint előre—mondta Juhász Ferenc a magyar tagozat első, munka 
jellegű  ülésén. Gondoljunk arra, hogy a világ és művészettörténelem legnagyobb 
ripacsa Nero p5mai császár volt, aki lefizette az embereit azért, hogy tapsoljanak neki. Nfi 
nem leszünk Nerók. Mi a tehetségünkkel akarjuk megszerezni anéz ők és atársadalom 
megbecsülését, rangot szerezni színészetünknek Ezután egy anekdotát mesélt eL 

— Valamikor régen énis színészakartam lenni, mintönökmind atizennyoican. 
Meg is tettem az első  lépéseket a színpadon, de valahogy nem menta dolog. Éppen 
Hamlet monológj ával birkóztam a pódiumon, amikor a rendező  hátulról a vállamra 
tette a kezét és azt mondta: „Ez nem neked való, fiam. Csinálj valami mást" Miért 
meséltem el önöknek ezt a történetet? Mert megeshet, hogy majd én is valakinek 
a vállára teszem a kezem és azt mondom neki: „Csinálj, fiam, valami mást" 

Megértettük a rendezőt és megijedtünk Szerencsénkre Juhász Ferenc nem 
tette a kezét senkinek a vállára Esetleg akkor, amikor megveregette azt A cinikus 
öregúrnak akkora szíve volt, mint az égbolt Megbetegedett színészeit maga láto-
gatta meg, de ha valaki azt mondta, hogy szívesen eljátszaná Romeót vagy Desde-
monát, akkor újra elbújt szemüvege mögé és csöndesen megjegyezte: „Ha te 
Romeót akarsz játszanai, fiam, akkor eredj Veronába vagy Londonba Ott talár 
partnert rangodhoz képest Nálunk csak Heltai Jen őig vagy Nušićig viheted..." Mi 
nem lövünk verébbel ágyúra. 

Vivát szocializmus! 

Özvegy Bergné történetét a társulat 1953. október 17-én mutatta be a kapu-
nyitás alkalmából. A nézőtéren ünnepélyes volta hangulat estélyi ruhás hölgyek 
az első  sorokban, szmokingos urak kíséretében. Az „elit' bérletet vásárolt 19.30-
korjuhász Ferenc— anyakkend őjét gondosan megkötötték, a nadrágja vasalt volt, 
mint mindig — a színpadra lépett, és elmaradhatatlan cinikus mosolyfélével az 
ajkán rövid beszédet tartott az egybegyűlteknek, leginkább talán a páholyban 
helyet foglaló elvtársaknak, akik— legyünk igazságosak— lehet ővé tettékamagyar 
színház működtetését Juhász Ferenc népművelős színházat emlegetett Szebben, 
magasabban szárnyalta szövege, amikor arról beszélt, hogy Becskereken megala-
kult a magyar színház, majd aláhúzta, hogy atársulatot a népbizottság hívta életre, 
köszön is neki mindent, s nemcsak a népbizottságnak tartozunk hálával, hanem 
a szocialista rendszernek is. 

A díszpáholy felől dübörgő  tapsvihar. A nézőtéren ülők összenéztek, 
hümmögtek. Juhász Ferenc szájából valami mást vártak Az öregúr a színfa-
lak mögött adta a tudtunkra, hogy az utolsó mondatot a legszívesebben 
lenyelte volna, de ha meg akarunk maradni, akkor meg kell hunyászkod-
nunk, vagyis „juhászkodnunk". (Volt egy színész, aki a rendez ő  szavaira 
összehúzta a szemöldökét, s valószín űleg már másnap beszámolt az ületé-
keseknek a hallottakról.) 

A tiindérlaki lányokat, Heltai Jenő  nem túl értékes színművét a nézők tartózkodóan 
fogadták A társulat nagykorú lett, többet vártak a színészekt őL Feltűnő  vélemény- 
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különbségek voltak tapasztalhatók már a szünetben. A józanabbja azt hang-
súlyozta, hogy egyik napról a másikra nem születhet színvonalasabb 
előadás, legyünk türelmesek. A kritika fanyalgott Korom Tibor — akkor már 
a 7 Nap és az Újvidéki Rádió tudósít őja — a szabadkai hetilap november 
elsejei számában azt írta, hogy a Heltai-darabot a társulat legjobb er őivel 
vitte színre, ezzel vált a színház hivatásossá. Hozzátette azt is, hogy Juhász 
Ferenc alapjában véve elfogadhatóan, de meglehet ősen hiányos koncepció-
val rendezte a művet E hiányosság miatt nem sikerült kell őképpen kidom-
borítania a szerző  mondanivalóját, a színmű  eszmei tartalmát Ez különösen 
a család romlottságát, semmittev ő  életét jellemző  vonások kiemelésének 
hiányában jutott kifejezésre. Keveset tett annak érdekében, hogy érzékeltes-
se a poshadt pesti levegőt. A szereplők mozgatása szintén invenció hiányára 
vallott. Hiányoztak belőlük a negatív vonások, de játékuk nagyjából elfo-
gadfható. D. Juhász Zsuzsa aprólékosan kidolgozta és őszinte átéléssel 
elevenítette meg Sárika alakját, a magát naivan mutogató, de az érett n ő  
ravaszságával operáló legfiatalabb tündérlaki lányt. Helyenként azonban 
közelebb állt Péterpusztához, mint Pesthez. Boros Mirjana merev, Fa József 
bankára vidéki tisztvisel őre hasonlított. Vagyis a színészek mást is nyújthat-
tak volna a nyitóelőadáson. 

Juhász Zsuzsa a próbán felolvasta Korom Tibor méltatását. Mindenki 
hallgatott, csak Zsuzsa dühöngött a maga megszokott stílusában: „Ez a 
Korom egy hülye!" Ezzel az „ügy" el volt intézve. Juhász Ferenc nem nyilat-
kozott, de a próba aznap akadozott. Senki sem volt „csúcsformában". 

A tündérlaki lányokról a Magyar Szó is megemlékezett 1953. október 
28-án: „A szerepl ők mindent megtettek, hogy a tompított él ű  és agyonhu-
morizált szövegb ől komoly mondanivalót hámozzanak ki. S ha ez nem 
sikerült mindig, az nem a színészek hibája." A cikkíró, N. I. szóvá tette, hogy 
a színpadi mozgás terén még sok a tennivaló. Nem lehet ülve végigjátszani 
egy előadást. Még egy megjegyzése: „A zrenjanini Népszínház vezet őségé-
nek, ha már ezt a darabot műsorra tűzte, gondoskodnia kellett volna arról, 
hogy A tündérlaki lányok cím ű  vígjáték komoly dramaturgiai változtatások-
kal kerüljön színpadra." 

Szóval eveztünk a romantika szép, csöndes vizein. Szólhatok most a 
kritika — elsősorban Korom Tibor — szubjektív indulatokra hagyatkozó 
minősítéseiről, önérzetes tagadásról, mert a tudósító — mindenki tudta — 
szívesen foglalta volna el a színházban a dramaturg székét, s őt az igazgatói 
posztot is, de erről Juhász Ferenc hallani sem akart. Koromnak megvolt a 
kellő  politikai háttere mindehhez, s valószín űleg egy életre elátkozta a 
Juhász családot, mert nem engedte érvényesülni a színházban. Els ő  találko-
zása a hivatásos magyar színházzal tehát nem volt szerencsés. Csak akkor 
lágyult meg a szíve, amikor elvesztettünk mindent, ekkor felülkerekedett 
benne az az ember, aki akár térdet is hajt, de maradjon meg a portája. 

(Folytatjuk) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 117. 

Valamikor régen, amikor még népes német településeket lehetett számon 
tartani nálunk, a Vajdaságban, Rónay Istvánról is sokszor szó esett, a 
költőről, aki a bácskai táj szépségét festegette a magyarul írt verseiben. 
Különben német költő  volt, Lenau után talán a legjelent ősebb a maga 
korában, ugyanakkor a hódsági járást képviselte a pesti parlamentben, és 
Schmitt Jenő  barátja volt. Már ezért is érthet ő  szellemi felvilágosultsága, 
amely verseiben a szabad szerelemnek is helyet hagyott, ha százszor annak 
a bigott lakosságú falunak, Szentivánnak volt a plébánosa, amelyben har-
minc évvel őutána Sinkó Ervin talált otthont pár esztend őre. Különben 
januárban volt százegy éve, hogy meghalt, s utána Jugoszláviában a két 
háború között egyre inkább magukban éltek a németek, nem közösködtek 
senkivel. A harmincas évek végén meg már szervezetten s harcra készen 
néztek szembe a sorsukkal. Egy-két bácskai-bánáti német költ őn és elbe-
szélőn kívül számottevő, kialakult német irodalomról nem lehetett szó. 
Addigra már a legjelentősebb, Bruno Kremling is ritkán szólalt meg, alig 
negyvenévesen, mert talán idegenkedett a nemzetiszocializmustól, amely 
mindent elárasztott, ahol németek éltek, s a csendes mélabú, amely az ő  
költészetét jellemezte, nem volt id őszerű. Szenteleky mindazonáltal igyeke-
zett kapcsolatot találni ezzel az inkább csak feltételezett itteni német iroda-
lommal. „A múltkor Újvidéken jártam — írta egyik levelében —, Korell Filippel 
beszélgettem, a Deutsches Volksblatt szerkeszt őj ével, aki nagy lelkesedéssel 
olvassa A Mi Irodalmunkat... Hol vannak ők e tekintetben tőlünk! Eppen 
ezért Korell nem nagy örömmel vette azt a tervemet, hogy ismerkedjünk 
egyszer össze mi magyar és német írók — az erdélyi magyarok és szászok 
példájára —, hogy kisebbségi irodalmi problémáinkat megbeszéljük." Talán 
nemcsak az bátorította fel Szentelekyt erre a közeledésre, hogy a Volksblatt 
A Mi Irodalmunkhoz hasonlóan ugyancsak irodalmi mellékletet adott. De 
talán az is, hogy a szerkesztő  húga, Korell Irén — ahogy leveleiben olvasható 
— korábban előfizetőket gyűjtött Verbászon Fekete Lajos vereskönyvére. 
Csakhogy nemsokára a széls őjobboldali politika elsodorta a közeledés efféle 
formáit, s a Volksblatt egy kombattáns fiatal nemzedékkel még ki is bontotta 
valamiféle agitatív literatúra zászlaját. Tájról, környezetr ől, szülőföldről 
végzetesen lemondva, s a kisebbségi sorsvállalást tragikusan megtagadva 
rohantak a Reich, illetve a háborús megsemmisülés felé. Akkorára azonban 
már régen megfeledkeztek Rónay Istvánról, aki nem politizált a verseibén. 
Költészetében az egyszerűbb megoldás híve volt: két nyelven írt, mintegy a 
természetes állapotnak megfelel ően, hiszen a magyar nemzetgy űlés tagja 
volt, Bácska német lakosságát képviselve, csöppet sem harcos attit űddel, 
mintha szükség se lett volna holmiféle nemzetiségi jogvédelemre, s így 
zavartalanul áradozhatott pap létére a tiltott szerelemr ől imígyen: 
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Szállj el, repülj, vágtató idő, 
Mit bánom én az elmúlást! 
Az örökkévalóság lett enyém, 
Mert nagyon szerettük egymást. 

Ezt a versét már németül írta, mint életm űvének nagy részét, hátha így 
nem szerez tudomást róla a kalocsai érsek. 

Mostanában sokat írtak a lapok a régi magyar filmekr ől, mikor még a 
„pestiessége" elválaszthatatlan volt a mesét ől. S ez nekem az én koromban 
néhány percre egy letűnt világot varázsol vissza. A provinciálisan intim 
„pestiességet" a közhellyé vált „bemondásokkal" mindent megszépítve ma-
ga körül. Most azonban mégis azon kaptam magamat, hogy fel se háborodom 
a kegyes csaláson, amellyel a film a harmincas évek valóságát hamisította 
meg. Hogy milyen ragyogó úri világot hazudott, amikor pedig mindenki 
szegény volt. Fényes lokálok, estélyi ruhás hölgyek, frakkos urak felvonu-
lásával feledtetve a valóságot, a hárommillió koldust meg az állástalan 
diplomások seregét. De hát utána lezajlott egy „igazságot hirdet ő" társada-
lmi rendszer, úgyhogy mára az ember már megengedheti magának a 
fényűzést, hogy igazságos legyen. Meg aztán a mesejáték, amelyb ől a sze-
replők folyton a nézőre kacsintottak, az elnézést is mellékelte, hogy nem kell 
komolyan venni, hiszen csak játék. A különbség Kukorica Jancsinak és árva 
Juliskájának történetével szemben csupán a happy end, ami ugyan elég nagy 
különbség. A világsikert aratott amerikai giccsel szemben viszont épp ez a 
cinkos kacsintás fegyverezte le a kritikai nagykép űséget. A Hamletet és a 
Sasfiókot játszó Törzs Jen ő  így kért elnézést a bolondozásért, amit talán csak 
Kabos Gyula játszott komolyan, minthogy az ő  bukdácsoló figurája jelentet-
te a tömény humort, ideszámítva a vicceket is, amelyeket rábíztak. Ot aztán 
a nagy otthoni siker meg a zsidótörvény ki is vitte Amerikába, ahol úgy halt 
meg rövid idő  múlva, hogy nem lett bel őle semmi. Túlságosan pesti volt 
ahhoz, hogy világviszonylatban is kiküzdje a tehetségét megillet ő  helyet. 
Az aztán meg mára szinte hihetetlen, hogy otthon, a szegény kis országban 
az álom a havi kétszáz fix volt, ahogy a filmsláger is állította — „havi kétszáz 
pengő  fixszel az ember könnyen viccel" —, nem volt egyáltalán nevetséges, 
hiszen csak a szegénységüket takargatták vele a pestiek. Közben csupa 
előkelőség vette körül még az olyan szegény, de tisztességes pesti lányt is, 
mint amilyennek például a korszak tipikusan magyar filmje, a Meseautó 
hősnőjét ábrázolta. Még a lillafüredi Palota szállót is hamar belefényképez-
ték a filmbe, hiszen új volt és az egész ország büszke volt rá. Mindez kegyes 
csalással már a múlté. Volt és elmúlt, ahogy a fiatalság múlik el az id ővel 
visszavonhatatlanul. Persze az ember ilyenkor az elmúlt dolgok szépségén 
elmélázva sok mindent idéz fel érzékeny emlékezetében, s titokban felsóhajt, 
hogy például hova lett a Széna tér, egyik sarkán a Törökbástyával, amely 
csak délután nyitott, de a zongorista mindjárt belevágott a billenty űkbe, 
másikon a Spolarichcsal, amelynek kirakatában vasárnap délel őtt korsó söre 
fölött elrévedve, szigorú bajuszán olykor egyet-egyet simítva a kritikus 
Schöpflin Aladár volt látható. De ez csak egy pillanatig tart, s az ember máris 
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újabb emlékek után néz vissza a messzeségbe. És ha százszor giccses volt a 
régi pesti film, egész Hollywood tele volt magyarokkal, akik Zukor Adolftól kezdve 
Korda Sándoron át Bánky Vilmáig vitték sikerre a játékfilmeket 

Már nem is csupán a versei, jócskán időbe telt, amíg a híre eljutott hozzám 
a költészet országútján a messzi világból, hogy legalább néhány sorával meg-
lepjen Jacques Réda üzenete. Lautreamont annak idején egy csapásra meghó-
dította Európát, pedig nem is hagyományos formában jelent meg a költészete, 
hiszen prózában írta, vagy éppen azért Mintha mégse csupán a formán múlna 
a szavak mágiája, ha egyszerűen ismételni kell a létezés csodáját 

Ajtómból fölfedeztem fák, madarak nyomát 
A völgyben, hol az est egyszerre emlékezni kezd. 

Ez a két sor is elég, hogy Réda s a varázslat hatása magával ragadja az embert, 
pedig utána egészen egyszer ű, mindennapi dolgokról esik szó versében. De a 
tárgyak átalakulnak ebben a varázslatban, a bicikli ugyancsak átlényegül, mert a 
költő  tér és idő  külön törvényei szerint alakítja itt az életet Talán Rimbaud megje-
lenése volt ilyen szabad és kötetlen a maga idejében,vagynálunkAdyé az újdonság 
lenyűgöző  ingerével, minden addigi hagyományt sutba vágva. Pedig Jacques Réda 
személyét még csak be se ragyogja a szabálytalan költői mítosz. Mintha csak az 
egyszerűségével, a tartózkodásával kívánna hatni, mell őzve minden attitűdjét a 
különösségnek De minta tekintélyes La Nouvelle Revue Francaise főszerkesztője, 
nem is engedhetne meg ilyesmit magának Így hát világszemlélete és életvitele is 
nélkülöz mindent, ami a hétköznapi élet tagadását jelenthetné. Látszatra olyan Réda 
költészete, mintha a hétköznapi dolgok dicséretét szorgalmazná, s aztán egyszerre 
átüt a szavak értelmén az istenhit, persze nem a tételes vallás igéivel. Pedig harminc 
évvel ezelőtt megjelent egyik verseskötetének Amen a címe. Viszont téved, aki azt 
hiszi, hogy ez a ám nála valaminek a végétjelenti, mintamiatyánkban Ellenkez őlég, 
nyitánya egy tartalmában éreztető  mítosznak, amely szinte a szavak mögött telítődik 
értelemmel. S így persze semmi kapcsolata sincs a vallásos költészettel. Még ami 
misztikumként hatna, az is hiányzik Jacques Réda verseiben, az sem egyéb, mint az 
olvasó rezonanciája. Az például, ahogy egyik versében a tavaszt köszönti, ami 
korántsem szokványos köszöntése id őnek és alkalomnak, sokkal inkább a kétely a 
megszokott dolgokkal szemben, amikor azt mondja: 

S felénk közelített, a megbolygatott kertek 
Hószagában az a fuvalom, ami 
Nem a szélnek visszatérte volt már, hanem 
Húsvét, a szellem els ő  lépte a vizeken. 

Réda költészetének méltatásában már egyre inkább valami egyetemes, 
s nem külön egyházi formák között megosztott istenhit nyilvánul meg. „Az 
én narcisztikus képe elvész — állítja Réda költészetének méltatója, Daniel 
Guillaume — , az én másikkal kerül kapcsolatba, s így esetleg magára talál." 
S miközben tovább taglalja e különös költészet jellemz ő  megnyilvánulásait, 
a jóslattól sem riad vissza, mely szerint Réda költészete egy új szellemi kibontako-
zásnak útját jelöli a verseiben. 
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ALKOTÓMI,~HELY  

Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Napok 1994 

KÉTNYELVŰSÉG A VAJDASÁGI MAGYAR CSALÁDBAN  

Ahol több nemzetiség él egymás mellett egy területen, el őbb-utóbb olyan 
folyamatok is beindulnak, amelyek e nemzetiségek etnikai keveredéséhez 
vezetnek. E folyamat jellegét és gyorsaságát a társadalmi fejl ődés mai fokán 
általában a politikai rendszerek természete befolyásolja. 

A Vajdaság soknemzetiségű  terület. A magyarok ilyen valóságban él-
nek, és ez hatással van a családi állapotukra. Az 1981-es népszámlálás szerint 
(az 1991-es népszámlálás ide vonatkozó eredményeit nem tették még közzé) 
46 635 magyar nő  élt gyermektelen házasságban; 39 107-nek a férje magyar 
volt; 1221-nek horvát, 2426-nak szerb, 605-nek a férje jugoszlávnak vallotta 
magát stb. A 47 968 gyermektelen házasságban él ő  magyar férjnek is egy 
része szintén vegyes házasságban élt: 978 magyar férfi horvát n ővel,_ 1526 
szerb nővel, 315 jugoszláv nővel élt. Hasonló volt a helyzet a gyermekes 
családokban is. Ilyen család, ahol az anya magyar n ő  volt, 65 968 volt; 
54158-ban az anya és az apa azonos — magyar — nemzetiség ű  volt, 6331-nek 
viszont szerb volta férje, 2340-nek horvát, 986-nak jugoszláv. Adatok mutat-
ják azt is, hogy 63 077 magyar apa élt gyermekes családban: 54 158 magyar 
nővel, 2271 horváttal, 4924 szerbbel, 986 jugoszlávval. 

Hogyan alakult ezekben a családokban a gyermekek nemzetisége? A 
65968 család közül csak 53 380-ban volta gyermekeknek a szüleikkel azonos 
— magyar — nemzetiségük. Tehát még csak nem is 54 158-ban, amit joggal 
feltételezhetnénk. Ez azt jelenti, hogy még a tiszta magyar családokban sem 
tartotta magát a gyerekeknek egy része magyarnak. 

8349 magyar vegyes házasságban a gyermekek nemzetisége azonos volt 
az apáéval; ebb ől 287 esetben Crna Gora-i, 1630-ban horvát, 4678-ban szerb, 
722-ben jugoszláv. 

Csak 875 magyar vegyes házasságban egyezett meg az anya és a gyer-
mekek nemzetisége. Nyilvánvaló tehát, hogy a magyar n ők a vegyes házas-
ságban megválnak a maguk nemzetiségétől, csupán gyermekeik érvényesü-
lése érdekli őket. 

A 9023 csonka családban, ahol a magyar anya egyedül élt gyermekével, 
7688 esetben a gyermek és az anya nemzetisége azonos volt. Az 1753 csonka 
családban, ahol az apa élt egyedül a gyermekkel, 1636 esetben azonos volt a 
magyar nemzetiségük. 

Ezek a családtípusok — más tényez ők közvetlen hatásával együtt — 
előidézik a nemzetiségi hovatartozásnak és az anyanyelvnek az egymástól 
való folyamatos eltávolodását. 

Ugyanakkor az 1981-es népszámlálás adatai szerint 385 356 f ő  volt 
magyar nemzetiségű, de ebből 33 625 a szerb nyelvet jelölte meg anyanyel-
vének. Másrészt 2535 horvát, 1073 szerb és 12172 ún. jugoszláv nemzetiség ű  
a magyart tartotta anyanyelvének. 
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A számadatok magukban az élet fájának a száraz ágát adják. Világítsunk 
rá az összefüggéseikre, hogy értelmet kapjanak 

A legutóbbi ötven év tudományos kutatásai igazolni látszanak azt a 
népi bölcsességet, hogy „amit tud és megtanulhat Jancsi, nem tudja és nem 
tanulhatja meg János". Ez minden bizonnyal els ősorban az anyanyelvnek 
mint első  nyelvnek az elsajátítására és a számfogalom (a számtani képessé-
gek) helyes és az egyéni adottságok szintjén történ ő  kialakítására vonatko-
zik Ami az anyanyelvnek mint első  nyelvnek a tudattól független elsajátí-
tását illeti, a gyermek különösen korán és gyorsan feln őtté válik. Négy-öt 
éves korban az agyban, az ébred ő  tudatban és az egész egyéniségben eddig 
még nem teljesen ismert és minden következményében nem egészen meg-
magyarázott folyamatok játszódnak le. A nyelv könnyű  és helyes elsajátítá-
sának elraktározó csatornái fokozatosan bezárulnak. Nem tudni pontosan, 
hogy ez hogyan megy végbe. Minden bizonnyal a sokasodó környezeti 
ingerek hatása előtérbe kerül. A külső  ingeráradat hatására a tudati ismere-
tek tovább tágulnak, az egyéniség teljesen kibontakozik, de a sok szociális 
inger számtalan arányú alkalmazkodásra késztető  hatású: a figyelem kezd 
osztódni és szóródni. Az ember az életének a további folyamatában már 
többé nem rendelkezik azokkal a tudattalan adottságokkal a nyelv-
tanulásban, mint ezekben a korai években. Ha a nyelv tudattól független 
elsajátításának folyamata nem fejez ődik be, az egyén a félnyelvűség állapo-
tába kerül, amiből nagyon nehezen tudja majd megszabadítani a tudatos 
hozzáállás és az akarat. 

Ennek ellenére sem az egyes tudományágak, sem egy adott tudo-
mányág tudósai még mindig nem értenek egyet teljesen az anyanyelv és a 
kétnyelvűség fogalmának meghatározásában. Ugyanis bár alapjában igaz, 
hogy az anyanyelv elsajátításának a tudattól független folyamata gyorsan 
lezárul, a tudatos elsajátításnak az adottságai és a lehet őségei sohasem 
szűnnek meg teljesen. 

Az eredet mércéje alapján a szociológiában az anyanyelv fogalmát az 
első  megtanult nyelv elsajátításának fogalmához kötik Ez az a nyelv vagy 
nyelvek, amelyeken a gyerek el őször lép tartós kommunikációs kapcsolatba 
a családtagokkal és később a tágabb környezétével. A nyelvtudomány, amely 
a nyelv elsajátítását a nyelv törvényszerűségeinek a pontos ismeretével méri 
(a kompetencia mércéje), megállapíthatja, hogy a két, els őként megtanult 
nyelv közül az egyik mégsem az egyén teljes érték ű  anyanyelve, hanem az 
a másik, amelyet a legszabályosabban és a legtartalmasabban sajátított el, s 
amelyen legszebben, legpontosabban, legárnyaltabban fejezi ki magát. A 
nyelv funkciójátvizsgálva egy adott környezetben a szociolingvisztika meg-
állapíthatja, hogy egy környezethez, így a családihoz tartozóknak is az az 
anyanyelve, amelyet a mindennapi kapcsolataik folyamán valóban a leg-
gyakrabban használnak, és nem az, amelyet el őször tanultak meg. A szocio-
lingvisztika gyakran válik a „nyelvi imperializmus" eszközévé. A szociál-
pszichológia egyéni és csoportattitűdökre és -véleményekre hivatkozva 
megállapíthatja, hogy valakinek az anyanyelve az, amelyiket magáénak vall, 
amelyhez érzelmileg és értelmileg a legjobban köt ődik még akkor is, ha nem 
ismeri vagy nem jól beszéli vagy nem tud rajta írni. Megtörténhet ez vele 
fordítva is olyan értelemben, hogy minden tekintetben jól beszéli az anya-
nyelvét, de mások mégis azt tartják róla, hogy az anyanyelve nem ez, hanem 
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egy másik nyelv (belső  és külső  identifikáció). Az anyanyelv meghatározá-
sának vannak szubjektív mércéi is, mint például: az anyanyelv az, amelyen 
álmodunk, regényt, emlékiratot írunk, naplót vezetünk stb. A nyelvészek 
mércéje szerint lehetséges két egyenértékű  első  nyelv elsajátítása, de nagyon 
nehezen megvalósítható. Minden más tudomány mércéje szerint a két-
nyelvűség könnyebben megvalósítható, de általában nincs elég lehet őség a 
megvalósításához. 

A fenti tudományos definíciók szerint egészen biztos, hogy minden 
vajdasági magyar valamelyik kritérium alapján kétnyelv űnek minősíthető . 
Eszerint példázhatjuk kétnyelv űségünket. Az eredet mércéje szerint vannak 
— igaz, nem sokan — olyan gyerekek, akik mint két különböz ő  nyelvű  szülők 
gyermekei két első  nyelvet — anyanyelvet — beszélnek. (Vajdaságban nagyon 
különböző  a megoszlásuk: számuk legnagyobb Észak-Bácskában, kisebb 
Dél-Bánátban és Szerémségben.) E két els ő  nyelvet használják is a családban, 
rokonságban, társaságban, bárhol, ahol van rá alkalom, feln őttként a köz-
életben csak nagyon ritkán. Ha azonban szerb tannyelv ű  iskolába jártak 
(a nyelvi kompetencia mércéje szerint), az tapasztalható, hogy szerb anya-
nyelvük gazdagabb, kifejezőbb, mint magyar anyanyelvük. Nyilvános he-
lyen is szívesebben használják a szerbet, mert tudat alatt úgy érzik, hogy 
ezen a nyelven szebben tudják magukat kifejezni, s f őleg pedig hasznosabb-
nak tartják ezt a nyelvet. 

A nyelvfunkció mércéje szerint a mindennépi életben úgyszólván min-
den vajdasági magyar, elsősorban a munkahelyen és a közéletben, anya-
nyelvként a szerb és nem a magyar nyelvet használja. A szerb nyelv általános 
ismerete teljes egészében kielégíti a szerb nyelvközösséggel való kommuni-
káció szükségletét. Ugyanakkor, ugyancsak a funkció mércéje szerint, az is 
megállapítható, hogy a magyar nyelvnek, mint anyanyelvnek a használata 
a családra, iskolára, rokonságra, zárt baráti körökre és a magyar közösségben 
való művelődésre és szórakozásra korlátozódik. Nemcsak a szerb ember, de 
egyik magyar a másikról is szinte mindig feltételezi, hogy tud szerbül, tehát 
kétnyelvű. Ezért gyakran megtörténik, hogy magyar ember a magyarhoz 
szerbül fordul (például munkahelyen, piacon és másutt). Ez azért van, mert 
nem biztos abban, hogy a másik minden körülmény között szívesen válaszol 
magyarul. Általában csak hosszabb id ő  elmúltával, alaposabb ismeretség 
vagy véletlenszerű  felfedezés után térnek át a magyar nyelv ű  beszédre. Ha 
minden magyar már előre úgy véli a másikról is, hogy kétnyelvű, nem így 
van ez szerb vonatkozásban. Jószerint nincs magyar, aki ugyanezt feltételez-
né a szerbről. Még akkor sem szólítja meg magyarul, ha tudja, hogy szerbül 
beszélő  társa jól ismeri a magyar nyelvet — legalábbis kezdetben —, hiszen 
nem tudja, hogy szerb beszélget őtársa hajlandó lesz-e használni a magyar 
nyelvet. Általában átengedi szerb nemzetiség ű  partnerének, hogy ő  térjen 
át a magyar beszédre. Azt, hogy elfogadja-e vagy sem ezt a nyelvi közeledést 
szerb részről, nagyon sok egyéni, környezeti és szélesebb társadalmi tapasz-
talati tényezők befolyásolják. Általában elfogadja, de kés őbb mégis magyar 
létére ő  kezdeményezi a beszélgetés szerb nyelven való folytatását. 

A magyarok a nagyobb társaságokban folyó társalgásba általában szer-
bül kapcsolódnak be, még akkor is, ha a társaság túlnyomórészt magyarok- 
ból áll. Ez azért van így, mert nem tudhatják el őre, hogy van-e köztük akár 
egy szerb nemzetiségű. Ha csak egy is van, hajlamosak a nyelvi megalázko- 
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dásra. E nyelvi alárendeltségnek egészen nevetséges formái is vannak. Már 
egyetlen szerb jelenléte esetén kötelez ővé válik a szerb nyelv használata a 
teljes, magyarokból álló munkatestület, bizottság, tanács stb. számára. A 
funkció mércéje szerint tehát a magyar nyelv sehol sem élvezi az anyanyelv 
funkcióját, még akkor sem, ha ezt a törvény bizonyos esetekben lehet ővé 
teszi. 

Az egyéni vélemény vagy mások véleménye mércéje szerint számos 
magyar régóta úgy érzi, hogy bizonyos helyzetekben (például a munkahelyi 
szaknyelvben, a politikában) jobban boldogul a szerb nyelvvel, mint a 
magyarral, amelyet első  nyelvként, tehát anyanyelvként sajátított el. A saját 
szubjektív véleménye a szerb nyelvet helyezi anyanyelvi funkcióba. 

Az általános beiskoláztatás következtében tehát az egész magyar közös-
ség kétnyelvűnek tartja magát, s ez nem vált ki semmilyen megbotránkozást, 
ha a magyar nemzetiségű  a magyarhoz — a legkülönbözőbb okokból kifolyó-
lag — szerbül beszél. Megvizsgálva az el őzőleg felvázolt kényszerhelyzetet, 
megállapíthatjuk, hogy számos küls ő  tényező  megköveteli a kétnyelvűsé-
get. A dolgok ugyanis logikus természete és folyamata szerint az emberek 
azt a nyelvet szeretnék használni, amelyet els ő  nyelvként — anyanyelvként 
— sajátítottak el. Számos társadalmi kényszerhelyzet azonban megköveteli, 
hogy ettől a szándékuktól már korán elálljanak. Nagyon sok er őszaktényező  
ágyazódott be a társadalmi közegbe, amelyek nem a kétnyelv űséget szorgal-
mazzák. Ezzel csak ideiglenesen megbékélnek, kiegyeznek, megt űrik. 

Nem lehet közvetlenül átváltani egy másik egynyelv űségre, ez csak 
fokozatosan történhet meg. A kétnyelv űség a szerb társadalomban nem 
abból ered, hogy ezt a társadalom igyekszik megtartani és kívánatosnak 
tartja. Sohasem szorgalmazta, csupán kiegyezett vele, mint ideiglenes és 
szükséges rosszal. A kétnyelv űség annak a következménye, hogy a kisebb-
ségi sorsban él ők főleg kezdetben szorosan kötődnek eredetükhöz, családi . 

környezetükhöz, tudatukat ébreszt ő  gyermekkorukhoz — ahhoz az eszköz-
höz, amit anyjuktól kaptak. Amíg tehetik, ellenállnak annak az er őszakos 
törekvésnek, amely szerb egynyelv űségre igyekszik kényszeríteni őket. 

Ezek után könnyebben érthet ővé válik a kétnyelvűség problémája a 
vajdasági magyar családban. A nyelvtudomány megállapította, hogy a ve-
gyes nemzetiségű  családban egyszerre is elsajátítható két teljesen zárt kód-
rendszer. Ezek közül bármelyik úgy viselkedik, mint az egynyelv ű  egyén 
kódrendszere. A gyakorlat is alátámasztja ezt az elméletet. Az egyénnek 
valóban lehet két egyenérték ű  anyanyelve, ezek közül mindkettő  olyan, 
mint az egy anyanyelvű  egyén nyelve. 

A szociológiai definíció szerint az anyanyelv a családban az a nyelv, 
amelyet édesanyánktól sajátítunk el vagy els őként tanulunk meg. Ha tehát 
a nyelvet családi keletkezésében vizsgáljuk, nem található olyan tényez ő , 
amely kizárná annak a lehet őségét, hogy az egyénnek két különböz ő  első  
nyelve — anyanyelve — legyen. Ha a vegyes nemzetiség ű  és kétnyelvű  
családban mind a két szül ő  következetesen a saját nyelvén tanítja gyermekét 
(például a szerb apa mindig szerbül, a magyar anya mindig magyarul), s 
mind a kettő  törődik is a gyerekkel (ideális helyzet), gyermekük két anya-
nyelvvel, azaz két els ő  nyelvvel fog rendelkezni. Ebben az esetben igazi, 
ideális értékű  kétnyelvűségről beszélhetünk. A két els ő  nyelv ismerete 
általában nem különbözik az egy anyanyelv ű  egyénétől; ám ha mégis, akkor 
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a különbségek kizárólag a szülők adottságából erednek, de ezek akkor is 
hatnak, ha a gyermek azonos anyanyelv ű  szülők különböző  hatásának van 
kitéve. 

Ezek után általában az történik, hogy a gyermek feln ő  és maga dönti el, 
hogy melyik első  nyelvét tartja jobban anyanyelvének; leggyakrabban nem 
tud dönteni. 

Felvetődik a kérdés, hogy a potenciálisan kétnyelvű  családokban itt, a 
szerb társadalomban miért olyan ritkán valósul meg a kétnyelv űség — a 
családok gyakorlatában ugyanis valóban ritka. A különböz ő  nemzetiségű  és 
potenciálisan kétnyelv ű  családokban majdnem mindig egy — a szerb — nyelv 
válik uralkodóvá már a gyermek születésekör. 

Az előzőekben körülírt ideális kétnyelv űség megvalósulását minden 
bizonnyal számos pszichológiai-antropológiai, a sokszín ű  emberi adottsá-
gok és képességek természetéb ől eredő  különbség is gátolja. Az egyéni 
különbségek, amelyek természetszer űen léteznek az anyanyelv ű  családban 
is (hiszen megtörténik, hogy az egyik szül ő  szegényebb, a másik gazdagabb 
szókészlettel, nyelvi logikával, fogalomtárral, kifejez őerővel rendelkezik), 
még jobban kifejezésre juthatnak akkor, ha a gyermeket akár ideális jóaka-
rattal két anyanyelvre akarják megtanítani. Az egyéni különbségekb ől kifo-
lyólag bármikor felborulhat a kett ős hatás egyensúlya. Ennek következté-
ben az utód az egyik szül ő  nyelvét mégis jobban fogja tudni, minta másikét. 
Hogy melyikét? Altalában azét, aki egy árnyalattal dominánsabb a másiknál, 
vagy azét, akivel majd az utód a további élete folyamán, újabb környezeti 
hatásokra azonosulni fog. 

Esetünkben a következő  a lényeges: ez a jelenség sohasem egyirányú; 
hanem mindenkor esélyt nyújt mind a két szül ő  nyelvének. Kezdett ől fogva 
azonban mást tapasztalunk mind a szerb, mind a vajdasági társasalomban. 
Majdnem minden esetben ugyanis a szerb nyelv megtanítása válik céllá a 
családban a másik nyelv kárára. Az egyik szül ő  célja — mármint a szerb nyelv 
megtanítása — mindkét szülő  és az egész család közös céljává válik. Nyilván-
való tehát, hogy nem csupán perszonális pszichológiai jelenségr ől van szó, 
hanem olyan jelenségről, amelynek szociálpszichológiai gyökerei vannak és 
amelyet számos más társadalmi tényez ő  idéz elő. Ugyanakkor Finnország-
ban is a finn—svéd vegyes házasságokban született gyerekek kétnyelv űvé 
válnak, de negyven százalékuk továbbra is a kisebbségi nyelvet, a svédet 
tartja anyanyelvének. 

Attól a kényszerítő  intézkedéstől kezdve, amikor 1945 után a kommu-
nista párt a magyar és más nemzetiségi vezet őket vegyes házasságokba 
kényszerítette, mint kisebbségi elit ők vették át a kezdeményezést a burkolt 
szerb egynyelvűség előnyeinek a propagálásában. A beteges gondolatok és 
beteges célok a továbbiakban beteges gyakorlatot szültek. Aki a kisebbségi 
sorstól meg akart szabadulni és érvényesülni akart a társadalomban, attól 
elvárták vagy a vegyes házasságot, vagy azt, hogy gyermekét szerb tany-
nyelvű  iskolába adja, vagy hogy meggy őződéses jugoszlávnak vallja magát. 
Ennek következtében a hatvanas évekt ől kezdve ugrásszerűen megnőtt a 
magyar nemzetiségűek vegyes házassága. Az összes házasságkötések 25-30 
százaléka a vegyes házasságokra jutott egészen 1990-ig. 1971-ben 3807 há-
zasságot kötöttek, ebb ől 907 vegyesen 1981-ben 2909-at, ebb ől 798 volt 
vegyes házasság. 
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Bár az összes házasságkötések száma ez alatt a rövid id ő  alatt elké-
pesztően csökkent, a vegyes házasságok aránya továbbra is megmaradt. 

A vegyes házasságok természetesen önmagukban véve sem pozitív, sem 
negatív jelenségnek nem tekinthetők. Az emberi létezésnek és közösségte-
remtésnek egy formája. Ha azonban a vegyes házasságokat politikai célok, 
állami érdekek és meghatározott értékrendszerek propagálásának vetik alá, 
minden más értelmet kap. A vegyes házasságokban és a kétnyelv ű  családok-
ban lezajló folyamatokról keveset tudunk, csupán a következményeit érzé-
keljük. Tízévi késedelemmel megtudjuk azt, hogy a kétnyelv ű  családokban 
született gyermekeknek milyen nemzetiséget adtak. A népszámlálás némi 
betekintést nyújt a következményekbe. Az egész asszimilációs rendszert úgy 
állították fel, hogy ne legyen lehetséges közvetlenül rámutatni a konkrét 
kiváltó okokra. Ismeretes, hogy Finnországban mi történik a svéd—finn 
vegyes házasságokban és kétnyelvű  családokban. Tudományos kutatások 
folynak és eredményeikkel segítik a svéd kisebbséget. A svéd férfi és finn n ő  
házasságában a gyermekek 35-40 százaléka meg őrzi a kisebbségi nyelvet 
mint anyanyelvet. A svéd nő  és finn férfi házasságában született gyerekek 
esetében ez az arány még nagyobb: 50 százalék. 

Vajdaságban a patriarchális családtípus az uralkodó. Ha magyar n ő  lép 
vegyes házasságra szerb férfival, a gyereket általában az anya (!) is az apa 
nyelvén fogja tanítani és iskoláztatni, még akkor is, ha megvan a magyar . 

nyelvi kultúrája, fogalomgazdagsága esetleg jóval nagyobb, minta férj éé. Jó, 
ha gyermekét megtanítja néhány magyar szóra. A gyermek örökli az apa 
nemzetiségét, a szerbet. A közelmúltig az utódot nagy számban jugoszláv-
nak minősítették. Az, hogy egy családban vagy házasságban illene a feleség 
nyelvét is megtanulni és beszélni, és ezáltal is jobban megismerni egymás 
érzelmeit és gondolatvilágát, fel sem merül mint igény a szerb férjnél és a 
patriarchális jellegű  családban. 

Ha magyar apa lép vegyes házasságra szerb n ővel, a gyermek anyanyel-
ve túlnyomórészt szerb lesz (az apa általában a családon kívüli elfoglaltságra 
hivatkozik, ami szintén a patriarchális családnak egy jellemz ője); ellenben a 
gyermek nemzetisége nem lesz kötelez ően szerb, elég gyakran marad ma-
gyar.  

Az 1981-es népszámlálás szerint, mint ahogyan arról már szóltunk, 
nagyszámú magyar nemzetiséginek szerb volt az anyanyelve (33 635) és 
szerbnek vagy jugoszlávnak a magyar (12 172). Sajnos nem tudjuk egészen 
pontosan, hogy kik ezek: mind vegyes házasságban született utódok vagy 
mások is? A politikai propaganda hatására sok egynyelv ű  családban szüle-
tett egyén is jugoszlávnak vallotta magát. 

Adatok bizonyítják, hogy csaknem két évtizedre visszamen őleg a ma-
gyar tannyelvű  általános és középiskolákba úgyszólván kizárólag magyar 
nemzetiségű  tanulók iratkoztak be. Itta magukat jugoszlávnak vallók száma 
sohasem haladta meg a 250-et; átlag száz, magát szerbnek valló iskolás 
iratkozott magyar tannyelvű  általános iskolába, és ennél a számnál alig 
nagyobb a horvátok száma. Ebben az esetben is azonban el ővigyázatosnak 
kell lenni. Nem valószínű, hogy a magukat jugoszlávnak valló gyerekek 
mind vegyes házasságban születtek Megtörténhetett, hogy nagyobb számú, 
magát jugoszlávnak valló gyerek származott tisztán egynyelv ű  magyar csa- 
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ládból. Előfordulhatott az is, hogy a szerb és horvát gyerekek sem mind 
vegyes házasságból valók voltak. 

Közvetlenül tehát nem bizonyítható (mert nem folyik ilyen kutatás), de 
közvetett úton kimutatható, hogy a vegyes nemzetiség ű  családokban szüle-
tett gyerekek csak ritkán válnak kétnyelv űekké. A kisebbségi nyelv ritkán 
válik anyanyelvükké. Erre utalnak az el őzőekben felsorolt számadatok. Ha 
ugyanis a kb. harmincezer magyarnak szerb volt az anyanyelve és 12 000 
jugoszlávnak a magyar, de sem ezek, sem azok nem jártak magyar tannyelv ű  
iskolába, és nem részesültek még anyanyelvápolásban sem (ez az oktatási 
forma majdnem teljesen elsorvadt, elsorvasztották a tartományban), ez azt 
jelenti, hogy csupán az egyéni vélemény mércéje alapján vallhatták magukat 
magyarnak vagy magyar anyanyelvűnek. Persze, ezt is méltányolni kell, bár 
semmi sem változik az emberben olyan könnyen, mint az egyén véleménye 
a politikai hatás és más társadalmi tényez ők következtében. E mérce szerint 
állapítható meg, hogy az anyanyelv ismerete az egyéniség automatizmusán 
és struktúráján kívülálló jelenség (dísz- és érdekmagyarkodás). Fél ő, hogy a 
vajdasági magyar—szerb nemzetiség ű  vegyes házasságokban és családokban 
nem a kétnyelvűség dominál, hanem mint fenyegető  jelenség a burkolt szerb 
egynyelvűség hódít magának egyre nagyobb teret. A szerb államnacionaliz-
mus kétszáz évre tekint vissza. Ezalatt népi jelleget is kapott. Ennek a 
lényegét a következtő  szerb szállóige jól tükrözi: beszélj szerbül, hogy az 
egész világ megértsen. Korunk integrációs folyamatait szem el őtt tartva 
végtelenül konzervatív és reakciós jelenség, ami magát a szerb népet szegé-
nyíti. Ez a népi nacionalizmus, amely egybefonódott a patriarchális család 
értékeivel, a látszatjóléttel és kölcsönkapott civilizációs javakkal, ez ideig 
áthághatatlan akadályt képez a vajdasági magyar nyelvi és m űvelődési 
ellenállás és megmaradás számára. 

A szegényes óvodahálózatot és az iskolarendszert úgy állították be, 
hogy az asszimiláció malma mindig dolgozhasson. A magyar óvodások fele 
sem járhatott magyar tannyelv ű  óvodába. A magyar iskolakötelesek 20 
százaléka mindig szerb tannyelv ű  iskolába kényszerült. 1964-ben 55 627 
magyar nemzetiségű  általános iskolás volt, ebből 10 225 szerb tannyelven 
tanulhatott. Azóta nagyon csökkent a magyar nemzetiség ű  általános iskolá-
sok száma. 1993-ban már csak 30 147 magyar tanuló volt, de továbbra is 6063 
szerb tannyelvű  iskolába kényszerült, tehát maradt a 20 százalék. 1964-ben 
a 9464 magyar nemzetiségű  középiskolásból 4825 szerb tannyelvű  iskolában 
volt kénytelen tanulni; 1993-ban a 9591-b ől 2794. 

Mindez arra mutat, hogy sohasem a kétnyelv űség lehetőségét igyekez-
tek tágítani, hanem a burkolt szerb egynyelv űségét. Közvetlenül is veszé-
lyeztették a magyar nyelvnek mint anyanyelvnek és mint kisebbségi nyelv-
nek elsajátítási lehetőségét. A kétnyelvűségnek nem adták meg a szükséges 
intézmenyesített hátteret és társadalmi támogatást. Finnországban az állami 
intézmények támogatják tanácsaikkal a kétnyelv ű  családokat, például olyan 
tanáccsal is, hogy a gyereket arra a nyelvre tanítsák és olyan tannyelv ű  
óvodába vagy iskolába írassák, amely el őzőleg kevesebb társadalmi támoga-
tottságot kapott; a Vajdaságban ez nincs így. Több évtizedes megfigyelés az 
ellenkezőjét bizonyítja. Néha megtörténik, hogy a különben kétnyelv ű  
szülők, akik a családban csak az egyik (a szerb) nyelvre tanították meg 
gyereküket, hogy jóvátegyék mulasztásukat, utólag jó szándékot mutatnak, 
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hogy elsajátíttassák vele a másik szülő  nyelvét is. Utólag a másik szül ő  
nyelvén működő  óvodába vagy iskolába íratják, általában rövid id őre, hogy 
utána ismét szerb nyelven folytassa a tanulmányait. A másik szül ő  nyelvét 
tehát nem magától a szül őtől, hanem valamilyen intézményben kellene a 
gyereknek elsajátítania. Ilyen esetben a másik nyelv mégsem lesz anyanyelv, 
hanem megmarad idegen nyelvnek. A pszichológusok azt állítják és tapasz-
talják, hogy ilyenkor a másik nyelvnek mint anyanyelvnek az elsajátítása 
tulajdonképpen olyan meger őltetést követel, mint egy idegen nyelv megta-
nulása. Ez nem természetes kétnyelvűség, s megtörténhet, hogy viselkedés-
és tudatzavart okoz a gyereknél. Végül a kétnyelv ű  családban a kisebbségi 
nyelvnek mint anyanyelvnek az elsajátítása és megtartása mindig számos 
akadályba ütközik, ha nincs megfelelő  társadalmi és intézményes támoga-
tottsága. A szülők beszélhetik egymás nyelvét és ennek megfelel ően oda-
adóan taníthatják gyermekeiket is mind a két nyelvre, ám ha a gyermekek 
kizárólag szerb környezetben barátkoznak, szerb tannyelv ű  iskolába járnak, 
a kisebbségi nyelv mint anyanyelv — mivel használata kizárólag egy 
szülőhöz és csak a családhoz kötődik — utóbb háttérbe fog szorulni és el is 
tűnhet a gyermek későbbi életéből. A tudattól független tényez ők hatására 
az ilyen gyermek is érvényesülni akar, és a nyelv, amely nem élvez elég 
presztizst, háttérbe szorul az ő  szubjektív véleménye szerint is. Az alábbi 
következtetés vonható le az el őző  fejtegetésbő l: 

— A vegyes házasságokban és a kétnyelv ű  családokban akkor teszik meg 
a legnagyobb lépést egymás felé a házastársak, ha igyekeznek megtanulni 
egymás nyelvét, és utódaikat is kétnyelv űségre tanítják. Ezáltal jobban 
kötődnek egymáshoz, egymás gondolat- és érzelemvilágában otthonosab-
bak lesznek. Ez nem könnyű, de ha az ideológiák és állami intézmények is 
őszintén ezt a hozzáállást terjesztik, sokkal többen fogják majd megtanulni 
és tudni egymás nyelvét, mint amikor a nyelvi kizárólagosságot, a dig-
lossziát, a nyelvtelenítést terjesztik azáltal, hogy lépten-nyomon hangsú-
lyozzák a szerb egynyelv űség előnyeit az érvényesülésben. 

Mi várható a következő  évtizedben? 
A háborús politika veresége következtében változások várhatók a szerb 

köztudatban. Bár mindent el fognak követni, hogy a háborús politika vere-
ségét ez alkalommal is új mítoszokkal fedjék be és gy őzelemre változtassák, 
ez mégsem fog sikerülni a XXI. század küszöbén. A szerb nyelv abszolút 
hegemóniája a vegyes nemzetiség ű  házasságokban most megingott. Várha-
tó, hogy ez hosszabb ideig így marad. Több kétnyelv űségre számíthatunk a 
családban, mint eddig. Ezt tudva a m űvelődéspolitikai szférában ismételten 
meg fogják kísérelni a kisebbségi és művelődési intézményrendszer leszűkí-
tését. Továbbra is azt a politikát próbálják majd erőltetni, amely nem ad elég 
intézményes támogatást a kétnyelv űséghez. Csak remélhetjük, de nem állít-
hatjuk biztosan, hogy ez a politika is kifullad az új évtized kezdetére. Ha a 
magyar kisebbség vállalja a politikai harcot a jogaiért, a nyelvtelenítés jelen-
sége ellen igen sokat tehet, mert ez önbizalmat ad a szabadabb nyelvhasz-
nálathoz. 

MIRNICS KÁROLY 
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AZ ANYANYELV ÉS A NEMZETISÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI 
VIDÉKÜNKÖN 

Magától értetődő  dolognak szoktuk tartani, hogy az embernek olyan anya-
nyelve van, mint amilyen a nemzetisége, a magyarnak magyar, a szerbnek 
szerb, a németnek német, a franciának francia stb. A közhiedelemt ől eltérően 
azonban az anyanyelv és a nemzetiség nem mindig felel meg egymásnak 
Különféle társadalmi, gazdasági, lélektani és egyéb tényez ők hatására néme-
lyek nem azt a nyelvet tekintik anyanyelvüknek, amely nemzeti hovatarto-
zásuknak megfelel, talán azért, mert nem ismerik eléggé vagy egyáltalán 
nem is beszélnek ezen a nyelven. Azt még számon tartják, hogy milyen 
származásúak, de őseik nyelvét már nem vallhatják anyanyelvüknek Olya-
nok is vannak, akik hozzátartoznak valamely nyelvközösséghez, a közösség 
nyelve egyúttal anyanyelvük is, nemzeti hovatartozásukat azonban t őle 
eltérve határozzák meg, vagy azért, mert nem vállalják a kérdéses nemzeti 
közösséget, vagy bizonytalanok abban, hogy voltaképpen milyen nemzeti-
ségűek, vagy tudják, hogy más nemzeti közösségb ől szakadtak ki. 

Ha szétnézünk a világban, azt tapasztaljuk, hogy szinte minden ország-
ban vannak eltérések a polgárok anyanyelve és nemzetisége között. A volt 
Szovjetunióban például (az 1970. évi népszámlálás szerint) 141,8 millió em-
bernek volt orosz az anyanyelve, közülük azonban csak 128,8 millió volt 
orosz nemzetiségű, 13 millió más nemzetiséghez tartozott. Az orosz nyelv-
nek ez a jelentős (9,17%-os) fölénye kiemelt helyzetéb ől adódik. Nagy-Bri-
tannia lakpsságának 81,5%-a angol nemzetiség ű, az angol anyanyelvűek 
aránya viszont eléri a 98%-ot, mivel az ötmillió skót közül alig százezer 
beszéli anyanyelvként őseinek kelta (gael) nyelvét, és a walesieknek is 
csupán a negyede (körülbelül 250 000 ember) használja a kymri nyelvet. 
Észak-Írországban (amely része az Egyesült Királyságnak) angolok és ango-
lul beszélő  írek élnek. A volt Szovjetunió népei (az oroszokat kivéve) külön-
böző  mértékben ragaszkodnak a nemzetiségüknek megfelel ő  anyanyelvhez. 
Némelyek esetében az anyanyelv űség mutatószáma megközelíti a száz szá-
zalékot: agulok — 99,4%, türkmének — 98,9%, kirgizek — 98,8%, tuvaiak — 
98,7%, üzbégek — 98,6%, grúzok— 98,4% stb. Viszonylag kedvez ő  a finnugor 
nyelvek közül a magyarnak (ezt zömmel Kárpátalján beszélik) és az észtnek 
a helyzete, a magyar lakosság 96,6%-ának magyar az anyanyelve, az észtek 
esetében pedig 95,5%-os az észt anyanyelv űek aránya. A tatárok anya-
nyelvűségi mutatója már csak 89,2%-os, az ujguroké 88,5%-os, az ukránoké 
pedig 85,7-os. Az ukrán nyelv lemaradása látszólag nem is olyan nagy, de ha 
azt is elmondjuk, hogy hatmilliónyi ukránnak nem ukrán az anyanyelve, 
bizony meglepődik az ember. Feltűnően kicsi a perzsák, a görögök, a lengye-
lek és a zsidók anyanyelvűségi arányszáma; 40% alatt van. A zsidóké a 
legkisebb, mindössze 17,7%-os. Ez nyilván szétszórtságukkal magyarázha-
tó. (Meg kell jegyeznünk, hogy a volt szovjetunióbeli zsidók közül sokan 
Izraelbe vándoroltak, ott lehet őségük van arra, hogy elsajátítsák a mai zsidó 
köznyelvet, az ivritet.) 

Az anyanyelv és a nemzetiség között nálunk is tapasztalhatók eltérések. 
Az 1981. évi népszámlálás adatai szerint a volt Jugoszláviában 16 342 884 
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személynek szerbhorvát volt az anyanyelve, mégpedig 8 009 593 szerbnek, 
4 406 191 horvátnak, 1 955 059 muzulmánnak, 1 142 888 ún. jugoszlávnak, 
571782 montenegróinak stb. A nem délszláv nemzetiség űek közül 39 665 
magyar, 20 649 cigány, 7394 szlovák stb. volt szerbhorvát anyanyelv ű. Ma-
gyar anyanyelvűnek 1981-ben 409 080 személy vallotta magát, közülük 
385352 volt a magyar nemzetiségű, a többi pedig más, mégpedig 14 658 
jugoszláv, 3129 horvát, 1233 szerb, 669 szlovén, 639 szlovák, 494 német, 446 
cigány stb. Érdekesek a vlach nyelvre vonatkozó adatok. Ezt a román nyelv-
járáson alapuló nyelvet 135 588 ember beszéli (zömük Kelet-Szerbiában él), 
de még negyed részük sem vallja magát vlach nemzetiség űnek. A vlach 
anyanyelvűek zöme nemzetiségét tekintve szerb (100 640). 

Jugoszlávia lakosai közül 1981-ben 426 867 volt magyar nemzetiségű, 
409 080 pedig magyar anyanyelvű  (vagyis az előző  kategóriának 95,8%-a). 
Ez az arányszám valamivel kisebb, mint a volt szovjetunióbeli magyaroké 
1970-ben (96,6%). Romániából 1966. évi adatok állnak rendelkezésünkre. 
Akkor a magyar anyanyelvűek száma majdnem két százalékkal meghaladta 
a magyar nemzetiségűekét (1 651 873 —1 619 592). Szlovákiában 1970-ben 
552000 magyar nemzetiségűre 600 249 magyar anyanyelvű  jutott (ez 9,2%-os 
többletet jelent). 

Vajdaságban a magyar anyanyelvűek és a magyar nemzetiségűek száma 
az 1961. évi népszámlálás szerint alig tért el egymástól (442 423 — 442 561). 
1971-ben a magyar anyanyelvűek voltak többen (424 376), mint a magyar 
nemzetiségűek (423 866). 1981-re változott a helyzet, a magyar nemzeti-
ségűek száma meghaladta a magyar anyanyelvűekét (385 356 — 369 965). Ez 
a jelenség negatív tendenciaként értékelhet ő  (azzal, hogy az 1961. és az 1971. 
évi népszámlálás között csupán a létszámcsökkenés jutott kifejezésre, 1971 
és 1981 között pedig mindkett ő; az arányeltolódás is és a fogyás is). 

A magyar anyanyelvű  vajdaságiak adatait tanulmányozva megállapít-
hatjuk, hogy 1981-re csökkent azoknak az aránya is, akik egyúttal magyar 
nemzetiségűnek vallották magukat, a más nemzetiség űeké viszont növeke-
dett, főleg az úgynevezett jugoszlávoké. 1971-ben még csupán 4479 magyar 
anyanyelvű  jugoszláv volt Vajdaságban, 1981-ben pedig 12 272. A magyar 
anyanyelvű  horvátok száma 1868-ról 2535-re n őtt, a magyar anyanyelvű  
szerbeké 762-ről 1073-ra, a magyar anyanyelvű  szlovákoké 419-ről 624-re, a 
magyar anyanyelvű  bolgároké 224-ről 362-re stb. 1971-ben összesen 9348 
volt azoknak a nem magyar nemzetiségűeknek a száma, akik magyar anya-
nyelvűnek vallották magukat, 1981-ben pedig 19 562. 

Megfelelő  1991-es anyanyelvi adat nem áll rendelkezésünkre. A Jugo-
szláv Szövetségi Köztársaság nemzetiségi megoszlása megvan (igaz, némi 
szépséghibával, ugyanis a Crna Gora-i magyarokat nem tüntetik fel külön, 
az egyéb kategóriában szerepelnek több más kisebb létszámú nemzetiséggel 
együtt). A mostani Jugoszlávia 10 406 762 lakosa közül 6 485 596 a szerb, 
520508 a montenegrói, 2 727 541 az albán, 345 376 a magyar, 343 593 a 
jugoszláv, 327 290 a muzulmán, 137 265 a cigány, 115 463 a horvát stb. A 
szerbiai magyarok száma (az említett oknál fogva) szintén 345 376, a vajda-
sági magyaroké pedig 340 946. Ez nem egészen 45 000-rel kevesebb magyar 
nemzetiségűt jelent, mint 1981-ben (-11,57%). Ami az anyanyelv és a nemze-
tiség viszonylatát illeti, feltételezzük, hogy 1991-re tovább n őtt a más nem-
zetiségű  magyar anyanyelvűek aránya. 
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Az érem másik oldalát a magyar nemzetiségű  vajdaságiak anyanyelv 
szerinti megoszlása jelenti. 1971-ben a 423 866 magyar nemzetiség ű  lakos 
közül 415 028-nak az anyanyelve is magyar volt, tehát mindössze 8838 
magyar személy bizonyult más anyanyelv űnek (2,09%). Tíz évvel kés őbb a 
385 356 magyar nemzetiségű  vaj daságiból csak 350 403 volt a magyar anya-
nyelvű, 34 953 pedig más anyanyelvű  (9,07%). 1971-ben 4027 magyarnak 
szerb, 2673-nak szerbhorvát, 671-nek horvát volt az anyanyelve, 1981-ben 
pedig 33 625 szerbhorvát anyanyelv ű  magyar élt tartományunkban (ekkor 
nem mutatták ki külön a szerb , illetve a horvát nyelvet feltüntet őket). 

Ha komplex módon vizsgáljuk a jugoszláviai és avajdasági magyarságra 
vonatkozó adatokat, megállapíthatjuk, hogy Jugoszláviának 1981-ben 
450595 olyan lakosa volt, aki vagy a nemzetiség, vagy az anyanyelv vonalán 
magyarnak számított, mégpedig 385.352 magyar nemzetiség ű  és magyar 
anyanyelvű  (85,52%), 41 515 magyar nemzetiségű  és más anyanyelvű  
(9,21%), valamint 23 728 más nemzetiségű  és magyar anyanyelvű  (5,27%). 
Ugyanekkor Vajdaságban 404 918 személy volt magyar nemzetiség ű  és/vagy 
magyar anyanyelvű . Közülük 350 403 magyar nemzetiség ű  és magyar anya-
nyelvű, 34 953 magyar nemzetiségű  és más anyanyelvű, továbbá 23 728 más 
nemzetiségű  és magyar anyanyelvű . 

A nemzetiségi és az anyanyelvi adatok figyelembevételével összeállí-
tottam a vajdasági községek tipológiáját. Látható bel őle, hogy a homogé-
nabb környezetekben szilárd a magyar nyelv helyzete, néhol többen vallják 
anyanyelvüknek, mint ahányan magyar nemzetiség űek, a szórványvidéke-
ken viszont a magyaroknak olykor csak töredéke a magyar anyanyelv ű. Itt 
az, hogy valaki magyar, leginkább csupán származástudatot jelez. Akadnak 
olyan személyek, akik magyarnak vallják ugyan magukat, de egyáltalán nem 
tudnak magyarul. Íme községeink tipológiája a magyar anyanyelv űek és a 
magyar nemzetiségűek aránya szerint: I. A magyar anyanyelv űek és a ma-
gyar nemzetiségűek aránya között az eltérés több, mint 1%-os a magyar 
anyanyelvűek javára: Topolya (+3,27%, 1091 személlyel több a magyar anya-
nyelvű), Zenta (+3,52%, 885), Kanizsa (+2,55%, 729), Ada (+2,01%, 352). 
Kishegyes (+1,97%, 184), Becse (1,91%, 494), Csóka (+1,77%,173), Csernye 
(+1,76%, 65), Szabadka (+1,74%, 1233), Begaszentgyörgy (+1,15%, 72), Tö-
rökbecse (+ 1,09%, 79). Ezekben a községekben a magyarság zömmel magyar 
többségű  településeken lakik. II. Nagyjából azonos számú magyar anya-
nyelvű  és magyar nemzetiségű  van a községben (+ 0,6%): Temerin (0,58%, 
58), Szenttamás (+0,32%, 17), Törökkanizsa (+0,02%, 1), Kova čica (-0,61%, 
-27). III. A magyar anyanyelv űek aránya elmarad a magyar nemzeti-
ségűekétől (1-20%-kal): Plandište (-4,64%, -102), Apatin (-4,71%, -275), Ki-
kinda (-5,97%, -700), Zrenjanin (-7,20%, -1472), Zombor (-7,48%, -1407), 
Szécsány (-7,70%, -215), Kovin (-8,39%, -379), Hódság (-8,79%, -227), Kula 
(-13,13%, -780), Újvidék (-16,40%, -4D24). IV. A magyar anyanyelv űek aránya 
jelentősen elmarad a magyar nemzetiség űekétől (21-50%-kal): Titel (-0,89%, 
-257), Pancsova (-27,95, -1810), Ürög (-29,16%, -317), Versec (-32,54%, -1320), 
Verbász (-35,97%, -1443), Fehértemplom (-39,19%, -290), In đija (-43,32%, -77), 
Zsablya (-45,11%, -166). V. A magyar nemzetiségűeknek még a fele sem 
magyar anyanyelvű  (51%-nál nagyobb eltérés): Alibunar (-52,25%, -244), 
Palánka (-52,79%, -1012), Bács (-55,97%, -1128), Petr őc (-56,38%, -53), Ruma 

908 



(-63,62%, -1205), Beocsin (-64,80%, -254), Pazova (-65,73%, -94), Šid (-73,30%, 
-302), Opova (-84,51%, -60), Pe ćinci (-89,19%, -33), Mitrovica (-91,72%, -931). 

Abszolút számban a magyar anyanyelvűek többlete a legnagyobb Sza-
badkán (1233), Topolyán (1091), Zentán (885), Kanizsán (729), Becsén (494) 
stb. Jóval több községben viszont hiányuk a nagy: Újvidéken (-4024), Pan-
csován (-1810), Zrenjaninban (-1472), Verbászon (-1443), Zomborban (-1407), 
Versecen (-1320), Rumán (-1205), Bácson (-1128), Palánkán (-1012), Mitrovicán 
(-931), Kulán (-780), Kikindán (-700), Indiján (-577) stb. Ezekben a községek-
ben tehát jelentős számú magyarnak (már) nem magyar az anyanyelve, más 
nyelvet tekint első  számú nyelvének (amelyet a legjobban ismer). 

Az 1981. évi népszámlálás szerint Vajdaságban 82 olyan helység találha-
tó, amelyben a magyarok többségben vannak, 33-ban arányszámuk a 90%-ot 
is meghaladja. A magyar többségű  vajdasági helységek zömében a magyar 
anyanyelvűek száma nagyobb a magyar nemzetiségűekénél (mindössze öt 
olyan van közöttük, ahol a magyar anyanyelv űek kevesebben vannak). A 
legkedvezőbb helyzetben azok a helységek találhatók, amelyekben a ma-
gyar anyanyelvűek aránya meghaladja a magyar nemzetiségűekét (vagy 
azonos vele), és amelyekben a magyar nemzetiség űek százaléka 1971 óta 
növekedett (vagy azonos maradt): Törökfalu (m. any.: 98,47%, m. n.: 98,05%, 
m. n. 1971-ben: 96,43%), Gunaras (98,39%; 97,46%; 96,28%), Verbica (98,01%; 
97,09%, 94,66%), Valkai sor (99,08%; 96,08%; 94,17%), Királyhalma (97,48%; 
94,80%; 93,70%), Kevi (91,30%; 88,33%; 88,13%), Martonos (85,57%; 84,29%; 
83,39%), Zentagunaras (84,35%; 83,75%; 82,02), Székelykeve (83,60%; 79,04%; 
78,14%), Padé (73,33%; 72,73%; 72,46), Tehértelep (74,80%; 72,98%; 69,81%), 
Zobnatica (74,35%; 71,38%; 69,66%), Mohol (66,42%; 65,48%; 65,13%), 
Dušanova (67,10%; 66,15%; 64,22%) Bajsa (81,80%; 68,43%; 59,71), Ilonfalu 
(65,27%; 62,92%; 56,33%), Kishomok (100%; 100%; 100%). 

A következő  csoportba tartozó helységekben is több a magyar anya-
nyelvű, mint a magyar nemzetiségű, de a magyar nemzetiségűek aránya 
csökkent 1971 és 1981 között: Kanizsamonostor (99,50%; 99,01%; 99,27%), 
Rábé (100%; 97,74%; 99,02%), Völgyes (99,55%; 97,32%; 98,38%), Kispiac 
(97,43%; 93,45%; 96,18%), Ittabé (95,62%; 91,89%; 96,17%), Kishegyes 
(96,25%; 93,88%; 96,09%) s  Obornyacsa (96,50%; 92,04%; 95,55%), Torda 
(95,44%; 94,73%; 95,31%), Omoravica (96,76%; 93,58%; 95,11%), Oromhegyes 
(97,38%; 94,89%; 95,09%), Kupuszina (95,32%; 92,80%; 94,51%), Tornyos 
(94,45%; 90,02%; 93,79%), Orom (96,16%; 90,73%; 92,83%), Suplyák (92,61%; 
89,15%; 91,83%), Kanizsa (91,04%; 89,00%; 90,94%), Horgos (86,22%; 84,44%; 
85,80%), Péterréve (77,84%; 77,01%; 77,49%), Feketics (72,14%; 70,80%; 
71,59%), Kelebia (71,28; 66,27%; 68,30%). 

A harmadik csoportba azok a települések kerültek, amelyekben a ma-
gyar anyanyelvűek aránya 1981-ben nagyobb volt ugyan, mint a magyar 
nemzetiségűeké, de kisebb, mint a magyar nemzetiségűeké 1971-ben: Tóth-
falu (99,78%; 99,24%; 99,81%), Majdány (96,23%;95,12%; 99,36%), Fels őhegy 
(97,87%; 97,28%; 98,71%), Jázova (98,33%; 97,86%; 98,58%), Bagremovo 
(96,30%; 92,96%; 98,55%), Szaján (96,80%; 96,31%; 98,13%), Tóba (93,99%; 
93,81%; 97,48%), Káptalan (95,74%; 92,20%; 97,31%), Csantavér (96,52%; 
94,56%; 96,55), Szilágyi (89,93; 88,66%; 95,07%), Udvarszállás (92,16%; 
90,85%; 93,11%), Csernye (90,76%; 87,66%; 92,90%), Telecska (91,48%; 
90,08%; 92,41%), Adorján (86,78%; 85,29%; 89,72%), Ada (85,22%; 83,36%; 
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85,87 %), Zenta (82,76%; 79,62%; 83,34%), Ürményháza (78,68%; 71,25 %; 
83,22 %), Topolya (75,13%; 72,83%; 82,18%), Doroszló (78,55%; 77,38 %; 
81,10 %), Gombos (76,34%; 75,32%; 81,08%), Bezdán (75,63%; 72,72 %; 
79,35 %), Tamásfalva (74,89%; 73,55%; 75,50%), Temerin (66,59%; 65,75 %; 
73,47%), Palics (67,41%; 65,03%; 73,39%), Csóka (64,72%; 63,17%; 65,35%), 
Udvarnok (58,15%; 54,59%; 60,96%), Bácsföldvár (59,07%; 57,74%; 60,86%), 
Drea (59,11%; 58,80%; 59,44%), Becse (55,78%; 54,51%; 59,42%), Nemesmili-
tics (57,75%; 56,50%; 58,69%), Cérnabara (51,47%; 49,26%; 58,01%), Sándor-
egyháza (57,58%; 56,50%; 57,71%), Debellács (67,77%; 67,21%; 74,02%). 

A magyar többségű  helységek negyedik csoportjába tartoznak azok, 
amelyekben a magyar anyanyelv űek aránya elmarad a magyar nemzeti-
ségűek arányától: Szentmihály (76,48%; 93,70%; 97,36%), Satrinca (71,14%; 
75,19%; 78,08%), Muzsla (76,64%; 80,69%; 70,12%), Lukácsfalva (64,30%; 
81,79%; 85,60%), Emánueltelep v. Sumarak (65,48%; 68,45%; 52,50%). Ezek 
tehát olyan képet mutatnak, mintha nem is lennének bennük többségben a 
magyarok. 

Noha 1981-ben magyar többségű  volt, csoportosításunkból kimaradt 
Kavilló, Bogaras, Hajdújárás, Dobrodol, Firigy, Horgosújfalu, Pobeda és 
Bogaras-2, mivel 1971-ben nem tartották őket külön számon. 

A vajdasági községek és a magyar többség ű  helységek adatai alapján 
megállapíthatjuk, hogy a magyar nyelv helyzete anyanyelvként igen jó ott, 
ahol nagy arányban élnek magyarok, ahol viszont kevesen vannak, nagyon 
rossz, mondhatni katasztrofális. A mi feladatunk, hogy a jó anyanyelvi 
helyzetet megtartsuk a többségi környezetekben, a szórványokban pedig 
javítsunk anyanyelvünk helyzetén, hogy megfelel ő  támasza legyen nemze-
tiségünknek. 

DR. MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ 

AZ ANYANYELVŰ  TAGOZATOKRA VALÓ IRATKOZÁS 
CSALÁDI ÉS TÁRSADALMI INDÍTÉKAI 

A vajdasági magyarság az utóbbi két-három évben éli át nemzeti, kisebbségi 
sorsának legtragikusabb napjait. Léte, fennmaradása, ősi földjén való meg-
maradása, a menni vagy maradni dilemmája foglalkoztatja nap mint nap, és 
számbeli megfogyatkozása mutatja, hogy egyre többen választják a mene-
külés útját. A vajdasági magyarság körében egyre er ősödik az a 
meggyőződés, hogy számára, de főleg gyermekei számára nincs távlat, jövő, 
és az egyetlen kiutat a kivándorlásban, a f őleg Magyarországra való áttele-
pülésben látja. Sajnos, egyre többen választják a sorsdönt ő  lépést, az isme-
retlenbe, a gyakran létbizonytalanságba való indulást, a szinte semmib ől 
való újrakezdést. 

Pontos adataink nincsenek a külföldre menekült, illetve ideiglenesen 
vagy tartósan áttelepült vajdasági magyarok számáról, de többé-kevésbé 
objektív becslések szerint a számuk 40-50 000 f ő . Az 1991-ben végzett nép-
számlálás adatai szerint a Vajdaság Autonóm Tartományban a magyarok 
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száma 340 946 fő, ez a Vajdaság lakosságának 16,9%-át teszi ki. Ha ezt' 
összevetjük a tíz évvel korábban (1981-ben) végzett népszámlálás adataival, 
amikor a Vajdaság magyar lakosainak száma 385 356 főt tett ki (18,9%), akkor 
megállapíthatjuk, hogy a vajdasági magyarok száma tíz év alatt 44 410 f ővel 
csökkent, az utóbbi két évben pedig ismét legalább tíz százalékkal. Mivel a 
vajdasági magyarságnak nincsenek demográfiai „tartalékai", a kivándorlás 
kényszere a jöv őjét legnyomasztóbban befolyásoló tényez ő  lett. „Oldott 
kéveként" szóródik szét, és demográfiai szempontból éppen a legértékesebb 
és leginkább munkaképes, szakmai szempontból legképzettebb réteg ván-
dorolt ki, azaz a fiatalok Az utóbbi évben növekv ő  tendenciát mutat a 
középkorú, főleg értelmiségi réteghez tartozó személyek kivándorlása, akik 
még úgy érzik, hogy képesek „új" egzisztenciát teremteni az „új" hazában. 
Őket már nem személyes ambíciók motiválják, hanem a középiskolássá vagy 
egyetemi hallgatóvá lett gyermekük jöv őjének biztosítása, ezért lemonda-
nak a legtöbbször évek kemény munkájával kialakított biztos egzisztenciá-
ról, és vállalják az újrakezdés kockázatát 

Ugyanakkor a vajdasági magyarság életében már több évtizede ked-
vezőtlen demográfiai és társadalmi folyamatok zajlanak Az utóbbi két évti-
zedben a halálozások száma meghaladja a születésszámot, a népesség átlag-
életkora egyre magasabb, a belső  migráció a kevert lakosságú ipari közpon-
tok felé irányul, és a külföldön dolgozó magyar vendégmunkások aránya 
igen magas. A gyermekek egynegyede vegyes házasságból születik, s míg 
korábban „jugoszlávoknak" vallották magukat, ma inkább „szerbnek", és 
szerb tannyelvű  iskolába iratkoznak. 

A vajdasági magyarság helyzetét, sorsát még súlyosbította a magyar 
értelmiség magatartása is. A vajdasági, a Szerb Köztársaságban él ő  magyar 
értelmiség nem vállalta fel a magyar nemzeti kisebbség érdekvédelmét, és 
semmivel sem járult hozzá a vajdasági magyarság nemzettudatának fenntar-
tásához. Juhász Erzsébet Esti följegyzések című  írásában nemzettudatunk 
kérdését taglalva maga is elismeri, hogy a vajdasági magyar közírás nem volt 
képes ébren tartani nemzettudatunk ügyét, méghozzá — nézete szerint — 
azért, mert a „hatalom nem hagyta". Megítélése szerint a vajdasági magyar 
értelmiség sokkal inkább el volt foglalva a kultúrateremtéssel, kulturális 
hagyományaink tudatosításával, mint az önsajnálattal. Szerinte a második 
világháború után a vajdasági magyar értelmiségnek szinte mindent újra 
kellett kezdeni, és ha esztétikailag értékesebb, a kisebbségi nemzettudatunk 
megfogalmazása teréngazdagabb életm űveket kaptunk volna örökül, akkor 
lett volna mihez kapcsolni az itteni íróknak a maguk nemzettudatára vonat-
kozó érzéseiket és tapasztalataikat. 

Nézetem szerint ez a kérdés sokkal összetettebb, és a nemzettudat 
elsorvadásának több oka van. Az egyik az 1950-es években bevezetett ún. 
jugoszláv önigazgatási modell, amely megtiltotta a nemzeti alapon történ ő  
szervezeti munkát, tehát a tisztán magyar m űvelődési szervezetek, intézmé-
nyek munkáját, majd valamivel később az önálló magyar oktatási-nevelési 
intézményeket, és a hatalom azzal érvelt, hogy minden nemzet, nemzeti 
kisebbség (jugoszláviai szóhasználatban „nemzetiség") az egyes szerveze-
tekben, intézményekben önigazgatás útján valósítja meg a maga nemzeti 
érdekeit. Ekkor alakultak meg a két vagy tröbbnyelv ű  színházak, művelődé-
si egyesületek, általános és középiskolai oktatási-nevelési szervezetek meg- 
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határozott nyelvű  tagozatokkal. Eközben a vajdasági magyar értelmiség 
teljesen apolitikussá vált, semmi olyat nem tett, ami veszélyeztette volna 
egzisztenciáját, és nemzeti azonosságtudata is teljesen elhalványodott. S 
miközben egyre erősödött az asszimiláció, a községi, városi pártbizottságok 
éberen őrködtek az egyes intézmények munkája felett. Szaporodtak a ve-
gyes házasságok, s mindenki tényleges nemzetisége helyett „jugoszlávnak" 
vallhatta magát. A társadalmi-politikai szervezetekben, a közigazgatási in-
tézményekben többé-kevésbé alkalmazták a nemzetiségi „kulcsot", és a ve-
zető  testületek megválasztásakor figyelembe vették a konkrét környezet 
nemzetiségi összetételét. Természetesen olyan nemzeti kisebbségi képvi-
selők kerültek vezető  pozícióba, akiknél a nemzettudat már régen elhalvá- 
nyult. Magyarok voltak ugyan, de a vajdasági magyarsághoz semmi sem 
kötötte őket, gyakran már anyanyelvüket is rosszul vagy alig beszélték. 
Természetesen nem csupán a hatalmi struktúrák magyarjainak elsorvadt 
vagy lojalitásból visszafogott nemzettudata folytán sorvadt el a többieké, az 
egyszerű  alattvalóké is, hanem azért, mert veszélyérzetünket elaltatták. 
Világútlevéllel megnyitották az utat Nyugat felé, a vajdasági magyarok 
közül is sokan kivándoroltak és vendégmunkásként dolgoztak fejlett t őkés 
országokban. Bizonyára nagyon sokan azért vállalták ezt az utat, mert úgy 
gondolták, ha már így is, úgy is alárendelt szerep jutott nekik mint kisebb-
ségnek — nemzetiségi szempontból éppúgy, mint gazdaságilag —, akkor ott 
vállalják az alárendelt, akár „külföldi", akár „idegen" szerepét, ahol munká-
jukat jobban megfizetik. 

Szerbia hatalmi szervei és hatalmi pártja egyszer űen nem akart tudomást 
venni arról a tényről, hogy Szerbiában az 1991-es népszámlálás adatai szerint 
65,8% szerb él, tehát a 34,2 nem szerb, és ezek túlnyomó többsége a nemzeti 
kisebbségekhez tartozik. 

A Szerb Köztársaság 1992. július 21-én kihirdetett alkotmánya, a 32. parag-
rafus 4. bekezdésében kimondja: „Más népekhez és nemzetiségekhez tartozók-
nak joguk van a saját nyelvükön való oktatásra a törvénnyel összhangban." 

Az anyanyelvű  oktatásra való jog alkotmányos megfogalmazása nem 
jelent újdonságot a jugoszláviai (szerbiai) jogrendszerben, hiszen már 1943-
tól valamennyi polgári és nemzetiségi, egyéni és kollektív jogokat szabályo-
zó törvény, jogszabály kimondta, hogy a nemzeti kisebbségeknek szavatol-
ják minden nemzeti jogukat. A problémák a közvetlen jogi gyakorlatban 
jelentkeztek, amikor megpróbálták a nemzeti kisebbségi jogokat fokozato-
san beszűkíteni, korlátozni. És ez a folyamat évtizedek óta tart. S mi több, 
nemcsak a nemzeti kisebbségi jogok szenvednek újra meg újra csorbát, 
hanem az utóbbi néhány évben Vajdaság etnikai összetételének megváltoz-
tatása is módszeresen folyik. 

Nemzeti kisebbségi létünk központi témája, próbaköve az anyanyelv ű  
oktatás, amelynek bármiféle korlátozása, további besz űkítése nemzeti fennma-
radásunkat veszélyezteti. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az egy nemzetben 
gondolkodó hatalom tudatosan gátolja az anyanyelv ű  oktatási rendszer talpra 
állítását, s úgy véli, hogy az er őteljes kisebbségi (és nem csupán vajdasági 
magyar) értelmiség létezése nem egyeztethet ő  össze az „egységes nemzetállam" 
eszméjével. Pedig valamennyi vajdasági nemzeti kisebbség pusztán a nemzeti 
önazonosság megőrzéséért küzd — valamiért és nem valami ellen. 
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A nemzeti identitás, a nemzeti azonosságtudat meg őrzése minden nem-
:eti kisebbségnél az anyanyelvi oktatás meg őrzésén áll vagy bukik. Az 
ínálló anyanyelvi oktatás szükségessége, kisebbségi-közösségi jogainak 
ényleges biztosítása, illetve a nemzetiségi jogok gyakorlásához szükséges 
ntézményi feltételek létrehozása terén a vajdasági magyarság az egyik 
egsürgetőbb feladatot az önálló anyanyelvi oktatási-nevelési hálózat kiépí-
ésében látja. Olyan intézményi rendszer kiépítését kell szorgalmaznia, 
unely az óvodától az egyetemig az oktatás valamennyi szintjét átfogja, és a 
nagyar kisebbség minden szellemi szükségletét maradéktalanul kielégíti. 

Ha Milan Lučić  A kisebbségek helyzete és jogai című  kiadványának sorait 
Avassuk, akkor több mint ideális képet kapunk a vajdasági magyar tan-
nyelvű  oktatás helyzetér ől. A szerző  az 1991. év adatait közli, amely szerint 
1 Vajdaságban a 465 iskola közül 120 általános iskolában folyik magyar 
nyelvű  oktatás, és magyar anyanyelv ű  oktatásban körülbelül 26 000 tanuló 
-észesül. A 109 vajdasági középiskola közül 27 középiskolában (ebb ől nyolc 
7 mnázium) folyik magyar nyelv ű  oktatás. A magyar nemzetiségű  tanulók 
70,79%-a anyanyelvén tanul. (Majdnem 20%-a szerb nyelven!) 

A főiskolákról és egyetemi karokról közölt adatok még meghök-
kentőbbek, hiszen hét egyetemi kart, illetve f őiskolát sorol fel, ahol magyar 
nyelvű  oktatás folyik. Természetesen olyan karokat és f őiskolákat is felsorol, 
Ihol egyáltalán nincs magyar nyelv ű  oktatás (például a szabadkai Építészeti 
Karon), vagy első  és néhány helyen másodéven is néhány tantárgyat magya-
rul hallgatnak, esetleg a gyakorlatot magyar nyelven is megtartják. Ez sem-
miképpen sem tekinthető  magyar nyelvű  oktatásnak. 

Ehelyett egy rövid visszapillantás az 1945 óta eltelt id őszakra, és minden 
más ténynél meggyőzőbben és szemléletesebben fogja érzékeltetni a magyar 
nyelvű  általános és középiskolai hálózat besz űkülését, és utalni fog arra is, 
hogy ez a természetes asszimiláció olyan mértékű  felgyorsulásához vezetett, 
amely már nem tekinthető  természetes asszimilációnak. Beplántánták a nem-
zeti kisebbségbe a távlattalanság minden mérgét. 

Az 1945 júliusában közzétett adatok szerint a Vajdaságban az általános 
iskolai tanulók száma a következ ő  volt: 

A tanulók összlétszáma: 131 208 fő  
Ebből szerbhorvát tagozatra jár: 85 589 f ő  (65,22%) 
Magyar tagozatra: 32 308 f ő  (24,62%) 
1975/76-ban a 39 409-ből 31 673 járt magyar tagozatra. 
1983/84-ben a 33 517-ből 26 533. 

Az 1988-as statisztikai (szerbiai) évkönyv adatai szerint az 1966/67. és 
1986/87. tanév közötti időszakban (20 év alatt) a következ őképpen alakult a 
magyar általános iskolák, a magyar diákok száma: 

az iskolák száma 197-ről 127-re csökkent (35,6%), 
a tagozatok száma 144-r ől 116-ra esett (19,2%), 

— a tanulók száma 40 363-ról 27 308-ra esett vissza (32,4%). 
A magyar nyelvű  oktatási intézmények létrehozandó rendszerében az 

önálló magyar egyetem (vagy magánegyetem) jelenti a legfontosabb elemet 
Kisebbségi körülmények között, amikor strukturális viszonyai sajátos módon 
alakulnak, az anyanyelvű  egyetem jelenti azt a szilárd alapot, amelyre az 
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oktatási intézmények átfogó rendszere építhető. Ha nincs anyanyelvű  főis 
kolai (egyetemi) oktatás, akkor értelmét veszti és el őbb-utóbb veszélybe 
kerül az anyanyelvű  középiskola, és ilyenkor sok szülő  — igaz, hogy téve: 
elképzelés alapján — gyermeke érvényesülését, továbbtanulását csak úgy 
látja biztosítottnak, ha gyermeke „államnyelven" végzi már az általáno: 
iskolát is. 

Az önálló magyar nyelvű  egyetemnek (főiskolának) más szempontból 
meghatározó jelentősége van a kisebbségi magyarság oktatási-nevelési intéz-
ményeinek rendszerében. Az egyetemre hárul az a felel ősségteljes feladat, hogy 
biztosítsa a kisebbségi értelmiség utánpótlását, annak a társadalmi rétegnek 
reprodukcióját, amely a kulturális értékalkotásra és a nemzeti közösség szelle-
mi-közéleti irányítására hivatott Mindenki számára közismert, hogy saját, 
önálló művelődési értékrendszerének meg őrzése és fejlesztése nélkül egyetlen 
kisebbségi népcsoport sem tud a rá nehezedő  elnemzetietlenítő  törekvéseknek 
vagy a többségi nemzet asszimiláló súlyának ellenállni. 

Az egyetemek köztudomásúlag nemcsak oktatási intézmények, hanem 
egyszersmind művelődési-tudományos központok is. Az anyanyelv ű  egyetem 
hosszabb távon meghatározza a kisebbségi közösség általános m űveltségi szín-
vonalát, közvetve megszabja annak helyét a társadalom szervezeti rend-
szerében, részvételét a rendelkezésre álló társadalmi javak elosztásában. 

„Az anyanyelv az európai kultúra metaforája. Kétségtelenül arra a gyakorlati 
helyzetre utal, amikor az egynyelvű  családon belül az anya a gyermek els ődleges 
szocializációjának a fő  forrása és iráfiyítója" — írja Szépe György egyik tanul-
mányában. Természetesen az egész családnak szerepe van ebben a folyamatban. 
A családi környezet fontosságát hangsúlyozza Győri Nagy Sándor is, amikor a 
következőket írja: „A szocializáció első  periódusában a gyermeket övező  
legszűkebb környezet (anya, apa, testvérek, nagyszül ők) személyre szólóan „szereti 
bele" a kisgyermekbe az anyanyelvet. E korszak hozadéka az individualizált szeretet 
nyelvi rétegeként marad meg a nyelvtudat mélyén, mely réteg e kapott szeretet 
emocionális nyomait s a közegükben rögzült nyelvi emlékeket összetartozó felidézési 
egységekben tartalmazza" 

Az anya szóval kapcsolatos kifejezések, összetételek anyanyelv, anyaország, 
anyaföld kedvező  mellékjelentést hordoznak, s az anya szó szinte arra a kérdésre 
is választ ad, hogy ki melyik közösséghez tartozik. Ami vajdasági valóságunkban 
azonban gyakori eset;  hogy egy családban két nyelv veszi körül a kisgyermeket, 
s ezeken kezd el beszélni egy id őben — és szinte egyenl ő  mértékben. Lehet-e 
valakinek két vagy több anyanyelve? Semiképpen sem, hiszen az egyik nyelv 
valószínűleg domináló, és ezt kell ilyen esetekben anyanyelvnek tekinteni. 

Számunkra nem is az ilyen családmodellek jelentik a gondot, hanem azok a 
családok amelyeknek gyermeke nem részesülhet anyanyelv ű  oktatásban, így 
kénytelen kétnyelv ű  tagozatra járni, illetve azok a gyerekek, akiket — noha anya-
nyelvű  tagozatok működnek az illető  általános iskolában — szerb tannyelv ű  tago-
zatra íratják szüleik, abban a meggy őződésben, hogy ily módon biztosították 
gyermekük későbbi, középiskolai, majd főiskolai vagy egetemi tanulmányainak 
nyelvi feltételeit Az ilyen szül ők gyermeke otthon tehát nem azon a „nyelven" 
kommunikál, amelyen az iskola folyik Ez pedig iskolába kerüléskor különösen 
nagy megrázkódtatást jelent A kisgyermekek egy része nyelvi okok miatt nem 
képes kezdetben, vagy csak nagy nehezen tud belekapcsolódni az iskolai munkába: 
nemcsak az olvasás és írásmegtanulásába,hanem a pedagógus és agyermekekközt 
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Folyó szóbeli dialógusba és a szóbeli interakcióra alapuló tevékenységek jó 
részébe is. Ezek a gyermekek egy szűkebb szabályrendszer alapján kommunikál-
nak, és óhatatlanul hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik már otthon, családi 
környezetben elsajátították az iskola által megkívánt és a pedagógusok túlnyomó 
többsége által kizárólagosan használt kidolgozottabb kommunikációs szabály-
rendszert, vagy azt el is sajátítják a „szűkebb" kód mellett A kétnyelv ű  közegben 
nevelkedett gyermekek közül sokan képtelenek saját gondolataikat akár az 
egyik, akár a másik nyelven szabatosan kifejezni. Az ilyen „félnyelv űek" 
nehezen tudnak bonyolultabb fogalmakat megalkotni, kevésbé alkalmasak 
elvontabb gondolkodásra. 

A folytonosság elve is az anyanyelven való tanulást követeli meg. az otthoni 
anyanyelvű  környezetben szerzett ismeretekre természetesen épülhetnek rá az iskolá-
ban megtanulandó ismeretek 

Közép-Kelet-Európa sok országában elértünk odáig, hogy akié az állam, azé az 
iskola, azé a nyelv is, s így minden gyermek hátrányos helyzetbe kerülhet, aki nem 
tartozik a többségi nyelvet beszélők közösségéhez Ilyen értelemben a vajdasági ma- 
gyarság helyzete sem jobb, hiszen az 1992. július 25-én a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Lapjában megjelent oktatási törvények a nemzeti kisebbségek anyanyelv ű  oktatásának 
fokozatos beszűkítésére irányuló tendencia mellett központi, állami, kormányzati, mi-
nisztériumi irányítás és felügyelet alá vonták az oktatás valamennyi szintjét 

„A nyelvelsajátítás nem önmagában megy végbe, hanem a gyermek 
komplex: testi, lelki, társadalmi fejl ődésével együtt, azzal eltéphetetlen egy-
ségben" — írja Szépe György már idézett munkájában. A nyelvi teljesímény 
nemcsak mutatója, hanem bizonyos mértékig feltétele is a gyermek általános 
fejlődésének: ez els ősorban kommunikációs fejlődését jelenti, amely egyben 
a személyiség egyik f ő  megnyilvánulási formája. Az anyanyelvi kommuni-
káció fejlődése ilyen módon a gyermek személyiségének fejl ődését jelenti. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy legtöbb esetben lényeges, s őt behoz-
hatatlan hátrány származik abból, ha a gyermek más nyelven kezdi tanul-
mányait, mint amilyent otthon beszél. 

Az anyanyelven történ ő  iskolakezdés tehát közvetlenül az egyénnek, a 
gyermeknek az érdeke: az ő  személyisége tud ilyen körülmények között 
optimálisan fejlődni, az ó társadalmi esélyei javulnak, ha azon a nyelven tud 
versenybe szállni, amelyen otthon kommunikál. 

Azt egy percig sem vitatjuk el, hogy az iskolai tanulóknak hasznára 
válik, hogy az állam többségi nyelvét elsajátítják — amely gyakran törvény 
által is hivatalos nyelv státusával bír —, de ennek elsajátítása is úgy érhet ő  el 
legkönnyebben, hogyha minden gyerek esetében az els ődleges szocializáció 
eszkötét fejlesztjük, amelyet anyanyelvnek nevezünk. 

Az anyanyelv használata, fontossága tehát az iskolánál szélesebb körre 
terjed ki: ez a teljes emberi élet formája, s az anyanyelv eredményes haszná-
lata a sikeres emberi élet egyik biztosítéka. Az anyanyelvi nevelés nem 
öncélú: elsősorban a gyermek, az ember érdekeinek a segítése a célja. A f ő  
feladat: a művelni tudó, értelmesen szólni és írni tudó, alkotó emberek 
kialakítása, s ebben kétségtelenül kulcsszerep jut az anyanyelvi nevelésnek. 

DR. VARGA ZOLTÁN 
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DR. HARMATH KÁROLY OFM 

AZ EMBEREK KÖZÖTTI MEGÉRTÉS ÉS AZ ISTENNEL 
VALÓ BESZÉLGETÉS EL ŐFELTÉTELEI A CSALÁDBAN 

A témám fókusza az emberek közötti megértés. A megértés azonban nem 
önállóan létező  valóság, hanem következményként jelentkezik. A megértési 
megelőzi az eszmék ama tevékenysége, hogy az el ő tte álló tárgyat az általá-
nosan ismert összefüggések és törvények keretein belül magyarázza és 
ezáltal fölébe kerekedik, az értelem viszont a megértésben még egyszer 
átgondolja a szerzett információkat, hogy így megismételje azokat. 

Ahhoz viszont, hogy a tárgyat az általánosan ismert összefüggések és 
törvények keretein belül tudja magyarázni, szüksége van arra, hogy megfe-
lelő  információkat nyerjen a tárgyról, az összefüggésekr ől és a törvényekről, 
hogy azokat azután elemezni tudja. Mivel a témában adott szubjektum az 
egyén, élő  személy, magától kínálkozik az elemzés kiindulópontja: a kom-
munikáció mint a szükséges információk megszerzésének forrása. A kom-
munikáció egyben a megértés kiindulópontja is, hiszen ha „fogalmunk 
sincs" valamiről, akkor megértésre sem számíthatunk. 

A KOMMUNIKÁCIÓ MINT A MEGÉRTÉS ELŐFELTÉTELE 

Kommunikációnak nevezzük a tudat tartalmának, a pszichikai tartalom 
(élet, ötletek, lelki állapot, észlelések, minden nem ű  belső  rezdülés...) köl-
csönös közlését és elfogadását két vagy több személy között. Az effajta 
kommunikációt a szaknyelv pszichoszociális kommunikáció néven ismeri. 
A közlés—befogadás nemcsak egyszer ű  „átmentése" a pszichikai tartalomnak 
a másik személybe, hanem olyan következményeket is von maga után, mint 
amilyen például a befogadás, elfogadás, beleegyezés, visszautasítás, véle-
ménykülönbség, közömbösség... A kommunikáció által interperszonális 
viszony alakul ki, aminek következtében mindaz, amit addig az individuum 
kizárólag sajátjának tartott, a kommunikáció által mások is észlelik és része-
seivé válnak. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a kommunikálás pillanatáig 
a tudatban rejl ő  dolgok közkinccsé válnak, ami által aztán kifejezésre jut a 
kommunikáció azon jellegzetessége is, hogy az mindig szociális jelleg ű, 
mind a családnak, a tartalom alapsejtjének szintjén, mind széles társadalmi 
szinten a maga bonyolultságában. 

A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIZMUSA 

A mondottak után megfogalmazhatjuk, hogy a kommunikációs csele- 
kedet társadalmi tevékenység, amely a tudat konkrét tartalmának (vagy 
üzenetének) egy id őben történő  átadása és megosztása, amely egyik részr ő l 
feltételezi a feladót (emitens), a másik oldalról pedig a címzettet (recipiens). 

A pszichikai tartalom a kódolás révén válik közölhet ővé, magyarán: 
olyan — tudatos és tudattalan — jelekben jut kifejezésre, amelyeket elvileg 
egységes módon értelmez mindkét fél, azaz a két tudatban hasonlóság 
jelentkezik az értelmezésben. Ehhez már csak emlékeztetés gyanánt kell 
hozzáfűznünk, hogy a jeleknek interperszonális jellegűeknek kell lenniük. 

916 



Az interperszonális kodifikáció nélkül, ami nagyon hasonlít a beszédben 
vagy írásban alkalmazott fogalomtisztázásra, feszült helyzet állhat be, s őt 
lehetetlenné válhat a kommunikáció. Ha én a kommunikáció hiánya miatt 
nem tudom, hogy a kínai fehérben gyászol, a közép-európai ember pedig 
Feketében, akkor Don Quijote-i szélmalomharccá válik a vita arról, hogy a 
gyászra milyenbe öltözzünk. 

A kommunikáció jelrendszerét nyelvezetnek szoktuk nevezni. A ta-
pasztalatból kiindulva a nyelvezetek pluralitásáról kell beszélnünk, hiszen 
a feladás és a befogadás történhet él ő  szóval, gesztusokkal, mimikával, 
írásban, szimbolikus tárgyak igénybevételével, képekkel... A nyelvezett ől 
meg kell különböztetni a nyelvet, amely, J. B. Fages (Pour comprendre le 
stucturalisme) szerint, „a kodifikálható jelek szociális intézménye". 

A jelnek két alapvet ő  jellegzetessége van: egyrészt az anyagot is felhasz-
nálja a közléshez (hang, gesztus, kép, tárgy), másrészt a jelentésre, a közölt 
dolog tartalmára irányítja a figyelmet. A tartalom, a fogalom pedig _a szeman-
tika tárgya, és mivel nem köt ődik szükségképpen a témához, meg kell 
elégednünk egyszerű  említésével. 

A címzett feladata, hogy a kapott üzenetet dekódolja, felfedezze a 
pszichikai, tudati tartalmát (eszmét, közlést...) annak, amit a feladó közölni 
akar. A befogadó a közlést saját mentalitásával, élettapasztalatával és más 
személyi kondicionáltságával összhangban dekódolja. A tartalom, amelyet 
a címzett befogad, nem mindig felel meg szükségszer űen a feladóban létező  
tartalomnak. A feladó ezt megel őzendő  ismétlésre kényszerül, további ma-
gyarázatok és megfogalmazások hozzáf űzésére, a jelek bővítésére, valamint 
gondoskodnia kell a téves értelmezés okainak eltávolításáról. 

A címzett a helyes dekódolás után tud kell őképpen válaszolni. Ezt 
nevezzük visszjelző  kommunikációnak. Az üzenetet vagy elfogadja és azo-
nosul vele, vagy visszautasítja, vagy pedig másoknak is továbbítja. A továb-
bítások közepette a kezdeti tartalom ki van ugyan téve a retorzió veszélyé-
nek, de az üzenet az elferdítések ellenére is valamilyen módon meg őrzi 
magán az eredeti feladó intencióját. 

A . kommunikációs tevékenység tehát egy állandó folyamatban lév ő  
dinamizmus, amely olyan él ő, amilyen élő  a személy, s amely a feladóból 
kiindulva a legkülönbözőbb változásokon mehet át. 

A KOMMUNIKÁCIÓ MINT AZ EMBEREK KÖZÖTTI 
MEGÉRTÉS ELŐFELTÉTELE 

Mivel a „néma gyereknek az anyja sem érti szavát", ezért minduntalan 
hangozhatni kell a kommunikáció fontosságát az emberek között, ami alatt 
természetesen a családot is értjük, hiszen emberekb ől tevődik össze. A belső  
tudatnak a közlése el őfeltétele a megértésnek, hiszen az értelem csak a 
hallott és leírt, vagy más módon percipiált dolgokat tudja még egyszer 
átgondolni. Az emberek közötti kommunikáció követelményei nyilvánvaló-
an sokrétűek, így nem tudunk mindegyikkel behatóan foglalkozni, hanem 
meg kell elégednünk néhány alapvető  kijelentéssel. 

A kommunikációnak elsősorban őszintének kell lennie. A jeleknek, a 
jelrendszernek, amelyekbe a feladó kódolja az üzenetét, h űnek kell lennie a 
háttérben rejl ő  valósághoz. Amennyiben szándékos eltérés jelenik meg a 
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belső  háttér és a kódolt jelrendszer között, akkor hazugságról kell beszél-
nünk, ami nagymértékben megnehezíti a hatékony kommunikációt, s ő t 
teljesen lehetetlenné teheti. A gyümölcsöz ő  kommunikáció érdekében szük-
ségesnek mutatkozik a helyes fogalmak kialakítása és azoknak megfelel č  
kódolással — szavakkal, gesztusokkal vagy más módon történ ő  közlése. 
Rendkívül nagy akadályok elé néznek a kommunikációban azok, akik nem 
tudják a megfelel ő  kifejezési eszközöket használni, azok, akik tévesen kó-
dolnak. Igaz, az ember belső  világa valamilyen módon mindig transzcen-
dens, mert az ember kiismerhetetlen titok, mégis a fogalomtisztázás és a 
tisztázott fogalmaknak a megfelel ő  kifejezési eszközökkel való közlése alap-
vető  követelménye a jó kommunikációnak. Ha nem tudjuk megmondani az 
orvosnak, hogy mi a bajunk, bizonyára hamarabb fog téves gyógymódot 
alkalmazni, mint amikor jó leírást tudunk adni. Ezért nagy hangsúlyt kell 
fektetni a kifejezési eszközök elsajátítására, amelyek között külön szerepe 
van a nyelvnek. A gazdag szókinccsel rendelkez ő  személy sokkal könnyeb-
ben kommunikál a szó fenn említett értelmében. Mondhatnám úgy is: a jól 
elsajátított nyelv, a gazdag szókincs fontos támasza a kommunikációnak. 

A PSZICHIKAI TARTALOM ALAKÍTÁSA, MINT AZ EMBEREK 
KÖZÖTTI MEGÉRTÉS FELTÉTELE 

Ha a kommunikáció őszinte és érthető, akkor a feladó azt közli, amit 
belső  világában hord pszichikai tartalomként. A kommunikáció után tehát 
figyelmünket a pszichikai tartalom min őségére kell összpontosítanunk. 
Előzetesként szeretném megemlíteni, hogy ha nincs meg a szándék a pszi-
chikai tartalom állandó tökéletesítésére, a min őségre való törekvésre, akkor 
a végeredmény — a megértés — nem születik meg. 

A pszichikai tartalomban ebből kifolyólag mindenekelőtt ott kell lennie 
a jó szándéknak, a hajlandóságnak és készségnek, hogy az egyén a pszichikai 
tartalmat állhatosan gyarapítsa és tökéletesítse a pozitív értékek elfogadásá-
val. Minduntalan hangsúlyozni kell ezzel kapcsolatban a természetes tör-
vény elfogadását, a helyes értékrend felállításának feladatát, a lelkiismeret 
nevelésének fontosságát és az erkölcsi tudás elsajátítását. 

A pozitív értékek valamennyiünk számára ismeretesek, hiszen bele 
vannak írva az ember természetébe, illetve lelkismeretünkbe. Mégis — külön 
elemzés nélkül — ki kell emelni közülük azokat, amelyek feltétlenül szüksé-
gesek az emberek közötti megértés el őkészítéséhez. Ezek pedig az emberi 
méltóság elismerése, a szabadság meghagyása, illetve a másik szabadságnak 
a tiszteletben tartása, hogy az ember szabadon kutassa az igazságot, gyako-
rolja az igazságosság feladatait, kövesse az erkölcs parancsait, valamint 
minden olyanjog elismerése, amely az emberi személy méltóságán alapszik, 
és nem utolsósorban az okosság, az igazságosság, a lelkier ő  és a mértékletes-
ség erényének kimuunkálása. 

Az emberek közötti megértésnek az él őfeltételei a családban tehát abban 
keresendők, hogy a gyermeknevelésben, az önnevelésben és a kölcsönös 
nevelésben helyet biztosítson a család a kommunikációnak és a pszichikai 
tartalomnak, amely a kommunikáció tárgya. 
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AZ ISTENNEL VALÓ BESZÉLGETÉS 
ELŐFELTÉTELEI A CSALÁDBAN 

Első  előfeltételként az Isten megismerése kínálkozik, hiszen megisme-
rés nélkül a kommunikáció felületes, közömbös, sőt olykor lehetetlen is. 
Amikor az Isten megismeréséről szólunk, akkor említést kell tenni arról is, 
hogy az ember megismerőképessége és az őt körülvevő  valóság alapvető  
témája volt az emberi igazságkeresésnek. Spirituális szempontból minde-
nekelőtt az a kérdés, hogy a lelki életben, tehát a konkrétan gyakorolt bels ő  
vallásosságban megismerhető-e az Isten és miképpen. A Szent Agostonra és 
Aquinói Tamásra épülő  középkori lelki teológia különbséget tett a termé-
szetes, a természetfölötti és a misztikus istenismeret között. Témánkat beha-
tóbban csak az első  érinti, mert a lélek természetes ismeretmódját az öt 
érzékszerv határozza meg. A szemével, fülével stb. érzékelheti az ember• a 
világot, és mint értelmes lény megláthatja benne — hogy a Bölcsesség könyvé-
nek (13, vö. még Róm 1,20) szavaival éljek — „Isten lábnyomát". Erre az 
ismeretre képes minden ember, habár a végső  cél a misztikus megismerés, 
amelynek útja a terméshetes megismerésből indul_ki, és a természetfölötti 
megismerésen át jut el a misztikus megismeréshez, mert csak ett ől lesz 
nyilvánvalóvá a hit és alakul át az ember Krisztushoz hasonlóvá. 

A természetes istenismeret keretein belül tudja az ember — már gyer-
mekként is — fokozatosan felismerni Isten létezését a természet csodái és az 
emberben rejlő  rendkívüli kincsek által. Ezenkívül érzékszerveire támasz-
kodva tudja hallani a hit hirdetését, meglátni és megtapasztalni a hitb ől 
fakadó tetteket, bekapcsolódni az egyházi élet liturgikus és egyéni mozza-
nataiba, amelyek a külső  ünneplésből a belső  élményhez vezetnek. Ha az 
ember magáévá teszi ezeket a gyakorlatokat, akkor már gyermekkorától 
kezdve elkezd járni a megismerés útján, ami aztán a megszólítással, az 
Istennel való párbeszéddel folytatódik. 

A másik alapvető  feltételnek Isten személyiségének az elfogadását tar-
tom, hiszen tárgyat vagy más élőlényt nem szoktunk megszólítani, nem 
szoktunk vele beszélgetni. Az ember személy volta megköveteli, hogy Isten-
re mint személyre gondoljunk. „Az abszolút, szent valóság, akit ől az ember 
önmaga, s akinek megszólítására összeszedi magát, a létét nem kaphatja az 
embertől. Neki önmagától és önmagában kell léteznie. Ezért tartozik össze 
e személy és az Isten fogalma. Isten nem lenne többé Isten, ha kevesebb 
volna, mint személyes teremtményei." (Jörg Splett) A személy fogalmának 
pedig két alapvető  összetevője van: az önállósága és a kapcsolatai. Ahogy 
mondtuk, egyrészt önmaga, másrészt létében mástól függő. Megvan a saját 
én-je, de ugyanakkor tud egy te-ről is. Ott, ahol megvan az én-te tudat, 
megkezdődhet a párbeszéd is. Mégis alapos megfontolások alapján megál-
lapíthatjuk, hogy a szokványos én-te kapcsolaton túl mennyire hozzátarto-
zik az igazi személyi kapcsolathoz az együttség is, amely többnyire küls ő  
jelek nélkül valósul meg. 

Az embernek — tehát az emberek alkotta családnak is — megvannak a 
lehetőségei, hogy a természetes istenismeret eszközeit felhasználva és a 
személyiségtudatra alapozva párbeszédet kezdjen az Istennel. Ez a párbe-
széd pedig mindenkor magán viseli az emberi párbeszédnek a jellegzetessé-
geit: befogad, közöl, megismer, elismer, tiszteletet tanúsít stb. Mindezt teheti 
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szóbeli formában, az ima keretein belül, de különböz ő  gesztusokkal, s őt a 
csönd szavának elmélyít ő  hallgatásával is. Amikor a család megtanul kom-
munikálni, akkor nemcsak az emberi megértés útján indul el, hanem az 
Istennel való párbeszéd útján is. 

Összegezvén megállapíthatjuk, hogy az emberek közötti megértésnek 
előfeltétele a kimerítő, állandó, tudatos és őszinte kommunikáció, amelynek 
a tárgya a jól kimunkált és kellő  alapossággal helyesen kódolt pszichikai 
tartalom. Egyik sem valósulhat meg az akarat és az er őbefektetés nélkül. 
Engagement-t követel az embert ől. 

Az említett feltételek teljes egészében érvényesek a családnak az Isten-
nel folytatott párbeszédjére is, amiben különös helyet kap a törekvés az Isten 
megismerésére, a természet csodái és a hirdetett hit befogadása révén, 
amiből aztán egy átélt én-te viszony keretében valódi együttlét alakul ki az 
Istennel, ez pedig gyökeresen befolyásolja és meghatározza az embernek az 
emberhez való viszonyát is. 

Expresszen 
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SILLING ISTVÁN 

A TOVÁBBTANULÁS MINT MIGRÁCI ŐS TÉNYEZŐ  
KUPUSZINÁN 

Kupuszina az egyik leghagyományőrzőbb falu a Bácskában. Az 1752 óta itt 
élő  lakosság az elmúlt két és fél évszázad alatt mindvégig meg őrizte sajátos 
nyelvjárását, népviseletét — mindkett ő  egyedülálló az egész magyar nyelv-
területen —, szokásait és a falujához való ragaszkodást. A földm űvelésből élő  
nép mindaddig hű  maradt a szülőföldhöz, amíg a kupuszinai határ elég 
nagynak bizonyult számára. De az 1752-ben ide települt 150 római katolikus 
család 15 év múlva már 1174 lelket számlált Az új telepesek bizonyára 
nagycsaládosok voltak, illetve ami valószín űbb: nagycsalád-szervezetben 
éltek, ha e rövid idő  alatt ilyen népes faluközösséget tudtak alkotni. A 
lakosság szaporulatát bizonyítják a népesség számáról szóló további kimu-
tatások is, melyek ilyen képet mutatnak: 

1767. évben 1174 fő, 
1800. évben 1683 fő, 
1836. évben 2145 fő, 
1838. évben 2235 fő, 
1840. évben 2546 fő, 
1843. évben 2507 fő, 
1844. évben 2523 fő, 
1848. évben 2628 fő, 
1869. évben 3188 fő, 
1890. évben 3444 fő, 
és itt éri el a falu lakottsága a maga fénykorát. Ezentúl már sz űknek 

bizonyult a határ, kevésnek a megm űvelhető  föld. A nagycsalád-szervezetek 
felbomlásával sok új, kisebb létszámú gazdaság alakult ki, amelyek mind 
„föld után néztek". Ilyen körülmények között kezd ődött meg a kupuszina-
iak kirajzása a Duna folyó jobb és bal oldalán található, vizeny ős talajú 
területekre, Bajától Palánkáig, ahol ez a konyhakertészethez szokott és ért ő  
nép boldogulást talált. Legalábbis egy id őre. 

Az 1918 őszét követő  két év zűrzavarában mintegy 150-200 személy 
keresett megélhetést az akkor szerb kézen lév ő  Siklós környéki Keselyűfa-
pusztán, Tóthföldön, Alsószentmártonban, illetve a Dráva árterületének 
más helyein. (Erről lásd még S. I.-től: A kupuszinaiak kirajzása a XX. század 
elején. In: Uzenet, 1990/7-9. sz. 607-617.) 

Amikor az új állam megalakulásával Kupuszina Jugoszláviához került, 
a lakosság immár megfogyatkozott, de még jóval a 3000-es határ fölött 
maradt. A két világháború közötti időszakban újabb Duna menti erdőirtá-
sok, lecsapolt területek művelője lett a kupuszinai szegényparasztság. Szá-
muk pedig egyre szaporodott. A faluban maradt földművesek gazdagabb 
rétege lassan szaporítgatta vagyonát, földbirtokát, mégpedig oly módon, 
hogy a felaprózott birtokokon él ő, éldegélő, tengődő  kisgazdáktól vásárolta 
meg a földeket Ez az elszegényedett réteg alkotta 1944 ősze után az úgyne-
vezett agrárproletariátust, a napszámosok, béresek, részesek népes táborát. 
A megmaradásért folytatott nehéz gürcölés szülte, szülhette az emberekben 
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a földtől való távolodás gondolatát. A szegényparaszt, a napszámos a gyár-
ipar fejlődésével, az új, nagyüzemi, illetve szövetkezeti munkával járó mun-
kaalkalmakkal élve, valamennyivel biztosabb kenyér után nézett. Vagy ha 
maga nem is próbált új szerencsét, gyermeke megélhetésének zálogát ott 
látta. És itt érkeztünk el dolgozatunk témájához: a továbbtanulás szükséges-
ségéhez. Az egyik ide irányuló okot tehát már láttuk: a kicsiny határ, s annak 
bővítése egyik oldalról sem volt lehetséges, ugyanis délr ől a gazdag apatini 
sváb keresked ők és földbirtokosok nem engedték; északról Zombor jómód-
ja; keletről a sztapári és a bukováci szerbeknek sem volt elegend ő  a maguk 
földterülete; nyugatról pedig a Duna szabott határt a terjeszkedésnek S őt 
az 1947-ben, majd 1951-1953-ban végrehajtott ún. földreform 10 hektárban 
maximálta is egy-egy család birtokát, s az ezen felüli a földm űves-szövetke-
zet birtokába került. 

Mindez a hagyományos falusi szokás- és értékrend bomlásához veze-
tett. A föld nem maradt az egyetlen és egyedüli érték. S a két háború közötti 
iskolában, amely végig szerb nyelv ű  volt e magyar faluban, jól tanuló fiatal, 
fiatalabb szülők most más irányba kezdtek tájékozódni. Az ő  korukban még 
alig egy-két személy tanult az elemi után; a többiek a paraszti, falusi hagyo-
mánynak megfelel ően a földnél maradtak. Ez az újabb korosztály gyerme-
keinek azonban nem ezt a sorsot szánta, f őleg ha azok jól tanultak. 

1944 óta az általános iskolában magyar nyelven folyt a tanítás. Ez 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tanulók tudták, mit tanulnak s meg is 
értették a tananyagot; vagyis nem az idegen nyelvet tanulták, hanem a 
leckét. Így jóval több lett a jó el őmenetelű  diák 

Az 1950-es évek közepétől egyre több magyar nyelvű  középiskola nyílt 
a Vajdaságban, például Szabadkán, Zomborban, Újvidéken, illetve kés őbb 
Zentán, Topolyán, Adán, Becsén, Becskereken, Kanizsán, s őt később Szent-
tamáson, Apatinban, Kulán, Pancsován, Csókán stb. Ezek jobbára gimnázi-
umok és szakközépiskolák voltak (ezek közül a négyéveset technikumnak, 
a hároméveset kezdetben inasiskolának, kés őbb szakmunkásképz őnek ne-
vezték). 1959-ben nyílt meg az Újvidéki Egyetemen a Magyar Tanszék, a 
hatvanas évektől néhány magyar nyelv ű  főiskola is működött (pedagógiai, 
építészeti). 

A változó falusi viszonyok immár lehetővé tették az ottani 15 évesek 
számára a továbbtanulást. A háború óta a kupuszinaiak jobbára Zomborban 
jártak középiskolába, majd Szabadka lett az ún. központjuk, de tanultak 
Kanizsán, Zentán, Adán, Moholon, Újvidéken, Topolyán, sőt Eszéken, Zág-
rábban, Belgrádban, Szarajevóban, Podgoricában, Dobojban és másutt is. Az 
ő  számuk növekedésével egy újfajta migráció jelentkezett Kupuszinán. 
Ugyanis a továbbtanulók egy jó része nem tért, munkahely híján nem is 
térhetett vissza szül őfalujába. 

Kupuszinának semmiféle ipara nincs. A régi Jugoszláviában létesített 
egyetlen konzervgyár a hatvanas évek elején ebek harmincadjára jutott. 
Némi kísérletezések ugyan voltak néhány iparág kisüzemi meghonosítására 
a faluban, ám azok sem jártak eredménnyel. Így a képzett fiatalság elvándo-
rolt. Helyébe pedig új lakosok nem érkeztek. 

Kimutatásunk szerint a jelenleg csupán 2300 lelket számláló faluból 1945 
óta 117 képzett személy távoztott: 49 egyetemi, illetve f őiskolai végzettségű, 
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68 középiskolát végzett. Elment 20 mérnök, 16 pedagógus, 5 közgazdász, 3 
jogász, 3 művész, 2 orvos. 

Az „elszívó" városok között els ő  helyen áll a szomszédos Zombor 19 
fővel, majd a vajdasági migráló magyarság mentsvára, Szabadka 9 f ővel. A 
másik szomszédos városba, Apatinba is költöztek nyolcan; Újvidéken él 5 
kupuszinai. Környező  falvakba házasodás révén került 7 kupuszinai, éspe-
dig Szilágyiba 4 fő, Regőcére, Bezdánba, Veprődre egy-egy fő, a kissé távo-
labbi városokba (Palicsra, Topolyára, Kanizsára, Temerinbe, Csantavérre) is 
jutott közülük. 

A képzett kivándoroltak (az országot elhagyók) száma pedig 50, közülük 
31 férfi és 19 nő. A kivándorlás a hatvanas évek végét ől tart ugyan, de 
napjainkban egyre intenzívebb. Így került az egykori célország, Németor-
szág 14 tanult kupuszinai új hazájaként a második helyre, a pár évvel 
ezelőttig csupán egyetlen kupuszinait vonzó Magyarország viszont immár 
az első  helyet foglalja el 18 képzett befogadottal: De élnek még földijeink 
Ausztráliában (7), Kanadában (3), az USA-ban (2), Angliában (2), Norvégiá-
ban, Finnországban, Svájcban, Uj-Zélandon 1-1. 

Jelenünk politikai változásai által egy különös kategória is létrejött az 
egykori ország más tájain élőkből: a kivándorolttá lettek csoportja. Ők 11-en 
(5 férfi és 6 nő) a mai Horvátország területén élnek (Zágráb, Eszék), vagyis 
jelenleg már külföldön, bár elköltözésükkor erre nem is gondoltak. F őleg 
nem a falunktól mintegy 70 kilométerre lév ő  Eszéken és környékén élők. 
Velük az immár külölországban . élő  tanult szakembereink száma 61-re nőtt 
(36 férfi és 25 nő). 

A faluból elköltözött 117 személy (1993 végéig) közül 45 az egyke. Azok 
a családok, idős szülők, özvegyek a legszomorúbbak, akik ily módon maguk-
ra maradtak. Mindkét testvér 11 családból vándorolt el. Tehát ők sem tudnak 
sem szüleikről, sem jussukról gondot viselni. Tüönkrement, elpusztult ily 
módon sok szép ház, virágzó • . szinai gazdaság. Az üresen maradt háza- 
kat a szomszédos városok 	• vásárolják meg, jobbára szerbek. A 
falubéliek egy időben raktárnak kv 	lták a második házat, de jelenleg sem 
építkezés, sem házvásárlás nincs a faluban. 

Kupuszinán 1993-ban 18 gyermek született és 51 ember halt meg. 

Nápolyi dalocska 



GAJDOS TIBOR 

EMLÉKMŰAVATÁS, TÁRLATOK, ÉVFORDULÓK 
KÉPZŐMÚVÉSZETI JEGYZETEK 

Azőszi képzőművészeti szezon októberi folytatását egy új köztéri szobor-emlékm ű  
fölavatása jelezte. Október 1-én ugyanis az egykori Jadran mozi épülete el őtti kis 
parkrészben leleplezték az 1991-1993-as háború 25 szabadkai származású elesett 
harcosának Hűségükért elnevezésű  emlékművét, Sava Halugin helybeli szobrász 
munkáját A bronzba öntött alkotás három, fészkében verg ődő, nyitott csőrű  
madárfiókát ábrázol, és szobrászunk néhány éve alkalmazott rusztikus, gyermek-
kori élményeinek szellemében és a szobrászatban ismét eléggé visszaszorított 
posztmodern stílus jegyében készült Az érdekes kompozíciót egy leegyszerűsített 
csobogó egészíti ki, melynek állandóan csordogáló vize az elmúlás mellett is az élet 
folytonosságát hivatott jelképezni, egyben esztétikai szempontból is kidomborítja 
ennek a nem mindennapi köztéri emlékműnek az értékét 

Husvéth Lajos zombori származású fest őművész és szobrász születésének 
századik évfordulója jó alkalmat nyújtott a szabadkai Városi Múzeumnak, hogy 
kiemelje a raktár homályából a művész hagyatékának legjobb darabjait és egy 
emlékkiállítás keretében ismét megismertesse a közönséggel egy érdemes művész-
egyéniség gazdag hagyatékát BrankaŠadi, a művészeti osztály vezetőj e j ó érzékkel 
válogatta össze és helyezte el a múzeum kiállítási csarnokában azt a mintegy 
negyven festményből és négy szobrászati alkotásból álló kollekciót, mellyel repr-
ezentálni kívánta az 1956-ban elhunyt m űvész munkásságát Ismeretes, hogy 
Zombor nem mutatott különösebb érdekl ődést az értékes hagyaték iránt, de azt 
sem lehet elhallgatni, hogy ez a disztingvált, érvényesülésre nem túlságosan 
törekvő  művészember Milan Konjovi ć  robusztus egyéniségének árnyékában fej-
tette ki tevékenységét. Így aztán természetes, hogy a hagyaték 1970-ben, az özve-
gyével kötött szerződés alapján a szabadkai Városi Múzeum tulajdonába került 

Husvéth Lajos egyetlenmunkájával még a nagyon távoli 1932-ben, abácskai fest ők 
szabadkai kiállításán ismerkedtem meg. Az olajfestmény, mely istállóban kérődző  két 
tehenet ábrázolt, érdekes színárnyalataival, jól megrajzolt állatfiguráival megnyerte 
tetszésemet; a mai napig is jól emlékszem minden részletére. Nem is csoda, hiszen a 
művész kedvenctémája éppen az állatfestés volt, amit ezen a tárlaton is tapasztalhattunk 
Így például Tehénitatás rímű  nagyszabású vászna a kiállítás egyik kiemelked ő  darabja, 
ugyanakkor aLó, de különösen a Btka című  bronzszobra is remek alkotás. Több hasonló 
tárgyú műve mellett még a szárnyas j ószágokról készült tanulmányrajzai is ilyen irányú 
elkötelezettségéről tanúskodnak Mégis a tállat legfelt űnőbb darabja A budai Siesta 
szanatórium című, nagy formátumú olajfestménye, melyben összes űrítette a látképfestés 
mindenkvalitását Színvonal szempontjabbl talán azels ő  helyre kívánkoiikaBátailánydc 
című„ 1944-benkeleticeztettvászna, mely atárlat legszabadabb impresszionista stílusban 
megfestett; színdús alkotása. De hasonló kvalitásra utal C zenczJános fest címűkisebbképe 
is, mely a nyári hőség nyomasztóan párás légkörét érzékelteti mesteri módon. A 
kiállításon méltán kapott el őkelő  helyet az 1911-ben készült Önarcképe, melyen nem 
csupán külsejét, de egyéniségét és életszemléletét is sikeresen tudta kifejezni. 
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A Városi Múzeum ezzel az emlékkiállítással nem csupán a m űvész emléke előtt  
tisztelgett, hanem saját reputációját is öregbítette.  

~ 

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy egy másik m űvészegyéniség, a  
Szabadkához is némileg kötődő  Baranyi Károly szobrász is száz évvel ezel őtt, 1894  
novemberében született A két világháború közötti korszakban és a háború utáni  

években Baranyi, aki eredetileg festőnek készült, de akit az első  világháborúban  
kapott megbízatásai a szobrászat felé sodortak, vajdasági és külföldi tevékenysége  

során megteremtette konstruktivista irányzatú életművét, mellyel a legkiválóbb  
modern alkotók közé küzdötte fel magát Ozvegye, Baranyiné Markov Zlata  

keramikus férjének elhalálozása után hagyatékának egy részét Szabadkának aján-
dékozta; ezek az alkotások — a donátor m űveivel együtt — a palicsi park legértéke-
sebb díszei lettek. Baranyi Károly két bronzszobra, a Bölény és az Oroszlán a tó  
mólónyúlványának bejáratánál állnak, méltóságteljesen képviselve a száz éve  

született szobrászművész igazi értékét Ha már más az évforduló nyomán nem  
történt, legalább ezzel a lcis megemlékezéssel tisztelegjünk emléke el őtt  

A nemrég új helyre költözött Franzer Galéria tágasabb, der űs helyiségében  
október 15-én Sava Halugin kapott lehet őséget a második tárlat megrendezésére.  

Aművész, aki anélkül, hogy elhanyagolná a szobrászatot, egyre több idejét szenteli,  

a festészetnek, ezúttal tíz, lavírozott tussal megrajzolt, akvarellel színezett képpel  

és hét bronzszoborral mutatkozott be a galériában, melynek elüls ő, nagyobb fele  
is alkalmasnak bizonyult a művek elhelyezésére. Halugin továbbra is folytatja  

gyermekkorának nosztalgikus visszaálmodását témájának egyedüli színhelye a  
bánáti falu, annak emberei, háziállatai és tárgyi kellékei, minden elképzelhet ő  
rekvizítuma. „Modernista" irányzata után ebben a témakörben is teljesen egyéni  

stílusvilágban talált önmagára Ha a képekkel kezdjük, mindenekelőtt azt kell  
elmondanunk, hogy — a katalógusban feltüntetett technikától függetlenül — nem  

rajzokról, hanem diszkrét színezésű  festményekről van szó, melyeken a valóság és  
a képzelet teljesen összemosódik, a szürrealizmus benyomását keltve, de alapos  

odafigyeléssel meg lehet fejteni a tudatalattiból feltör ő  vízió mondanivalóját, az  
egyszerű  emberi, környezeti jelenségek jelrendszerét  

A szobrokis alapjában véve ugyanezeket aj egyeket viselik, de aháromdimen-
ziós megoldások mégis másfajta megközelítést igényelnek Itt a kissé mértanian  

síkokra bontott formák komplikáltplasztikai megoldása az els őrendű  feladat; amit  
Halugin kiváló érzékkel oldott meg. Bronzszobrai mindegyike eléri azt a hatást,  

ami a kisplasztikai művektől elvárható, de ehhez még plusz adalékként az ötlet ;  a  
fantázia és a humor; az irónia, sőt a paraszti erotika is hozzájárul. Egyetlen példa  

elemzése talán az egész anyagra, egész munkásságára is vonatkoztatható: egy  

széket látunk, melynek négy lába patában végz ődik, a szék ülőkéjéről szamárfej  
nyúlik ki, a támla alól pedig, mintegy járomba hajtva, n ői fej kandikál ki!  

Fantasztikus kompozíció és nagyon merész De ez Halugin m űvészi hozzá-
állásának jellemzője, ami tiszteletet érdemel. Igazán sikeres tárlatnak voltunk  

szemtanúi.  
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Ebben a kiállítási „offenzívában", melynek teljes bemutatására nem vállalkozha-
tom (néhány jobb sorsra érdemes nem hivatásos m űvész „mellőzésére" gondolok), 
ismét a Képzőművészeti Találkozó már-már bravúrosnak tekinthet ő  igyekezete a 
legjelentősebb. Galériájában október 21-én Tiro edék a hatvanas-kilencvenes énekből (vaj-
dasági művészek) elnevezéssel nyílott tárlat Ješa Denegri ismert belgrádi m űvészettör-
ténész ugyanilyen című  könyvének megjelenése ürügyén, melynek bemutatását a 
Városi Könyvtárban rendezték meg. Denegri képz őművészeti elveinek ismeretében 
a tárlat nem okozott meglepetést Egyoldalúság és szürkeség jellemzi ezt a kollekciót, 
ami a hatvanas és kilencvenes évek közötti id őszak modern képzőművészetét lett 
volnahivatvaprezentálni. Szerencsére helyetkapott néhány olyan alkotás is, melynek 
művészi értéke vitathatatlan ELs ősorbanPetrikPál öt„homokos” technikával készített 
képére gondolok, melyek a fest ő  e korszakának legjobb darabjai közé tartoznak Ács 
József két nagyméretű  „fésűs", karcolt olajfestménye is az élvonalba tartozik. Az 
egykori Bosch+Bosch csoport két képvisel ője, Slavko Matković  és Szombathy Bálint 
fényképsorozatokkal, az el őbbi még egy padlóra helyezett, deszkapallóra tekert 
kötélinstallációval képviseli a konceptuális irányzatot Kerekes László Németország-
ban élő  festő  két olajképe érzékelteti munkásságának eredeti jellegzetességeit és 
értékét Dragan Baltié bársonylapra szerelt alakzatai mutatósah Stevan Markus képei 
(különösen a phalloszát mutogató kakasember) egyszer űen ízléstelenek és alacsony 
színvonalúak Milica Mrđanov Frizje érdekes és fantáziadús kompozíció, mely nagy 
méretével és mozgalmasságával menti a termek egy részének nihilista semmitmon-
dását, ami különösen a szobrászati alkotásokban jut kifejezésre. 

Egyébként a túlhevített kiállítási aktivitás mennyiségi szempontjait megfelel ő  
szelektáló hozzáállással hűthetné le a Képzőművészeti Találkozó. Mert nagyon szo-
morú lenne, ha ennek  tárlatnak az anyaga képviselné Vajdaság harmincévi modern 
képzőművészeti tevékenységének keresztmetszetét Szerencsére távolról sem így 
állunk ezen a téren, és erről éppen a Találkozó rendezvényein is meggy őződhettünk 

Az októberi képzőművészeti aktivitást az eddig kissé magába zárkózott Le-
onardo Galéria Dejan Mirković  fiatal belgrádi grafikus 28-án megnyrlttárlata zárta. 
Boško Karanović  ismert grafikus és képzőművészeti pedagógus tanítványa 16 
munkájával mutatkozott be a szép számban összegy űlt művészetbarátoknak, akik 
megelégedéssel vették tudomásul, hogy egy szakmailag jól képzett, a széls őséges 
feltűnéskeltéstől magát távol tartó alkotó egyéniség képeivel ismerkedhetett meg. 
Érdekes módon az alkotások zöme nem sokszorosított grafika, hanem egyedi 
alkotás, mely azonban - kivétel nélkül - grafikusi hozzáállásról tanúskodik. Ezt 
biizonyítja a színek síkokban történ ő  elkülönítése, az ügyesen megoldott 
„átúsztatások", melyek a litográfia technikai jegyeiként ismertek. Munkái 
általában az elvontság és a konkrét motívumok jól összehangolt egységét 
képezik, ami különösen a tengeri motívumokon, egy fantasztikus tájképen 
és más, főleg kék és zöld árnyalatokban megfestett képein érvényesül. 
Grafikái közül egy Napraforgó a legsikerültebb, jóllehet mind színekben, 
mind formai megoldásban eltér a többi munkától. 

Ez a kamarakiállítás is arról tanúskodik, hogy a belgrádi akadémiáról 
az utóbbi években tiszteletre méltó tudással rendelkez ő  ifjú nemzedékeket 
indítanak önálló pályájukra a lelkiismeretes pedagógusok. 
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URBÁN F. GÁBOR 

FOGKRÉMTŐL A CSEPPKŐBARLANGIG 
LÉVAY TIBOR VARÁZSALATOS ZENEVILÁGA 

E végletekre utaló cím után nem kezdhetem közhellyel, de a CD lemezt, 
amelyről szó lesz, bizonyos időbeli eltolódással és nem is minden szeretetet 
nélkülözve kaptam kézhez nemrég. 

A Szabadkáról elszármazott zeneszerz ő  és producer munkáinak gyűjte-
ményes kiadása, melynek tartalmát ő  maga tagolta három alapcsoporton 
belül nyolc tematikus egységre, számunkra is nyilvánvalóvá teszi a különb-
ségeket, melyek nyugodt lélekkel nevezhet ők végletes stílus- és témakont-
rasztoknak is. A Commercials meghatározás alatt reklámanyagot (filmzene), 
Songa alatt természetesen dalokat ért. A Black Cave Project (fekete barlang) 
elnevezésű  rész — értesüléseim és feltételezésem szerint — annak az interdisz-
ciplináris performance-nak a zenei anyagából való válogatásra utal, mely 
néhány évvel ezel őtt (a boldog békeid őkben) került bemutatásra a postojnai 
cseppkőbarlangban. 

Szilánkok az évek hordalékának mozaikjában, melyeket kár lett volna 
kihagyni, de különösebb formai egységgé nem állnak össze. Ennek ellenére 
érzékletesen ábrázolják egy-egy gépkocsitípus rugózásának, m űködésének 
jellegét vagy akár egy város hangulatát. Hadd idézzek néhányat a cikluscí-
mekből: New Age (Új kor), Rock-pop Instrumental/vocal, Urban Groove (Város - 
fejlődés). Azt hiszem, nem járok tú 1 messze az igazságtól, ha megkoc-
káztatom azt a feltevést, hogy a lemez kezd őhangja (Harp Theme), mely a 
későbbiek folyamán is fel-felbukkan különböz ő  alakban, de legerőteljeseb-
ben a Credo című  dalban, mégiscsak egy koherens. Leitmotív szerepét tölti 
be, mely egy kissé szabadabb képzettársítással (zenér ől lévén szó, nem 
misetételre gondolok), a művészi hitvallásra is utal a maga eklektikus meg-
jelenésében. 

Tehát egy periódus keresztmetszete, amelyben a grandiózus „magkez-
deményektől" a könnyed bejátszásokon át (fogpaszta, Cola és egyéb reklám-
dalocskák) a lelket melenget ő  dallamokig és nótákig minden előfordul. 
Lévay otthonosan mozog a zenei stílusok világában. A komolyzenei, vala-
mint az avantgárd megoldások a legegységesebbek, legalábbis szakavatott 
szerzőről árulkodnak, kivitelezését, hangszerelését tekintve pedig az elekt-
ronikai csodáktól az ilmriedi filharmonikusokig sok érdekes megoldás, 
hangszer, effektus található a korongon. Hanghatásában és a felvételek 
minőségében elért eredményei alapján nevezhetnénk e kompaktlemez 
anyagát stúdió-etűdöknek hangkeverő  asztalra és magnetofonra. 

Kár, hogy tájainkon ezekben az id őkben igen nehéz hozzájutni, mert az 
Európai Közösség egyik tagállamában készült. Pedig több olyan névvel is 
találkozhatunk rajta, amelyet a szabadkaiak jól ismernek, mint például Kon-
gó Ibolyáéval vagy Barabás Zoltánéval, nem utolsósorban pedig Lévay 
Szilveszterével, aki pillanatnyilag Hollywoodban él és alkot. 
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AZ UTOLSÓ KÉZFOGÁS 
ALMÁSI GÁBOR (1911-1994) 

1994. november 26-án délel őtt találkoztam utoljára Almási Gáborral, hogy 
még egyszer és utoljára megszorítsam a kezét. Bágyadt, alkotómunkában 
elfáradt jobb keze még meleg volt, nem reszketett, mint egyébként a Parkin-
son-kórtól, nyugodtan simult meggyötört testéhez. Mélyen és gyorsan, de 
szabályos ütemben lélegzett, és talán megvalósult vagy soha meg nem 
valósított terveiről álmodta utolsó álmát... A legutolsót. Mert huszonnégy 
órával később, november 27-én délelőtt tíz órakor elszállt bel őle a lélek. 

Álmási Gábor meghalt. Nyolcvanhárom éves korában végleg elhagyta 
ezt a világot. Hosszú pályafutása során sok szoborral gazdagította azt a 
környezetet, mely — az utóbbi egy-két évtized kivételével — kevés ér-
deklődést és megértést mutatott a szobrászm űvészet iránt. Nem véletlenül 
adta az 1981-ben megjelent önéletrajzának a Szobortalan égaljról jöttem címet, 
melynek akaratlanul is elmarasztaló és kissé panaszos a kicsengése. Emberi 
mivoltában szerény és a magánélet kihívásaira visszahúzódó lelkület ű  
egyéniség volt, alkotóképességeinek kibontakozásáért, m űvészi hitvallásá-
ért azonban bátran és kitartóan küzdött, míg fizikai és szellemi adottságai 
lehetővé tették. Így j ött létre az a hatalmas opus, melynek értékét csak ezután 
tudjuk majd felbecsülni, s aminek e sorok írója annak idején egy Almási-ki-
állításról írott beszámolójának Beethoventól a szárnyakig, első  olvasásra kissé 
érthetetlennek látszó címet adta, és nem az életm űvére, hanem a városi 
múzeumban rendezett retrospektív kiállításának anyagára vonatkozott. 
Mert a Beethoven előtt Almási fát faragott stílbútorok díszítésére, és nem is 
akármilyen szinten. Megszületett már a Mefisztó, a Liszt-portré és még számos 
elkallódott alkotás. A Népkörben 1938-ban rendezett kiállításon megjelent 
a Gorkij-mellszobor, a Gyermekfej és csak ezután keletkezett a Beethoven-portré, 
amit a feltűnést keltett Ady-fej követett. A háborús évek csaknem teljes 
passzivitása után nagy lendülettel vetette magát a munkába, és aktívan részt 
vállalt Hangya András esti rajztanfolyamának szervezésében. Még az 1948. 
évet megelőzően, amikor is városi és köztársasági ösztöndíjjal a belgrádi 
Képzőművészeti Akadémiára távozott, kiváló alkotások egész sorát hozta 
létre, melyek közül különösen a zeneiskola számárá készített Musszorgszkij-, 
Liszt- és más mellszobrok, valamint a farönkb ől kifaragott Tuskó emelkednek 
ki. A Tuskót egyébként a modern vajdasági szobrászat egyik kiváló úttör ő  
munkájának tartják egyes művészettörténészek. 

Almási Gábor nem csupán kiváló portrékészítő  mester, ahogyan azt 
sokan gondolják. Igaz, ha az érett m űvész olyan alkotásait sorakoztatjuk fel, 
mint például a barokkos Savoyai Jenő, a lelket sugárzó Oláh Sándor-portré, a 
jól sikerült Garay Béla- és a Lévay Endre-mellszobor, úgy tűnhet, hogy a fenti 
megállapítás helytálló. De ha végigtekintünk spirális korszakának, f őleg 
fába faragott figuráin, a nagyszerű  Vitorlán és a Szárnyakon, mely egy kor-
szerű  sorozat legmagasabb mércével mérhető  befejező  alkotása, utána pedig 
megcsodáljuk a kisméret ű  terrakották, els ősorban a Kofák sorozát eredeti 
humort árasztó báját, és nem feledkezünk meg jó néhány „klasszikus" akt- 
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jának sikeres plasztikai megoldásáról — akkor Almási Gábort egy széles 
skálájú életmű  megteremtőjének tekinthetjük 

Szabadka terein mindössze három m űve: Csáth Géza, Kosztolányi 
Dezső  és nemrég óta Lifka Sándor bronzba öntött mellszobra áll, de a Városi 
Múzeumban, a zenedében, iskolákban és intézményekben, magánszemé-
lyeknél nagy számú munkája hirdeti, hogy élt Szabadkán egy szobrász, aki 
ugyan Tóthfaluban született 1911. június 13-án, Oláhval együtt mégis a 
város leghűségesebb alkotója volt. Egy okkal több, hogy mély tisztelettel 
őrizzük a szerény, melegszív ű  ember és a kiváló művész emlékét. 

GAJDOS TIBOR 
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REHÁK LÁSZLÓ EMLÉKÉRE (1922-1994) 

Mokrinban született 1922. május 21-én, és Szabadkán halt meg 1994. novem-
ber 10-én. Apai ágon régi értelmiségi családból származik, amelynek egyes 
tagjai jelentős szerepet játszottak Torontál vármegye életében. Anyja egy 
gazdag mokrini sváb család lánya volt. Egyéves korában apja ügyvédi irodát 
nyitott Kikindán. Érettségi után, apja kívánságára, a szabadkai jogi karra 
iratkozott 1940-ben. A szerbül gyengén beszél ő, gátlásokkal küzdő  gyereket 
sokat gúnyolták társai és tanárai — a cserkészetben és a munkásmožgalomban 
azonban emberszámba vették: testvérként éltek itt együtt a szerb pópa, a 
zsidó rabbi fia, az urak és a parasztok gyermekei. Diákkorában kétszer le is 
tartóztatták kommunista szervezkedés gyanújával. Apja azzal hozta ki a 
börtönből, hogy a katolikus egyház jogtanácsosának vallásosan nevelt fia 
nem lehet kommunista. 1941-ben ugyancsak az apja menekítette őt Szegeden 
át Budapestre, ahol 1944 októberéig a gépészmérnöki kar hallgatójakénk élt. 
Az oroszok bejövetele után Baranyán át 1945-ben jött vissza Kikindára. 

Ettől kezdve kommunista magyar káderként tagja lett annak a csúcsnak, 
amely a vajdasági magyar szellemi életet irányította. Fényesen ível ő  karrier-
jét jelzi, hogy 1948-ban, huszonhat évesen, a Magyar Szó f őszerkesztője, 
majd a Forum Kiadóház els ő  igazgatója, a Szerbiai Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottságának tagja lett. Egyetemi tanulmányait befejezve, kisebbségi 
témából doktorált, hogy aztán élete végéig a tudós szenvedélyével — a 
világnézeti, ideológiai és Jugoszlávia politikai rendszerével kapcsolatos 
problémák mellett — ezt a kérdést kutassa könyveiben és értekezéseiben (A 
kisebbségek Jugoszláviában,1967; Kisebbségt ől a nemzetiségig,1979; Politikai rend-
szerünk időszerű  kérdései, 1982; Világnézet, ideológia, tudományos megismerés, 
1983; Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában, 1988; Marxizmus és emberi 
szabadság, 1989). 

A népe sorsáért aggódó Rehák Lászlót nacionalistává nyilvánították, 
kiszorult a csúcsból, egyetemi tanárként és a Látünk f őszerkesztőjeként 
azonban tovább dolgozhatott. Nyugdíjba vonulása után a kisebbségi érdek-
védelmi és tudományos szervezetekben kívánta szolgálni a magyarság 
ügyét (VMDK, VHDSZ, VMSZ, Magyarságkutató Tudományos Társaság). 

Élete utolsó két esztendejében mindinkább a vallásos hitben kereste'a 
megnyugvást és a maradandó értékeket: Pál apostol levelei, a keresztény 
etika és szociológia kötetei mindennapos olvasmányai voltak. Amikor no-
vember 6-án az Illyés Alapítvány vajdasági alkuratóriumának összejövete-
léről Újvidékről Szabadkára érkezett, els ő  útja nem haza, hanem a templom-
ba vezetett, hogy összeszedetten imádkozva részt vegyen a vasárnap esti 
misén. Csütörökön hajnalban aztán végleg megtért Teremtő  urához. 

A hívő  ember Claudellel vallja, hogy Isten Rehák László életében is 
„egyenesen írt görbe vonalakon". Kortársai pedig tanúskodnak arról, hogy 
Rehák László személyében olyan önzetlen embert veszített a vajdasági 
magyarság, akinek a kezében a hatalom is csak eszköz volt arra, hogy — Pál 
apostolt idézve — „alkalmas és alkalmatlan módon" szolgálja kisebbségi 
sorban élő  népét. 

HEGEDŰS ANTAL 
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AZ ÖRÖK KÍSÉRLETEZŐ  
(BÚCSÚ SLAVKO MATKOVIĆTÓL 1948-1994) 

Rövid, súlyos betegség után 1994. 
november 2-án a szabadkai kórház-
ban elhunyt Slavko Matkovi ć  író és 
képzőművész. 

Szabadkán született 1948. má-
jus 15-én. Iskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte. A kereske-
delmi középiskola befejezése után 
rendkívüli hallgatóként a Tanár-
képző  Főiskolán szerzett diplomát. 

Negyvenen túl is az örök ifjú és 
lázadó, kísérletez ő  kedvű  művész-
ként fog élni a szabadkai írótársak, 
olvasók, művészetbarátok körében, 
s úgy, mint Szabadka szerelmese, a 
régi családi fotók, történetek búvá-
ra, a titokzatos hangulatok, törté-
netek kiapadhatatlan mesél ője. 

Első  könyve Szalma László grafikussal és fest őművésszel közös vállal-
kozásban készült és a vizuális költészet lehet őségeit próbálta tágítani. A 
képzőművészeti életünkben rendhagyó kezdeményezésnek volt egyik moz-
gatója. A Bosch +Bosch csoport alapító tagja, amelynek éppen ebben az 
évben volt negyed évszázados jubileuma, s csöndesen megfeledkeztünk 
róla. Bejárta egész Vajdasáot, míg szervezte ezt a csoportot, s utazásai, 
beszélgetései, élményei nyomán született meg els ő  önálló verseskönyve, a 
Cvetovi saznanja (A megismerés virágai). Habár nem volt híve a konkrét 
költészetnek, megpróbálta sajátos stílusának kialakításában hasznosítani, 
vagyis az utca, a mindennapok nyelvét belevinni írásaiba, s egyúttal a 
fogyasztói mentalitást bírálni, mert azt vallotta, hogy nem jó sem az életben, 
a művészetben pedig végképp, ha elvesznek az igazi értékek. A Mi smo mali 
šašavi potrošači (Mi együgyü kis fogyasztók vagyunk) cím ű  könyvét, mint a 
legtöbbet, az Osvit jelentette meg, de a Minerva és az újvidéki Matica srpska 
is kiadta egy-egy művét; ez utóbbit, a Fotobiogra fija címűt Bodrogvári Ferenc-
díjjal jutalmazták, képz őművészeti munkásságával pedig 1985-ben kiérde-
melte a Nagyapáti Kukac Péter-díjat. 

Tőle hallottuk először Szabadkán, hogy mi is az a küldemény-m űvészet. 
Összeköttetésben állt a nagyvilággal, Japántól kezdve a Föld más országré-
szeiben élőkkel, akik ezt a művészetet művelték. Kísérletezett szalagszöve-
gekkel is, — egyszóval multimédiális személyiség volt, ami nem zárta ki, hogy 
állandó munkahelyén, a szabadkai Városi Könyvtárban ne kutasson a hely-
történeti gyűjteményben, amelynek a vezető  könyvtárosa volt, s többek 
között társszerz ője a centenáriumi könyvtártörténeti kiadványnak. 

GUBÁS ÁGOTA 
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OLVASÓNAPLÓ  

TÁVLATOS ÉLETBÖLCSELET 

CSOÓRI SÁNDOR: Tenger és diólevél 1-11. 
Püski, Budapest, 1994. 

Jóllehet Csoóri Sándor költőként is egyike a legjelentősebbeknek a magyar irodalom 
utóbbi néhány évtizedében, századunk legkiemelked őbb alkotóinak sorába esszéírói 
tevékenységével lépett. Azzal, hogy a magyar kultúra legnagyobb szellemeinek 
segítségével igyekezett kiutat találni abból a gazdasági, erkölcsi és szellemi nyomo-
rúságból, amibe a múlt századi, osztrákokkal való kiegyezés, majd pedig az els ő  
világháború s az azt követ ő  trianoni döntés taszította a magyarságot. 

Noha nemritkán sommásan (nép)nemzeti gondolkodónak szokás min ősíteni 
Csoórit, óhatatlanul hozzá kell ehhez tenni, hogy írónknál erkölcsi alapokon áll ez a 
ma már sokszor ódivatúnak, sőt egyenesen károsnak tetsző  irányzat. A hatvanas 
évektől születő  Csoóri-esszék oly módon dokumentumai az önkeresésnek, önérvé-
nyesítésnek, hogy közben egyre inkább feladatukra, közegükre találnak: a társada-
lom és a népszolgálat eszközeivé válnak. A korábbi, 1956-ban végleg kihunyt naiv 
hitet a beérésnek, a zaklatott keresésnek az évei követik, miközben az író rájön: kiknek 
a szellemi örököse s mi az a Kádár-rezsimben, amivel legfeljebb csak átmenetileg 
szabad kompromisszumot kötni. Ez már tehát a látszat és valóság megkülönbözteté-
sének időszaka. A látszat: a civilizáció vívmányainak térhódítása a szocializmusban, 
a gazdaság ésszerűsödése, a munkanélküliség felszámolása, a művelődés feltételei-
nek biztosítása. A lényeg: az idegen nagyhatalom totalitarizmusa általi ellen őrzött-
ség, az anyagelvűség eluralkodása a kötelező  ideológia által, az erkölcsi és kulturális 
züllés, a népesedés csökkenése. 

Nemhiába vállalta Csoóri Ady, Illyés és Németh László mellett Kosztolányit is a 
mesterének, kezdetben csak közvetve politizált s a nyelvi tökély keresésében és a 
hagyományvédelemben élte ki magát. Nem a népet vagy a nemzetet abszolutizálta, 
hanem azokat, akik példamutatóan kutatták fel e civilizáció alatti rétegekben az 
időtlen — nemzetközi mércék szerint is kétségbevonhatatlan — értékeket. Nem kell feltét-
lenül Afrikába mennünk, ha az izmusokat követve egzotikumra vagy új látásmódra 
áhítozunk, népköltészetünk ugyanis bővelkedik a még felfedezetlen sajátságokban. 
Csoóri — írásművészetének tanúsága szerint — nem els ősorban ideológusa, hanem mun-
kása, példamutatója volt ennek a magyarság egészét szemhatárában tartó irányzatnak 
Bizonyítékként a legnagyobbakhoz mérhető, népnyelvi megalapozottságú kifejezéskul-
túrájára hivatkozhatom, amely meghatározó sajátsága esszéinek 

A gyakorlatból persze elmélet is született, hogy egy szélesebb kör ű  mozgalmat 
alapozzon meg. A népviselet és a táncház újabb kori kultusza els ősorban az ő  nevéhez 
fűződik Számára ugyanis a magyarság fogalma magával a teljességgel volt azonos: 
a városban elszürkült nyelv, a hivatalos baloldaliság álkulturális illemtana a nemzeti 
jegyek fokozatos irtása által — akaratlanul is — hosszú távon magának az embernek a 
megsemmisítését vonta maga után. Hiteles és távlatos élet nincs a népi és nemzeti 
értékeknek az előítéletektől független felkarolása nélkül — ez a premisszája esszéis-
tánk gondolkodásának Más szóval: az ő  művelődési kiindulópontja a legtisztább 
forrásoknál van, minta Bartóké, a Kodályé, a József Attiláé vagy az Illyésé. Az ifjúság 
szubkulturális elnyugatiasodása idején aligha vonható kétségbe a táncház és a 
népzene fontossága, hiszen ez a nemzeti gyökerek tudatosításán túl a testi-lelki 
egészséget is szolgálja. 
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Moralista íróval van tehát dolgunk. Ez Csoóri írásaiban gyakran egészen köz 
vetlenül is tükröződik. Mély nyomot hagynak benne kritikusai nem mindig jóindu 
latú szavai. Sokat töpreng amiatt, mert nincsenek világirodalmi rangú, sz űkebl 
értelemben vett irodalmi alkotásai. Az irigységnek azonban nem enged, úgyhog3 
nála szebb szavakkal aligha illette valaki Nagy László és Juhász Ferenc egyes m űveit 
Igaz, ily módon az utóbbi alaktalanul hömpölygő  látomás-özönének bírálatára i 
jogot szerez. E minősítéseit olvasva juthat eszünkbe a közhely: a legnagyobb írói 
(hacsak nem elfogultak) a legnagyobb kritikusok is egyben. 

Nem egyszerűen önlegyőzés vagy mazochizmus ez Csoóri Sándor részér ől 
hanem kötelesség. Az az író, aki sem önmagában, sem pedig a m űvében nem tud 
létezni, az ennél nagyobbat választ közegül: a nemzetet. A nemzettel azonosul ć  
számára létérdek a nemzetet éltet ő  értékek felkarolása. Nem udvariasság, nem sze-
rénység, hanem hivatás. Ha nem is mondhatjuk ki nyíltán, amit gondolunk, ha 
mozgásunkban részben korlátozottak vagyunk is, ha napról napra hazugságokkal 
mérgeznek is bennünket, ha az idegenek által meghúzott határainkon innen és túl 
fogyunk is, ha külső  és belső  okok miatt a gerinctelenség lett egyre inkább a M 
tulajdonságunk, — azért még mindig léteznek nagy kivételek, amelyek a hitelesebb 
élet választására ösztönözhetik a gyarló többséget, az er őpazarló ingadozókat. Ez a 
felismerés határozta meg, kiket és hogyan méltat Csoóri Sándor 

Ha a nemzetvédelmi törekvést erkölcs hitelesíti, akkor az elkötelezettség kultu-
rális tartalmú. Gondolkodónk, a nacionalistákkal ellentétben, nem dicséri, hanem 
kárhoztatja nemzete jelenét. Alig vannak már nagy egyéniségek — mondja. Az írókból 
is kiveszett a tartás. A két háború közötti két évtized összehasonlíthatatlanul több 
nagy nevet és művet adott, mint a szocializmus jóval hosszabb és az alkotás szem-
pontjából állítólag sokkal kedvezőbb időszaka — veti papírra többször is az elidegene-
dett, passzív értelmiségi magatartást célzó kritikáját. Annyira kínozza a lelkiismerete, 
annyira bosszantja kortársainak alkotói meddősége, hogy nem törődik vele, ha 
kíméletlen megállapításaival ellenségeket is szerez magának. F őleg azok körében, 
akik — a Kánaánban érezvén magukat — tisztán esztétikai kritériumok szerint mérik 
az írói teljesítményeket. Esetleg azok között a fiatalabbak között is, akiknek életérzése 
és poétikája már idegenkedik az emberi lényegb ől ma már keveset tartalmazó nem-
zeteszménytől vagy az eleve medd őnek érzett, politikával is összefügg ő  küzdelemtől. 

Csoóritól, mint közép-kelet-európai írótól, természetesen távol áll az a fajta 
műközpontúság, amely a nyugat-európai irodalmi centrumok mintájára — kakukkfi-
ókaként, üvegházi termékként — a szocialista Kelet-Európa m űvelődési központjai-
ban kirakatszerűen honosíttatott meg. Ez azonban nem azt jelenti, mintha az ő  
koncepciója mereven avantgárdellenes lenne. Az izmusokban a dilettantizmusra, 
illetve epigonizmusra valló személytelenséget tartja elvetend őnek Ha avantgárdel-
lenes lenne, nem becsülné meg Kassák Lajos életművét s nem hivatkozna néhány-
szor a német expresszionisták kiemelkedő  egyéniségére, Gottfried Bennre. Vagy nem 
keresne többször is támpontot Martin Heidegger gondolatvilágában. Valójában T. S. 
Eliot és mások személytelenség-elméletével is ki tud egyezni, hiszen ő  nem azt állítja, 
hogy a műnek az alkotó közvetlen tapasztalatairól, érzelemvilágáról kell beszélnie, 
hanem pusztán ahhoz az állításához ragaszkodik, amely szerint az alkotás szókapcso-
latai, formajegyei, témakezelése, erkölcsi hangsúlya felismerhet ő  írói attitűdről, írás-
tudói elkötelezettségről tanúskodnak. 

Csoóri felfogásában az írói eredetiségnek f őleg a humanista szenvedély az 
előfeltétele. Paul Eluard-ra utal, mikor úgy véli: az igazságért folytatott, személyi 
elfogultságokon felülemelked ő  küzdelem tárja fel a lélek mélységeit a rendhagyó, de 
értelmezhető  szókapcsolatok, szerkezetek formájában. A közöny cinizmust, ez vi-
szont élősdi jellegű  alkotó öncélúságot szül. A jó értelemben vett hasznosság tehát 
az, amit írónk nem csupán paraszti ősei örökségeként hozott magával, hanem amit 
nagy elődei törekvéseinek lényegeként is felfedezhetett. A m űalkotás ebben a poéti-
kai felfogásban az általa el őidézett katarzis által válik emberformálóvá, társada- 
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3mjavítóvá. Csoóri olyan következetes (egyéni) az arisztotelészi tétel értelmezésé-
►en, hogy az erkölcsi megtisztulást, az igazság élményszer ű  felmutatását még egyik-
násik Illyés-drámával kapcsolatban is vitatja.  

Aki írás közben elsősorban a társadalmi lelkiismeretére hallgat, az a hétközna-
xokban is érvényt szeretne szerezni igazának S őt, elsősorban ott, hiszen ha inkább  
~z 

 
ihletére figyel, akkor is az élet megváltoztatásának reményében ragad tollat.  

:soórit szellemi őseinek a példája is a dolgozószoba elhagyására ösztönözte: Bartók 
s Móricz országjárása az ő  számára a közép-európai alkotó értelmiséginek az utódo-
sat is kötelező  mítoszát teremtette meg. A magyar vidék szellemi meghódítása, az 
ztódállamok magyarságának a sorsával való ismerkedés a nyolcvanas években egyre 
nkább az értük való cselekvés programjává alakult. A korábban többnyire mélyben 
akozó lassan felszínre került s mindenekel őtt önmagával került konfliktusba. Mert 
míg a minden tekintetben pusztuló magyarság sorsát diagnosztáló szociográfus a 
temzet egységesítésének szükségességét igyekezett tudatosítani, addig az általa 
ámogatott párt egyre inkább a részérdekek képviseletévé alakult, retorikai kérdés-
cént kezelve a Csoóri által szorgalmazott összmagyar kulturális programot. 

Az utóbbi néhány év írásainak tanúsága szerint írónk növekv ő  szorongással 
vette tudomásul az általa képviselt eszméknek a krízisét, egyre valószín űbb veresé-
;ét. Különben sem voltak illúziói, hiszen többször is hangsúlyozta, hogy az általa 
-tirdetett nemzeti összefogás, a trianoni határok légiesítése és a magyarságnak ezáltal 
megvalósítható művelődése, polifóniája, pluralizmusa (öt-, illetve már többágú sípja) 
Közelebb áll az utópiához, mint az elérhet ő  valósághoz. Mégis fontosabbnak tartotta 
rz élőszóval, az alapítványi támogatásokkal, a szponzorok felkutatásával folytatott 
Küzdelmet a csöndes alkotói vívódásoknál, a jelen és a jöv ő  elitjéhez szóló rejtjeles 
üzeneteknél. Abban igyekezett ugyanis bízni, hogy a saját elnyomói és az idegen 
Fennhatóság alól felszabadult magyarság energiája f őleg erkölcsi erőként minifesztá-
lódik, aminek következtében inkább m űvelődési érdekszövetséget, mint politikai 
pártot képviselhet. A kommunista éra azonban sokkal mélyebben elválasztotta egy-
mástól az élet anyagi és szellemi szféráját ahhoz, hogy a megváltozott körülmények 
között elegendő  erkölcsi és szellemi erő  lett volna a szabadság hirtelen túl nagynak 
mutatkozó térségeinek betöltéséhez. 

A konfliktusok nem csupán a civilizációs és a kulturális érdek közötti megoszlás-
ból, a piacközpontúság és a szellemi érdekvédelem ellentmondásaiból adódtak Maga 
a kultúra is ellentmondásos fogalommá lett a rendszerváltást követ ő  négy évben. Itt 
is a gyakorlatiasság minimalizmusa és az empátia maximalizmusa osztotta meg a 
követőket. Csoóri, a néhány milliónyi, kisebbségben él ő  magyarság egyik legjobb 
ismerőjeként, csak az együttérzésre, segít ő  szándékra hallgathatott, amikor — minden 
időkre vonatkozó érvénnyel — azt állította: nemzettársai bármely környez ő  országban 
csak magyarokként maradhattak emberek, hiszen a hetven év óta uralkodó hazug 
ideológiák diktálta asszimiláció csupán színtelen, kulturálisan érdektelen s egyébként 
is kizsákmányolt tömeget eredményez. A sorsiróniája, hogy mivel Csoóri m űvelődés-
filozófiájának az uralkodó pártok akartak (anyagi segítség formájában) érvényt sze-
rezni, a vajdasági magyar kultúra az elmúlt négy évben nem részesülhetett je-
lentősebb támogatásban. (A politikailag teljesen független szabadkai Üzenet folyói-
rat, amely a körülményekhez képest például széles olvasótáborral rendelkezik, nem-
hogy pénzt, de még dicséretet sem igen kapott az anyagországtól, holott, amennyire 
tehette, fölülmúlni igyekezett mind a bolsevizmust, mind pedig az esztétizmust. 
Ugyanez mondható el a Szabad Líceum rendezvénysorozatról is.) 

A párttá merevedett rugalmas mozgalomnak ez a bels ő  ellentmondása abból 
ered, hogy egészen más egyfelől élő  példák által kínálni, vonzóvá és választhatóvá 
tenni a közös művelődési hagyományokra épülő  nemzeti egységnek a programját, 
másfelől pedig a hatalmi pozíciókból egyetlen lehetőségként ráerőszakolni az ily 
módon egyre szaporodó ellenzékre. A pártdiktatúra és a szellemi szupremácia fordí-
tott arányban varurak egymással. A nemzeti kultúra csupán pozitív példák által lehet 
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azonos önmagával, csupán így teremtheti meg az azonos nyelvet beszél őknek a 
viszonylagos egységét. A hatalmat így vagy úgy mindig támadják, s ha az kulturális 
érdekvédelmet képvisel, akkor sztoikusan megelégszik az észérvekkel, a bizo-
nyítékokkal, s a kritika mellett az önkritikával. Nos, Csoóri azon kevesek közé tarto-
zott, akik idejekorán kezdték el az önvizsgálatot, látva, hogy az általa hirdetett 
nemzeti eszmény, ahelyett, hogy közerkölccsé válna, az anyagi és hatalmi tülekedés 
fedőnevévé züllik. 

Időnként a napi politikai harc heve őt is magával ragadta, hiszen az általa 
támogatott érdekszövetségben nem mindig vált el világosan a konkoly a búzától, s a 
magyarság anyagi és szellemi felemelkedése a terhes évszázadok és a súlyos évtize-
dek után mindennél fontosabbnak látszott. Olyannyira, hogy a szenvedélyes viták-
ban a nemzeti egy-egy pillanatra elszakadhatott az emberit ől s megelőzhette azt. De 
csupán látszólag. Csoóri Sándor publicisztikája ugyanis az utóbbi években még 
nagyobb fontosságot tulajdonít az etikának, mint akkor, amikor a min őség forradalma 
megvalósíthatónak látszott. Mert amikor már egyértelm űen kiderült, hogy az esz-
ménytől elsősorban önhibája miatt távolodik a magyarság, akkora szigor mindenek-
előtt nem a civilizáció üzletemberei ellen irányul, hanem azok ellen, akik közönyük, 
tehetetlenségük által lehetetlenné teszik a legjobbak erényeinek életre keltését s az 
új értékek teremtését. 

Csoóri tehát éles bírálattal illeti a magyar értelmiséget s az azt négy évig képvisel ő  
pártot, amely alig valósított meg valamit az el őtte feltárulkozó nagy lehet őségekből. 
Noha sohasem volt irányelve a magyar kulturális fölény s ami ebb ől következik (saját 
nemzetét, a sajátos történelmi hagyományokból ered ően, csak „valamicskével" látja 
magasabb szinten az utódállamok uralkodó nemzeteinél), abban a megokosodásban 
bízott, amelyet a szenvedések préselnek ki az emberb ől, illetve a nagyobb közös-
ségből. Arra a tanulságra számított, ami a váratlanul föltárulkozó szabadság által 
egyszeriben alkalmazhatóvá válik. Az értelmiség s az emberek nagy többsége azon-
ban nem vetette el a pótmegoldásokat s az égb ől aláhullott nagy lehetőségek köze-
pette legfeljebb kisebb-nagyobb csoportokban vélte megtalálni önmagát. Önazonos-
ságának kialakításakor a nemzeti s ezen keresztül az egyetemes emberi nem játszott 
központi szerepet. Nem ismerte fel, hogy erkölcsi önkritikával vállalt magyarsága 
által nem csupán tizenötmillió ember teljesedik ki, hanem az egész Európa is gazda-
gabbá válik 

A demokrácia nőtt, a zűrzavar fokozódott, most már maga a valóság dokumen-
tálja a nemzeti önismeretet. A cél az eddigieknél is nagyobb feladatokat ró ránk — 
hirdeti Csoóri. Emberölő  harci eszközünk nincs, de ha lenne, akkor sem szabadna 
használnunk. A történelmi tapasztalat érvényesebb, mint bármikor: a magyarság 
csupán jellembeli kiválósága által győzheti le külső  és belső  megnyomorítóit, csak 
erkölcsi magatartása, alkotó tevékenysége által szerezhet érvényt Európához való 
tartozásának, kiemelked ő  egyéniségei törekvéseinek 

Csoóri még évekkel ezelőtt a párbeszédnek és az időnek a fontosságát emelte ki. 
Az értelmes dialógus helyett azonban a veszekedés került el őtérbe, s az embereknek 
a növekvő  (valóságos és képzelt) nyomora az id őt is szűkre szabta. A fékevesztett 
önzés az anarchiát teljesítette ki. Ez az értelmiség számára is a végveszély tudatának 
eluralkodását jelenti. Az önfegyelem és az összetartás most már talán az életösztönben 
is meggyökeresedik Nemcsak a maximum vágya, hanem a minimum reménye is erre 
figyelmezteti az embereket. Csoóri és a hozzá hasonlóan gondolkodók már csupán 
ebben a tudatosuló biológiai érdekben bízhatnak 

Ez olvasható ki a két vaskos kötetből, amely Csoóri Sándor hatvanas évek elejétől 
írt értekezéseinek nagy többségét gy űjti egybe, Szakolczay Lajos szerkesztői köz-
reműködésével. Miként láthattuk: az utóbbi évek irodalmi termésében tartalmilag is 
monumentális ez a gyűjtemény. 

VAJDA GÁBOR 
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HÁZZAL ELÁTKOZVA 

Kánaáni történetek. Önéletrajzok, vallomások 
Közreadja Németh István. 
Forum, Újvidék, 1994. 

Mindig irigyeltem Störr kapitányt, aki a 
szabad vándorok könnyedségével uta-
zik —poggyász nélkül —, mert idegen vá-
rosokban is otthonosan jár-kel, s szerzi 
be, vásárolja meg a mindennapok szük-
ségcikkeit. Megrendülve olvastam Füst 
Milán regényét, mert égtelen b őröndje-
inkre gondoltam, amelyekkel nagy rit-
kán útra keltünk, mert akkoriban még 
nem voltunk a világ ellenségei, s ha tel-
lett volna rá, akár el is utazhattunk volna 
a világ nagybetűs, köznévként is hang-
súlyosan ejtett Városaiba. Pénz kérdése 
az egész — mondhatná erre valaki —, hisz 
akinek' nincs rávalója, magával viszi 
mindazt, amire az úton esetleg rászorul-
hat. Mégsem így van ez teljesen. Utazó-
táskáinkba ugyanis egészen szükségte-
len dolgokat is becsempésztüpk, „még 
ezt is, még azt is, hátha" — mondogattuk 
magunk előtt is restelkedve, s közben 
jelképesen bepakoltuk bőröndjeinkbe az 
otthhonunk. Mert mi — mondta Tamási 
Áron — azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne. Közben 
mennyivel jobb lenne, ha mindenhol 
otthon lehetnénk! 

„Maga persze nem tudja, mi az: Tu-
rán, Ázsia, őshaza? Maga nem érti azt, 
mert maga mindenütt otthon van, de mi 
már ezer esztendő  óta itt kínlódunk, har-
colunk és idegenek vagyunk... idege-
nek vagyunk, Adolf! Maga nem érti, mi 
az, mikor az emberben felszakad a vágy, 
az a vad, végtelen, hatalmas vágy: vissza 
az ősi, gyermeki, a testvéri boldogságba! 
A fajtám, az agyonrugdosott fajtám fáj-
dalma bőg most itt a lelkemben, Adolf. 
Maga ezt nem érti..." — írja Szenteleky 
Kornél, a helyi színek elméletének meg-
alkotója 1928-ban Kis kávéház című, a ke-
let-európai kisebbségi sors keserűségé-
vel átitatott novellájában, ráérezve az it-
teni ember otthon, ház iránti mérhetet-
len vágyának okára. Örök űzöttségében 
a ház, a saját otthon biztosítja számára a  

megmaradás egyik lehetséges módját; 
ha elveszíti, földönfutóvá lesz. „Az or-
szágúton leültünk, és sírtunk mind a 
ketten" — fogalmazza meg az otthonta-
lanság érzésének keservét a Kánaáni tör-
ténetek egyik önéletrajzírója, Vass István. 
Merthogy e páratlan kötet öt mélysége-
sen őszinte szövegének is ez a tanulsága: 
a házépítésre, az otthonteremtésre rá-
megyaz itteni emberegész élete... „Hama-
rosan úgy eladósodtunk, hogy el kellett 
adnunk a házat, amit sok nélkülözés árán 
vettünk, a házat, amire mindig vágytunk, 
amit örökké emlegettünk, hogy majd csak 
lesz egyszer nekünk is, lesz saját hajlé-
kunk, ahová hazamegyünk" —olvashatjuk 
a már idézett szerzző  Mire kitelt az esztendő  
című  írásában. 

A Kánaáni történetek öt olyan szöve-
get tartalmaz, melyben kisemberek, né-
hány elemit végzettek mondják el „éle-
tük történetét". Vass István (Mire kitelt az 
esztendő), Lajos Mihály (Elmondom küz-
delmes életem) és Bálint József (Kilábolni a 
nagy szegénységb ől) maga vetette papírra 
élete eseményeit, Morel András (Lapok 
egy kockás füzetb ől) és Dezső  Antal (Egy 
révbe jutás története) életrajzát viszont Né-
meth István rögzítette, adta közre, aki 
valamennyi szöveg gondozója és a 
könyv „megálmodója" is egyúttal. 

Megvallom, igen nagy fenntartá-
sokkal vettem kézbe a Kánaáni törté-
neteket, mert — szégyenszemre nem sejt-
ve meg a cím ironikus utalását — egy, a 
paraszti világot, a munkáséletet idealizá-
ló kiadványt vértara (mint amilyenek 
garmadával jelentek meg némely koráb-
bi évtized látszatjólétében), másrészt 
úgy véltem, 'hogy a fiatal olvasóközön-
ség, a modern és intellektuális élményre 
vágyó korosztály nem találhat benne ér-
deklődésére számottev ő  olvasmányt. A 
kellemes csalódást a kötet teljesség-
igényű  olvasása hozta meg, hiszen a val-
lomások töredékes vagy egyenkénti ol- 
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vasása - mint amilyen formában az újsá-
gok, a folyóiratok lapjain láttak napvilá-
got - nem vezethetett el a könyv egyete-
mes érvényű  üzenetéhez, ahhoz a jelen-
téstartalomhoz, amelyet az önéletrajz-
írók egymástól függetlenül, olykor évti-
zednyi időbeli eltéréssel fejeztek ki ön-
életrajzuk papírra vetése révén, s ame-
lyet nehezen lehét néhány sorban meg-
fogalmazni, de amelynek leegyszerűsí-
tett lényege az, hogy az itteni kisebbségi 
sorban élő  ember élete mennyire deter-
minált tőle független, külső  tényezők ál-
tal: hogy hol, hova, mikor született. A 
küzdelmes sorsú emberek élettörténete, 
anélkül, hogy ez szövegszerűen meg-
foglmazást nyerne, ítélet is arról a világ-
ról, térségről és társadalomról, amelyben 
éltek vagy élni kényszerültek 

„Ferenc Jóska alatt kisiskolás korom-
ban azt tanultuk, hogy ez ami szülőföl-
dünk, a Délvidék, tejjel-mézzel folyó Ká-
naán. Valóban azzá válhatott volna. De 
hol van? Oda jutottunk, hogy nincs mit 
enni!" - idézi Németh István a Kánaáni 
történetekhez fűzött előszavában egyik, a 
kötetben nem szereplő  riportalanyának 
sommás és címet adó véleményét a szá-
zadról, amelyben él, s amellyel - az író 
tanúsága szerint - egyid ős. Hadd idéz-
zem egy másik könyv idevágó részletét, 
amely azt bizonyítja, hogy mennyire it-
teni, mennyire pannon életérzés nyer 
megfogalmazást ezekben a sorokban, s 
hogy az életkortól és származástól füg-
getlen érzés: „E változatos szépség ű  or-
szágban minden együtt van, ami a szem-
nek kellemes: hegyvidék, folyamvöl-
gyek, zöld erdőkés silcmezők, kéktenger 
és igazi pálmafák, de az európai fejl ődés 
néhány évszázada hiányzik a magatartá-
sunkból, a beszédmodorunkból, a kör-
nyezet- és munkakultúránkból. A min-
dennapi életünkből." (Hornyik Miklós: 
Angol pázsit. Napló, Szabadka, 1991.) 

Cet belenyugvóan, néha lemondóan 
emlékező, de mindenképpen döbbenetes 
történetet olvashatunk hát a Kánaáni törté-
neteken arról, hogy hogyan válhatnak 
egy dús vidék lakói nincstelenné, még ak-
kor is, ha a „szegénységb ől való kilábolás" 
küzdelmével telik el az egész életük 

A mai fiatalabb korosztály számára 
ismeretlen, mára már elpusztult világ és 
életforma hősei elevenednek meg e tör-
ténetek által: az uradalmak, puszták, ta-
nyák népe. S a legmegkapóbb e sorstör-
ténetek előadásmódjában, hogy meg-
élőik és lejegyzőik őszinte és mély indu-
lattal mondanak bírálatot nemcsak a 
múltról, jelenről, hanem a családjukról, 
szüleikről, ismerőseikről és önmagukról 
is. Kimondatlanul is kisüt soraik, szavaik 
mögül a kis- és közemberrel szemben 
megnyilvánuló mindenkori igazságta-
lanság kiváltotta felháborodás, a vissza-
fojtott indulat, mert a kisbérest a „végte-
lenségig kihasználták", megalázták s szó 
szerint is megrugdosták, mert az örökös 
küszködés terhelte családban sem jutott 
részéül szeretet, mert a béres, cseléd, 
napszámos, munkás „nótája" a siessünk 
volt, része mégis csak a nincstelenség s a 
remény, hogy jobb lesz... „Sok mindent 
nélkülöztünk, mégis boldogok voltunk, 
éltetett bennünket a remény, hogy jobb 
lesz, még ha ebből a jóból kevesebbet is 
kaptunk, de a reményt sose adtuk fel" - 
hja Vass István. „És azután, évek múlva, 
a második világháború után kezd ődött a 
szerencsétlen kötelező  világ (...) Én pe-
dig, amikor a kötelező  megkezdődött, 
megaláztam magamat: a feleségemmel . 
együtt megkétszereződött szorgalom-
mal, takarékossággal és kitartással 
megőriztük hitünket, és kérem a jó Is-
tent, ezután se hagyjon el" - olvashatjuk 
Bálint József önéletrajzában. 

Amikor ezt a -„nincstelen” Kánaán-
ról szóló könyvet olvastam az olvasói be-
leélés és megértés különböz ő  reakciói-
val, s e lcsodálkoztam ezeknek a munká-
ban és tisztességben megöregedett em-
bereknek az őszinteségén és természetes 
beleérzőkészségén, ítélőképességén, s 
megdöbbentet, hogy milyen egy-. 
swrűen és mégis vádlóan tudnak nyilat- 
kozni mindarról, ami nem fér be az em-
beriesség kereteibe, akkor azt gondol-
tam, š gondolom most is, hogy remek 
kiadványa vajdasági magyar irodal-
munknak 

BENCE ERIKA 
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„AMIT MOST” 

f ÚDAL KÁLMÁN: Bakancs és fal 
Forum, Újvidék, 1994. 

tódal Kálmán a személytelen kifejezés-
mód ismert módszereivel él, amikor a ka-
mera „szemével" lát és elemi mondatokat 
Formál Bakancs és fal című  könyvének 
,darabjaiban". Ábrázoló, de helyesebb, 
ha azt mondjuk, leképez ő  módszerét je-
len valóságunk, a benne rejlő  negatív 
..lménylehetőségek hívták életre. „A be-
tonfal előtt, fehér sortban, reklámsza-
tyorral. Én voltam az, mi voltunk, még 
véletlenül sem. Rövidre vágott, csatakos 
haj, üres arc, lihegve. És az a rengeteg 
macska. A konténerek alatt, az ablaknyí-
lásokból, egy csapadékkal kevert olajfolt 
előtt, melyen szivárványosan visszatük-
röződött a közeli házfal neonreklámja" - 
olvashatjuk Amit most című  írásában a 
lehető  legteljesebb módon érzékelve a 
kamera távolságtartó suhanását a tár-
gyak és jelenségek felett. Idézett írásának 
címe ugyanis nemcsak tagolatlanságá-
val, hiányosságával hívja fel magára a 
figyelmet (ez a vonás egyébként szöveg-
formálásának konstans sajátossága), ha-
nem jelképességével is. Egy olyan prózai 
szöveg bevezető  eleme, melyben úgy s 
az tárul elénk, „amit most", ebben a vi-
lágban a közlőszándék befoghat. Irodal-
munk égisze alatt ugyanis legtöbbször a 
kamera veszi át az elbeszélő  szerepét, 
amikor a világbéli történések a vigaszta-
lan leromlás, az elbeszélhetetlenség felé 
ívelnek, s amely állapot az író szemszö-
géből az elnémulás veszélyét jelentheti. 
Klasszikus példája, „legdúsabb asztala" e 
mégis újszerű  magyar prózát eredmé-
nyező  jelenségnek Mészöly Miklós Film 
című  regénye. Éppoly botrányos korsza-
kában teremtődött a magyar történelem-
nek, mint amilyen kegyetlen időszakot 
élünk mi mostanság. 

A műteremtés jelképes kameráját 
mozgató, szemlélődő  alkotó s az általa 
befogott dolgok, történések között átha-
tolhatatlan válaszfal húzódik; a jelensé-
gek körülötte, vele, de nem „benne", 
nem résztvevő  szándékával zajlanak 

Ugyanilyen határvonal húzódik az író és 
az olvasó között is. Nem a mű  tartalmi 
többsíkúságával, többértelműségével, 
nem annyira esztétikai megformáltságá-
val, hanem a megbotránkoztatás erejé-
vel, a leírás végsőkig menő  pontosságá-
val, a részletező  felsorolás módszerével 
hat olvasój ára. Nem élményt szerez: ar-
cul csap. Nem a dolgok története, de lé-
nyege látszik fontosnak számára. 

Egy életellenes, örömgyilkos, ke-
gyetlen világ képeit vetíti elénk Jódal 
Kálmán a kisprózai szövegeiben és a 
hangjátékaiban egyaránt. Az Orwell be-
mutatta társadalom minden lehetséges 
szörnyű  helyszíne megjelenik benne a 
maga tartozékaival, jeleneteivel, csupa 
elviselhetetlen dologgal, fogalommal, ér-
zéssel és tapasztalattal. Ott a vallatószo-
ba, ahol „csizma tapos sz őkített haján" az 
embernek, a gyárcsarnok, ahol üres rek-
lámszövegek, egyéniségölő  propagan-
daszövegek uralják a teret, s ahol az em-
berek, a nemek közötti kapcsolat is köz-
helyszerűvé, sivárrá alacsonyodik: 
„Csak te", „Egyetlenem", „Kívánlak" -
visszhangzanak az elkopott, nem őszinte 
szavak az „Előre!"-féle plakátfeliratokkal 
alátámasztva. S természetesen megjele-
nik visszataszító helyszínként az utca is, 
amely így nem hétköznapi mivoltában, 
hanem az áldozattá válás porondjaként 
jelenik meg: „Sötét alakok lopakodnak a 
félhomályban. Feszültség uralja a kör-
nyéket. Lapulj a falhoz. Ki tudja, mi vár 
rád." (How good not to love) És: „Sziréna 
hasít a levegőbe. Villogó lámpás 
rendőrjárőr száguld el. Az autóparkoló 
melletti közös szeméttárolók körül ma-
dárraj vijjog. Autógumik sikoltanak fel 
az aszfalton, a többsávos műúton rendü-
letlenül húznak el a járművek" (Ő) Ilyen 
körülmények közepette az ember gon-
dolatai, érzései, megnyilatkozásai is a 
végsőkig leszűkítettek, elemiek és józan 
logikát nélkülözők. „A szerelem hűvö-
sebb a halálnál" - hangzik például Jódat 

939 



egyik „rövid hangjátékának" címe. 
Vagy: „Milyen szép... milyen különös... 
valami új, ismeretlen... én szeretném..." 
- fogalmaz efféle mondatokat egyik írá-
sának szereplője, amilyenekhez hason-
lót tucatszámra emelhetnénk ki, idézhet-
nénk e szövegekből. 

Nem véletlenül neveztem a Bakancs és 
falban napvilágot látott Jódal-írásokat szö-
vegeknek vagy egyszerűen csak prózának 
Műfaji jellemzőik ugyanis a kötet egyik leg-
érdekesebb és legbonyolultabb kérdéskö-
rét teremtik meg. „Ez történet Ez meseszö-
vés. Ez fordulatokban gazdag cselekmény-
sor Ez írásbeli dolgozat Ez élménybeszá-
moló. Ez többsl. cúság. Ez mélystruktúra. Ez 
vasárnapi krimi" - olvashatunk e műfaji 
többszínűségről a címadó novellában, 
amely azonban nemcsak a formai sajátossá-
gok összegzője, hanem az írói élményvilá-
got és szándékot is mintaként reprezentáló  

írás. Bakancs és fal - mindkettő  negatív 
jelképe jelen világunknak... 

Jódal Kálmán How good not to love 
című  kisprózájával szerepelt a fiatal próza-
írók antológiájában. Prózaírói fejlődését a 
közben eltelt négy év folyamán folyóirata-
ink révén, ott megjelent munkái által kö-
vethettük nyomon. Ezek főleg formai kí-
sérleteit tükrözik egy meglelt, döbbenes 
élményanyag mellett Első  kötete e kísérle-
teket összegezi, sorolja rendbe, s pálya-
kezdő  író lévén, a megmérettetés els ő  ko-
molyabb állomását is jelenti. Nem szeret-
nék jóslatokba bocsátkozni, de úgy vélem, 
az ő  esetében is lejátszódik hamarosan az a 
fiatal írókra jellemző  fordulat, amikor a for-
materemtő  érzékenységet felváltja a téma 
felvállalásának és kifejezésének szükségle-
te: az igazi novellateremtő  szándék, az el-
beszélés készsége. 

BENCE ERIKA 

EGY VILÁGKÉP TELJESSÉGE 

MARIJA ŠIMOKOVIĆ : Poljubac Gustava Klimta 
Prosveta, Beograd, 1993. 

Marija Šimoković  Gustav Klimt csókja című  
verskötete egyrészt válogatás a szerz ő  ko-
rábbi költészetéb ől, másrészt új verseket is 
tartalmaz. Kettős forrásból építkezik tehát a 
könyv, a régebbi és az újabb versek között 
azonban nincs nagyobb különbség sem a 
költői eljárásmódot tekintve, sem pedig vi-
lágérzésben. Marija Šimokovi ć  szabad ver-
seket ú  de a sorokat gyakran sajátos módon 
töri meg. Központozást nem használ, ámde 
nem azért, mert már jó ideje ez a divat Az 
interpunkció mellőzésének nála rendelte-
tése van. Helyenként lehetőséget ad ez a 
szöveg kettős értelmezésére, s igen gyakran 
arra is szolgál, amit a szavakkal való elj átsza-
dozásnak nevezhetnénk A hosszas felso-
rolásokban első  pillantásra sokszor nem is-
merhető  fel az értékrend, s ennek mint stí-
luseszköznek - amely nem annyira a költé-
szetben, mint inkább a prózában honoso-
dott meg-ugyanaz aszerepe, minta prózai 
szövegekben. Mivel versekről van szó, ta- 

lán nem volna helyénvaló tudatfolyam-
ról beszélni, ennek ellenére meg kell ál-
lapítanunk, hogy Marija Simoković  
költői eljárásmódja jócskán a prózából 
ismert tudatfolyamra emlékeztet 

S a költő  ebben végig következetes. Ha 
ehhez hozzátesszük még, hogy Marij a Šimo-
ković  gazdag szókeccsel rendelkezik, akkor ez 
puszta közhelynek hangzanék ha nem szol-
gálnánk  további magyarázattal Szerzőnk 
szókincse három forrásból táplálkozik Az 
egyik az, amely olvasmányaiból, irodalmi 
hagyományunkból merít Az elődök költői 
eredményeit képféleképpen használja fel: a 
régebbiektől egy-egy szót vesz át, s ezt az 
archaizmust teljesen új jelentéssel ruházza 
fel, akortársaktól pedig azt veszi kölcsön, ami 
különben is közös örökség. Éppen a korai 
elődökkel való ilyen kapcsolata utal költői 
nyelvPZPtériek másik forrására. Ugyanakkor 
a költőnő  nem idegenkedik a hétköznapi 
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nyelv fordulataitól sem, amikor annak van 
versbeli funkciója 

Marija Šimoković  költészetének ezek 
3Z elemei teszik azt az egységességet, ami-
nek alapján könyvéről több joggal beszél-
hetünk úgy, mint koherens egészr ől, mint 
em több jó vers két fedőlap közötti gyűj te-
ményérđl. Eközben szem előtt taxtj uk azt a 
tényt, hogy valóban nehéz még egy olyan 
költőt találni, akinek versei minőség dolgá-
ban ennyire kiegyensúlyozottak lenné-
nek, mint a Gustav Klimt csókja írójáé. A 
verskötet egységének másik alkotóeleme 
annak a világképnek a teljessége, amellyel 
ott találkozunk Marija Simokovi ć, noha 
költészetének kifejezetten egyéni jellegze-
tességei vannak, amellett, hogy minden-
kor megőrzi költői egyéniségét, része akar 
lenni egy tágabb közösségnek is. Nem tart 
attól, hogy elveszíti egyéni vonásait, ha 
beilleszkedik egy szélesebb kulturális és 
civilizációs közegbe. Megvan a maga vilá-
ga, ez pedig nem más, mint Közép-Euró-
pa. Ezt a térséget szereti, s büszkélkedik 
vele. Ennek a környezetnek az értékei az ő  
értékei is. Ha azt válságok érik, azokat nem 
egy „letűnt világ"-nak tulajdonítja - aho-
gyan Stefan Zweig mondaná, akinek neve 
egyáltalán nem véletlenül jutott most 
eszembe-, hanem a jelennek, s ama let űnt 
világ maradványait is éppen itt kutatja. Ez 
egy szilárd értékrend, amely anélkül, hogy 
bármiben is meginogna, átvészel minden 
változást és megpróbáltatást 

Marija Šimoković  verseiben van va-
lami a zweigi nosztalgiából. Költészeté-
nek ez kölcsönöz bizonyos melegséget, 
ami első  tekintetre ellentmondani látszik 
a fontos és kevésbé fontos adatok színleg 
egykedvű  felsorolásának verseiben. A 
meleg átérzés benyomását öregbiti az is, 
ahogyan a költőnő  azokról az emberekről 
beszél, akik már nincsenek közöttünk, s 
akik már csak emlékeinkben élnek S ezen 
a ponton merül fel egy olyan komoly me-
tafizikai problémna, amelynek megoldá-
sát a szerző  meg sem kísérli. A halált pusz-
ta tényként fogja fel, következésképp 
azok az emberek, akik elmentek, valójá-
ban velünk maradtak, csak éppen mi 
nem maradtunk ővelük Megemléke- 

zünk évfordulóikról, az utcák, amelye-
ket naponta rovunk, ha hivatalosan nem 
is az ő  nevüket viselik, minduntalan rájuk 
emlékeztetnek bennünket, ők- egyszerűen-
köztünk vannak Megmaradtak nekünk, csu-
pán az a kérdés, hogy ők elveszítettek-e ben-
nünk-t. Ez a lcissé fabicsaklott látásmód olyan 
provokatív kérdéseket vet fel, amelyek talán 
önikre válasz nélkül maradnak 

A hajdanvolt emberekkel kapcsolatos 
kérdések, némileg módosulva, a hajdanvolt 
világgal kapcsolatban is felmerülnek Egykor; 
amely csalcemlélaeinkben él, mint tudattarta-
lom -ami tudatunk tartalma - ugyanolyan 
értékekkel bírhat, mintha benne élő  kortársak 
volnánk Sőt, még nagyobbakkal is. A börbé-
nelmi adatok világában, akárcsak az emlélae-
kében, igazán nagy a választás lehet ősége, 
kedvünkre csaponghatunk, ha nem történet 
mi értekezést akarunk írni, s ha nem lovago-
lunk olyan adatokon, amelyek ellentmonda-
nak választásunknak Lévén, hogy egy bizo-
nyos kulturális modellhez kntődik, ebból a 
modellből Marija Šimoković  csak azokat az 
elemeketmutatja fel, amelyeket őmagalénye-
geselmek tart; S éppen ez az, ami Šimokovi ć  
világképét annyira rokonszenvessé teszi. 
Még amiből csak puszta történelmi adatot 
említ, annak is egyéni színezetet tud kölcsö-
nözni. Ha nem volna közhely, Matić  szállói-
gévé vált mondását idézném itt, miszerint 
mindenkiben ott lapul egy darab tTj ević, ami-
hez én azt tenném hozzá, hogy mindenki 
magában hordozza a maga történelem- és 
kultúraélményét, s hogy mindenkinek meg-
van a maga Közép-Europája, Budapestje, 
Prágája, Szabadkája és Pannóniája 

Marija Šimoković  e Közép-Európája 
annak köszönheti báját, hogy a költőnő  
egyéni színezettel ruházta fel. S ez az 
egyéni szín az, ami önmagában is érték, 
s ami Marija Šimokovićot megkülönböz-
teti nemzedéki társaitól, s ami sajátos va-
rázst kölcsönöz költészetének Amint-
hogy nosztalgiájával helyenként Stefan 
Zweigre emlékeztetett, olvasás közben 
egy-egy pillanatra x/arko  Vasiljevićre is 
asszociáltam. Pontosan amiatt, hogy ez a 
költészet - akárcsak Žarko Vasiljevi ćé an-
nak idején - annyira különbözik kortár-
sainak költészetétől. 

PREDRAG PROTI Ć  
(Borbély János fordítása) 
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LOVAS ILDIKÓ KAPTA A SZIR-
MAI-DÍJAT. — A Bányai János (elnök), 
Csorba Béla és Gobby Fehér Gyula 
összetételű  zsűri egyhangúlag Lovas Il-
dikónak, szerkeszt őségünk tagjának ítél-
te oda az idei Szirmai Károly-díjat Kala-
máris c. kötetéért. Megállapítása szerint a 
fiatal írónó „első  könyvében sajátos Sza-
badka-képet és hangulatot teremt egyé-
ni hangon, a novella hagyományos for-
máját pedig új nyelvi és stíluselemekkel 
gazdagítja". A díjat Temerinben novem-
ber 13-án, a Szirmai-emléknapon adták 
át, amelyen az egybegyűlteket Bordás 
Győző, az emlékbizottság elnöke kö-
szöntötte, majd Böndör Pál költ ő  felol-
vasta alkalmi megemlékezését az ünnep-
ség névadójáról. Méltatásában Bányai 
János egyebek között azt hangsúlyozta, 
hogy a Kalamáris írásai szinte kivétel nél-
kül Szabadkához kötődnek, de a kép, 
amelyet felmutatnak, már nem a „varázs-
ló kertjének" és nemis az „aranysárkány-
nak" a városképe. „Sokkal nyomasztóbb 
és fájdalmasabb, kevésbé visszhangos, és 
inkább groteszk, mint szomorú, inkább 
elutasító, mint mellre ölelő ... és ez a má-
sik városkép leverőbb, kopottabb, mint 
akárhány korábbi irodalmi levelezőlap 
Szabadkáról" — mondotta. 

LŐRINCZE-EMLÉKLAP SZABAD-
KAIAKNAK. — Az Anyanyelvi Konferen-
cia az idén először ítélte oda a Lőrincze 
Lajos Emléklapot „a magyar nyelv ápo-
lásáért végzett áldozatos munka elisme-
réseként. A díjat Kecskeméten, a L őrin-
cze-napokon adták át a kitüntetetteknek 
Vajdaságból hárman részesültek e ran-
gos elismerésben: dr Horváth Mátyás, 
dr Sátai Pál és Varga Lakatos Gizella. 

MEGALAKULT AZ ILLYÉS ALAPÍT-
VÁNY VAJDASÁGI ALKURATÓRIUMA-
November 6-án Újvidéken megalakult az 
Illyés Alapítvány Vajdasági Alkuratóriuma. 
Az alakuló közgyűlésen, amelyen a Jugo-
szláviai Magyar Művelődési Társaság felhí-
vására Vajdaág egész területér ől mintegy 
hetvenen vettek részt, a következő  szemé-
lyeket választották be a testületbe: Bordás 

Győző  írót, Bosnyák István iroda-
lomtörténészt, Faragó Árpád színház-
igazgatót, Huzsvár László bánsági püs-
pököt, Józsa László ügyvédet, Körmendi 
Ferenc egyetemi tanárt, Németh István 
írót, Ribár Béla fizikust, Szekeres László 
régészt, Hózsa Éva magyartanárt, Utasi 
Jenő  plébánost és Vrábel János néprajz-
kutatót. Az alkuratórium megbízatása 
két évre szól. Titkár Józsa László lett. A 
VMDK Tanácsa november 13-án kiadott 
közleményében „az Alkuratóriumot 
nem tartja politikailag kompetensnek a 
magyarországi támogatások kezelésére". 

VAJDASÁGI MŰVÉSZEK KÜL-
FÖLDI TÁRLATAI. — November 10-én az 
óbudai Vasarely Múzeum Kamaragaléri-
ájában megnyílt a Szombathy Bálint 
elektrografikai művészetének kereszt-
metszetét bemutató tárlat. A rendezvé-
nyen negyven nagyméretű, 1982 és 1994 
között keletkezett alkotása látható. Ő  az 
első  vendégművész, akit a Zichy-kastély-
ban székelő  neves intézmény, amely kizá-
rólag az anyaország határain kívül élő  
művészek munkásságával ismerteti meg a 
közönséget, Jugoszláviából meghívott. — 
Penovác Endre topolyai festőnek 26-án a 
németországi Beurenban nyílt kiállítása, 
ahol már tavaly is bemutatkozott a közön-
ségnek A vajdasági képzőművész több-
ször is kiállított Németországban: el őször 
1985-ben Trierben, öt évvel később Ham-
burgban, tavaly pedig St Wendelben. 

A FECSKELÁNY BEMUTATÓJA. —  
A szabadkai Kosztolányi Dezső  Színház 
Zsebszínpada november 12-én bemutat-
ta Dér Zoltán Fecskelány c. dokumentum-
regényének színpadi változatát. A Kosz-
tolányi Dezső  és Lányi Hedvig ifjúkori 
szerelméről szóló egyszemélyes játék-
ban Korhecz Imola személyesítette meg 
kiválóan Lányi Ernő  zeneszerző  legki-
sebb lányát, a költőnek pedig Balázs Piri 
Zoltán kölcsönözte a hangját. A törté-
netet Barácius Zoltán alkalmazta szín-
padra és ő  is rendezte a monodrámát, 
amely a nagyszámú közönség körében 
osztatlan sikert aratott. 
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MAGYARORSZÁGI ÍRÓVENDÉ-
GEINK. — November második felében 
három magyarországi író járt Vajdaság-
ban. November 17-én Polcz Alaine mu-
tatkozott be az újvidéki közönségnek ab-
ból az alkalomból, hogy a Matica srpska 
gondozásában és Vickó Árpád fordításá-
ban megjelent Asszony a fronton c. önélet-
raj zi vallomása, amelyet 1991-ben az év 
legjobb prózai művévé nyilvánítottak. A 
bemutatón a szerzőn és a fordítón kívül 
fellépett Tolnai Ottó, Svenka Savi ć  és Mi-
livoj Nenin is. — 23-én Zalán Tibor volt 
volt a szabadkai Szabad Líceum és az 
Életjel vendége. Munkásságát Vajda Gá-
bor ismertette, majd a neves költő  és drá-
maíró Krekity Olga kérdéseire válaszolt. 
Közreműködtek a Csáth Géza Művé-
szetbaráti Kör tagjai. — Másnap, ugyan-
csak a szabadkai Városi Könyvtár emele-
ti olvasótermében, Villányi László 
költőnek, a győri Műhely c. folyóirat 
főszerkesztőnek estjét rendezték meg a 
nemrégiben megjelent, Az alma íze c. kö-
tete kapcsán. Bevezet őt Tolnai Ottó mon-
dott, a költővel pedig Lovas Ildikó és 
Bicskei Zoltán beszélgetett el. 

VAJDASÁGI IRODALMI NAPOK 
DEBRECENBEN. — Az idei Debreceni 
Irodalmi Napok témája a vajdasági ma-
gyar irodalom volt. Az els ő  napon, no-
vember 16-án felolvasó estet tartottak, 
amelyen Balázs Attila, Bozsik Péter, Bön-
dör. Pál, Kontra Ferenc és Ladik Katalin 
lépett fel. Másnap átadták az Alföld-díja-
kat, amelyeknek egyikét Tolnai Ottó kap-
ta. Az ezt követő  tanácskozáson Bányai 
János és Márkus Béla mondott bevezetőt 
és zárszót. A témához Juhász Erzsébet, 
Kántor Lajos, Pomogáts Béla, Szajbély 
Mihály, Szakolczay Lajos, Vajda Gábor és 
Zalán Tibor szólt hozzá. Iróink közül je-
len volt még Dér Zoltán. 

PÜSKI SÁNDOR BÁCSKÁBAN. —A 
VMDK meghívására hosszabb id ő  után 
ismét Bácskában járt Püski Sándor, az 
ismert magyar könyvkiadó, hogy elbe-
szélgessen az olvasókkal és azokkal a 
kortársaival, akik 1943-ban részt vettek 
az általa szervezett híres szárszói írótalál-
kozón. A Püski házaspár, amely egész 
életét „a nemzet csöndes, de konok szol-
gálatában töltötte el", 19-én a szabadkai,  

majd szombaton a topolyai, vasárnap pe-
dig az újvidéki irodalombarátokkal talál-
kozott. 

HAZAVÁRÓ HÁZ KISHEGYE-
SEN. — A kishegyesi színház nagytermé-
ben 19-én újabb rendezvénnyel emlé-
keztek meg a falu újratelepítésének 225. 
évfordulójáról. Ezúttal az innen elszár-
mazott neves személyiségeket hívták 
meg. Közöttük két író is volt: Gobby Fe-
hér Gyula és Németh István. Az összejö-
vetelen javasolták, hogy alapítsák meg a 
Hazaváró házat, ahol gyakrabban talál-
kozhatnának az ország más városaiban 
és külföldön élő  kishegyesiek 

BÁRCZI-EMLÉKNAP — Bárczi Géza 
zombori születésű  nyelvész szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából no-
vember 23-án emléknapot rendeztek az 
újvidéki Magyar Tanszéken. A nyelvé-
szeti konferencián Szeli István, Láncz 
Irén, Balogh Lajos, Molnár Csikós Lász-
ló, Cseh Szabó Márta, Kis Jenő, Rajsli 
Ilona, Bagi Ferenc, Katona Edit, Andri ć  
Edit, Papp György és Csorba Béla méltat-
ta a kiváló tudós gazdag munkásságát. 
Felmerült az ötlet, hogy rendszeressé 
kellene tenni az ilyen tanácskozások 
megtartását. 

BÁBSZÍNHÁZAI{ TALÁLKOZÓJA 
— November utolsó előtti hetében, 22-től 
25-ig rendezték meg Szabadkán — a meg-
alapításának hatvanadik évfordulóját 
ünneplő  Gyermekszínházban — a Szer-
biai Hivatásos Bábszínházak 27. Találko-
zóját, amelyen hat színház nyolc társula-
ta vett részt: Szabadkáról és Zrenjanin-
ból kettő-kettő, Belgrádból, Nišből, Újvi-
dékről és Zimonyból pedig egy-egy. A 
bírálóbizottság Oscar Wilde Csalogány és 
rózsa c. darabját nyilvánította a legjobb-
nak, amelyet a szabadkai együttes muta-
tott be szerb nyelven Srboljub Stankovi ć  
rendezésében, akit a szemle legjobb ren-
dezőjévé nyilvánítottak. Színészi díjat 
kapott: Vesna Borocki (Szabadka), Tóth 
Irén (Zrenjanin), Dragan Zori ć  (Ujvi-
dék), Slavica Đorđević, Ljiljana Paroš és 
Marijana Petrović  (Belgrád). A legjobb 
fiatal színésznő  a szabadkai Budanov 
Márta. A szabadkai Gyermekszínház A 
játék c. előadása dicséretben részesült. 

943 



ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

Amint azt olvasóink tapasztalhatták, folyóiratunk — ellentétben 
a múlt évvel, amikor csupán kett ős számokat jelentettünk meg —1994 
derekától kezdve ismét havonta jelenik meg, ahogyan több mint két 
évtizeden át megjelent. Ezt els ősorban alapítónknak, Szabadka Köz-
ség Képviselő-testületének és a többi észak- és közép-bácskai önkor-
mányzatnak, nem utolsósorban pedig a tótfalui Logos Grafikai 
Műhelynek köszönhetjük, amelyek segítségünkre siettek, és le-
hetőségeikhez mérten támogattak bennünket. Köszönet érte nekik, 
mint ahogyan azoknak a személyeknek, intézményeknek, cégeknek 
és vállalatoknak is, akik, illetve amelyek— olykor csupán szimbolikus, 
máskor azonban viszonyainkhoz képest jelent ősebb összeggel — le-
hetővé tették az Üzenet folyamatos megjelenését. 

Szándékunk szerint jöv őre már legalább tíz számot szeretnénk 
kiadni, vagyis továbbra is havonta megjelenni, s csupán végszükség 
esetén egy-két számot összevonni. Ehhez azonban nélkülözhetetlen az 
alapítványok támogatása, amelyek közül az idén csupán a jugoszláviai 
Soros Alapítvány járult hozzá két számunk költségeinek fedezéséhez. 
Nem kevésbé az, hogy az irodalom- és művészetbarátok, a tanulók és az 
egyetemi hallgatók továbbra is legalább ugyanolyan érdekl ődést tanú-
sítsanak lapunk iránt, mint amilyet eddig tanúsítottak. 

Ezért arra kérjük őket, hogy újítsák meg előfizetésüket vagy 
fizessenek elő  rá, mert szabad eladásban csupán a szabadkai Városi 
Könyvtár épületében található Nolit könyvesboltban (Dušan cár u. 
2.) kapható, de ott is csak korlátozott példányban. Ugyanerre kérjük 
azokat is, akiknek az idén tiszteletpéldányt küldtünk, mert anyagi 
helyzetünk ezt ezentúl nem teszi lehetővé, a magyartanárokat viszont 
arra, hogy minél előbb küldjék el címünkre (24000 Subotica, Pf. 159) 
azoknak a diákoknak a névsorát, akik előfizettek folyóiratunkra, és 
az előfizetési összeget fizessék be személyesen vagy zsírószámlánkra. 
Előre is köszönjük fáradozásukat, amelyet úgy igyekszünk viszonoz-
ni, hogy egy éven át ingyen kapják majd az Üzenetet, amelyre vagy 
közvetlenül a Suboti čke novine kiadóhivatalában (Szabadka, Mak-
szim Gorkij u. 8/I.), vagy pedig a következ ő  zsírószámlán lehet el őfi-
zetni: Književna zaj ednica — Íróközösség, Subotica, 46600-678-6-8077 
— Üzenet. 

Előfizetési díj belföldön egy évre 40, fél évre 20 dinár. Külföldre 
50, illetve 25 dinár, Magyarországon 2400, illetve 1200 forint. Diákok 
és egyetemi hallgatók csoportos, legalább tíz személy számára szóló 
előfizetése a fenti összeg fele. Egyes szám ára 4, kett ős szám ára 6 
dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 
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BÖRCSÖK ERZSÉBET író 

A ma Romániához tartozó Csenén született kilencven évvel ezel őtt, 1904. 
november 9-én. Temesvárott érettségizett, az Újvidéki Pedagógiai F ő iskolán 
szerzett oklevelet magyar—német szakon. 1964. évi nyugdíjaztatásáig Verse-
cen volt magyartanár, majd Újvidékre költözött a lányához, ahol 1971. május 
9-én bekövetkezett haláláig élt. Szenteleky Kornél irodalmi köréhez tartozott. 
1931-től a Kalangya, a Híd, a Reggeli Újság, a Napló, A Mi Irodalmunk, majd 
a Magyar Szó, a 7 Nap, a Dolgozók stb. közölte írásait. Számos kritikusa az 
asszonysorsok kiváló megörökít őjének tartja. Ám minden méltatója els ősor-
ban Bánát, a kisebbségi sors és az egymás mellett élésre ítéltettek ábrázolója-
ként említi. Regényeiben (f őként a maga idejében nagy port kavart A végtelen 
fal című , a Szabadkán 1933-ban megjelent els ő  vajdasági magyar regényben) 
és novelláiban is mestere, Szenteleky Kornél couleur locale elméletét kívánta 
követni, megvalósítani. További művei: Vándor a Nisavánál (elbeszélések, Pé-
tervárad, 1936), Eszter (regény, I. rész, Újvidék, 1939), Emberek a Karas mellől 
(elbeszélések, Djvidék, 1963), Eszter  (regény, I—I. rész, Újvidék, 1968), Sári 
(regény, posztumusz kiadvány, Újvidék, 1971). Fent: Börcsök Erzsébet érett-
ségi képe. 


