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Bennszülött triptichon I-III. 134 
Két szólamban 135 
Tépem és tagadom 
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(Borbély János fordítása) 
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BIACSI DÁVID 

BURÁNY NÁNDOR 
CS. SIMON ISTVÁN 
HERCEG JÁNOS 
Jó DAL KÁLMÁN 

JÓ DAL RÓZSA 
KONTRA FERENC 
LOVAS ILDIKÓ 
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Birodalomépítők, avagy a Schmürz) 
Megkésett rekviem 1. 
Megkésett rekviem 2. 

	

3-4 	142 

	

12 	876 

	

9 	625 

11 	819 

11 	815 
12 	887 
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Szabadka magyar lakossága 2. 10 721 
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BORI IMRE 	 Kosztolányi Dezső  és Veljko Petrović  3-4 145 
BR ASSAI ZOLTÁN 	Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban 1. 9 558 

(Hetvenöt éve hunyt el Csáth Géza) 
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban 2. 10 667 
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban 3. 11 75 .8 
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban 4. 12 852 

DANYI MAGDOLNA 	Pilinszky János költői nyelvének leírása 9 588 
FEKETE J. JÓZSEF 	Identitás és tautológia 1. 9 583 
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Identitás és tautológia 4. 12 880 
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(Képzőművészeti jegyzetek) 
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Istennel való beszélgetés előfeltételei 
a családban 12 916 

HEGEDŰS ANTAL, DR. 	Saeculum obscurissimum 11 787 
(Emlékezés ártatlan áldozatainkra) 

HORVÁTH MÁTYÁS 	Központosítás és konszolidáció a háború 
előtti jugoszláviai magyar iskolákban 1-2 54 

HÓZSA ÉVA 	 Élesztgetett irodalom 1-2 76 
(Esszé az irodalomtanításról) 

TARTALOMMUTATÓ/4 



Az ugaroltak időszerűsége 1. 
(A várakozó én attitűdje József Attila 
és Kosztolányi Dezső  kötelékeinek 
látószögéből) 
Az ugaroltak időszerűsége 2. 

9 

10 

577 

680 
JELIĆ, DUŠAN A szabadkai zsidók története és 

szerepe a város fejlesztésében 7-8 438 
(Vasagyi Mária fordítása) 

KONCSOL LÁSZLÓ „Ötágú síp" 9 597 
(A szlovákiai magyarság sorskérdéseiről) 

KONTRA FERENC . Mintha a szónak rossz íze lenne 1-2 81 
(A mai magyar próza néhány 
jellegzetes vonásáról 3.) 
Szociográfikus elemek 9 618 
(A mai magyar próza néhány 
jellegzetes vonásáról 4.) 
Hátborzongató hatás 1-2 85 
(Az Újvidéki Színház Camus-bemutatójáról) 

LESKOVAC, MLADEN Egy rejtélyes távirat 1-2 20 
(Laza Kostić, a tréfacsináló) 
(Borbély János fordítása) 

LOVAS ILDIKÓ A vászon vonzásában 9 628 
(A palicsi II. Nemzetközi Filmfesztiválról) 

MAČKOVIĆ, STEVAN A zsidók szerepe Szabadka fémiparának 
kialakulásában 7-8 470 

MI RNICS KÁROLY Kétnyelvűség a vajdasági magyar családban 12 898 
MOLNÁR CS. ATTILA Varázslatos szonatina 1-2 15 
MOLNÁR CSIKÓS 
LÁSZLÓ, DR. Az anyanyelv és a nemzetiség 

összefüggései vidékünkön 12 906 
PISZÁR ÁGNES A Szenteleky hagyomány szellemében 12 873 

(Bosnyák István munkásságáról) 
POMOGÁTS BÉLA Egy európai polgár Szabadkán és 

Budapesten 3-4 136 
SILLING ISTVÁN Kilencedek Kupuszinán 1. 1-2 44 

Kilencedek Kupuszinán 2. 3-4 176 
A továbbtanulás mint migrációs tényező  
Kupuszinán 12 921 

SZŰCS FERENC Hipotézis az emberi gondolkodás 
anatómiájáról 7-8 512 

TÓTH LAJOS A magyar tannyelvű  oktatás múltja, 
jelene és jövője a Vajdaságban 1-2 61 

TARTALOMMUTATÓ/5 



URBÁN F. GÁBOR 	Negyed évszázad a zenéért 	 9 	632 
(A 25 éves Pro Musica kamarakórus 
jubileumi hangversenyéről) 
Fogkrémtől a cseppkőbarlangig 	12 	927 
(Lévay Tibor csodálatos zenevilága) 

VAJDA JÓZSEF 	Magyar anyanyelvi tankönyveinkről 	1-2 	68 
VARGA ZOLTÁN, DR. Az anyanyelvi tagozatokba való iratkozás 

családi és társadalmi indíttatásai 	12 	910 

MEGEMLÉKEZÉSEK ÉVFORDULÓK 

BARÁCIUS ZOLTÁN 	Már csak a föld nyújthat békességet 	7-8 	410 
(Búcsú Szabó Cseh Máriától 1916-1994) 

DÉSI ÁBEL 	 Egy művész filozófus halálára 	 1-2 	34 
(Oto Bihalji-Merin 1904-1990) 

FEKETE J. JÓZSEF 	Egy európai Zomborban 	 7-8 	418 
(Herceg János születésének 85. 
esztendejében, Születésnapi köszönt ő  
helyett Herceg Jánosnak) 

GAJDOS TIBOR 	„Veszünk és pusztulunk" 	 3-4 	173 
(Kubát József halálára) 
Az utolsó kézfogás 	 12 	928 
(Almási Gábor 1911-1994) 

GUBÁS ÁGOTA 	Az örök kísérletező 	 12 	932 
(Búcsú Slavko Matkovićtól 1948-1994) 

GULYÁS GIZELLA 	A zentai művészasszony 	 10 	701 
(Solymos Beatrix 1889-1974) 

HEGEDŰS ANTAL 	Kossuth Lajos, az ember és az államférfi 3-4 	155 
(Halálának századik évfordulóján) 
Rehák László (1922-1994) emlékére 	12 	930 

JUHÁSZ GÉZA 	Igényesség, sajátosság 	 7-8 	412 
(Herceg János 85 éves) 
Egy hányatott sorsú regény 	 10 	693 
(Húsz évvel ezelőtt halt meg Majtényi Mihály) 
„Bácskában írt csendes, vétkes verseim" 	11 	784 
(Öt éve halt meg Fehér Ferenc) 

KALAPIS ZOLTÁN 	Januári és februári életrajzi kalauz 	1-2 	49 
(Hegedűs János, Kalmár Endre, Zágon 
István, Jurkovics Aladár, Laskói Demeter) 
Márciusi és áprilisi életrajzi kalauz 	3-4 	183 
(Koch Ferenc, Kiss József, Schwicker 
János Henrik, Berkesži István, Színi István) 
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Május-augusztusi életrajzi kalauz 	7-8 	501 
(Kenedi Géza, Weigand Vilmos, Váli Béla, 
Grand Miklós, Kusalyi Jaksi László, 
Szladkovich Mátyás, Borbás Vince, Srányi 
János, Mészáros Lőrinc, Kosztolányi Ágoston) 
Szeptemberi és októberi életrajzi kalauz 	9 	612 
(Berényi Antal, Balázs Janika, Sulhóf József, 
Kovács József, Boschán György) 
Novemberi és decemberi életrajzi kalauz 	11 	809 
(Gerecze Péter, Csupor Gyula, Kuzsinszky 
Bálint, Stadler Aurél, Tubero Lajos) 

MÁK FERENC 	A bácskai harangöntő 	 1-2 	35 
(A nyolcvanéves Illés Sándorról) 

NÉMETH FERENC 	Bittermann Károly és a szabadkai 
nyomdászat kezdetei 1. 	 9 	591 
(A 150. évforduló alkalmából) 
Bittermann Károly és a szabadkai 
nyomdászat kezdetei 2. 	 10 	711 
Bittermann Károly és a szabadkai 
nyomdászat kezdetei 3. 	 11 	798 

NÉMETH ISTVÁN 	Holt temető 	 12 	839 
PEJIN ATTILA 	Antiszemitizmus Zentán a holocaust 

előtt (18. sz. -1918) 	 7-8 	485 
(Beszélgetés az íróval) 

SOMLYÓ GYÖRGY 	Megmenekülésem története 	 7-8 	485 
(Beszélgetés az íróval) 

SZABÓ JÓZSEF 	Zenei életünk alapköve 	 1-2 	39 
(125 éves a szabadkai zeneiskola) 

TOLDI ÉVA 	 A novellaformák gazdagsága 	 7-8 	415 
(Herceg János 85 éves) 

TOMÁN LÁSZLÓ 	Ragaszkodás és elhivatottság 7-8 	417 
„Érdekesen szerkesztett nívós folyóirat" 	10 	726 
(Egy hatvan évvel ezel őtti füzetről) 

VAJDA GÁBOR 	A demokrácia etikája 	 3-4 	167 
(Százhúsz éve született 
Farkas Geiza 1874-1942) 
A fehér sas nyomában 	 1-2 	26 
(A Szenteleky-centenárium kapcsán 6.) 
A fehér sas nyomában 7. 	 3-4 	159 
A fehér sas nyomában 8. 	 7-8 	400 
A fehér sas nyomában 9. 	 9 	568 
A fehér sas nyomában 10. 	 10 	673 
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A fehér sas nyomában 11. 11 768 
A fehér sas nyomában 12. 12 865 

EGYÉB 

A szétszóródás és bolyongás mítosza 7-8 387 
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HERCEG JÁNOS 
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BÚCSÚ HERCEG JÁNOSTÓL (1909-1995) 

A MAGYAR IRODALOM HALOTTJA 

Meghalt Herceg János magyar író. Eltávozott az utolsó igazán nagy író közü-
lünk, aki a múltunkat őrizte nekünk, hiszen ő  maga alakította ezt a múltat, 
irodalmat és művészetet ültetve a lélek és a történelem kies talajába. Ránk 
hagyta hosszú életét és gazdag életm űvét, hogy vigyázzuk meg magunknak, 
és utódaink számára a példát meg az értéket. Amott a túlparton már vártak 
rá korábban eltávozott harcos- és nemzedéktársai, Szenteleky, Szirmai és 
Majtényi, Gál, Sinkó, B. Szabó, a zomboriak is, Veljko Petrovi ć, Leskovac és 
a mindenkori jóbarát festő, Konjović, akivel együtt látta a lángoló búzakazla-
kat. És mindazok, akiket ő  teremtett meg regények és novellák lapjain, ripor-
tokban és feljegyzésekben, Kekez Tunák, Gerard-ok és Annák, özvegyek és 
katonák, cselédek és gazdák, parasztok és iparosok, falusiak és városlakók. S 
amíg én itt búcsúszavakat keresek, ők már a túlparton körülülték az asztalt, 
hogy meghallgassák a múló és gyarló világból érkez ő  híreket, melyek, tudjuk 
jól, csak rossz hírek lehetnek. 

Alig néhány hónappal ezelőtt még 85. születésnapját ülhettük meg az 
Újvidéki Színházban. Zsúfolásig megtelt akkor a színház kisterme, és aki ott 
volt, mindahányan, érezte ő  és ki is mondta, jóbarát volt. Hiszen mindenki 
közelről ismerte, és ő  is ismert mindenkit, mert mindenre odafigyelt, min-
dent elolvasott, mindenkit meghallgatott. És írt szakadatlanul, egy egész 
hosszú életen át, felkérésre és nagy sorozatokban, bels ő  kényszerből és nem 
szűnő  indulattal. Utolsó éveiben legtöbbször emlékezetet, az élet elvesztett-
nek hitt pillanatait örökítve meg egy eljövend ő  idő  számára, bár nem nagyon 
hitt a jövő  ígéretében. 

Ha a jövő  kétes ígéreteire csak legyintett fölényes és mégis megért ő  mo-
solyával, egyetlen elhatározás mellett egész élete során. szívósan, keményen 
kitartott. Az író dolgát egy életen át vállalásnak tekintette és elhivatottan 
végezte. Mélységes meggyőződése szerint az írás magánügy és végs őkig sze-
mélyes, de az irodalom, amit teremtett és m űvelt, a művészet is, szolgálat, a 
közösségért vállalt feladat. A mindig „változó világban", a sokszoros „módo-
sulások" során, nemegyszer „ég és föld" között, de mindig a „nyíló id ő"-ben 
figyelte népét, és ebben a barátságtalan korban a közösség megmaradásának 
emberi meg történelmi érveit sorakoztatta fel. A magyar kisebbségi közössé-
get védelmezte a történelem kegyetlen csapásaitól és ugyanazt a bels ő  rom-
lás fenyegető  ragályaitól. Ezért volt Herceg János igazi lényében és valójában 
kisebbségi magyar író. Ám semmit sem adott fel igényeib ől és mércéiből, 
hogy éppen az lehessen. Nem fogalmazott egyszer űbben és nem is kevésbé 
időszerűen, hogy vállalkozása eredményeiben remélhessen. Mert nem a vi-
dékbe akarta bezárni a kisebbségi közösséget, amikor könnyekbe fojtva indu- 
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latát, a pátoszra való jogot is fenntartva magának, a szülőföldet emlegette oly 
sokszor, hanem a felemelkedését szolgálta, távlatokat nyitott számára, a 
messzibe nézett, eszmét hirdetett. 

Herceg János így és ezért az egész magyar irodalom halottja, nemcsak a 
kisebbségié, bár mindenképpen kisebbségiként az egészé. A m ű, amit ránk 
hagyott, az életrajz, amib ől tanulni lehet, erőt és tisztességet sugall. Amihez 
oly kitartóan ragaszkodott és amit a maga örökségrészének tekintett, most a 
mi kezünkbe került, most még vigaszszavakra nem lel ő  utódokéba, figyel-
meztető  szavával együtt, hogy óvjuk meg „minden áron" a meghamisítástól 
és elherdálástól. 

Meghalt Herceg János, nagy magyar író. És ehhez a fájdalmas tényhez nincs 
mit hozzátenni. Legfeljebb Radnóti Miklós szavait, aki a halál közelségét klasszi-
kus formába öntve írta le, hogy „...ami volt, annak más távlatot ád a halál már." 

Lux perpetua luceat ei. Nyugodj békében, béke poraidra, János bátyám. 
BÁNYAI JÁNOS 

(Elhangzott Herceg János temetésén 1995. január 31-én a zombori katoli-
kus temetőben.) 

A VAJDASÁGI MAGYAR ÍRÓ HALÁLHÍRÉRE 

1995. január 29., vasárnap. A délután meghatározó koordinátái: Születésnapi 
ünnepségről hazatérőben, természetesen az alkalommal járó jókedvvel, szin-
te katarktikus oldottságban, hogy legalább egy délutánra sikerült kilépni a 
mindennapok gravitációs hullámai közül. Az üzenetrögzít őn pedig halálhír. 
„Jóskám, bizonyára már értesültél róla, ma reggel meghalt János bácsi." 
Ennyi. 

Íróasztalomon még délelőttről Herceg János Mulandóság című  könyve. 
Szinte még nyomdameleg, a kritika azonban már belekapott. „Megjelent a 
szerző  85. születésnapjára". 

Könyv és üzenetrögzít ő . A vasárnap délután koordinátái. Halk remegés-
sel ível közöttük a tény: 

ELMENT A VAJDASÁGI MAGYAR ÍRÓ. 
Szenvedések közepette, búcsúzni sem tudott. Vagy éppen ez volt a búcsú, 

a vasárnap délután meghatározó koordinátái, a féligolvasott könyv. A bels ő  
borítón fénykép, készültekor jelen voltam doroszlói otthonában, nyolcvan-
ötödik születésnapján köszöntöttük. A fotón bal kezével int, szinte kilóg a 
képből a karja: Agyő ! Elérkezett a Legnagyobb Agyő ! 

MEGHALT HERCEG JÁNOS, 
irodalmunk mindenese. A vajdasági magyar irodalom és újságírás mindene- 
se, aki nem könyveket, hanem műfajokat írt, építgette literatúránkat, ott 
toldva meg annak fejlődési folyamatát, ahol elakadt, ahol mások vénájából 
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nem futotta. Túlzás nélkül állíthatta méltatója — aki személyében fedezte fel 
a vajdasági magyar író szerep-modelljét —, hogy „a m űfajokkal egy irodalmat 
írt meg kezdeti szakaszában". Írt novellákat, regényeket, elbeszéléseket, szo-
ciográfiát, esszét, mesét, naplójegyzetet, arcképet, verset, kritikát, emléke-
zést, krónikát, riportot, helytörténeti munkát. Csaknem negyven könyvében 
igazolta, hogy a literatúrának létezik egy mozaikkövecskéje, amit vajdasági 
magyar irodalomnak neveznek. Hogy ennek az irodalomnak több vonatkozá-
sú, szoros kapcsolatrendszere épült ki a sz űkebb és tágabb környezetével, 
ismét csak Herceg János írta meg. Számolatlan fordításában, tengernyi el-
mélkedésében, amelyek azt bizonyítják, hogy a Mosztonga partjáról, a do-
roszlói remeteségből is mennyire világosan lehet látni a távol zajló eseménye-
ket: a szellem előtt a világ kénytelen kitárulkozni. A kulturális eseményekre 
reagáló naplójegyzeteit 1977-től Útközben, majd Kitekint ő  címen folyamatosan 
közölte folyóiratunk, amelynek 1971-es indulása óta állandó munkatársa volt. A 
doroszlói írószoba kis ablakán a művelődéstörténet számtalan pillanatára esett 
kitekintése Herceg Jánosnak, olvasója pedig az élettel és szellemdús szövegekt ől 
kalauzolva pezsgő  kulturális események helyszínén érezhette magát. 

Herceg János irodalmunk mindenese. Húszesztendősen aktivista folyóira-
tot indított IKSZ címmel, majd Budapesten dolgozott a Dante Könyvkiadó-
nál, 1941 és 1944 között a Kalangya című  folyóiratot szerkesztette. A háborút 
követően a zombori könyvtár élén állt és újjászervezte a volt Polgári Kaszi-
nót, amely azóta Petőfi Sándor Kultúregyesület néven tevékenykedik. Lekto-
ra volt a Testvériség-Egység Kiadónak, f őszerkesztője a Híd folyóiratnak, 
majd nyugdíjazásáig az Újvidéki Rádió szerkeszt őjeként dolgozott. S közben 
írt, Vajdaságról, magyarságról, művészetrő l. Olvasóközönségének, illetve 
hallgatóságának számtalan rétégéhez szólt, művészetének széles palettáján, 
műfajbeli sokrétűségében eljutott az egyszerű  újságolvasótól kezdve a legkü-
lönbözőbb érdeklődésű  értelmiségiekig. Nincs olyan vajdasági magyar, aki ne 
hallgatta vagy olvasta volna Herceg János, a vajdasági magyar író munkáit. A 
szó legnemesebb értelmében mondhatjuk, hogy „intézménye" volt ő  kultú-
ránknak, a szó letéteményese, a táj, a nép és az élet elkötelezettje. Vajdasági 
magyar író ő  a Kekez Tuna-novellákban, az ellen-utópiákban, a helytörténeti 
emlékezések sorában és a világirodalomra kitekintő  esszékben egyaránt. 

Csaknem negyven könyvben tett bizonyságot elkötelezettségér ől, életvite-
lével pedig emberi nagyságáról. Köztiszteletnek örvend ő  akadémikusként is 
annak örült legkivált, ha kedves szomszédjai nyitották rá doroszlói házának 
kapuját, akik ezt szívesen is tették, hiszen beszélgetéseiben is sokm űfajú volt, 
mint írásaiban. 

Halála túl megrázó szembesülés a valósággal, még frissek az emlékek, 
zavarkeltően kavarognak, pedig ez már a bizonyosság — asztalomon Herceg 
János utolsó könyve, amelynek beszédes címe az egyedüli biztos koordináta: 

MULANDÓSÁG. 
Őrizzük emlékét. 

FEKETE J. JÓZSEF 
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MIT ÉR AZ ÍRÓ, HA VAJDASÁGI? 
HERCEG JÁNOS HALÁLÁRA 

Mindig nehezemre esett megrendelésre, vagy mondjuk, felkérésre írni, s 
mégis mennyit írtam így! (Így is kezd ődött valahogy, valamikor 1949-ben, 
amikor. az  akkor nagy tekintélyű  és hatalmú Olajos Mihály így parancsolt 
rám egy levélben: „önnek írnia kell, mert ön írni tud!" Honnan tudta, amikor 
én igazán nem tudtam?) 

Most is felkérésre vállaltam, hogy írok atyai barátomról, Herceg Jánosról 
halála alkalmából. Írjak. De mit? Eddig csaknem húsz cikkben, esszében, 
tanulmányban, könyvismertetőben az elmúlt negyvenegy-két esztend ő  alatt 
szinte mindent megírtam róla, amit irodalmunk legnagyobbjáról, alapozójá-
ról és kiteljesítőjéről, a legvajdaságibb vajdasági magyar íróról gondolok és 
tudok. S amikor már-már elálltam az elkerülhetetlennek látszó önismétléstól, 
felhangzottak bennem Herceg János szavai: „Bizonyára nagyot nézel, hogy 
mit akarhatok veled, hiszen mostanában igazán nincsen semmi dolgunk egy-
mással. Engem azonban mindettől függetlenül nyugtalanít, hogy hetek, hó-
napok óta nem látok írást Tőled, sőt még a neved sem fordul el ő  sehol. 
Töröm a fejem, mi bajod lehet ebben a megbolydult világban, hogy így bezár-
kóztál. Katonának való fiad lenne talán? Vagy egyszer űen írásiszonyod van 
ebben a megfogyatkozott mez őnyben, amit nagyon megértenék, mégís azt 
hiszem, a magunkfajta épp ilyenkor menekül az írásba... még innen vagy a 
hetvenkedéstől, éppen ezért nem értem hallgatásodat, s az id ősebb jogán 
kötelességemnek érzem, hogy erre figyelmeztesselek. Ne haragudj, s ne vedd 
tolakodásnak, hanem inkább baráti gesztusnak, hogy hiányodat levélben va-
gyok kénytelen elpanaszolni... Lám, a Gogolandről sem írtál, pedig Sz. I. még 
részletes utasítást is adott a kritikai megközelítéshez. Csak tréfáltam, persze, 
de a Te bezárkózásodat őszintén sajnálom, s ezért mondanám: hass, alkoss, 
gyarapíts! Hogy már ne legyek magam öregségemre, de barátaim írásai is 
igazolják, hogy nincs még minden elvesztve." (Doroszló, 992. november 5.) 
Különben írtam én a Gogolandről, s aligha e „felkérésre", hisz a Szegény 
bohóc egy szánalmas vidéki cirkuszban című  írásom már 1993 januárjában 
megjelent az iJzenetben. S írtam ekkoriban Herceg János regényeir ől is A 
jogtalanság hetedízigleg kiált igazságért címen, de ma már nem tudom, hogy 
erre vagy az előbbi írásra reagált-e 1993. április 8-i levelében: „Mindenek-
előtt hálásan köszönöm rólam szóló írásodat, amelyet talán meg sem érde-
meltem, ha mégannyi tárgyi bizonyítékot tudtál is beledolgozni kritikádba. 
Különben kisebbrendűségi állapotban leledzem, önbizalmam gyakran végleg 
elhagy, de ez talán nem a viszonyainkkal, hanem a korommal is magyarázha-
tó. Meg a magányommal, amely sehogy sem akar elhagyni engem." Hogyisne 
értettem volna, hogyisne éreztem volna együtt vele! Szinte az én megözve-
gyülésem utáni napokban találkoztunk Újvidéken, véletlenül az utcán. Vala-
hol leültünk, s vigasztalt, de a szorongását, félelmét is megosztotta velem: 
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„Tudod, az én feleségem mozgásképtelen, tolókocsiban van. De van! De 
rettenetesen félek! Félek a magánytól.” Okkal félt. 

Hogy mennyire számon tartott minden róla szóló kritikai megnyilatko-
zást, s milyen fontosnak tartotta reagálni valamennyire, arra legyen szabad 
még két példát felhoznom. Ma már nem emlékszem pontosan, csak homá-
lyosan sejlik fel emlékezetemben, hogy talán az Iketániáról megjelent írá-
sommal kapcsolatban keresett meg telefonon — Feketicsen! (Egy mintaország 
tündöklése és... Üzenet, 1987/5.) Alighogy megérkeztem és leültem a fiamék-
nál, felberregett a telefon. Herceg János keresett — Doroszlóról! De hogy 
találtál meg? - kérdeztem álmélkodva. Elmondta, hogy miután egész nap 
hiába keresett Újvidéken, felhívta D. Zolit Szabadkán, s megkérdezte, hol 
lehetek, ha nem vagyok otthon. Zoli tudta, tudta a telefonszámot is, mivel 
akkor tagja voltam az Üzenet szerkesztőségének. S hogy miért volt számára 
olyan fontos, hogy megtaláljon? Úgy vélte, hogy én értettem meg az ő  para-
bolisztikus regényét. 

A másik példa. 1992-ben három folytatásban jelent meg írásom a Nyíló 
időről a Kilátóban. Az első  rész április 18-án jelent meg (a második 25-én ., a 
harmadik május 9-én), s Herceg János már április 24-én (!) többek közt ezt 
írta a levelében: „Köszönöm a szubjektív, de annál melegebb hangú ismerte-
tést. Másképpen talán nem is írhattál volna err ől a részéről a könyvnek, 
mivel Előtted is fel-felragyog az a történelmi fata morgana, amely életem 
legizgalmasabb korszaka volt, pesti éveimnél is felejthetetlenebb. Te meg az 
éveiddel lassan, de biztosan jössz utánam. Ha jól számolom, két év múlva 
már hetvenkedel. De talán ez is a dolgainkhoz tartozik, ha a mai általános 
tébolyban nem is érdekel senkit. Nemcsak Paško, de Szenteleky meg Cim-
mer Anna sem. Mégis úgy érzem, irodalmi életünk, sorsunk alakulása és 
egész megmaradásunk enélkül nem lenne igaz." S nem csak azt tudta ponto-
san, mikor fogok, illetőleg kezdtem „hetvenkedni", de ugyanilyen pontosan 
fogalmazott irodalmunk, sorsunk, megmaradásunk „igaza" dolgában is. 

A fentieket végiggondolva, beláttam, hogy nem maradhatok tétlen és né-
ma ezekben a napokban, amikor atyai barátom elköltözött az örökkévalóság-
ba. Bizonyos, hogy ő  onnan is számon tartja barátai és tisztel ői megnyilatko-
zásait, s az „idősebb jogán" engem is kérdőre vonna: „Te hol voltál? Valami 
bajod van?" 

Elmentem hát a temetésére, s valakinek a jóindulatú „óva intése" ellené-
re is búcsút vettem felravatalozott id ősebb barátomtól. A látvány azonban 
nem rendített meg jobban, mint két nappal korábban a halálhíre. 

Néhány nappal később Németh István írása ébresztett rá, hogy ott mi 
ketten — Jánosnak egyaránt barátai és tisztel ői — ugynarról gondolkodtunk. 
„Mire Zomborba érkezett a buszunk.— írja Pista barátom A fejedelem temeté-
séről —, kiderült az ég, mintha a természet ezzel próbált volna valamelyest 
enyhíteni fájdalmunkon. Temetésre jöttünk ugyanis. És fájdalmat említettem 
az előbb, de nem tudom, megfelelő-e a kifejezés. Mert nincs bennem fájda-
lom, inkább kíváncsiság. A megboldogult halálhírének vételén, a megrendü- 

11 



lésen túl vagyunk, s most már arra vagyunk kíváncsiak, ki fog eljönni, ki 
marad távol, s akik távol maradnak, vajon miért teszik ezt." 

Csakugyan, döbbentem rá e sorokat olvasva, jómagam is „névsorolvasást" 
tartottam már Újvidék és Zombor között az autóbuszban, s folytattam a 
ravatalozó és a sírbolt körül a temet őben is. Pista, ha csak iniciálékkal is, meg 
is nevez némelyeket a jelenlev ők közül — a távolmaradtak közül nem. Az én 
fejemben viszont megboldogult barátunk, írófejedelmünk következ ő  kérdő-
mondata dobol egyfolytában: 

„Mit és az író, ha vajdasági?" 
Még hajdan, 1957-ben fogalmazta meg ezt a kérdést író barátunk a Le-

ányvári levelekben, A magyar irodalom képeskönyvét lapozgatva, megállapítot-
ta, hogy „a vajdasági magyar irodalom nem kapott helyet ebben a gyönyör ű  
és csakugyan teljes irodalomtörténeti képeskönyvben. Ott van a Korunk cím-
lapja két változatban is, de hiába keresnénk az ugyancsak haladó szellem ű  s a 
két háború közötti id őben megjelent Hidat; ott van a Helikon, de nincs ott a 
Kalangya, amely pedig világnézeti megítélés szempontjából igazán nem ma-
rad el erdélyi laptársa mögött. Ezzel szemben, úgy tudom, hogy a készül ő  
jugoszláv irodalmi lexikonban egész sereg még él ő  s még talán egészen ki 
sem alakult vajdasági író szerepel életrajzi és bibliográfiai ismertetéssel." 
(Természetes, hogy a fentebbi szövegrészben a vajdasági mellé, az irodalom 
elé minden esetben odaértend ő  a magyar jelző  is!) Csakugyan pontosak vol-
tak az író értesülései, mert a Matica srpska irodalmi lexikonában (Jugoslo-
venski književni leksikon, 1971) ott van a Híd címoldala jó kéthasábnyi szó-
cikkben s a Kalangyáé is, ott vannak a vajdasági magyar írók is. Íme, a B 
betűsök között hatan: Bori Imre, Bogdánfi Sándor, Bosnyák István, Brasnyó 
István, B. Szabó György és Burány Nándor. Ott van természetesen Herceg 
János is művei — akkori — teljes bibliográfiájával és a munkásságát méltató 
irodalom jegyzékével. A kiadvány magyar munkatársai: Pastyik László és dr. 
Szeli István voltak. 

Ugyanebben az esszéjében írja le bizakodva, hogy „egyszer majd feln ő  
kritikusaink és irodalomtörténészeink szépreményű  nemzedéke... s majd a 
mi szegényes, a mi világunkhoz való ragaszkodás szeretetével született munkáin-
kat: is számon tartja". (Aláhúzás: J. G.) E reményében, úgy vélem, nem csa-
latkozott. Ellenben a már szintén idézett, 1993. április 18-i levelében e rezig-
nált sorokat is leírta: „Pesten voltam, s jólesett a hír, hogy az írószövetség 
Tolnait meg engem Kossuth-díjra terjesztett fel, ha mindjárt le is maradtunk 
a népes mezőnyben, s az erdélyi Kányádi és Páskándi kapta a rangos kitünte-
tést." 

„Egyelőre csak odáig jutottunk — írta szintén 1957-ben —, hogy nekrológo-
kat írtunk és sírbeszédeket mondtunk Thurzó Lajos jelent őségéről. De majd 
csak eltemetnek minket is." S el is temettük immár Szirmai, Majtényi és Gál 
után Herceg Jánost is. Elhangzottak róla gyász- és sírbeszédek a Vajdasági 
Tudományos és Művészeti Akadémián, a zombori képviselő-testületben és a 
temetőben magyarul és szerbül. Részvéttáviratot küldött halála alkalmából a 
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magyar külügyminiszter (kinek? hova?), de tudtommal a Magyar Írószövet-
ség, a pályatársak nem képviseltették magukat írófejedelmünk temetésén. 
Pedig bizonyos, hogy János barátunk az utóbbiak figyelmét jobb néven vette 
volna s méltán várta volna el. 

Méltán, mert több mint hat évtizedes termékeny írói munkásságával, har-
minchat kötetbe gyűjtött műveivel, regényeivel, elbeszéléseivel, esszéivel és 
emlékezéseivel, irodalomszervez ői-szerkesztői tevékenységével a Kalangya, a 
Híd és az Újvidéki Rádió irodalmi műsora élén, ötvenöt kötetnyi fordítói 
opusával igazán kiérdemelte. De nem volt ismeretlen a magyarországi írói 
körökben s az olvasók táborában sem. Első  regénye ugyanis, a Tó mellett 
város Budapesten jelent meg 1937-ben; megjelent ugyanott az Anna búcsúja 
is két évvel itthoni megjelenése után (1957), majd az Ég és föld válogatott 
elbeszélésekkel a Forum és a Magvető  közös vállalkozásaként. E könyve 
6000 példányban került forgalomba Magyarországon, de amíg csak volt ma-
gyar—magyar könyvcsere a két ország, azaz a budapesti Kultúra és az újvidéki 
Forum között (1957-től), Herceg János minden könyvét mindig megtisztelő  
példányszámban rendelte meg terjesztésre a magyar üzletfél. Voltak írónk-
nak magyarországi író barátai is Benedek Marcellt ől és Németh Lászlótól 
kezdve a későbbi nemzedékek tagjaiig; gyakran megfordult Pesten, többször 
volt a tavaszi könyvhét íróvendége, dedikált a Forum Váci utcai könyvsátrá-
nál. Állhatatos fáradozásának, eredményes alkotói munkásságának az elis-
merése sem maradt el. Az itthoni megbecsülésr ől a három Híd-díj, a Szent-
eleky- és Szirmai-díj, az akadémiai tagság, a Vajdasági Íróegyesület életm ű-
díja szól beszédesen, az odaátiról pedig a Magyar Népköztársaság Aranyko-
szorúval Díszített Csillagrendje, a Magyar Művészetért emlékplakett és az 
elmúlt évi Déry Tibor Irodalmi Díj. 

A legvajdaságibb vajdasági magyar írónak neveztem fentebb Herceg Já-
nost, amihez sürgősen hozzá kell tennem a bizakodást, hogy ha az úttörők 
egyike volt is, talán mégsem az utolsó mohikán, s vannak és lesznek is még, 
akik vele együtt vallják: „Egy nép, amely megtalálta hazáját, nem lehet meg 
anélkül, hogy életét, munkáját és küzdelmét, érzéseit és vágyait a saját anya-
nyelvén kifejezésre ne juttassa." Ő , mint tudjuk, ezen fáradozott több mint 
hat évtizedet átívelő  termékeny írói pályája során, munkásságát pedig — 
amint még 1953-ban írta - „a hagyományon kívül anyanyelvem, a nemzeti 
tudaton kívül a szülőföld és haza tudata, környezetem és az itt él ő  népek, a 
táj, a mindennapi élet valósága" határozta meg. 

Mivel is zárhatnánk e búcsúszavakat, mint azzal a hercegi életm űből és 
emberi példából táplálkozó hittel, hogy a „megtalált haza" még nem veszett 
el („Nincs még minden elveszve!"), de megtartható „hittel, türelemmel", s 
hogy életműve előbb-utóbb elfoglalja méltó helyét a magyar irodalmi köztu-
datban, az egyetemes magyar irodalom történetében is. 

JUHÁSZ GÉZA 
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AKI AZ IRODALOMNAK ÉLT 

Amióta 1926-ban megjelent A bohóc szerelme című  elbeszélése, Herceg Já-
nos — míg csak halálos beteg nem lett ez év január végén, tehát hatvankilenc 
évig — nem ismert különbséget hétköznap és vasárnap között, neki minden 
nap az irodalom, az alkotás napja volt. Még akkor is, amikor — rövid ideig — 
többé-kevésbé profán foglalkozásra kényszerült, szorosan kapcsolódott az 
irodalomhoz, úgy is mint újságíró, úgy is mint szerkeszt ő , úgy is mint könyv-
táros, és szenvedélyesen, fáradhatatlanul — valóban utolsó leheletéig — alkot-
ta műveit, amelyek mélyen az életben gyökereznek, mélyen az életbe hatol-
nak, az életet hordozzák magukban. 

Írhatott Herceg allegóriát vagy realista elbeszélést, világirodalmi vonatko-
zású esszét vagy falusi életképet, elemezhette a festészet remekeit vagy író-
társainak könyveit, szomorkodhatott az elköltöz ő  paraszti fiatalok miatt, mé-
lázhatott a bácskai táj szépségein, beszámolhatott az egyik, a másik vagy a 
harmadik hatalomváltozás körülményeir ől és következményeiről: már első  
mondatában rá lehetett ismerni hangjára, szóf űzésére, jellegzetes kötőszó-
használatára, arra a dallamra, mely széljegyzetein, emlékezésein, novelláin, 
riportjain egyaránt végigvonul. 

A szó művésze, a mondat művésze volt, s most, amikor már nincs közöt-
tünk, amikor hiába kapcsoljuk be vasárnap délben meg kedd délután a rá-
diót, hogy meghalljuk a hangját, melyet mindig érdemes volt hallgatni, hiába 
lapozzuk fel a vajdasági magyar újságokat és folyóiratokat, mert új Herceg-
írás több nem jelenik meg bennük, amikor harminchét kötetén — regényeken, 
novellásköteteken, esszéköteteken, emlékezéseken — kívül ki tudja, hány írá-
sa, hány remekbe szatott miniatűrje, eszmefuttatása rejt őzik még a lapok-
ban, húzódik meg a rádió szalagtárában, de talán kéziratban is ott hever 
elárvult íróasztalán, még teljesebben, még tisztábban látszik, amit persze tud-
tunk, ami annyira magától értet ődő  volt, annyira mindennapjainkhoz, irodal-
munk lényéhez tartozott, hogy azt külön nem is kellett mondani: Herceg 
János az irodalomnak élt, vallotta és betartotta a Nulla dies sine linea apellé-
szi elvét, az irodalommal való azonosulást választva életformájául, akár a 
zombori körúti ház ablakai mögött, akár a batinai tusculanum h űvösében, 
akár a doroszlói szoba csendjében dolgozott. Herceg János egymagában je-
lentette irodalmunkat, mert nincsen, nem lehetne vajdasági magyar irodalom 
Herceg János nélkül, művei nélkül, szelleme nélkül, érdekl ődő  tekintete, 
biztató pillantása, baráti kézfogása, szavainak közvetlensége nélkül. 

Herceg János az irodalomnak élt. 
Él-e majd ez az irodalom Herceg János nélkül? 

TOMÁN LÁSZLÓ 
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SÖTÉT BÚJÓCSKA EGY HERCEG-NOVELLÁBAN 

Herceg János emlékezetére 

Legelőször egy régi éjszakai zengeráj zongoristája szólaltatta meg, ahol a 
vastag madám, aki gyűrűs szivart szívott a kassza ketrecében ülve, dupla 
csipkés gallérral kövér nyakán, s az előtte talpas pohárban álló karlócai ür-
mösbe jóízűen belehörpintett épp. E kissé édeskésre sikerült dallam úgy 
szíven ütött, mintha percek alatt, mint sebesen suhanó es őfellegek, szálltak 
volna el felettem az eljövend ő  évtizedek. S én úgy hallgatnám sivár, mégis 
édesbús ifjúkorom hamvas emlékeibe hajtva érdes, öreg arcomat. 

Mintha évtizedek múltán (vagy évtizedekkel el őbb?) a hold udvarában hege-
dülnék ugyanezt a dallamot, s egy halfarkú lány, testéhez tapadó rövid ujjas 
trikóban úszik át a fejek fölött. Mintha a heged űből röppent volna ki, hogy 
szárnyaljon messzi fent, holdudvarba zárt örökkévalóságában, mint a szere-
lem. 

Néhány évtizeddel később, de hisz emlékszem: néhány évtizeddel el őbb lehe-
tett mégis: egész zenekar játssza ugyanennek a dallamnak álmosan réveteg, 
majd izgatottan felcsapó tételeit. Hallom a puzon ünnepélyesen éles harso-
gását követő  fuvola selymesen csábító, megadó hangjait, amit az oboa fátyo-
los szopránja kísér messzir ől, ahogy a faun sípját kíséri s űrű  lila lombok közül 
a madarak éneke. 

Hallom a trombonok és fuvolák feleselését a hold udvarán álló 
öreg zsidó hegedűjével, 
látom a fejek felett, 
hagymakupolás templom felett, 
hómezők, 
meséskönyvekből való utcák felett 
a halfarkú lányt, 
földöntúli szárnyalásának 
holdudvarában. 

Hold udvarán hajlott hátú úr játszik egy hosszú, fekete zongorán. 
Arcát nem lehet látni, csupán a felfordított tekn őhöz hasonló hátát. 
Kinyílik a kétszárnyas ajtó 
és betáncol rajta az együttes. 
Tipegő  tánclépésekkel, ha nem is lábujjhegyen jönnek be 
(nem zergelábú kislányok és lányos arcú fiúk) 
öreg nők és férfiak. 
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Aggastyánok és matrónák, 
ősz hajukból szánalmas frufrut húztak 
homlokukra, 
vastag bajszú, nagy hasú 
parasztemberek. 

011á, ollá — kiáltja el magát reszel ős hangján mister Kaszás, 
tapsol is hozzá, 
megélénkül kissé a haláltánc, 
s a zongorista még púposabbá lesz igyekezetében, 
hogy dallamosabbá tegye 
akkordjait. 

Tárva-nyitva a kétszárnyú ajtó. 
01-lá, 
Ó()Ó — lááá 
Lankad a tánc, 
mint a szívverés. 
Hold udvarán 
hegedű  húrja 

mint agyban az ér. 
Holdudvarban halfarkú lány 
szétpereg 
mint 
lila 
lila 
lila 
vérbuborék. 
Nyomán tompa derengés 
	és, 
	és, 
sssssssssss. 
Hold udvarán senki már, 
semmi már. 
Hold udvarán kívül 
senki, semmi 
már. 
Többé holdudvar se már. 
Vak idő  
kimarjult világ felett 
szá ll, 
egyre száll... 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

16 



VAJDA GÁBOR 

A KORÉLMÉNYTŐL A TÁJIRODALOMIG* 

Herceg János (1909-1995) — kiemelkedő  tehetsége mellett — a körülmények 
jóvoltából . is a vajdasági írók között nem csak a legjelentősebb, hanem egy-
ben a legtipikusabb opust is ajándékozta a magyar kultúrának. Különösen 
jellemzőnek az ő  pályája azért tekinthet ő, mert a vajdasági elszigeteltségben 
felsejlő  önmegvalósítási lehetőségek közül ő  próbálta ki a legtöbbet, hogy 
aztán időnként nívós alkotói szintézisbe hozza tapasztalatait. Forradalmi vi-
lágboldogítóként, aktivista folyóirat-szerkeszt őként indult. A Szervezett 
Munkásban is megjelennek a novellái. Nemhiába tűnik fel tehát fiatalkori 
avantgárd prózájában igen gyakran a vándor alakja, saját maga is úton van, a 
mások sorsa iránti nyitottságában az alkotói érvényesülését keresi. Tehetsé-
gére Szenteleky hívta fel a figyelmet, azt is jelezvén, hogy Herceg — egyik 
novellájának vitalista figurája (Kekez Tuna) által — járható írói utat fedezett 
fel önmaga számára. Írónk szemléletében azonban még a harmincas évek 
derekán is a magyar irodalom egységén van a hangsúly s több mint két évig 
Pesten próbál érvényesülni. Rájön azonban, hogy a f ővárosi irodalmi keres-
let mást vár tőle, mint amit ő  szíve szerint adhat. Ezért visszatér, 's Szirmaival 
is dacolva a Szenteleky által hírhedett esprit locale szellemének igyekszik 
érvényt szerezni. A negyvenes évek felé közeledve, a két szomszédos ország 
javuló kapcsolatát kihasználva, ő  is, mint Szirmai, sokat tesz a szerb nemzet 
művelődési értékeinek megismertetése érdekében. A magyarok bevonulását 
követően azonban ő  veszi át a Kalangya szerkesztését s passzivitással, mellé-
beszéléssel igyekszik kivédeni a rá nehezed ő  (szélső)jobboldali nyomást. Re-
gionalizmust képvisel, s akkor is beéri a Bácska szellemével, ha az nemritkán 
az írások alacsony színvonalában nyilvánul meg. Az adott körülmények kö-
zött igaza van, annak ellenére, hogy a folyóirat Szenteleky kezében sem volt 
ilyen alacsony színvonalon. 

Herceg egész pályáján — kisebbségben él ő  népe szolgálata érdekében — 
többször is hajlamos az esztétikai értékeknek etikaiakkal való helyettesítésé-
re. A nemzeti függőség feladatainak tudatosítása szerinte sajátos színezetet 
kölcsönöz az írói hivatásnak. Úgy kell írni az embereknek, hogy megértsék, s 
olyasmit kell mondani nekik, aminek hasznát vehetik. Ez pragmatikusabb, 
utilitaristább szemlélet a mesterénél, aki (még a második világháború és a 
kommunista diktatúra előtt) a kulturális felemelkedésre, a kisebbségi össze-
tartásra fektette a hangsúlyt, habár a. vajdasági magyarságnak akkor alig vol-
tak kulturális intézményei. Herceg, aki azóta a „testvériség-egység"-nek az 
iskoláját is kijárta, legfeljebb csak id őnként mérlegelhette nemzetisége távla- 

* Részlet a Magyar irodalom a Délvidéken - Trianontól napjainkig című  irodalomtörténeti 
áttekintésbő l. 
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tait. Bele kellett törődnie az önálló magyar művelődési intézmények hiányá-
ba, s csak óvatosan tehette szóvá olykor a társadalometikának s ezzel együtt a 
magyarnyelvűségnek a sorvadását. Az írásaiból élt, s emiatt is külön meg 
kellett gondolnia, mekkora közvetlenséggel bírálja a háborút követ ően nyíl-
tan barbár, s később is ugyanilyen, jóllehet a cenzúra által gondosan takarga-
tott szociális és nemzeti viszonyokat. Jellemz ő, hogy noha sokat tudott a 
partizánoknak a védtelen magyar lakosság ellen elkövetett vérbosszújáról, 
először Cseres Tibornak kellett feltárnia a „bezdáni ember"-nek az esetét, 
azon á helyen, amely sok éven át Herceg batinai házától alig tíz kilométerre, 
a Duna bácskai partján volt. 

Évtizedeken át abban a tudatban kellett írnia, hogy nemzetét fasiszta 
hajlandóságúnak tartják, s még jó, ha akad jó szándékú politikus, aki kom-
munista áldozatokat is talál az itteni magyarok múltjában s ezzel természe-
tessé teszi számukra a tisztességes másodrangúságnak a státusát. Képességeit 
ismerve a hatalom is sokat várt tőle. Nem csupán Majtényinak, hanem neki is 
szerkesztenie kellett a Híd folyóiratot a világháború után. Polgár volta mel-
lett magyar is volt, sőt, a rágalom szerint a fasiszta uralom idején nacionalista 
folyóiratot is szerkesztett. Kész csoda, hogy egyáltalán életben maradt. A 
fajvédelemnek az árnyéka mindenesetre legalább negyed évszázadig akadá-
lyozta kiemelkedő  érdemeinek elismertetésében, amikor végre megkapta a 
Szenteleky-díjat. Művészete ezt addig azért sínylette meg kisebb-nagyobb 
mértékben, mert egyeztetni igyekezett korábbi regionalista szempontját a 
hivatalos baloldali törekvéssel. Ez évtizedeken át gyakran felemás esztétikai 
eredményhez vezetett. A negyvenes években még az emberi kiszolgáltatott-
ság fölött borongó novellákat az új társadalomban a jöv őbe vetett hitet nem 
érvénytelenítő, drámai jellegű  szövegek váltják fel. Viszont túl nosztalgikusan 
búcsúztatja Herceg a táj polgári hagyományait ahhoz, hogy ne hívja ki mind .á 
politikusoknak, mind a fiátalabb írónemzedéknek az ellenszenvét. Nem vé-
letlenül írja tehát pályájának mérlegelője, Toldi Éva, hogy „Herceg János 
irodalomfelfogásához még a szocrealizmus is közelebb állt ebben az id őben, 
mint a l'art pour l'art". Ezért részben az is érthető, miért szállt szembe a Sympo-
sion-nemzedék is az író szemléletével a hatvanas évek közepén. Nem véletlen 
tehát, hogy egyre inkább mindegyik vajdasági lapban és folyóiratban szívesen 
látott vendég lett s a könyvei is a liberalizálódó m űvelődéspolitika szellemében 
születtek, olyan bírálati akcentusokkal, amelyek a munkásosztály füléhez már 
(kellő  olvasáskultúra hiányában) nem juthattak el. Így mindenki megkaphatta, 
ami neki járt, mert Herceg — a rádió hullámain át és a napi- s a hetisajtón 
keresztül — az egyszerű  emberek bajait is szóvá tudta tenni kellő  rezignációval, 
vagy a hatalmi érdekeket nem veszélyeztető  megbotránkozással. 

Ezzel olyan szerepjátszásra kényszerült, amelyet nem mindig érzett 
könnyen elviselhetőnek. Hogy mi rejlett gyakran tartózkodó írói magatartása 
mögött, arról két jól sikerült bohóc-regényében, az 1959-ben kiadott Ég és 
földben és az 1992-es kiadású (jóllehet évekig szerkeszt őségi íróasztalban 
elfekvő) Gogoland című  regényében árul el sokat. E műveinek világképe 
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teljesnek mondható, mert — ha érezhető  késéssel is — szellemes szatírával 
támadja vidékünk embertelenségeinek társadalmi formáit s az irodalmi nem-
zedékváltás visszásságait. Alkotói módszere a negatív utópiától sem idegen-
kedik, ami különösen az Iketánia című  regényében (1987) tűnik szembe. Az 
alaptörekvéseiben meghiúsult humanistának a marón keserű  és leginkább 
magával ragadóan szellemes vallomásai e művek, amelyek nem elsősorban 
esztétikai okok miatt, hanem a cenzúrára való tekintettel nem nyertek köz-
vetlenebb megfogalmazást. 

Herceg, jóllehet időnként vissza-visszatért fiatalkora groteszkbe hajló va-
lóságlátásához, a realizmushoz is h ű  maradt. Ha az avantgárd jellegű  szöve-
gek az egyetemesítést könnyítették meg, akkor a valóságh ű  ábrázolás a táj 
emberi sorsainak mind szabadabb és hitelesebb feltárását tette lehet ővé. 
Herceg novellisztikája a maga módján mindig az el őítéletek által elnyomott, 
egy igazabb emberséget megtestesít ő  különcök, a rossz politikai és magán-
emberi, érdekektől nyomorgatott szerencsétlenek szószólója volt, sokszor bal-
ladás töménységgel és lírai felhangokkal. (Nemhiába írt költeményeket is.) 
Ez az attitűdje az utóbbi negyedszázadban egyre inkább feler ősödött, hiszen 
az önigazgatásnak a látszatai mögött az anyagi szempontok teljhatalma ala-
kult ki, aminek a magyarság beolvadása és külföldre vándorlása lett a követ-
kezménye. Ennek megfelelően írónk számos szövegét az értékek pusztulásá-
ból eredő  tragikus életérzés formálja a tájjellegen túlmutató m űvészetté. 

Herceg opusában (miként kisebb mértékben a Majtényiéban is) a legin-
kább emlékezés jellegű  tanulmánynak is kiemelked ő  a helye. Ezek az írói 
szubjektumtól függő  írások sokszor jutnak el az objektív érvényig, anélkül 
azonban, hogy elveszítenék irodalmi jegyeiket. Az oldottan, leginkább laza 
asszociációk formájában értekező  művészportrék, anekdotikus helyzetképek, 
korrajzok kötetei tehát szervesen egészítik ki Herceg novelláskönyveit. Nem 
véletlen, hogy olykor -- miként a Módosulások (1989) tanúsítja — önéletrajzi 
regényt alkotva illeszkednek egymáshoz. Szépírói többletük azonban nem 
csökkenti lényegesen tudományos hitelüket, úgyhogy nemhiába választották 
Herceg Jánost 1981-ben a Vajdasági Tudományos és M űvészeti Akadémia 
tagjává. A vajdasági irodalom- és m űvelődéstörténeti kutatások elválasztha-
tatlanok az ő  kritikusi és tárcaírói munkásságától, az esztétikai kritériumok-
nak a művelődéstörténeti mércévé való átjátszásától. 

Ha a politika kínoz bennünket, akkor legalább mi ne verjünk egymás fejéhez 
nagy igazságokat, annál kevésbé, mert a mi szellemileg szegényes vidékünkön 
csak a kis igazságok hasznosak — sugallja Herceg. Nélküle tehát másképpen 
formálódott volna kisebbségünk múlttudata, önbecsülése, értékrendszere. 
Nem rajta múlott, hogy teljes értékű  emberi kibontakozása elmaradt. Nemhi-
ába vívódott ugyanis az Ég és föld bohóchősének maszkjában amiatt, hogy 
„nem mindig merem határozottan állítani, hogy a fekete nem fehér". Rá 
mindenesetre jobban vigyázott a hatóság, mint bárki másra. Óvatosságáért az 
utóbbi évtizedekben (a korábbi mellőzöttségét is kárpótolva) sokat kapott, 
de viszonylag (a fiatalabb nemzedékekhez képest is) sokat adott. 
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HARKAI VASS ÉVA 

HERCEG JÁNOS ÉS A MŰVÉSZREGÉNY 
(ÉG ÉS FÖLD, 1959) 

Ha végigtekintünk Herceg János írói pályájának alakulásán, az ötvenes évek 
feltűnően számos könyvpublikációikkal vonják magukra a figyelmet. Ilyen 
tekintetben szinte egyedülálló évtizede ez az alkotói teljében lev ő  írónak: 
mintegy kilenc kötete és egy napilapban folytatásokban közölt regénye jelent 
meg ebben az időszakban, holott a harmincas években két, a háborús negyve-
nes években egy könyve látott napvilágot, s munkásságának kés őbbi évtize-
deiben is csak meg-megközelítette ezt a kötetszámot (a hetvenes években 
hét, a nyolcvanas években nyolc könyve jelent meg). A mennyiségi mutató-
kon túl azonban az is kiolvasható ezekb ől a látszólag mechanikus adatokból, 
hogy Herceg prózája az ötvenes években egyrészt a m űfaji sokszínűség jegyé-
ben alakul (elbeszéléskötetek, regények, esszégy űjtemények, szociográfia), 
másrészt pedig, hogy ezen a sokoldalúságon belül az elbeszélések (három, 
ilyen kötet és egy gyermekeknek szánt elbeszéléskötet) és a regények (há-
rom) vannak túlsúlyban. 

A prózaíró háború utáni kibontakozásának vagyunk tanui e m űvek szám-
bavételekor, amikor „Herceg János novellisztikájában szerencsésen egymás-
ra talál a kor társadalmának irodalom iránti elvárása, valamint az író egyéni 
affinitása és irodalomról alkotott felfogása. Jelenének tanúja és krónikása 
lesz a novellaíró, aki a háború képét éppúgy megörökíti, mint az az utáni 
évek országépítő  lázát" — írja Toldi Éva Hercegr ől készült, megjelenés előtt 
álló monográfiájában,* majd a továbbiakban a táj szellemének érzékeny 
megfogalmazójáról szól az író kapcsán, akinek elbeszéléseiben ugyan a 
„szocrealizmus kelléktára sorakozik fel", de arról is tanúságot tesz, hogy felül 
tud emelkedni ezeken a kliséken. 1  

Vizsgálódásaink Herceg regényeire irányulnak, s ezek között is az Ég és 
föld (1959) című  művészregényének az életműben betöltött helyére. Elha-
nyagolhatatlan azonban az a kontextus, amelyb ől a regény kiemelkedik, s 
nem hagyható figyelmen kívül az sem, milyen buktatókon és fejl ődési fáziso-
kon át jutott el az író az Ég és föl regénypillanatáig. 

Ebből a szempontból tartjuk lényegesnek a már idézett kézirat egyes ide-
vágó megállapításait. A Bors és fahéj (1950), valamint a Három halász meg egy 
molnár (1953) című  elbeszéléskötetek prózáját értékelve Toldi Éva az em-
bertípusok megragadására törekvő  írót állítja éles fénybe, majd végül meg-
jegyzi, hogy Herceg „az értelmiségi figurákkal ekkor még nem tud mit kezde-
ni, nem érez rá kellőképpen problematikáikra, helyzetükre". 2  Talán nem is 

* A kézirat azóta megjelent (Toldi Éva: Herceg János. Forum, Újvidék, 1993). A jegyzetek-
ben feltüntetett oldalszámok az eredeti kézirat oldalszámaira vonatkoznak. 
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ebből az elbeszélésvilágból, hanem az esszéiben felmerül ő, művészettel kap-
csolatos kérdésekből és töprengésekből kiindulva jut el Herceg János az öt-
venes évek második felében addig a pontig, hogy bebizonyíthassa: tud már 
mit kezdeni az értelmiségi figurákkal, s. problematikáikra, helyzetükre is kel-
lőképpen ráérez. Hiszen épp ezeket a kérdéseket s épp m űvészfigurákat állít 
szövegének fókuszába, amikor négy év leforgása alatt két m űvészregénnyel 
áll az olvasóközönség elé. 

Meglepő , furcsa folytatása ez a két regény Herceg addigi regényírói útjá-
nak. A magyarországi Ünnepben folytatásokban közölt, majd könyv alakban 
két ízben is megjelentetett, Tó mellett város (1937) című  regényben a folyta-
tásos, fordulatokkal telített szerelmi regények mintáját követi. A f őispáni 
titkár és a városi közjegyz ő  felesége között szövődő  szerelem kibontakozását 
és beteljesülését elmesél ő  író alkotásának ma már jórészt csupán történeti 
értéke van, ám érdemes nem csak a regényre, hanem a róla íródott méltatá-
sokra is odafigyelnünk. 

Szirmai Károly már 1937-ben az ösztönös novellista Herceget sóvárogja 
vissza kudarcnak vélt regénykísérletét olvasva, melyben az író „a jól-rosszul 
összeválogatott anyagot — elsősorban önmagáért — keretbe akarta szorítani, s 
hogy ezt fáradság nélkül megtehesse — közönséges keresked ői fogást alkal-
mazva —, egy szánalmas mese küls őleg talán mutatós, de bels őleg annál rozo-
gább s düledezőbb viskóját borította rá, oly figurákat telepítve bele lakóknak, 
akiket régi, pókhálós padlásokon már kikezdett a moly, s akik még hajdani, 
boldogabb életükben is csak romantikus füzetes regényekben értek el si-
kert".3  Bori Imre „hangulatrajzokból szőtt regény"-ről beszél a mű  kapcsán, 
amelyben „nem a h ősök rajza a fontos", hanem a „nosztalgikus líra, amely 
valóban az élet és az álom határán mozog már, hirdetve, hogy nem is élet az, 
amit fest, hanem hangulat és atmoszféra. (...) A regény tulajdonképpen han-
gulattablók sorozatából áll, amelyeket az érzelmes mese pusztán összetart 
halvány és elmosódott keretként, az író technikája pedig az akvarell. Er ős 
líraiság járja át a regény lapjait, az író figyelme a fest ői részleteken id őzött 
legtovább, míg a jellemek fejlesztésére, a cselekmény bonyolítására alig gon-
dolt".4  Ezt a gondolati ívet folytatja Toldi Éva is, amikor a „vármegyehangu-
lat áporodott levegőjét" árasztó regényben „egy megkésett szentimentaliz-
mus" rekvizítumait véli felfedezni, s a stiláris eszközökön (hasonlatokon) túl 
az író enyhe iróniájára figyel fel. 5  Hász-Fehér Katalin is a hasonlatok funkci-
onális szerepét részletezi, mondván, hogy az „ilyen kitér ők, különösen a ha-
sonlatok hordozzák mindazt, amit egyébként a történetre szoktak bízni. (...) 
de a történettel való mostoha bánásmód, a szerkezeti üresjáratok, zsákutcák, 
melyekből hirtelen fordulattal mindig gondolkodás és kétely nélkül vágja ki 
magát az író, azt szuggerálják, hogy a történetnek önálló életet nem szánt az 
író, s a regényt így is kell olvasni". Thomka Beáta mindezekkel a megállapí-
tásokkal szemben éppen „ügyes elbeszél ői történetmondást" lát abban, aho-
gyan Herceg „fordulatot fordulatra halmoz, s a legkiélezettebb Helyzeteket is 
a valóstényeknek megfelelően oldja meg". S Herceg feltételezett iróni- 
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ájával ellentétben arról szól, hogy „Sem a város, sem annak lakosai, sem 
társadalmi viszonyaik ábrázolásában nem vezérli az elbeszél őt a kritikai atti-
tűcl". 7  Az ítéletalkotásokban rejlő  ellentét fő  okát abban kell látnunk, hogy 
Thomka Beáta irodalomszociológiai kiindulópontokkal is felruházott tanul-
mányában az irodalmi konvenció szemszögéb ől vizsgálja e regényt, „konven-
cionális, toposzszerű  modelleket, megoldásokat" említ, amelyek révén „az 
operett, a love story, a szerencsés kimenetelű  melodráma és a feuilleton-re-
gé»y" rokon vonásait fedezi fel benne. Ebből a nézőpontból hangsúlyozza 
Herceg csevegő  modorát és „magatartásának közvetlenségét", s menti fel a 
regényt, mondván, hogy „A konvencionális szerelmi sztori olvasmányos és 
fércműveket terhelő  ballasztoktól mentes m ű, olvasatunkat tehát e mércék-
hez igazítjuk". 8  

Herceg János tehát a harmincas évek végén egy let űnt társadalmi osztály 
idilli világába ágyazott szerelmi történettel indul regényírói pályáján, s írói 
célkitűzéseire vonatkozóan nyilvánvalóan igazat kell adnunk Toldi Évának, 
amikor ezt írja: „Herceg Jánosnak, aki otthonról elvágyódva pesti író akart 
lenni, tapasztalnia kellett, hogy a nagyváros őt bácskai íróként tudná csak 
befogadni, a borgőzös, duhaj Délvidék iránt volt nagy a kereslet, s az író 
teljes mértékban eleget is tett az Ünnep olvasótábora elvárásainak". 9  

Következő  regényében (Szikkadó földeken, 1954) már elfordul a letűnt 
idő től és annak álmatag világától. A háború után (a Magyar Szóban folytatá-
sokban) megjelent regényben a kor hangjait igyekszik követni, hiszen a regény-
idő  is csupán tíz évvel van „lemaródásban" a megírás, a közlés idejéhez 
képest. A kor idejével való lépéstartás szándéka eredetileg nem is a regény 
szövegében jelentkezik első  ízben: már a háború után megjelent legels ő  Her-
ceg-könyvben, a Változó világ (1950) című, „szociográfiai igénnyel készült 
nagyriport"-banl°  is jelt ad magáról. Ebben „Herceg jó érzékkel találta meg 
azt a közeget, amelyet nem érintett meg oly gyorsan a viharos átalakulás 
szele, s azt vizsgálta, hogy egy önmagába zárt, hagyományőrző, több ember-
öltő  óta létező  hierarchiával rendelkező  közösségbe, a teljes jogfosztottság 
köreibe hogyan hatol be a világ átrendez ődésének a gondolata, egy gyökere-
sen új értékrend. (...) Kétségtelen, hogy Herceg János szövegének irodalmi 
mintája Illyés Gyula Puszták népe lehetett" — mondja Toldi Éva. 11  A Szikka-
dó földeken című  regény helyszíne is a puszta, s ez „inkubátor" is egyben, 
akár az előző  regényhelyszín, csakhogy falain belül egészen másmilyen világ 
körvonalai rajzolódnak ki. 

Számunkra nem is abból a szempontból lényeges e regényszöveg, mert 
helyszíne ilyen minőségeket hordoz, s mert h őseinek életét „az ötvenes évek 
politikai-agitációs légköre" 12  szövi át. Egyrészt azt az alkotói pillanatot kí-
vánjuk rögzíteni és hangsúlyozni, hogy Herceg János e m űvének regényidejé-
vel a jelen vagy legalábbis a szoros közelmúlt irányába mozdult ki, s ily 
módon lett regényíróként is, akár az ezen id őszak novellaírói gyakorlatában, 
„jelenének tanúja és krónikása", másrészt viszont e regényének etikai és 
ideológiai „üzenete" segít bennünket abban, hogy az azonosságok és eltéré- 
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sek vonalán továbblépjünk a harmadik Herceg-regény világába: „A szenve-
dés és küszködés ellenére problémamentes ez a közösség, mert a regény azt 
sugallja, hogy az egyéni sérelmek eltörpülnek a jöv őbe vetett hit, a szép új 
világ reménye mellett" — írja a Szikkadó földekr ől az előbb említett monográ-
fLYS.T3  

Herceg János harmadik regénye, az Anna búcsúja (1955) épp a fenti 
kérdéskörök mentén ragadható meg. Közösség és egyén viszonya ugyanis 
nem ily problémamentesen merül fel benne, hiszen nem csak a két h ős, 
Fehér Anna és Németh Péter egyenkénti sorsát, hanem e két sors, e két 
jellem egymáshoz való viszonyát is determinálja. Mindez amiatt lesz sorsdön-
tő  kérdés a regény szövegén belül, mert a m űvészsorsot tükröző  mű  cselek-
ménye épp e két hős egymásra találásának lehet őségére és lehetetlenségére 
épül. Oly módon, hogy először a lehetőség adott: Anna és Péter gyermekko-
ruktól ismerik, kedvelik egymást. Belgrádi és budapesti tanulóéveik során is 
ott látjuk őket egymás mellett, még ha ez a kapcsolat nem több is a gyermek-
kori ismeretség hűségénél, inkább barátság, mint szerelem, s Anna közben 
érzelmileg másokhoz is közel kerül (Belgrádban egy volt szerelmére emléke-
zik, aki festő  volt). Kettejük történetének azonban van egy-két olyan epizód-
ja, amikor elárulják magukat, érzéseiket, s túllépnek a barátság határán (Pé-
ter a Kaiimegdanon megfogja Anna kezét). Annát apja személyén kívül en-
nek a kapcsolatnak jelenként él ő  emléke s Péter levelei indítják haza a salz-
burgi menekülttáborból. Kételyekkel teli elhatározás munkál Annában, hi-
szen egyrészt Péterrel való kapcsolatának kiteljesedésében reménykedik, 
másrészt pedig ott lebeg el őtte különc, átlagtól elütő  személyiségének min-
den veszélye és következménye: „Nekem most odahaza senkim se lesz. Ba-
rátnőim ezelőtt se voltak, most még kevésbé számíthatok bárkire is." 14  

„Ha igazán ember vagy és művész vagy, akkor itthon is megtalálod maga-
dat" — áll Péter levelében. 15  Nem nehéz ebből a mondatból kihallani a kor 
hangjait. Annában mégis reményt kelt a levél, hiszen Salzburgban a közízlés 
kiszolgálójaként rendelésre festett igénytelen képecskéket, s különben is 
„Esztendők óta felhagyott a harccal, hogy megtalálja önmagát". 16  Ennek 
reményében indul tehát haza, s abban a reményben, hogy Péterrel is újra 
egymásra találnak. „Odahaza naw  történelmi és emberi igazságok valósul-
nak meg" — írja Péter Annának, s a leány, ha nem is mélyed el e mondat 
ideológiai jelentésében, saját m űvészi kiteljesedésének lehet őségszikráit látja 
benne. 

Első  benyomásai (apja barátai) arra utalnak, hogy Bácsmez ő  ,;nyugalmas 
völgy, ahol megállt az élet". 18  Pétert azonban az új világ építése foglalja le, a 
pártban és a falu fejlesztésén munkálkodik. Annát sem Bácsmez ő  úrhatnám 
rétege, sem Péter pártaktivitása nem tudja magával ragadni, s újra kívülállá-
sával, magányával kell mindinkább szembenéznie. Érzékeny érzelmi szálak 
fűzik Péterhez, kapcsolatuk mégis megszakad. E folyamat alakulását Herceg 
a művészegyéniség és a pártaktivista jellemének ütköztetése formájában ve-
zeti végig. Művészregényének főhőse az individualizmus, az önmegvalósítás 
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vonalán haladva a falu közösségével és Péterrel szemben is magára marad. 
Az előbbiek kiüresedett életükkel, földközeli életvitelükkel taszítják, az utób-
bi épp individualizmusát szeretné a közösségi tett jármába fogni. Anna és 
Péter összeütközései individualizmus és kollektivizmus határvonalait ostro-
molják: Anna már Budapesten azon töpreng, mit kezd Péter friss oklevelével 
vidéken — Péter a vidéket választja; Anna számára a m űvészet az életet jelen-
ti -- Péter ezt „a mindennapi élet és a társadalmi fejl ődés szolgálatába" 19  

akarja állítani; Péter nagy lehet őséget lát abban, hogy Anna az id ős rajztanár 
helyébe lépve taníthatja a falu diákjait — Anna m űvészi kiteljesedésének gát-
ló tényezőjét látja ebben, s nem emeli a fellegekig annak lehet ősége, hogy 
„satírozásra tanítsa a gyerekeket"; 20  Péter a munka jelszavát harsogja — Anna 
először önmmagával akar tisztában lenni; Anna a cigányok közé akar menni, 
hogy tanulmányozza életüket, színeiket — Péter ezen felháborodik; Péter töb-
bes számban beszél „a mi dolgaink"-ról — Anna önkeres ő  tevékenysége során 
az alkotó ember magányát éli... Mindezek az összeütközések végül kialakít-
ják a két hős végső  szembenállását: Anna a m űvészre esküszik, Péter a mű-
vész mellé az embert is odaállítja, hiszen csak így van súlya a m űvészlétnek, s 
a „festői dolgok"-kal szemben merev. Eltávolódásuk metaforájaként értel-
mezhető  az a bizonyos kis fehér ház a Fruška gora lejt őjén, amelyet Anna lát 
meg közös kirándulásuk alkalmával, s ahol álmodozásai szerint boldogan 
élhetnének ketten — Péter viszont még rágondolni sem akar arra, hogy ne 
lásson embereket maga körül. Individualizmus és kollektivizmus végs ő, fel-
oldhatatlan szembekerülése ez a pillanat, s ekkor már Annában végleges a 
szerelmében való csalódás. Ismerőseinél tett látogatása során s az iskola ta-
nári karát megismerve az emberekb ől is kiábrándul, az els ő  pap nélküli te-
metés frázisait hallva a szocializmusból, sikertelen önkeresése és a sovány 
sikert hozó kiállítás után pedig a m űvészetből is. Többszörös kiábrándulásá-
nak fókuszában azonban az els őként említett csalódás áll, a többi szinten 
bekövetkező  kiábrándulás csak mindennek kísér ő  jelensége, a végső  szakítás 
és a tragikus vég katalizátora. A szerelmi szálon belül azonban állandóan a 
művészettel és a művészléttel kapcsolatos kérdések merülnek fel, s a m űvész 
reakciói fulladnak kudarcba. Amikor pedig kiderül, hogy Anna m űvészként 
sem tudta megtalálni a helyét, nincs tovább miért élnie, s az öngyilkosságot 
választja. 

Külön figyelmet érdemel az a folyamatszer űség, ahogyan Herceg János 
ezt a lélektani drámát regényében végigvezeti: a regény el őterében Anna 
sorra kapcsolatba kerül azokkal a személyekkel (Péter, apja barátai, Rozika) 
és mikrokörnyezetekkel (tanári kar, zsúr, temetés), akikkel szemben és ahol 
individualizmusa ellenállásba ütközik. Ám a m űnek van egy rejtettebb, hal-
kabb szólama is, amely párhuzamosan követi, hangsúlyozza s mélyíti el az 
előtérben zajló eseményeket. A fejezetzárlatok töltenek be ilyen kísér ő  funk-
ciót a regényben. A regény elején a zárlatokból kiolvasható információk ré-
vén Anna hazatérése s az ezzel járó boldog megnyugvás rajzolódik ki (1. 
fejezet: elutazása Salzburgból; 2.: hazatérés; 3.: Róza édesszül őként öleli ma- 
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gához Annát; 4.: „munkára fel!"; 5.: Anna boldogan közli Péterrel, hogy 
tanítani fog; 6.: gondtalan csevegés Rozikával). A regény közepén, a 7. feje-
zetben az örömbe már üröm is vegyül: Péter az együtt töltött éjszaka után 
elnézést kér s hidegen búcsúzik. A fejezetzárlat Annát jeleníti meg, aki né-
mán, üresen kongó köszönéssel kíséri ki Pétert. A regény második felében 
hasonló módon beszédesek, többletinformációkkal telítettek a fejezetzárla-
tok (a 8. fejezet vége: kételyekkel teli belgrádi ügyintézés; 9.: Anna egy ma-
gányos kiscicát visz haza — a társtalanság metaforája; 10.: keser ű  szájízzel fedi 
fel apja látogatásának rejtett célzatát; 11. felmerül benne annak halvány le-
hetősége, hogy Péterrel elhagyják a falut; 12.: a Petriknénél töltött társas est 
után sír; 13. búcsú Pétert ől; 14.: a bevett nyugtatók keser ű  íze). 

A fejezetzárlatok tehát szinte metaforikusan követik a regény el őterében 
zajló eseményeket, mélyítik el s teszik még bizonyosabbá Anna sorsának 
lefelé haladó görbéjét. A realista regény ezeken a szöveghelyeken billen ki a 
metaforikus jelzések irányába, miközben bennük az író mondatnyi szövegek-
ben készíti el egy-egy fejezet „leltárát". 

Az Anna búcsúja realista regény, melyben Herceg a környezetében ott-
hont és önkifejezési lehet őségét nem lelő  művész bukását mutatja be. Szir-
mai Károlyt, a korabeli kritika szerzőjét nem lelkesíti túlságosan a regény. 
Bori. Imre a művészsors s a művészregény szemszögéb ől láttatja Herceg mű-
vét, mondván, hogy „A konfliktus középpontjában azonban nem az ember, 
hanem a művész áll: hazatérve, Annában a m űvész némul el, mert nem tudja 
művészi létezésének a kérdését megoldani". 21  A művészregény mint regény-
műfaj megvalósítása képezi bírálatának kiindulópontját, amikor arról ír, hogy 
„valójában az Anna búcsúja a valóság művészi megfoghatóságának a kérdé-
sét veti fel, a részletek és a teljesség dilemmájának a távlatából, szoros kap-
csolatban Herceg tárcanovella felé való tájékozódásával". 22  Toldi Éva is a 
művészfőhős köré rendeződő  kérdéseket részletezi, s megjegyzi, hogy „ ő  a 
regény lélektanilag is legkidolgozottabb figurája", akit Herceg „metsz ően 
reális"-nak láttat?"  

Az Anna búcsúja a mai olvasóban a 19. század végét ől a Nyugat folyóirat 
időszakáig s azon túl íródott művészregények sorát villantja fel, a főhős be-
alakulásának kudarca pedig Kaffka Margit Mária évei (1913) című  regényé-
nek hősnőjével mutat szoros rokonságot. Ez utóbbi párhuzamot er ősíti a két 
regény lélektani ábrázolásmódjának hasonlósága is. 

Herceg János négy év múlva ismét m űvészregényt jelentet meg. Az Ég és 
föld (1959) című  regény szövege elkanyarodik a realista regény kínálta lehe-
tőségektől, s miközben az író a tragikus m űvészsorsot ábrázolja, személyes 
tapasztalatait és önéletrajzi elemeit is beleszövi, s az allegorikus regény irá-
nyába mozdítja el szövegét. 

Míg az Anna búcsújának regényideje meghatározható (cselekménye a 
második világháborút követő  években játszódik), az Ég és föld cselekményé-
nek ideje ily módon nem azonosítható. Ez az írói eljárás is a regény metafori-
kus jellegét erősíti. Gerard, a regény főhőse ugyanakkor társadalmi-szociális 
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értelemben sem oly pontosan definiált, mint Anna. A fest őleány polgári szár-
mazású, s ez a regényben nem csupán mellékes információ erejéig hat, hiszen 
Anna származása is a Péterrel való kapcsolat egyik elidegenít ő, gátló ténye-
zője (nem csak művész volta miatt, hanem származása miatt is idegenkedik a 
fiú kollektivista, szocialista világnézetét ől). Gerard-t Herceg bohócként lép-
teti fel. regényében, így látjuk már a m ű  legelején is, amikor az esti el őadás 
közönségének toborzásán fáradozik. Regénybeli „életrajza" is alig van, ő  a 
bohóc, aki a művészet kérdéseivel. viaskodik. A m ű  metaforikus holdudvarát 
teljesíti ki az a tény is, hogy a bohóc mint szerepl ő  s szerep ismerős toposz-
ként él művészettel kapcsolatos tapasztalatainkban, emlékeinkben (Toldi 
Éva Herceg-monográfiájának kéziratában Hangya András bohócfiguráit em-
líti, de a clown az európai képzőművészet és irodalom számos más alkotásá-
ban is felmerül). A bohóc mint m űvész mutatkozik meg Gerard személyében 
a regény lapjain, s ebb ől eredően kerülnek előtérbe a művészettel kapcsola-
tos kérdések az Ég és föld szövegében. 

A bohócfigura Herceg János prózavilágán belül sem ismeretlen számunk-
ra. Toldi Éva talált rá az író A bohóc szerelme című, első  publikált novellájá-
ra, amely Hondy János álnév alatt jelent meg a Sombori Újság 1926. március 
21-i számának tárcarovatában. A tragikus kimenetel ű  novella melankóliájá-
val valóban az Ég és föld regényvilága előzményének tekinthető . E regény 
előzményeit szemlélve ugyancsak nem kerülhetjük meg Herceg els ő  regé-
nyét, a Tó mellett várost sem. Élet és álom, hangulat és atmoszféra lengi be 
ezt a művet is, akár a Gerard történetér ől szólót, s ebben a tekintetben 
fedezhetők fel párhuzamok a két alkotás között. A hasonlóságok azonban 
élesen tudatunkba villantják a két regény közötti nagy szakadékot is: az Ég és 
földben még annyira sem lesz jelentős a cselekmény, mint rokon elődjében, 
arról nem is szólva, hogy a két regényszöveg minőségében is nagy különbsé-
gek mutatkoznak —. a kés őbbi mű  javára. Nem alaptalan tehát az ötvenéves 
írót köszöntő  B. Szabó György lelkesedése a „kit űnő  •reyény" írója iránt, 
akinek dicséri elbeszélésmódját, mondván, hogy „túlhaladja mindazt, ami 
vidékies, regionális és idejétmúlt az irodalmunkban". 25  

Az Anna búcsújában a metaforikusságnak csupán a mikrostruktúra szint-
jén megmutatkozó elemeit fedezhetjük fel. A regényszöveg egészét a realista 
próza eljárásai uralják, csak a regényzárlatban véltük megfigyelni a metafori-
kusság irányába való diszkrét kilendüléseket. Az Ég és föld szövege egészé-
ben metaforikus, s ezt a jellegét els ősorban abból a fogalompárból eredeztet-
hetjük, amelyet a fókusz jellegű  cím foglal magában. Ég és föld Gerard tere-
pe, létének közege, s e két fogalom az álom és valóság, m űvészet és élet 
fogalompárok jelentéseiben gy űrűzik tovább. Mert Herceg János második 
míivészregényének tárgyát e fogalompárok képezik, ezek állnak a m ű  előte-
rében, s szorítják háttérbe a mesét, lazítját fel a cselekményt. A regény cse-
lekménye, története tulajdonképpen egy szikár kerettörténet: Gerard-nak el 
kell hagynia a cirkuszt, majd a regény végén újra ide tér vissza. A m ű  e két 
végpont között pedig a bohóc tartózkodásának egy ideiglenes, epizódszer ű  
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állomását látjuk. Azt is mondhatnánk, hogy az Amáliával töltött id őszak a 
föld jegyében alakul, a realitások, az élet talaját jelzi, ám Gerard jelleme ezt 
a közeget is az ég az álmodozás és képzelet égiszébe emeli. 

Az Ég és földben, épp metaforikussága következtében, áttételesebben me-
rülnek fel a művészettel kapcsolatos kérdések. A mű  első  fejezetében még 
földközelben mutatkoznak meg ezek a részletek: Gerard, a középkorú bo-
hóc „szívből utálja" a közönségcsalogatást. „Nem szerette az olcsó reklámot, 
az otromba vicceket, az ízléstelen lármát az utcán, aminek valóban nem volt 
más értelme, csak az, hogy felhívja magukra a figyelmet. Mindig úgy érezte 
ilyenkor, mintha önmagának hazudna, mintha az egész csakugyan nem volna 
egyéb közönséges csalásnál, ócska komédiánál, amihez lárma kell, csinnad-
ratta, ostoba és megalázó bohóckodás, ahogyan a nép, a közönség, a beava-
tatlan látja a művészetet, s csak ilyennek hajlandó elfogadni a cirkuszt." 26  

Unja az előkészületeket, az „álmos várakozást, a tétlenségnek ezeket az ön-
kínzó óráit", 27  s ilyenkor keríti hatalmába a csalódás. Ilyenkor t űnik számára 
értelmetlennek és céltalannak m űvészete, amely nem más, mint hazugság, 
önámítás. A művészi elrugaszkodás igénye fogalmazódik itt meg a cirkusz 
világának naturalisztikus részletei ellenében. Emiatt hagyja ott Gerard a 
passziánszozó, szennyest mosó cirkuszosok társaságát, s indul a faluba. A 
kimozdulás egyben a realitás szintjér ől való elmozdulás pillanata is, elegend ő  
impulzus ahhoz, hogy a bohócban beinduljon az emlékezés mechanizmusa. 
„Mert Gerard-nak volt egy veleszületett hajlama: visszaidézni a múltat. Nem-
csak a maga megélt idejét és emlékeit, de másokét is, akik vele emberi vagy 
érzelmi közelségbe kerültek. A szemét sem kellett lehunynia, mint más em-
bel nek, hogy a képzelet szárnyán ringazódzzék..." 7  — mondja a mindentudó 
elbeszélő  a regény harmadik fejezetében. Ezeken a szöveghelyeken körvona-
lazódik az ég és föld teljességet sugalló jelentésképzete, amely mindvégig a 
regény fő  szólamát képezi. Nem véletlen, hogy Amáliának, a nagyon reális, 
mindennapi konkrét teendőkkel zajló életet élő  hősnőnek is megvan a re-
gényben motivikusan ismétlődő  „égi mása": a lissieux-i Szent Teréz képe. És 
Gerard művészlétének „földi mását" is ott látjuk a m ű  második fejezetében. 
„Ki kellett volna tartanom a gyalupad mellett (...), akkor legalább maradt 
volna valami utánam. Egy szép szekrény, amelyben levendulával teleszórt 
fehérneműt őriznek, egy bölcső, melyben legalább három nemzedéket ringat-
nak emberré. (...) a kézzelfogható munkát sajnálom, az an1agot, amelyet én 
formáltam , alakítottam , hogy a semmibő l valami legyen ."2  Élet és művészet 
ellentétesnek vélt min őségeitől érkezik a főhős e kettő  szintéziséig: „A mű-
vész sohasem tűnődik oktalanul az elmúlt életen. Mindazt, amit látott, amit 
átélt vagy elképzelt, bele kell vinnie a produkciójába." 30  A tűnődés, az emlé-
kezés közegébe látjuk kibillenni, amikor „elt űnt körülötte a valóság", s „ezek 
az évek és emlékek és események él őbbek és kézzelfoghatóbbak voltak, mint 
a söröskorsó az asztalán, mint a kosárban a perec, s az egész kávéház kavar-
gása, ahol éppen közönyös arccal ült, mintha csöppet sem türelmetlenül vala-
kire várna."3  Az emlékezés és képzelet játékának egyik fő  motívuma a Ge- 
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ra.rd vízióiban élő  kislány képe, amely mindvégig ismétlődik a regény szöve-
gében. Az „illúzió több, mint a valóság, ha csakugyan m űvész az ember, és 
hitet tud kelteni" 32  — mondja Gerard, ám az utóbbi id őben éppen ezen a 
téren gyötrik kétségek, az üresség, a kishit űség, az értelmetlenség érzése 
környékezi, „álmos révület"-ek kerítik hatalmukba. Ilyen kétségek között ta-
lál rá Satanelli, a felügyel ői funkciót betöltő  gondolatolvasó, s közli vele: 
ideje, hogy otthagyja a cirkuszt, hiszen nagyon erősen élnek benne az emlé-
kek, s ez a cirkuszban „valóságos átok". Ekkor kerül Gerard Amália Krúdy 
regényeire emlékeztet ő  világába, amelyben a bohócot „a józan és súlyosan 
elterülő  paraszti rend" realitása s e világ atmoszferikus megélése között lát-
juk vibrálni. Gerard tehát titkon a földközeli, reális életkeretek között is 
művészként szemléli a világot, s Broniszláv felügyel őben is örömmel és ro-
konszenvvel ismeri fel a rokon lelket, akinek „határozott mozdulatai és hatá-
rozott kijelentései ellenére, ártatlan álmok ültek a szemében". 33  

„Ég és föld! Egy nagy üvegharang alatt aprókat csengetty űzik a világ! 
Csak jó fül kell. hozzá, hogy meghallja az ember." 34  A világra való rácsodál-
kozásban Gerard életfilozófiája fogalmazódik meg. Életét a realitást jelképe-
ző  Amália mellett éli, az emberek között látjuk, ám közöttük is felfedi továb-
bi lelki rokonait: Sr. oniszlávon kívül ott van az asztalos, aki n ői idomokat 
álmodik a maga készítette szekrények ajtajára. A bohócnak mindezek ellené-
re sikere van az emberek között, életük szervez őjeként elnyeri a bizalmukat. 
Úgy tűnik, megadta magát sorsának, hiszen a reális élet anyagszer űen is 
megmutatkozik gömbölyöd ő  pocakján. Herceg ironikus gesztusát látjuk ab-
ban, ahogyan Gerard „földi" életének fejl ődésrajzát jeleníti meg. A h ős to-
vábbi pályafutása azonban problémákba ütközik. Nem lép be a Komoly Fér-
fiak Körébe (!), hiszen nem közéjük való, a pap neheztel rá, mert agitációjá-
val elidegeníti a falu népét a templomtól, Amáliától megkapja az els ő  pofont, 
amely bohócszerepeit villantja fel emlékezetében, s a templomi groteszk epi-
zód után a kamrába kerül. „Legkevésbé a valóságban bízhat meg az ember. 
Ez most egészen világosan áll el őttem. Mert idehoztak az irrealitások világá-
ból, a kézzelfogható életbe, s bármihez értem, minden hamis volt." 35  — véde-
kezik, miután újra visszahelyezik a cirkusz eget és földet átfogó világába. A 
cirkusz világa a regény elején leírt naturalisztikus részletekkel ellentétben 
most expresszív erővel hat rá. 

Tragikomikus, édesbús történet Gerard története. A m űvészet világából 
száműzött, lemeztelenített, majd újra visszahelyezett clown az el őző  művész-
regény főhősének ellenképe. Anna a realitás áldozata lesz, Gerard csak meg-
érinti a realitás talaját, de emlékei, álmai szüntelenül az égbe emelik. A. 
regény szövegében áramló lírai futamok, hangulatképek, atmoszferikus leírá-
sok Gerard nézőpontjának szövegszerű  kivetülései, de ugyanakkor olyan szö-
veghelyek is, amelyek „a valóság fölé emelik kissé ezt a prózát, amely túlmu-
tatva önmagán, jelképessé válik." 36  Jelképessé abban az értelemben is, hogy 
a sorok mögött az író művészettel kapcsolatos meglátásait és kételyeit véljük 
felismerni. 
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A regénycím a m ű  fő  metaforájaként funkcionál, s folytonosan azt a je-
lentéstöbbletet tartja fenn, amely e fogalompárból levezethet ő . Ég és föld 
először is, legkézzelfoghatóbb jelentésében a kifeszített cirkuszi sátor két 
végpontja. A cirkusz talaján szerepl ő  bohóc áhítattal tekint a magasban len-
gő  Riára. E jelentésvonulathoz társul a szókapcsolatból eredeztethet ő , to-
vábbgondolható, hasonló szembenállások sora: képzelet és valóság, álom és 
való, művészet és élet. Végső  fokon pedig: egyféle teljesség, amely e regény 
művészhősének már megadatik. Kételyei ugyan vannak, hiszen ezek is a m ű-
vész életéhez tartoznak, de Gerard-ban mindvégig él a m űvész, azaz kizáró-
lag a művész él. E vonásában különbözik Fehér Annától, hiszen a leánynak is 
itt, ezen a ponton kellett volna szilárdabban megvetnie lábát. 

Nem problémamentes tehát Gerard világa. A f őhős  erkölcsi győzelme 
ellenére nem szárnyaló, nem himnikus ez a regény. Szövegének méltatásai-
ban gyakran hangzik el az „édesbús történet", a „tragikomikus" min ősítés. A 
mű  ezen minőségei a művészlét kísérőjelenségeiként funkcionálnak. Azaz 
Gerard is megjárja művészként a maga poklát, megmártózik a megaláztatá-
sokban, megküzd az őt determináló erőkkel, csak e regényben domináló 
metaforikus erővonalak következtében mindez valóban „emeltebben", el-
vontabban mutatkozik meg, mint az Anna búcsúja című  mű  társadalmilag is 
pontosított realista keretei között. 

Herceg regényírói gyakorlatának és írói fejl ődésének szemléltetése céljá-
ból térjünk most vissza legelső  regényéhez. Az élet és álom határán lebeg ő  
szöveg kapcsán idéztük Bori Imre megjegyzését („nem is az élet az, amit fest, 
hanem hangulat és atmoszféra"). Gerard történetét olvasva is a szövegben 
szüntelenül hangulat- és atmoszférarajzokba ütközünk. A két regény közötti 
nagyfokú különbség mégis abban mutatkozik meg, hogy Herceg az Ég és 
földben nem maradt adós az élet megjelenítésével sem. Gerard számára az 
élet már egyértelműen a művészetet jelenti, s a világlátását, szemléletét il-
lusztráló hangulat- és atmoszférarajzok nem csupán a regény szövegét aláfes-
tő  kitérők: szervesen épülnek a bohóc életébe, m űvészlétének elengedhetet-
len tartozékai. A művész teljességigényének kohéziós er ői révén lesznek az 
ég és a föld közé zárt, de ugyanakkor végtelenbe tágított regényvilág lénye-
ges elemeivé. 

Az Ég és föld annak bizonysága, hogy Herceg János az ötvenes évek végén 
minden olyan írói eszköznek birtokában volt, amely a m űvészlétről való me-
taforikus, jelképes gondolkodáshoz szükséges. 

(1992) 
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BENCE ERIKA 

A MULANDÓSÁG HATALMÁBAN 
HERCEG JÁNOS UTOLSÓ KÉT KÖNYVE 

Herceg János könyveiről sohasem lehetett (csak) egyszer ű  kritikát, bírálatot, 
ismertetőt írni, mert esztétikai kvalitásaikon, m űvészi tartalmukon túl (tehát 
mindazon sajátosságok mellett, amelyek egy szöveget teljessé, irodalmivá, 
művészivé varázsolnak) mást is, mindenekelőtt magatartást, szerepmintát, 
állásfoglalást, s a mindenkori emberiesség melletti kiállást képviselik ebben a 
valós és szellemi határokon egyaránt kívülrekedt kisebbségi magyar iroda-
lomban: a Vajdaságban, ahol ő  volt az az író, aki nem csak irodalmi körök-
ben, hanem az egyszerű  emberek körében is példát és tekintélyt jelentett. 
Most, amikor a két utolsó könyvéről (a Régi dolgainkról és a Mulandóságról) 
kellene írnom — a halála ténye és a temetésének eseményei kiváltotta megrá-
zó élmények mellett —, az a keserű  felismerés nehezíti meg a mondatformá-
lást, hogy az a „minden", ami számunkra a Herceg János-i életm űvet és 
követhető  magatartást jelentette, s amiben hittünk, már befejezett, múlt, em-
lék. 

Nem csak az író halott, de az a város sincs meg többé, amely annyi m űvé-
nek, regényének, novellájának, esszéjének képezte tárgyát és helyszínét, ahol 
született és élt, ahol emlékezéseinek megidézettjei, hivatalnokok, tanárok, 
írók, fordítók, festők, művészetpártoló urak, széplélek nagyságák, cselédek és 
diákok bandukoltak a körúton, sétáltak a korzón, s ahol novellahőse, Kekez 
Tuna vívta harcát a Pálinka Ördögével vagy — mint a Mulandóságban — a 
kisemberek megpróbáltatásokkal teli hétköznapjait élte, s ahol a — vajdasági 
magyar irodalomban egyáltalán nem ismeretlen — Körgalléros megjelenése 
teszi hátborzongatóvá a derűsnek ígérkező  kocsmai mulatozást. 

Persze Zombor megvan még. Állnak középületei, lakóházai és minden-
napjaikat élik lakosai. Csak a valamikori kultúrváros t űnt elé, ahol — ha volt 
is efféle elválasztó vonal közöttük — mégis megvetették a vérig men ő  gyűlöle-
tet az emberek, s a nemzeti különbségeken felülemelkedve voltak képesek 
megteremteni városuk gazdagító sokszín űségét, egyedi hangulatát. „Csak" ez 
a város merült el a múlt évtizedek leromlástörténetében és jelenünk súlyos 
politikai kavalkádjában. 

Alkotói munkássága során Herceg János kialakította a maga emlékező  
műfaját: az esszé múltidéző, csak általa formált, egyedített változatát. Ezen 
írásainak kincsestára a Régi dolgainkról című  kötete is. Esszéinek kiinduló 
helyszínét (s egyben elbeszélői folyamattá alakító elemét) Zombor jelenti itt 
is, miközben a térbeli és az id őbeli korlátokat nem ismerő  írói képzelet szár-
nyán kalandozza be (a beleérző  készség páratlan intenzitásával) a hajdani 
Bácskaságot. A XV. századba kalauzol bennünket, amikor Váradi Péter püs-
pök alakját festi le számunkra, mint a bácsi vár uráét, amikor vendégül látja 
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Báthory Miklós váci püspököt, akit majd a Mosztonga vizének megtisztításá-
ról és hajózhatóvá tételér ől tudósít episztolájában. Ez a humanista m űveltsé-
gű  ember az, aki Janus Pannonius műveit gondozza, „kódexbe másoltatja", s 
irodalmi hajlamainak, valamint rokon lelkületének jóvoltából a lázadó költ ő  
eszméit .is magáévá teszi. M űemlékromok nyomán a török világba vezet 
vissza bennünket az írói érdekl ődés, majd a muzulmán birodalom európai 
csillagának lehulltát követő  újjáéledés korát idézi meg, a határperek, a me-
gyei rendelkezések, az oda- és visszacsatolások idejét, s beletör ődéssel nyug-
tázva: „Amikor 1901-ben Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata ösz-
szeírta a megye műemlékeit, csaknem kizárólag romokat vett nyilvántartás-
ba." Mária Terézia uralkodásának korát, a nagy birtokadományozások idejét 
is felvillantja előttünk egy esszé erejéig, idézve a — háta mögött „copfos 
kancá"-nak csúfolt királynénak — a Magyarország területét szabdaló fékte-
len adományozás miatti elégedetlenked őket leintő  — nem egészen iróniamen-
tes szavait: „Megengedhetjük magunknak!" Aztán 1848-ig halad el őre a tör-
ténelmi idő  vezérfonalán, s a forradalmi tavasz zombori eseményeir ől szól; 
hiteles tudósítás után keresgélve talál Thim József történetíró soraira: „Fen-
séges ünnep volt. Uroš Simić  városi alügyész, kezében magasra tartva a nem-

. zet i lobogót, elindult a vármegyeháza felé, ahol az egybegy űltekhez lelkes 
beszédet intézve köszöntötte a szabadság hajnalát." A történelmi tapasztalat, 
a végkifejlet azonban annál szomorúbb, de jellemz ő  erre a vidékre: „Aztán 
éket vertek a forradalom soraiba, s a szabadságharcot már egymással szem-
befordulva küzdötték végig az ország népei. S jött Világos, majd az aradi 
Golgota és a minden népet kegyetlenül elnyomó Bach-korszak." Egy villa-
násnyira Hiador (Jámbor Pál) alakja — akit, jóllehet nem volt jelent ős költő , 
Petőfivel szemben játszottak ki a konzervatív körök (igaz, Arany az ő  biztatá-
sára olvassa el Az ember tragédiáját) — is feltűnik a megyegyűlésen, az európa-
iság attitűdjét állítva szembe az itteni vidékiességgel. S a történelmi id ő  folya-
má t követve I. Ferenc József uralkodásának — a birodalom népeinek sorsát 
megpecsételő  - korához érkezünk, s Herceggel együtt t űnődhetünk el azon, 
„mi lett volna, ha valami csoda folytán nem a kormánypárt gy őz, hanem a 
függetlenségi ellenzékiek", lévén 1910-ben az utolsó magyar választás. „El-
hangzott volna-e a 84 éves király ajkáról a végzetes mondat 1914-ben: Min-
dent meggondoltam és mindent megfontoltam! Lett volna-e bátorsága a sok-
nemzetiségű  birodalom népeivel háborút indítani? De hogy egy függetlenségi 
magyar kormány semmiképpen sem ment volna bele a háborúba, több mint 
biztos." 

A Régi dolgainkról három fejezete, a Táj és irodalom, a Zomborról szólva 
és A város, csodálatosan gazdag irodalmi breviárium, kisvárosi tabló. Politi-
kusok, közéleti emberek, híres városlakók, de mindenekel őtt írók és művé-
szek vonulnak el a színen. Papp Dániel, akinek novelláiban lovakért és lányo-
kért bicskázzák meg egymást a szállási Rómeók, Veljko Petrovi ć, aki Ra-
vangradnak nevezte el Zombort, Miloš Crnjanski, aki a városról szólva legin-
kább egy asszonyt emlegetett, aki „úgy tudta megfordítani a város f őterén a 
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négyes fogatát, mint valami legyez őt". S ez az asszony is többször elsuhan az 
irodalmi színpadon, vagy mint előkelő  úrhölgy, vagy mint a főispán erélyes 
felesége, s végül mint a szegényház utcán tévelygó lakója. Ő  volt Krónics 
Mici, akinek szépsége még Ferenc Józsefet is elb űvölte Ischlben, s akinek ma 
egy (a történelem viharában rossz hír űvé vált) épület őrzi a nevét. Néprajz-
kutatók, -gyűjtők is megjelennek: Cziráki Gyula, Gombos monográfusa, a 
népdalgyűjtő  Kiss Lajos, Bellosics Bálint, aki a bácskai babonákról írt köny-
vet és mások is. Fordítók, akik a szerb népköltészetet ültették át magyarra, s 
(a vidéki álmából ébredező  Zombor törvényszékének élén) Gozsdu Elek, aki 
sértődött magányában, a szám űzöttek honvágyával élt és írt kilenc évig a 
városban, s visszahúzódottságában is jelentős hatást gyakorolt až irodalmi 
életre. Újdondászok és igyekvő  külmunkatársak népesítik be a szerkeszt ősé-
geket, s olyan különös szerzetek teszik színessé a m űvészéletet, mint Juhász 
Árpád „festész", aki megalkuvás nélkül élt a m űvészetnek mindvégig, s úttö-
rő  volt ebben ezen a vidéken. S Szenteleky Kornél sem hiányzik a megjelení-
tettek sorából, aki pedig a Sárszeg nevet adta a városnak, s jól ismert szere-
pét töltötte be a vajdasági magyar irodalomban. S nem lehet a városról be-
szélni úgy, hogy Laza Kosti ć  különös alakja és múlhatatlan érték ű  alkotásai 
említést ne nyerjenek, mindenekel őtt „a szerb költészet legmagasabb csúcsát 
érintő  szerelmes verse", a Santa Maria della Salute, de az úri világot megbot-
ránkoztató magányos futóversenyeit sem lehet elhallgatni. Szinte végelátha-
tatlannak látszik ez a sor. Herceg János meg is jegyezi: „A költ őknek egész 
serege megfordult a szerb körút fái alatt, s ha igaz, hogy a régi szerb iroda-
lom bölcsőjét Magyarországon ringatták, akkor hát ez a bölcs ő  néhány lökést 
itt is kapott, Zomborban." 

A Régi dolgainkról következő  fejezete a csatornaépít ő  Kiss Józsefnek állít 
emléket, míg a Kisebbségben című  utolsó fejezetben, az 1929. január hatodika 
utáni diktatúra világát festve le el őttünk, így a cenzúra, a kisebbségi jogtiprás 
idejét, úgy érezhetjük, hogy int ő  sorai leginkább jelenünk sokban hasonlatos 
történéseire hívják fel a figyelmet. Valahogy úgy, mint ahogy a Mulandóság 
borítóbelsőjéről int felénk a róla készült utolsó fotón. 

Nem újszerű  felismerés, csak idézni tudom kritikusait és monográfusát, 
amikor azt mondom: Herceg János utolsó alkotásai a múló id ő  élményének 
jegyében fogantak, amelynek végs ő  kiteljesedése lett Mulandóság című  köte-
te. S bár műfajukban eltérnek a Régi dolgainkról szövegeitől, novellái is 
ugyanahhoz a helyszínhez kapcsolódnak er ősen, a városhoz, Zomborhoz, 
amelynek utcáin ezekben az írásokban is furcsa-tarka „embersor" hömpö-
lyög, akik ezúttal is a hétköznapok viadalait élik, megmagyarázhatatlan ese-
mények történnek velük, válaszút elé kerülnek, elmennek és visszatérnek, 
otthontalanok, de mindenekfelett kiszolgáltatottak a mulandóságnak, az 
enyészetnek. Köztük Kekez Tuna is felt űnik több novellában, s ezúttal a 
Pálinka Ördögénél is er ősebb ellenféllel, a hatalommal fordul szembe tünte-
tőként, sztrájkolóként, kicsit nevetséges szónokként a háztet őről, bilincsbe 
verten, kisemberként, s a városszéli szegények képvisel őjeként. De a művész- 
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lét súlyos kérdései sem hiányoznak a novellákból, s az értelmiségi szerepvál-
lalás dilemmái sem, amelyeket főleg a Mulandóság című  fejezetben fogalmaz 
meg, Csóka doktor vagy a festő  alakja köré fonva, így adva központi jelent ő-
séget a novellaciklusnak. Azt hiszem, nem vagyok egyedül a Mulandóság 
olvasói között azzal a véleményemmel, hogy utolsó fejezete, az Atlantisz, 
szimbolikus érvénnyel zárja a kötetet, s mert egy egész világ (a gyermekkor, 
egy hagyományos pannon létforma, m űvészi értékek, s mi már tudjuk, hogy a 
Herceg János-i életmű) merül el benne, zárul le végérvényesen, mélységesen 
megrendít bennünket. 

Úgy másfél évtizeddel ezel őtt olvastam először egy irodalomkönyvben, 
hogy az 1848-as forradalmat követő  súlyos megtorlás idején, amikor Vörös-
marty Mihály meghalt, temetése hatalmas, néma tüntetés volt a hatalommal 
szemben. Kisgyermekként főleg a szöveg pátosza ragadott magával, s elkép-
zeltem a történteket, majd kés őbb azt hittem, hogy értem is a lényeget, de 
csak most, a Herceg Jánost utolsó útjára kísér ő  tömegben, közéletünk és 
irodalmunk eminens képviselőivel és töpörödött, kendős nénikékkel — akik 
nem irodalmi dolgokhoz, de talán a betűvetéshez is alig értenek — együtt 
éreztem meg, hogy nem csak egy nagy író temetésér ő l van szó. 

Újvidéki szerz ői estjén Hornyik Miklóssal (1989. május 17.) 

34 



HORVÁTH MÁTYÁS 

SZÁMVETÉS 
HERCEG JÁNOS UTOLSÓ KÖTETÉRŐL 

A Mulandóság című, a Forum gondozásában tavaly megjelent elbeszéléskötet 
Herceg János hosszú, gazdag és mindenekfelett becsületes, elvh ű  életpályájá-
nak összefoglalója. Több, mint egy életpálya antológiája: történetünk, a 
Bácska története is a századel őtől napjainkig. Majdnem azt mondtam, hogy a 
bácskai magyarság története. Nem, nem az. Az összes itt él ő  etnikumé, a 
bácskaiaké! Amely talán a múlté, amely elsüllyedt, mint Atlantisz... 

Meggyőződésem, hogy bárki olvasgassa is a kötetet, otthonosan igazodik 
el történeteiben, élvezi az események hőseinek találó rajzát. Számomra meg 
külön élmény, döbbenetes fölismerések sorozata, hiszen a Zombor—Kisk ő-
szeg—Doroszló háromszögben játszódó események számtalan egyéni emléket 
idéznek bennem. Nosztalgikus felismerések ezek, mert ifjúságom legszebb 
diákéveit töltöttem Zomborban, a másik két településhez a barátság meg a 
rokonsági kötelékek fűznek. igy számomra az események helyszínei, az épü-
letek, utcák, terek, az emberalakok mind-mind ismer ősként köszöntenek. S 
milyen találóan meregrajzolt figurák ezek! A novellák mindegyik h őse telita-
lálat a maga nemében: az irodalmi és nyelvi jellemzés telitalálata! 

Lényegében századunk elevenedik meg a kötet lapjain. Az az évszázad, 
amely annyi világtörténelmi eseményben b ővelkedett, amelyek meghatározó, 
sorsformáló erővel hatottak a bácskai emberekre. A válogatás erényei közé 
tartozik az is, hogy a novellák a történelmi sorsfordulók köré csoportosulnak. 
A cikluscímek is sugallják, hogy más-más korszakot ábrázolnak, újabb köz-
ponti mag köré csoportosulnak az események. 

A Szülőföldemen című  ciklus írásai állnak hozzám érzelmileg a legköze-
lebb. A régi Zombor elevenedik meg lelki szemeim el őtt, a valamikori me-
gyeszékhely, a polgárváros ismert helyszíneivel, szokásaival, közismert, s őt 
különc alakjaival. Hogyne, hiszen még a háború után is ilyen volt Zombor. 
Mint történelmi anakronizmus ott sétált még egy ideig utcáin csizmában, 
briccseszben, pepita zakóban Falcione Ciro, mint egy itt maradt dzsentri. 
Osztálytársaim között nem egy viselte a történelmi polgárneveket. Akkor, 
azokban az években még elevenen élt az emlékezetben a Pilaszánovics, a 
Fernbach stb. családok emléke és viselt dolgaik. Hiszen a közelmúlthoz tar-
toztak! Még éltek a régi szokások, a korzó, s az államosításig belénk vés ődtek 
a régi kereskedőházak nevei. A hangos idegenek pedig még csak a meetinge-
keii zajongtak... 

A század eseményeit nem kommentálja a szerz ő . Természetesnek veszi, 
hogy az olvasó ismeri. Egy-egy mondattal, félmondattal utal csak a korra. 
Ezek a megjegyzések azonban a maguk tömörségében többet mondanak az 
értekezéseknél. Az els ő  impériumváltozás eseménygazdagságát egyetlen 
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mondatba tömöríti: „Mađarica žalosna ti majka, odsad moraš biti Srbijanka." 
Részletezhette volna a nemzeti indulatok fellángolását, de Herceg János ízig-
vérig író volt. Nem pamflettett hanem novellát írt! Csak néha pontosít, mint 
például a zombori magyar színház megnyitásával kapcsolatban, mert hát ki em-
lékszik már arra, hogy a húszas években Zombornak magyar színtársulata volt?! 

Megjelenik írásaiban a II. világháború is. Kiskőszeg térbeli és érzelmi 
közelsége mást talán arra indított volna, hogy látványos történelmi tablókban 
örökítse meg az eseményeket. A szerz ő  azonban nem élt a hivalkodó vagy 
népszerű  lehetőségekkel. Pedig mindent tudott! Többször is említi á Krónics-
palotát anélkül, hogy akár egy szóval is jelezné az épülethez f űződő  esemé-
nyeket. De hát azt egész Zombor tudta, s őt a környező  települések is tudták. 
Ami köztudott, azt minek másolni, ismételni? A krónikás inkább az embe-
rekkel, sorsokkal foglalkozik. A történelmet a politikusok csinálják. Döntése-
ik azonban a polgárok életét befolyásolják kérlelhetetlenül. Ezek az emberi 
sorsok szánalmat váltanak ki az olvasóból, az érzelmeire hatnak, így nagyobb 
mozgósító erejük van, mint a hangoskodóan aktualizált írásoknak, pedig 
Herceg János valóban reagált környezete minden jelent ősebb eseményére. 
Reagált? Pontatlan szóhasználat. Ő  író volt, műveiben sajátos módon a való-
ságunk elevenedik meg; üzenetei megkerülhetetlenül érintik a társadalmi 
eseményeket. Nem menekülhetett formai bravúrokba, mert látta, láttuk a 
háború következményeit: a katonaszökevényeket, özvegyeket és —1944 őszét. 
Ezt a kérdést sem kerülte meg, de nem újságírói módon dolgozta fel, mert 
annál nagyobb művésze volt a tollnak. Éppen ezért sokkal megrázóbb az 
olvasó számára. Köztünk, bennünk éltek az elsuttogott történetek, hiszen 
maradtak tanúk. Emberi nagyságát, erkölcsi magatartását emeli, hogy ez 
nem mai írás. 

Megörökítette az er őszakos beszolgáltatás keserveit is. Ismét egyéni meg-
próbáltatásokkal ismerkedünk meg, s talán azért sajognak föl az olvasóban 
ezek az emlékek. A szerb irodalomban Mladen Markov Isterivanje boga című  
regénye emlékeztet megközelítési módjára. Az összevetés nem összehasonlí-
tás, hiszen a regény lehetőségei tágabb teret nyújtanak az ábrázoláshoz. In-
kább azzal a szándékkal vetem papírra, hogy jelezzem, milyen kevesen érin-
tették írásban az ezreket sújtó társadalmi igazságtalanságot. 

Leányvár pusztulása után új környezetének alakjait is megörökítette. A 
viszonylagos jólét másfél-két évtizedét, amikor még a falusi boltos is „szom-
bal délután felszaladt a szézegyesével Pestre, futballmérk őzésre". Vagy a 
vendégmunkásokat, akik építették hivalkodó házaikat, ugyanakkor családok 
szakadtak szét vagy szakadtak ki örökre a megtartó közegb ől, hogy eltűnje-
nek — nyelvileg is — a gazdagabb társadalmakban. 

Ne értsen félre az olvasó. Ezek a megjegyzések a saját olvasataim! Herceg 
János nem krónikát írt, nem azt szándékozott írni. Igazi, els őrangú novella-
irodalom került a kezünkbe. Az esztétikai igényesség azonban nem zárta ki a 
kor és a környezet valóságelemeit. Azt hiszem, egyetlen elbeszélésében érhe-
tő  csak tetten a közvetlen politikai szándék, a Derengésben. Ez is inkább 
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művelődéspolitika: az öncenzúra kérdését feszegeti. Álláspontját egyetlen 
mondatba tömöríti: „A nemzetiség mindenütt nemzet alatti kategória." A 
Szabad Hét Nap 1994. november 10-i számában valaki vitatta Herceg követ-
kező  gondolatát: „Csak felejteni szabad és kell, ha együtt akarunk élni to-
vábbra is magyarok és szerbek." Én azonosulni tudok mindkét nézetével. De 
hozzátenném: tanuljunk a múltból, hogy ne kövessük el kölcsönösen ugyan-
azokat a hibákat ismét! 

Az olvasók minden rétegének, korosztályának érdekesek lehetnek ezek 
az írások. Nem az említett témakért, hanem a nyelvezetért, az írásm űvésze-
tért. Herceg János européer volt. Az európai kultúrában mozgott otthono-
san. Talán ez a kultúra formálta egyéniséggé: nem követett iskolákat, irodal-
mi irányzatokat. Ha egyáltalán összevethet ő  bárkivel a magyar irodalomban, 
akkor az Krúdy. Rá emlékeztet nyelvhasználatának sejtelmessége, az id ősí-
kok egymásba csúsztatása, az indázó körmondatai: „S erre a figyelmeztetésre 
sorban eltűntek az esperesek mind, s őt a szentiváni bérmálkozó lányok is a 
menyasszonyi fátyol alatt és imára kulcsolt kézzel, mert hol vannak már a 
bérmálkozók, oldalukon a peckes bérmaapákkal, elmentek önként katoná-
nak, s aztán elestek, vagy Szibériába vitték őket, a lányokat meg lágerba, de 
még a fafaragó műhelyében is rég elnémult az a Bözsikét sirató ének, amíg a 
széklábakat faragta, de az asztalosinasok is hiába néztek volna ki a m űhely 
homályos ablakán, hogy Ancsit nézzék a virágos fa alatt, mert az asztalosina-
sok sincsenek többé, meg az isten, s az öreg Pomozi ugyancsak abbahagyta a 
forgács söprését, mert mint a mester mondta, alulról szagolta a kék ibolyát." 

Terjedelmes körmondat ez. De nem érezzük cikornyásnak, megfejthetet-
len nek. Ez a nyelvi Vörös postakocsi felgyújtja képzeletünket, a természetes 
jelek képrendszerré formálódnak bennünk. Minden mondategysége gazda-
gítja az információt, noha egymásba csúsznak vagy váltakoznak az id ősíkok. 
Külön-külön elemezhető  lenne minden. információegység. Már csak azért is, 
mert ugyan ki írt az itteni németség tragédiájáról? A rendkívül összetett 
tartalom ellenére nem érzünk nehézkességet, mert a szerz ő  mestere a nyelvi 
tisztaságnak. Nálunk így csak ő  tudott írni, ilyen művészi szinten csak ő  tudta 
használni a magyar nyelvet. 

A krónika jellegű  írások mellett, amelyekben úgyszólván a neveket sem 
változtatta meg Herceg János, más jelleg ű  írásokat is találunk. Ilyen például 
a Mulandóság. Szinte faluszociológia a maga nemében, ahol egy alak köré 
felvonultatta a mai falu szinte minden rétegét jellegzetes egyedeivel együtt. 
Megtalálhatjuk a gyűjteményben az ún. short storyt is, mint például a Béke, a 
Baleset című  novellák esetében. Gyémántszerkezet ű  elbeszélések ezek, ame-
lyeket ma alig műveinek. Az egykori 7 Napban Herceg Jánosnak állandó 
oldala volt. A terjedelem szabta korlátok alakíthatták ki nála ezt a szigorú, 
fegyelmezett szerkezeti formát. Hiszem, hogy annak idején nem én voltam az 
egyetlen, aki els őként a Herceg-novellát olvasta el a lapban. Nem véletlenül: 
mindig sajátos szépirodalmi élményt jelentett. Most így vagyok utolsó köteté-
vel. Tartalma, nyelvi-stilisztikai szintje lenyűgözött. 
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„EGYFORMÁK LESZÜNK A NYOMORBAN” 
BESZÉLGETÉS HERCEG JÁNOSSAL 1992 NYARÁN 

GUBÁS ÁGOTA: Herceg Jánost 1990 márciusában Doroszlón megvá-
lasztották az akkor alakult Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége 
tiszteletbeli elnökének. Akkor milyen érzésekkel fogadta a VMDK létrejöt-
tét, és most hogyan látja: érdemes volt-e vállalni, megalakítani ezt az érdek-
védelmi szervezetet? 

HERCEG JÁNOS: Igen. Biztos. Ez ellen én akkor sem szóltam, s őt, 
napon helyeseltem. Egy dologra figyelmeztettem én, a naiv literátor, hogy 
ne politizáljanak, hogy legyen ez egy kulturális érdekközösség, amely a ma-
gyar kultúráért küzd. Előttem volt ugyanis a régi magyar párt példája az 
1920-as évekből, amely nagyon rövid idő  alatt szétesett. Többpártrendszer 
volt akkoriban, és a magyar emberek a demokratákra, a radikálisokra és 
másokra szavaztak, a magyar párt nem kapott mandátumot, gyakorlatilag 
szétzüllött. Nem azért, mintha vezetői, képviselői nem lettek volna jó magya-
rok, nem azért, mert külön politikai karrierre törekedtek, hanem egyszer űen 
az egyéni érdekek züllesztették szét. Most valami más történt. Én a magam 
naivitását próbáltam megmagyarázni, külön jelentőséget adva a dolognak 
akkor, hogy a VMDK Doroszlón alakult meg, Sztapár közvetlen szomszédsá-
gában. Sztapár és Doroszló viszonya 1848 óta minden változásnál példaérté-
kű  volt. Valami ilyesmire gondoltam a magyar kultúra fejlesztése érdekében. 
Engem ott tiszteletbeli elnökké választottak, ami, úgy érzem, nem kötelezett 
engem semmire. Megtiszteltetés volt, köszönöm szépen, de én nem veszek 
részt a VMDK munkájában... Én magánharcosként öregedtem meg. Nem 
voltam párttag Tito Jugoszláviájában. Emiatt könnyebb volt engem megtá-
madni valamiért, mint másokat, akik bent voltak a pártban, azokat ott intéz-
ték el. Ezek ma nagyon ügyesen politizálnak, mintha kezdett ől fogva ezt 
csinálták volna, ha jól tudom, csinálták is egyesek közülük. A politizálás 
megmaradt számukra ma is. Irigylésre méltó ügyességgel csinálják, s szeret-
ném hinni, hogy eredménnyel is. Eredményeket egyel őre nem látok. Látom 
felszítani a magyar érzelmeket, a VMDK részér ől is alkalmat adnak bőven. 

rá, de konkrét eredményt még sajnos sehol sem láttam. 
GUBÁS ÁGOTA: Mit szeretne? 
HERCEG JÁNOS: Mindenekelőtt magyar iskolákat. A magyar iskolák 

gondjának a rendezését, hiszen úton-útfélen igyekszenek lefaragni az eddigi 
eredményeket is és visszaszorítani bennünket csakugyan olyan nemzetiségi, 
kisebbségi állapotba, amihez az itteni magyar nép túlságosan európai. Most 
majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből az Ágoston-féle politizálásból és egyálta-
lán mi lesz Jugoszláviából, amely a szemünk láttára rokkant meg, esett szét. 
Sikerül-e olyan alapra helyezni, amely mindenekel őtt polgárjogokat ismer el 
és nem nemzeti, illetve nemzetiségi megkülönböztetést? Azt hiszem, hogy itt 
vasi a legnagyobb baj. Amerikában egy tegnap Bajmokról kitelepült polgár- 
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ral, ha leteszi az esküt, senki sem érezteti, hogy kisebbségi, minthogy nem is 
az, mert olyan nincsen. 

GUBÁS ÁGOTA: Azt eredménynek tekinti-e, hogy Londonban tárgya-
lóasztalhoz ültették a VMDK képvisel őjét is? 

HERCEG JÁNOS: Ennek csak örülni lehet. Hogy meg is hallgatják-e és 
a tétova nyugati világ tud-e érvényt szerezni az akaratának és végre megérti 
majd, hogy mi történt a Balkánnak ezen a részén, az itteni szláv népek kö-
zött, ha majd ezt látni fogja, akkor talán itt is meglesz az eredmény, és 
Ágoston Andrásnak nem lesz nehéz megértetnie [a hatalommal], hogy egy 
olyan kisebbséggel van dolga, amely európai igényeket támaszt. 

GUBÁS ÁGOTA: Az autonómiát, amiért a VMDK harcol, jogosnak 
tartja-e? 

HERCEG JÁNOS: Sőt. Én a kettős állampolgárságot is helyesnek tarta-
nám, akkor, amikor Európa elérkezett odáig, hogy már csak formális határok 
fogják elválasztani. Mindez persze álom egyel őre. Hogy ezt ki tudja-e majd 
vívni? Ez nem is a VMDK-n múlik. Addig biztosan nem, amíg itt olyan 
vezető  emberek lesznek, mint például egy olyan knini vezet ő , aki azt mondta, 
hogy a szerbség sehol sem lehet kisebbség a világon. Ezt hallva én vérig 
sértve éreztem magam, mert hetven éve kisebbségben élek... Csak meg kell 
születni szerbnek, és akkor már minden jog megvan? A belgrádi parlament-
ben fölösleges feleselgetés folyik, hogy ki jött el őbb ide: a magyarok-e vagy a 
szlávok? 

GUBÁS ÁGOTA: Fölöslegesnek tartja akkor, hogy legyenek képvisel ő-
ink a parlamentben? 

HERCEG JÁNOS: Nem. Ez természetes, éppen csak azt nem tudom, 
hogy hasznos-e. Hasznára válik-e ez a magyar politikai érdekeknek Jugoszlá-
viában? A felszólalások rosszindulatú tájékozatlanságokról tanúskodnak. Az 
egész parlamentet egy mellébeszélésnek érzem, dekorációnak a politika ré-
széről, amely a diktatúra törvényein alapul. Hogy itt aztán Ágoston András 
milyen ügyesen biciklizik a lehetőségek között, azt majd meglátjuk... 

GUBÁS ÁGOTA: Hogyan látja az értelmiség szerepét, különösen az 
írókét? Illyés Gyula elmarasztalóan szólt arról, hogy a mi értelmiségünk 
megalkuvó, nem állt ki, s ez is erősítette az asszimilációt. 

HERCEG JÁNOS: Lehet, hogy Illyésnek igaza volt, de nem lehetett 
mást csinálni. Most divatos dolog lett az elit közönyéről beszélni. Én nem 
érzem magam semmiféle elithez tartozónak, de az egész írói munkásságom — 
a szerb—magyar barátság mellett — a magyar megmaradás érdekében folyt. 
Könyveim és minden eddigi magatartásom ezt bizonyítja. Ugynakkor a kü-
lönbség az erdélyi magyarság és a jugoszláviai magyarság között történelmi 
múltra tekint vissza. Tudomásul kell vennünk, hogy mások a viszonyaink. Én 
amellett, hogy mindig magyarnak éreztem magamat, és ezért ki is álltam 
tőlem telhetőleg írásaimban, olyan környezetben n őttem fel kisgyerekkorom-
tól, ahol szerbek és németek voltak. Meg kell nézni a mai Vajdaságot, Bács-
kát . Nem sokkal azután, hogy 1918-ban egy nagy magyar elvándorlás történt, 
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felosztották az akkori új földm űvestörvény alapján, ötszáz hold volt a határ, a 
tízezres holdakat itt Szabadka környékén (Moravicán, Pacséron és másutt), a 
Szemzők, a Lelbachok, a Fernbachok birtokait. Új településeket hoztak létre 
a Likából és Szerbiából jöttek, az úgynevezett dobrovoljacok. 

GUBÁS ÁGOTA: Csak az itteni kisebbségnek nem jutott föld. 
HERCEG JÁNOS: A nagybirtok cselédsége az egész vidéken magyar 

volt. Ezt Veljko Petrovi ć  megírta a Miska, az öreg béres című  novellájában. A 
bérestől, kocsistól kezdve mind magyarok voltak, és kenyér nélkül maradtak. 

GUBÁS ÁGOTA: A vajdasági magyar írók mennyire szóltak ezekr ől a 
témákról, vagy például 1944-ről? 

HERCEG JÁNOS: Énnekem 1941-től 1944-ig volt egy különösen kényes 
szerepem, én voltam a Kalangya szerkeszt ője. A szerb és horvát írókat csak-
nem ugyanúgy szólaltattam meg a Kalangya hasábjain az újvidéki razzia elle-
nére, mint a magyarokat. Így maradtam meg. Köztudott, hogy a magyar 
szerkesztőségeket az utolsó szálig kiirtották, ártatlan embereket, például Ti-
már Ferit, aki ábrándos költői természet volt, senkinek sem ártott; csak azért, 
mert a Délvidéki Magyarság munkatársa volt, eltüntették. És Andrée Dezs őt 
is, és a többieket is. Én megmaradtam. Ezért nem érzem nemhogy b űnösnek 
magam, hanem meggyőződésem, hogy európai módon viseltem a magam sorsát. 

GUBÁS ÁGOTA: Az itt élő  kisebbségért megtett-e mindent? Arra gondolok, 
hogyha egy Herceg János kiáll például az iskola ügyében, akkor annak súlya van. 

HERCEG JÁNOS: Egyebet sem teszek, mint kiállok, csak úgy látszik, az 
írásaim nem jutnak el oda, ahova kellene. Már vagy harminc éve az Újvidéki 
Rádióban van néhány perces m űsorom vasárnaponként. Én ezt a kérdést 
sokkal élesebb hangom mondom ott el, mint ahogy az elmondható mondjuk 
Csubela Ferenc képviselő  részéről a parlamentben. Csak nem hallja senki, 
aki illetékes lenne. Ma divat lett a hallgató elitr ől olyasmit mondani, ami 
nem igaz, legalábbis ami engem illet, ha én is az elithez tartozom. Énrám ez a 
bírálat nem vonatkozhat, különösen olyanok részér ől, akik nyugodtan lapí-
tottak a pártban és azután egyszerre átalakultak és most renitenseket keres-
nek, holott a renitensek talán mégsem ábrándos költ ők, hanem azok, akik-
nek politikai hátterük is volt... Nem vagyunk egyformán elkötelezve. Vannak 
emberek, akik családi alapon nem nagyon lármázhatnak, s vannak, akikt ől ez 
távol áll. Talán azért is, mert van egy tagadhatatlan magyarkodás is most 
nálunk. Minden objektív jogkeresés mellett van egy közönséges hangvétel is. 
Lehet, hogy ez válasz a hasonló felszólalásokra, de néha olyan éles hangon 
folyik a vita, hogy én szinte ízléstelennek tartom. 

GUBÁS ÁGOTA: Mit tart helyes politizálásnak? 
HERCEG JÁNOS: Azt, hogy küzdjünk a jogainkért ott, ahol lehet, ahol 

kell. Mindenekelőtt az iskoláért, a színházért, a könyvkiadásért, a magyar 
szellemi élet kibontakozása érdekében. 

GUBÁS ÁGOTA: Hogyan küzdjünk? 
HERCEG JÁNOS: Mindenki a maga hatáskörében, anélkül persze, hogy 

sértene más népeket, anélkül, hogy ez a jogos követelés hangos magyarko- 
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dásba fulladna. Egy olyan hangos magyarkodásba, amelynek • semmiféle joga 
nem lehet, ami csak ront a helyzetünkön. Akkor, amikor ennyire elszabadul-
tak a szenvedélyek ebben az országban a másik oldalon, akkor nem lehet 
ugyanolyan eszközökkel válaszolni. Nem lehet. 

GUBÁS ÁGOTA: Hogyan látja a kisebbség sorsát, jövőjét? 
HERCEG JÁNOS: Sajnos nem beszélhetek példákról és nem is részle-

tezhetem a dolgot. Én azt hiszem, hogy mindenki a maga helyén álljon ki és 
küzdjön jogainkért, talán nagyobb szenvedéllyel, mint ahogyan ezt a politiku-
sok csinálják. De persze kevesebb a gyakorlata, hiszen meglehet ősen elszige-
telve él ez az úgynevezett elit a körülötte zajló élett ő l. 

GUBÁS ÁGOTA: Miért? 
HERCEG JÁNOS: Talán a dolog természetéhez tartozik ez. Az, hogy 

emberek máról holnapra melldöngető  magyarok legyenek, miközben évtize-
deken át fél táglával verték a mellüket a pártban, azt azért sokallom. Neveket 
nem mondhatnék, mert elég sokan vannak; még baráti körömben is vannak 
ilyenek. Én nem zárkóztam el soha. A régi világban nekem a legjobb baráta-
im meggyőződéses kommunisták voltak, akik meg is szenvedtek érte; egy dr. 
Hock Rezső  vagy egy Kek Zsiga, akik a legjobb barátaim voltak. 

GUBÁS ÁGOTA: De voltak azért olyanok is, akik kiálltak régebben és 
most is a magyarságért. 

HERCEG JÁNOS: Hogyne. Én szeretem hangsúlyozni a tiszteletet a .  
kivételnek. De mégis azt hiszem, hogy az a fajta feleselgetés a parlamentben 
értelmetlen, az ostobaságok csimborasszója. A mindennapi életben mégsem 
szabad, hogy kifejezésre jusson ez. Mi együtt élünk, a ránk tett hatást sem 
tagadhatjuk meg. Valószínűleg a szerbek vagy a horvátok sem tagadhatják 
meg a mi hatásunkat. A múltkor például nagyon meghatódtam Bogdan Bog-
danović  nyilatkozatán. Azt mondta, ha béke lesz, akkor nagyon szeretne a 
Vajdaságban élni, ahol a népek egymásra tett hatása egy miniat űr Európát 
teremtett. Hát ezt a türelmet, ezt most már szerb részr ől is tisztelik. Itt is 
alakultak pártok, a DEPOS, Nenad Čanaknak a pártja stb. Azt hiszem, hogy 
ez is hozzátartozna nem csak a viszonyok ápolásához, hanem a jogaink érvé-
nyesítéséhez is. Nem hiszem, hogy egy Bogdan Bogdanovi ć  vagy egy Nenad 
Čanak kétségbe vonná a magyarok jogát iskolára, színházra, egyáltalán a 
kulturális életre, hogy ne ismerné el azt a fölényt, amit a magyarok a múlt-
ban ezen a téren felmutathattak. 

GUBÁS ÁGOTA: Hogyan látja kisebbségünk sorsát, tudván, hogy több 
tízezer fiatal ment el? 

HERCEG JÁNOS: Százszor megírtam. Igen. A szívem vérzik. Kezdtem 
az imént mondani a kitelepítéseket. Én 1945-ben fölszólítást kaptam a kerü-
leti néphatóság elnökétől, Jovan Doroškitól, hogy a párttitkár társaságában 
menjek el Bezdánba, ahol a kivégzett magyarok nyilvános temetése lesz. 
Elmentem velük. Kicsit késtünk, á menet már el őttünk tűnt fel. Megálltunk 
levett kalappal és néztük a menetet, amelyben apró gyerekekt ől vánszorgó 
öregekig az egész falu vonult a koporsók után. Akkor már olvashattuk a 

41 



Szabad Vajdaságban, hogy a kivégz őosztagot a Petőfi brigád kivégezte, ítélet 
alapján. Én rettenetesen felizgatva, felindulva éjjel mentem haza. A párttit-
kár azt mondja: „Janoše, napiši svoju biografiju, ja idem sutra a Novi Sad." 
(János, írd meg az önéletrajzodat, holnap Újvidékre megyek.) Elkezdtem 
kiabálni, sírva: „Ne ću da budem partijac, razumeš, ne ću!" (Nem akarok párt-
tag lenni, érted, nem akarok!) „Dobro, dobro, nemoj se uzrujavati" (Jól van, 
jól van, ne idegesítsd fel magad) — felelte. És engem aztán soha senki, soha 
többé nem hívott a pártba... 

GUBÁS ÁGOTA: De ha mindig hallgatunk ezekről a súlyos traumákról, 
akkor az megoldás? 

HERCEG JÁNOS: Én, amikor Matuska megkérdezett, elmeséltem bará-
ti körben ezt. 

GUBÁS ÁGOTA: Hogyan látja kisebbségünk jövőjét? 
HERCEG JÁNOS: Én mindenekelőtt az ország jövőjét látom nagyon 

sötéten. Ha béke lesz, olyan borzalmas szegénység vár ránk is, hogy meg is 
fognak feledkezni a nemzetiségi különbségekr ől, egyformák leszünk a nyo-
morban, és a hangoskodók szép lassan mind lecsendesednek. Ezt hiszem én. 
Kívánom, hogy ne legyen igazam. 	

Lejegyezte: GUBÁS ÁGOTA 

Nyilatkozik a Szabadkai Rádió munkatársának, Nagy Máriának 
(1990. december 14.) 
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KONTRA FERENC 

500000000000 

Csuhai Istvánnak 

Közeledtek a szavak, közeledtek a sarkon a léptek. A zaj. A hang, ami elárul. 
Legalább hárman lehettek. A kecskerágóbokor mögé léptem. Nem akartam 
találkozni velük. Feltűnhet nekik a csomag, hova, miért cipelem éjnek idején. 
Vastag spárgával kötöttem össze a kartondobozt. Letettem magam mellé, és 
vártam, hogy elhaladjanak mellettem a pénztép ők. A buszt szidták, amely nem 
állt meg, pedig integettek. Üresen robogott el, szélvéd őjén kivilágított táblával, 
amilyen városrész nem is létezik, és éppen abba az irányba vette a kanyart. 

Elkerültem a sarki lámpát, olyan volt, mintha hamut szórna. Szürkén 
szitált valamilyen csapadék. Két szem izzott zölden a sötétben. Végignyúlt az 
utca, mint egy emberi test. Megtorpantam. Léptek közeledtek felém. Csak a 
körvonalait láttam, de a fejtartásából kiderült, hogy kíváncsian tekint rám. 

És akkor, abban a pillanatban megmozdult a dobozban. 
A kórház előtt álltam. Mintha én tapostam volna el őttem az ösvényt. 

Olyan egyhangú lett, mintha a pékhez mennék naponta. A kenyérillat, az 
más. Az első  napon kevesebbszer vettem leveg őt, a szag miatt. Meghatáro-
zott időre alkalmaztak egy ápoló helyett. Ezeket az állásokat már évek óta 
ideiglenesen töltötték be az orvosiról kihulló egyetemisták. Három nyolc-
ágyas egy folyosón. 

Megint egy sün, bazmeg, szólt oda a félszakállú a társának. De ablaknak 
fordult, és nem szólt. 

Vannak, akik emlékeznek, és vannak, akik ebb ől tanulnak, mondta a 
Ő 

	félsza- 
kállú. 

 N 
kállú.  volt az egyetleg beteg, aki lejárt az udvarra. Már ott is mindenfelé... 

Eleinte csak éjszaka mentek a pénztép ők. Micsoda sunyiság, morgolódtak 
reggelente munkába menet. Hosszú távolságok lettek buszjárattalanok, az 
elértéktelenedett pernyét sodorta a szél az egyik üres megállótól a másikig. 
Észrevétlenül harapódzott el a szenvedély: látványosan ürítették ki zsebeiket 
a járókelők, nem várva meg, hogy a lámpavasra szerelt szemeteskannához 
érjenek, ott lökték ki magukból a szemetet, mint valami idegen testet, ahol 
éppen rájöttek, hogy teher, nem ér semmit. A tépés rítusa a becsapottak 
ösztönösségével terjedt, már akkor is téptek és köptek, amikor nem kellett 
volna. A szokatlanul meleg és száraz féltavasz pedig csak szította a szaggató-
kedvet. A havazás vagy egy nehéz eső  belemosta volna a betonba a pénzek 
ritmikusan, más-más színben ismétl ődő  tekintetét, elfeledtette volna, hogy 
ugyanezt az arcot másmilyen névértékkel már látták néhány hónappal koráb-
ban, csak a festék lett rajta eltér ő, és elszabták a szélét a sietésben. 

Az elégedetlenség csendes mutatványába besegített a kossava: sosem látott 
forgószelet penderített a bulvárokra, csúfolódva sziszegett, és kavarogtak a röp-
pentyűk, mint a muslincák, könnyű, libegő  felhőbe tömörültek az erjedés felett. 
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Leszállás előtt a helikopter tett egy kört a leveg őben. 
Odalent piac. Két terepszín ruhás áll egy toalettpapírhegy mellett. Arcu-

kon őszes borosta, hetes. Három lépéssel arrább egy másik csupán kett őt 
árul, de azt sem adja el, mert valójában márkaváltó dealer, így álcázza magát. 

Legyen négybillió. 
Nem lehet. 
Akkor legyen öt. 
Hányszor mondjam, hogy három tojás egy márka. 
Az ugyanannyi. Hát nem adsz egyet ötbillióért? 
Nem. 
Az árus arca nem árult el semmilyen érzelmet. A mérges vev ő  erre bele- 

rúgott elkeseredésében az egymásra púpozott tojástartókba. A következ ő  
pillanatban az orrán lógott a sárgája; miel őtt lecsordult volna, a földhöz 
csapta, mint a taknyot. Elindult a szennyvízlevezet őn a sűrű, sárga láva. A 
többi gurult az áruspadok alatt százfelé. Jutotta zsebekbe is, csak le kellett 
érte hajolni. Repült az idő, mint egy nagy halott madár   
Bent másnap barnára sült a fasírozott, öklömnyi összemorzsolt kenyér volt 
benne egy kis hagymával összegyúrva. Egyenletes csámcsogás hallatszott vé-
gig a folyosón. 

A raccsoló megint eljátszotta az injekciós t űjét, úgy kellett lenyeletni vele. 
A fürdőszobából dőlt a füst, mert ott szabad. Civil alig. A többiek onnan. 

Helikopterrel hozták a legfrissebbet. A tet őn még nem volt magánál. A bal 
kezén két sínnel tolták be, összecsavarozva. Az ökle futball-labdányi gipsz-
bunkó. A másik karja helyén egy párna. Azóta beszél egyfolytában, és folyton 
ismétli önmagát. Külön-külön elmeséli az állóknak és fekv őknek, holott ön-
kéntelenül is hallják egymás szavát, még a folyton bömbölő  műnépzenén át is. 

A hullák járnak folyton az eszében, hogy hevernek, az mindennapos lát-
vány, de nem ő  ölte meg őket, akkor gyilkos lenne, a történetek csakis véde-
kezésről szólnak, jogos kalandokról, melyekben a harc a kölcsönös védekezés 
műfaja. A kórterem a társas gondolkodás színhelye, ahol hihet őbbé válik a 
hihetetlen, cselszövővé a sebész és cinkosává a műtős, aki ott is vágott, ahol 
nem kellett volna, merő  féltékenységből és rosszindulatból, a takarítónő  fáj- 
dalomcsillapítókat csempész, felárral adja tovább az amputáltaknak. 

Hogyan cáfoljam meg, hogy itt nem végzünk transzplantációs kísérleteket 
a betegeken? Még hogy állatok felhasználásával! Most tegyek közzé egy nyi-
latkozatot a sajtóban? 

Ne csinálj semmit, mondta az osztályvezet ő  főorvos az egyik kollégájának. 
Másnap reggel munkába állt egy újonc, állandóan a köpenyével volt el-

foglalva, azt igazgatta. Menekült valahonnan. 
Megint egy sün, jegyezte meg a félszakállú az új beteghordárra mutatva. 
A csavarozott neki is elmesélte, hogy a kezében robbant fel, a földr ől 

akarta felemelni, sötét volt, az Isten nem szimmetrikusan büntet: az egyiket 
elvette mindenestül, a másikon három ujjat hagyott, micsoda ajándék a hu-
szonegyedik születésnapjára. 
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Akkor is be volt kapcsolva a tévé, ha senki sem nézte. Legtöbbször Viet-
namról szóló filmeket sugároztak, sokszor látottakat. Ilyenkor pergett róluk 
az eső , és fáztak. 

Honnan ez a sünözés, kérdeztem a félszakállút az udvaron, amikor tüzet 
kért tőlem. 

Behúzza a tüskéit, és gurul ide-oda. 
Ennyi? 
Mafla képe van minden sünnek. 
Közben úgy mért végig, mint egy börtön őrt. 
Futótűzként terjedt a hír a betegek között, hogy jönnek! 
Az összecsavarozott kezű  megint ugyanazzal a lánnyal álmodott, elpiheg-

te neki többször egymás után, hogy emeljmagasra, emeljemeljmagasra! 
A szőke ápolónő  soha nem maradt tovább a kórteremben, csak annyit, 

amennyit feltétlenül kellett. Közönyösen végezte a dolgát. Annyi kávét ka-
pott, hogy naponta megtelt a mikiegérfüles táskája. F őleg a személyzeti szo-
bában unatkozott. Sokáig csapkodott az ablak el őtt a helikopter, mint valami 
szitakötő . Be akart jönni. 

Morzsányit sem hagytak az ebédb ől. Ilyenkor csetlettek-botlottak a mocs-
kos tányérokkal, de most nem. Baljós csend ülte meg a szobát. Még a más-
nap hazamenők is olvasgattak. Nem heccelték egymást. Rádió, tévé kikap-
csolva. 

A félszakállú csak akkor szokott elérzékenyülni, ha valaki megkérdezte 
tőle, mikor/hogyan veszítette el a fél arcát, és erre hetente adódott alkalom, 
amikor a betegek váltották egymást. És mesélni kezdte, hogy szürkén szitált 
valamilyen csapadék, két szem izzott zölden a sötétben, végignyúlt az utcán, 
és akkor érezte el őször azt a furcsa illatot... 

Az összecsavarozott kez ű  megint odahívta a szőke ápolónő t, de mikor az 
ágyához lépett, csak habogott valamit a gipszr ől, hogy nem kötött meg rende-
sen, kispórolták bel őle a kaolint, meg a géz, a géz is ritka, morzsolódik, hátha 
nem is három ujja van benne, csak kettő, szóval becsapták. 

Jönnek, cikázott megint a szobában, amire a félszakállú társa is felneszelt, 
aki két hete befordult az ablaknak, még ő  is másik pizsamát kért. Nem jutott 
mindenkinek tiszta felsőrész. 

Agyonfáslizták, de a szabadon hagyott tenyérnyi darabból is felismertem 
a tojásárus arcát. Vidoran faggattam, hogy biztosan megint márkáért adta a 
portékáját, és valamelyik feldühödött vev ő  összetörte a csontjait. De nem: 
egy kamion elé lépett az utcasarkon. A járm ű  szabálytalanul közlekedett, a 
járdán hajtott végig. A tojásárus pedig meg volt gy őződve róla, hogy a köze-
ledő  valami az országúton halad. Amikor szürkén szitál valamilyen csapadék, 
folyton összemosódnak a dolgok. 

Baljós csend ülte meg a szobát. Vittem be a lázmér őket. És akkor minden 
kiderült. 

ELNYAWANTOTTA MAGÁT. 
Az oda nem illő  hang kétszer olyan hangosnak t űnt a kiváló akusztikai 
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körülmények között. Körbeforogtam a meglepetést ől, hogy honnan jött. Té-
ves kapcsolás. 

Az összecsavarozott felemelte egyetlen kezét a futball-labdányi gipsz-
gömbbe!. Nem ökölre, hanem víztoronyra hasonlított. 

Faaaaaaaaaaaaj. 
Ezt hajtogattad egész éjszaka, találj ki valami mást. 
Hangot tenni a hangra. Szinkronizálni akarták. Kés őn jött be az ablaktáb-

lába a helikopter. 
A saját hangom a westernfilmek párbajstílusában, valahogy így: Szóval, 

hova dugtátok azt a dögöt? 
Erre a félszakállú éjjeliszekrényében újra elnyavvantotta magát a macska. 

Nem lehetett tovább titkolni a bűnt: egyszerűen feljött vele a lépcsőn. Csak ő  
szokott lejárni az udvarba. Meg lehetett volna vele ijeszteni a sz őke ápolónőt. 
Unalmából kizökkenteni. De mégsem ijesztették meg. Maradt a macska, íz-
lett neki a fasírozott. A szekrényben evett, közben dorombolt, be kellett 
csukni az ajtaját. Alkalmazkodott. Kidugta a fejét. Cirmos. Orvosság a durva-
ság ellen. Azt jelentette, hogy még nem robbant fel bennük minden akna. 

Mondtam, hogy előbb-utóbb muszáj... Megint ellenségnek néztek. Játék. 
Mondtam, hogy hazaviszem. Mérlegelték. Mondtam, hogy elég nagy és huza-
tos a ház, a szomszéd lakás lomos és üres, alul városi pincével, való macskák-
nak, egerek is mostanában. Sose tartottam állatot. Miegyéb. Mintha maga-
mat akartam volna meggy őzni. Mert furcsálltam, ahogyan rejtegették. Jobb, 
hogy előttem nyávogta el magát, és nem a reggeli viziten, mert az égés lett 
volna, az állat számára pedig sürg ős távozás. Semmi cickamickázás, amióta 
300 trillió százalékos az infláció egy év alatt. 

Akkor belerakom egy nejlonzacskóba, és surranok vele... 
Ára van, villant rám a félszakállú. Megállt a kezem a leveg őben. A cirmos 

hol rám, hol pedig a félszakállúra tekintett zöld szemével. 
Mert ahol én voltam, ott a macskának is ára volt, fejtette ki, és a szeme 

egészen sötétre feketedett. 
Biztosan félreértettem valamit, meg is kérdeztem, hogy pénzért adná el? 
Ára van. 
A többiek már ütemesen röhögni kezdtek. Legyen, gondoltam, és el ővet-

tem a zsebemből az egyetlen pénzt, ami nálam volt. Nyújtottam. 
Nyúlt felé. 
De nem engedtem el. 
Legyen játék. 
Lassan, ahogyan a cipzár nyílik, szélesedett a repedés, szakadt sercenve a 

papír, az ötös a kezemben maradt, a tizenegy nulla pedig a kezébe került. 
Pontosan ennyibe kerül a macska. 
Ritmikusan zengett a kórterem. Hazavittem. 
Bejárta a bérelt lakást meg a mellette levőt, melyet nem lakott senki, 

bútorok álltak benne feltornyozva, mintha éppen vinni akarnák valahová, de 
ilyesmire nincs hely, lom és zúzadék, porból a függöny, a macska óvatosan 
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kapaszkodott fel rá, de a harmadik lépés után alászállt egyik hosszúkás da-
rabjával együtt, lent elhevert a bordó bársonyon, foszlott széleivel játszott. 
Mit eszik egy ilyen? Zöldült szalámit. Ugrott utána, mint egy tigris. Beitta az 
éjszakát, mint a szivacs. 

Másnap reggel megfésülködtek. A körmükre néztek. Sehol egy szétvetett 
papucs. A félszakállú az ágya fölé rajzszögezte a 00000000000-t, és idegesen 
hajtogatta, hogy furcsa szagot érez. Kurvannyát, ez beszart! 

Az összecsavarozott kez ű  megint odahívta a szőke ápolónőt, de mikor az 
ágyához lépett, csak habogott valamit az ujjairól, hogy hány van tulajdonkép-
pen, különben ma világosabb a szeme, megminden, maradjonmég. 

Mit körülményeskedsz, mondd neki, hogy üljön rá vagy legalább verje ki, 
kurjantotta oda a tojásárus. 

A szőke ápolónő  dühöngve viharzott ki a teremb ől. Az összecsavarozott kezű  
mérgesen felugrott, és a tojásárushoz ment. Akkorát rúgott az ágyába, hogy 
annak meg kellett fektében kapaszkodnia, közben a kerekek gurulni kezdtek, és 
a félszakállú fékezte meg az ágyat abban, hogy kigördüljön a folyosóra. 

Bazmeg, rögtön itt lesznek, ti meg rúgjátok a port. 
Látom őket innen, az ablakból, hoznak, hoznak, nyelt hozzá a félszakállú 

társa, aki azelőtt befelé szokott fordulni, most pedig le-fel járkált az ablak 
elő tt, mint egy tigris a ketrecében, és hangosan felmondta, amit látott és 
gondolt hozzá. Aki csak járható volt, ott tolongott, a tojásárus a mankójára 
támaszkodott. 

A főnővér az ágyukba parancsolta őket. A lépcső  felől harmonikaszó 
hallatszott. Az osztályvezet ő  főorvos meg a kollégája is megfésülködve állnak 
elébük. A szeretetszolgálat frissen tupírozott nagyasszonya ünnepi bársony-
ban nyújtja át adományát az osztálynak. Az ápoltak méterekre távolról lesik 
az aktust: két báláról lerí, hogy cigaretta. 

Legyen béke velünk és ellenségeinkkel egyaránt. Végig ki kell tartani, ez 
a szentatya üzenete, és ne felejtsétek el, mondta a nyakkend ős. 

Kifeszítette szárnyait a harmonikás, és belefogott egy m űnépdalba. Ket-
ten énekelni kezdtek. A raccsoló is belecifrázott a refrénbe. Az ápolón ők 
bontogatni kezdték a csomagokat, és gyorsan megszervezték a szétosztást 
termenként, dobozos szörp, teakeksz, két pástétom, egy doboz háromszögsajt 
és három doboz cigaretta. A vendégek útba ejtettek lassú sétával valamennyi 
ágyat. Kiszállingózott mindenki a folyosóra. Végigcsúsztak a fekete m űmár-
vány kockákon a harmonika hangjai: 

Beléjük zavarunk egyet, villámlik az ég. 
Szent földjeinkről menekül a gyáva népség. 

Megszólalt hozzá a betegek kórusa. Az ütem végigpattogott a folyosón, 
megmozgatta a csíkos pizsamákat, aztán a fehér köpenyeket is. A mankósok 
sem akartak kimaradni belőle. A félarcú egy vidám nótát rendelt a körtánc-
hoz. Mellette ütemre mozdult egy összecsavarozott kéz. Lassúbb volt a moz-
gás, de felidézte a táncot, amely végigkígyózott, amely megmozgatott minden 
létező  és hiányzó végtagot, kioldódott bel őlük a fantomfájdalom, párolgott a 
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gyógyszerek hatása, csosszantak egymás után a papucsok; akik csak feküdtek, 
felülni próbáltak; akik már jártak, tánclépéseket tettek, mert az izmok ismer-
ték a dallamot és ritmust, képzeletben pedig a koreográfia is megjelent, a 
tekintetek messze jártak, kil őve a folyosó burkait, és a frissen támadt lyuka-
kon bekéklett az ég. 

Kihűlt a tányérokon a fasírozott, senki nem gondolt .evésre, inkább rá-
gyújtottak. Ködnek tűnt a füst, amely 'a terepen álcáz, el lehet menekülni; 
zsebembe süllyeszettem két fasírozottat a macskának, és hátráltam a lépcs ő  
felé. Úgysem akadt munka aznap. 

Előttem a járdán egy nagy barna bogár mászott, a hátára rá volt írva: 
HOLNAP. Akkor már mindent rosszul láttam. 

Fél arc lefegett a falról tépve, egy autótolvaj választási plakátja. Az ellen-
sajtó szerint orálisra kényszerített egy elfoglalt nőt. 

Elővettem a zsebemből a fasírozottat, és egy újságlapon tálaltam a macs-
kának. Nyiszorogva engedett a csap a kád fölött. Hol sárgább, hol zöldesebb 
sugárban ömlött bel őle a lé, majd vékonyabbra fogta a csobogást. Nyitva 
hagytam az ajtót. 

El lehetett látni az előszobáig. Így a kádból figyeltem az órát, sok id őt 
engedélyeztem magamnak. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen g őzös 
levegőben is megél a pók. Besétált az ajtón dorombolva a macska, tekerg ő-
zött fényes szőrével, mint egy kígyó. Valahogy a mintája. A hasa felé véko-
nyodó sávok. Figyeltem, ahogy mellső  lábaival felágaskodott a vécékagylóra. 
Egyikkel megtámaszkodott a peremén, a másikat pedig lenyújtotta hirtelen, 
mintha halat fogott volna, ügyesen kiemelt a vízb ől egy darab szart, amit a 
lefolyó ottfelejtett. A fasírozottszer ű  szilárd darab a padlócsempére pottyant. 
Lilásbarnán várta a fejleményeket. 

Gyorsan megtörölköztem, rövid keresgélés után találtam egy kartondobozt. 
Az állattartást mégsem nekem találták ki. A lépcs őházból folyton kilopják az 
égőt. De nem: a rézdrót kellett valakinek. A bank el őtt már álltak néhányan. A 
reggeli nyitásra vártak. Kenyér illata lebegett lefelé az egyik kitárt ablakból. 
Háttal álltam az éjszakának, elkerültem a sarki lámpát. Este féltem cipelni vala-
mi dobozt az utcán, azt hihetik, hogy szeretetcsomagot viszek, élelmet, és leüt-
nek. De folyton ok nélkül aggódom. Hold és csillagok. * ' * * * * * * Olyan volt 
a kórház, mint egy nagy kitömött madár. Léptek közeledtek felém. Csak a 
körvonalait láttam az ellenfényben, de abból is felismertem a portást, aki érdek-
lődve méregetett, miért tértem vissza egy dobozzal munkaid ő  után. 

És akkor, abban a pillanatban megmozdult a dobozban. 
A kórház macskája, mondtam neki tényszer űen. Elkóborolt, és én vissza-

hoztam. 
Kibogoztam a kötést, feltártam a tartalmát, amely kiugrott bel őle, és az 

udvar felé tartott. Dörgöl őzködve körbejárta régi ismer ősét, a kukát. Ciga-
rettával kínált a portás. Most nekünk is adtak, nemcsak a betegeknek. Ko-
nyak az asztalon. Kuckójának ajtaja tárva. A polcon tévé, a tévében a hír, 
hogy holnap levesznek 000000000-t. . 
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UTASI MÁRIA 

SZAKADÉK (Részlet) 

Fölröppen sikolyom 	Hova húz felhőm 
Kőszikla derékon 	Tömjént görgető  
Ötszívű  virág 	násza 
Kínját vetélő 	Sötét ima feszül 
Fekete hajtás 	Test és élet között 
Fekete sírás 	 Fekete mezben 

Fekete ölelés 
Síkos márványom 
Kőt kőre szaporít 
Vergődő  iszonyattal 
Bezárt némaság 
Fekete éjben 

MAGUNKRÓL ÉS AZ ESŐRŐL 

A természeteset szeretem 
Ahogy süt a pék 
Anyám kenyeret dagaszt 
S esni kezd ha itt az ideje 

Gondolataim szárnya más 
Mint a többi nőé 
Emelkedése hullása 
Nehezebb röpt ű  de szabadabb 

MŰVÉSZET 

Piros harkályomnak 

Nem vagyok valami eredeti 
Asszonyvéleményemet 
Alig-alig merem elmondani 
Vonalról pontról 

Itt minden az üresség 
Halmazával egyenlő  
S az élettelen anyag is 
Szenvedő  görbületet vett 

AHÁZ 

fejeden galambkorona 
szürke galambok csókjából 
hegedülő  aktod 
görnyedt Orpheusz 
amorf csöndben 

lecsöppen 
Picasso lova 
amfora-nyakkal 
legel 

A kutyát kitettük mondván 
nem egészséges az állat 
és az ember közössége 

aztán kényelmetlenül 
kezdtük érezni magunkat 
szűk a szoba rossz a leveg ő  

kimentünk mi magunk is 
rohantunk a szélben 
nyitva maradt az ajtó 
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XVII. 

Az estékkel merítek a holdból 
a zene hídjára lépek 
és csillagmellű  lányokkal ölelkezem 
fekete kutyákkal álmodom 

MEGÉRKEZÉS 

Szabaduljatok el 
Vad-szilaj nyerges 
Tajték szín felhők 
Sötét ugrással 
Mardossátok 
Behegedt sebeimbe 
Tűz-tarka 
Bársony-nemes 
Lobbanások lobogjatok 

Ne hagyjátok elveszni 
Roppant dobogású 
Bátorságomat 
Lávatorkolat mélyén 
Százezer csüggedt 
Anyaság éled 

Fonnyadt emlők 
Szikkadt virágzása 
Százezer új értelmet 
Hordoz 

Fakuljatok meg 
Dög-árnyak 
Kotródjatok repedések 
Csillagkoszorúval 
Jön 
A Nap-mellű  
Fényözön olajág ég 
A fákról csók rügye 
Pattan 
És liliom világol 
A föld összes folyóiban 

A fenti verseket Utasi Mária (Vörösmart, 1943. november 11.—Újvidék, 1985. 
február 21.) halálának tizedik évfordulója alkalmából közöljük. Az els ő  öt kiadatlan, 
de minden bizonnyal megtalálható hagyatékában vagy a között a mintegy száz vers 
között, amelyet bátyja, Utasi Csaba kihagyott a hátrahagyott költeményeit tartalmazó, 
Vízmosta jel című  kötetből (Forum, 1987). A hatodikat a tragikus sorsú költőnő  fel-
vette ugyan második könyvébe (Égő  ezüstben, Forum, 1979), a két változat között 
azonban olyan lényeges, nemcsak terjedelmi, hanem tartalmi különbségek vannak, 
amelyek tanulságos következtetések levonását teszik lehet ővé az irodalomtörténészek 
számára. Mind a hat vers e sorok írójának a gy űjteményében maradt fenn, azok 
között a levelek között, amelyeket a 7 Nap irodalmi rovatának szerkeszt őjeként a 
hatvanas évek második felében kapott. (A szerk.) 
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szetes, persze, ez csak jóval kés őbb lett világos, el-elcsentem a szekrényb ől, 
habár vándorolt, örökké más helyre került, fels ő  polc, középső , alsó, majd a 
sámfák közé is beszorult, de hát megkopott ez is, mint annyi más. Miel őtt 
azonban ez bekövetkezett volna, fölfedeztem, hogy az egyik lapon, egy áb-
rándos ábrázatú hölgy mellett írás található, gyöngybet űkkel, magyarul. 

Apám munkatársa, akivel akkor kiutazott, nem tért vissza, éveken át, és 
még talán ma is, küldözgette a csodálatos bélyegekkel ellátott leveleleit. 
Francia nőt vett el, jó munkahelyet kapott, egy egészen kicsiny városba köl-
töztek, néha arra gondolok, vajon ábrándos szem ű-e a francia asszony. Mon-
sieur Jean meglátogatott bennünket. Kint ismerkedtek meg apámmal. Két 
lányával, fiatal nejével jött. Csirkepaprikást ettünk. Az asztalon az ünnepi 
abrosz. Monsieur Jean szakállt viselt és ördögi szemei voltak. Hatalmasokat 
nevetett, mindenféle nyelveken beszéltünk akkor, nem átallotta mind a tíz 
ujját megnyalni vacsora után. Meleg volt a szobában, a lányok le-föl futkároz-
tak, úgy 5-6 évesek lehettek, anyjuk leeresztette hajukat, lebdesett sz őkén a 
vörös bársony ruhácska fölött, monsieur Jean már vicceket mesélt, zengett az 
egész ház, a kisebbik szobában leltem rá a két lányra, egymásról ráncigálták 
le a bugyit. Zavartan álltam. Az anyjuk puhán, finoman átkarolt. 

Úgy elmentem volna akkor Párizsba én is. 
Az est a könyvtár kistermében zajlott. Komolykodó arcok. Egy-két kér-

dés, vonatkozás. A város, a városunk hogyan bomlik ki a szövegb ől. Ez fontos 
volt, igen. Itt éltünk mindannyian. Csak ki kellett nézni az ablakon. Le a 
térre, vagy még odébb, a galambdúcos toronyra, a csipkével megvert homlok-
kövekre, a vitrázsokra, mindegyikünk rokona, őse hagyott itt valamit, ha mást 
nem, nyomokat a porban, csak a szemet kellett mereszteni és láttuk Maris-
kát, Didét, és a Brenner fiút is, igen, ahogy befordul a sarkon, térdig ér ő  
rövidnadrágban, szépen félrefésült hajjjal, vagy a fiatal újságírót, aki rummal 
itta a reggeli kávéját a Pacsirtában, igen, a múltból, de itt volt a jelen palettá-
ja is, a város költője, csikorgó cipőben, télen, nyáron, néha kalaposan, rejtély 
volt előttem sokáig, a szakáll, Triglav, a korzó, a fekete kabát, le-föl, munka 
sosem, Párizsban is járt, mesélt err ől, mintha most minden út odavezetne, 
cirill betűs írógépet vett ott, hozta haza, büszkén, dagadó mellel, a határon 
elvették a mieink, pedig ez a miénk, mondta, kiabálta marhahús pirosan, 
mégis hetekbe telt, hogy visszakapta, -lopta, és akkor már nem is volt olyan 
érdekes, nagyszerű, ki is vitte az ócskapiacra eladni, pénzt csinálni bel őle, 
nála töltöttük a mézesheteket, a kor čulai vityillójában, sziklákat, ciprusokat 
láttunk, mindez az övé volt, emlékszem, gumicsizmát húztam a kövek miatt, 
még a nősülés előtt, egy konobába mentünk, két szép lány ült velünk szem-
ben, akartam, hogy bemutatkozzunk, ő  Szabadka költője, a csikorgó cipőjé-
ben, felállt, és abban a pillanatban beütötte a fejét az alacsony plafonba, csak 
egy folt maradt ott, halványvörös, és Istenem, ő  sem él ma már, pedig úgy 
látszott, íme, révbe jutott, tanya a Ludasi-tó mellett, kert és vetemény, senki 
se tudta, honnan mindez, de nem is volt fontos, n őtt a paradicsom, a meggy 
pirosabb nem lehetett, alig jött ki a belső  szobából, csontfehéren, amikor 
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utoljára láttuk, akár valami télire eltett csontváz, hosszú gatyában, sz őrösen, 
morgott a kutyára, az ott ugráló, ugató pulira, melegen sütött a nap, bicikli-
vel jöttünk, száradtak a mozdulatlan kukoricák, kissé odébb a tó, a nádas, 
meg az az óriási csönd, amilyen csak nyáron lehet erre, itt, ősrégi ház volt, az 
udvaron fapadok, asztal, valahogy olyan furcsa volt minden, mintha egy ár-
nyék járna a falon, a leveleken, nem is tudtunk mit mondani, töltött egy 
kupicával, éveket adnék érte, ha meg tudnám inni, mondta, tényleg nem volt 
mit felelni, mi már akkor készültünk, el innen. A Hilandaron is járt, kora 
hajnalban keltünk, mesélte, minden sötét, a kicsi kis templomban énekeltünk 
órákon át. Igen, láthattuk az ablakon át Stipant is, akit mindenki kedvelt, a 
mókás, félnótás öreg gyereket, meg a többieket is, hisz annyian voltak, de 
nem láthattuk azt, ami már a sarkunkban volt, nem akartuk látni, így egysze-
rűbb, a háborút és a nyomort. Azt, hogy ez a város nemsokára már nem a 
miénk. Nem voltunk jósok, akik összejöttünk akkor, ott a könyvtárteremben, 
pedig lehettünk volna, és még azt sem mondhatom, hogy nem volt tapaszta-
latunk, mégse gondoltunk/gondolhattunk arra, ami nemsokára bekövetke-
zett, hol volt a mi fantáziánk ett ől? 

Az egyik fiú az első  sorból 68-ról faggatott, a tajtékos, felcsapó hullámok-
ról, a fiatal egyetemistáról, aki elröpült csöndesen, nem az én témám, nem is 
értettem, miért pont t őlem; engem másképpen lök meg a történelem, mon-
dogattam valahogy, vajon mit mondanék most, távol ett ől, mindettől, messze 
a várostól, mint soha még. Tehát nem igazán érdekelt a dolog, mégis vele 
mentünk el később a közeli kerthelyiségbe, ahol a hatalmas fák lombjai mint-
egy mennyet vontak fölénk. Sört ittunk, szótlanul bámultam a barna leveg ő - 
be. 

Te vidáman csevegtél, egy-két ismer ős is feltűnt, zsongás volt, meleg, 
már-már kellemes, és hát ott volt a régi fürd ő , csak hátra kellett nézni, a 
vécére is csak miatta jártam, hogy végigsétálhassak az elaggott folyosókon, 
hogy érezzem az iszap és a g őz illatát, amely végleg bevéste, beitta magát a 
kopott, hámló falakba, hogy halljam a csendet, a kongást, és láthassam a 
megszonkított vitrázsokat az ajtók fölött. A folyosókról nyíló helyiségekben 
azonban már más volt, iroda, ügynökség, kocsma. Vissza-visszatérve a lom-
bok alá, a barna estében hallgattam tovább, majd egy futó ötlett ő l vezérelve, 
bolgár konyakra invitáltam a fiút, fel hozzánk, hisz itt vagyunk közel, pár utca 
az egész, a lakás, melyet akkor béreltünk, tágas, szinte hatalmas volt, rossz 
állapotban ugyan, de levegős, szellős, szobáiban akár korcsolyázni lehetett 
volna, plafonját soha el nem értem, fehér ajtajairól le-lepattant a festék, de 
elegáns, tagadhatatlanul, rajzok, könyvek, a szép szamovár, gyere nyugodtan 
föl. És már bontottam is a bolgár konyakot, sötét színe, testessége ott csillo-
gott a poharakban, valami halk zene szólt, olyan más, mondta a fiú, akir ő l 
mint később kiderült, festeget, és nem is annyira fiatal, látszott rajta, hogy 
máshoz szokott, ugyan mihez, kérdezném most, mi volt ott akkor annyira 
más, felkeltem a szofáról, odaálltam melléd, pontosabban a fotel fölé hajol-
tam, ő  velünk szemben, és néztünk együtt rá. 
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Az újat kerestük. És ez már a mottónkká vált. 
Harmad- vagy negyednap feljött a feleségével. Koromszín ű  haj, erős fes-

tés, az ajkakon lángoló rúzs. Ósdi, egészen régies frizurája volt, hordott ma-
gában valami megmagyarázhatatlant, a szemében, a mozdulataiban ott buj-
kált a számunkra megdöbbent ő, ledöbbentő  definiálatlanság. Később már 
persze tudtuk hova tenni, de most még annyira újszer ű  volt. Ilyen nőkkel 
eleddig nem nagyon kontaktáltunk. A fiú, a férje, elütött t őle, főleg így, 
együtt, egészen más. Keveset beszélt, cigarettázott, villogó körmei valahogy 
mindig röpdöstek a levegőben, pufók arcán néha egy zavart mosoly. A férfi 
urbánus képeket festett, ő  fogalmazott így, kocsmákról, rockról, sarki kur-
vákról, gyanítottam, erőltetett ez, túlzottan közel áll a választottjaihoz, és 
mint később kiderült, igazam volt, őket utánozta, valami tudatos ártatlanság-
gal, úgy is próbált élni, ahogyan azt hallotta róluk, reggelire sört ivott kötele-
zően, erről mesélt, meg arról, hogyan is élnek ők ketten, a lány fel-felpillan-
tott a mélyből, át-átnézett a füstfüggönyön, egészen sz űk ruha volt rajta, 
láttam, hogy izzadt a hóna alja, a lábát hol így, hol úgy rakta, kérdezni szinte 
semmit se mert. 

A konyakot a piacon vettem, sok bolgár, orosz, litván járt oda azokban az 
években árulni. Mindenféle egzotikus, furcsa dolog is megfordult ott. Emlék-
szem, egyszer egy szakállas, öreg bácsira bukkantam, aki szárított halakat 
árult, kiterítette őket a gyűrött újságpapírra, ezüstös, barnás árnyalatban fe-
küdtek a halak, Istenem, gondoltam, egészen honnan is kerültek ide, a bácsi 
apró szemeivel körbe-körbetekintgetett, elnyűtt katonazubbony volt rajta, és 
csak később vettem észre, egy nagy dunsztosüvegben ikrát is árult, nem akar-
tam elhinni, itt a sárban, a piaci mocsárban tengeri hal, kaviár, Istenem, 
sóhajtoztam, milyen is ez a valami körülöttünk, órákon át tudtam volna nézni 
a bácsit, jó lett volna megszólítani, de nem szórakozni jött ide, ez persze 
világos volt, és hát bizalmatlan is lehet, joggal, elmentem tehát, de sokáig-so-
káig gondoltam még rá, és itt van, pár év múlva már nem csodálkozom, 
sóhajtozom. És ami a legrosszabb az egészben, olyan természetes. 

Klasszikus esküvőjük volt, mesélte a fiú. Harmonikás, menyasszonytánc, 
susogó bankók a kalapban, de őt mégis a város vonzza, érted!, mondja, érted! 
Keményen ivott, a szeme kidülledt. Már-már erőszakoskodott. És akkor szólt 
a festett lány. Elejében ott laktunk a szül őknél. Külön szobánk volt persze, 
de azért ők mindent tudtak, láttak, hiába a dupla ajtó, a vastag függöny, az 
anyós kíváncsiságát nem lehetett föltartóztatni, turkált a fehérnem űmben, 
hiába leplezte, tagadta le, éreztem a keze szagát, az ujjai nyomát a bugyijai-
mon, a konyhában állandóan tanácsokat osztogatott, ha a tévét néztük, befe-
küdt közénk, így igaz, hiába mocorogsz, így a férjének, mintha lángra kapott 
volna, tehát ilyen is lehet, olyan meglep ő  volt, az arca kipirult, a szeme 
fénylett, és éjszaka, biztos vagok benne, hallgatózott, ugyan, vágott közbe a 
fiú, de, igaz, hidd el, megérzem az ilyesmit, a fülét a falra tapasztja, el őször 
süket csönd, de utána már mindent hallasz, hidd el, próbáltam, nem akartam 
nyögni, olyan csendben kellett, hogy történjen a dolog, pedig jó lett volna 
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L.  

olykor hangokat, sikolyokat fölszabadítani, a fiú újra töltött, már nem kom-
mentált semmit, mint a Witman fiúk, gondoltam, kora reggel hallgatják a 
baglyot, miközben a tollait tépik, szakértelemmel. 

Ezt a lányt verni kell, villant belém a felismerés, tán a bagoly, a fiúk 
nyomán, hosszasan néztem, már-már vakított az arca, vörösben, sárgában 
úszott, elképzeltem habfehér testét, hogyan vonaglik, tekereg a gyenge üté-

`= esek alatt, mert azért kímélni kell, másnapra is hagyni kell valamit, valahogy 
minden olyan forró lett körülöttünk, és kés őbb kiderült, valóban igazam volt. 

Hajnalban, mikor lefeküdtünk, azt mondtam, ennek a napnak is vége. De 
akkor még nem tudhattam, mennnyire így van. Vagyis hogy egy jó id őre vége 
mindennek. Mert kiütött a háború. Ott titkolta magát körülöttünk sokáig, és 
akkor hirtelen ránk hasalt. A sok szörnyűség közepette még eszembe jutott a 
lány egypárszor, a karja, a csuklója, és hogy milyen gyorsan átváltozik az 
ember, mil a könnyedén . Vagy csak az lesz, ami? 

És jötte a dolgok, mint sötét fellegek. A káosz, a félelem. Már senki se 
hívott, már senkit se hívtam. Hiába mentem ki az utcákra, kanyarodtam be a 
könyvtárba, néztem ki az ablakon, ismeretlen lett minden. Elment a múlt, 
kik öltözött a jelen. És mentem én is. Más nem maradt. Maradhatott. 

A nyolcvanadik születénapja alkalmából rendezett Életjel-esten lányával, 
Zsófival és Balla Lászlóval (1989. május 15.) 
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MAJOROS SÁNDOR 

MEGÉRKEZÉS A NAGYVÁROSBA 

Nem állíthatom, hogy apám els ő  látásra megszerette a nagyváros pályaudva-
rát. Nagyot döccenve lépett le a szerelvényr ől, mint aki sötét grádicsra té-
vedt, s egy kicsit meg is tántorodott. Lopva ránéztem, hátha segítség kell 
neki, de addigra már összeszedte magát. Lehet, hogy zavarában el is mosolyo-
dott volna, ha jut rá ideje. Ám a türelmetlen utasnépség félretolt bennünket a 
lépcsőtől, és máris bekapcsolódtunk a kijáratkeres ők molosszus vonulatába. 

Apám úgy vergődött mellettem, mint a hangyák közé keveredett pillangó. 
Az utazás alatt csupa egyforma vasútállomást látott, lyukacsos betonkerítés-
sel, zöldre mázolt fapadokkal és hatalmasra n őtt, ősöreg gesztenyefákkal. Ha 
kinézett a vonat ablakán, s egy villanásra elkapta a peronon ácsorgók pillan-
tását, sosem jött zavarba, mert néhány házzal odébb ismer ős búzatáblák sár-
gállottak. A vonatban mindketten otthon éreztük magunkat, s bár két liter 
szíverősítőt is hoztunk magunkkal, egyszer sem kellett ráfanyalodnunk. 

De itt, a nagyvárosban annyira mozgalmas volt az élet, hogy kétszer is 
meg kellett gondolnunk minden lépésünket. Apám rángatta a fejét, forgoló-
dott, s ebben a nyűgös helykeresésben több volt a félelem, mint a kíváncsiság. 
Bátorítanom illett volna, de nekem is épp elég bajom akadt a rám tukmált 
idegen világgal. Mert bizony roppant er ők kapcsolódtak itt egybe, s nemcsak 
a vasvázas pavilon mérete miatt. Az a rengeteg vágány, a furcsa szagokat 
vonszoló teherszerelvények, s a húrként feszül ő  villanydrótok mind-mind ezt 
sugalmazták. Úristen, mi lehet a föld alatt, ha már a felszín ennnyi veszélyt 
rejteget — gondolhatta apám, mert fojtott hangon mormogott valami imádko-
zás-féleséget. Ám ezen a helyen nevetséges gagyogás volt mindaz, ami otthon 
megnyugtatott volna mindkett őnket. Itt nem zizegtek az akácligetek, nem 
csapta föl gallérunkat a déli szél, és nem találtunk egyetlen f űszálat sem, amit 
a fogunk közé csippenthettünk volna. Semmit sem láttunk a mérhetetlen égi 
kupolából, és nem is próbáltunk emlékezni rá, mert ehhez csöndesség, vagy 
legalább egy perc mozdulatlanság kellett volna. 

Észre sem vettük, s máris együtt sodródtunk a forgalommal, s úgy vándo-
roltunk az érhálózatra emlékeztet ő  járdákon, hogy lépéseinket mások lépé-
seihez kellett igazítanunk. Nem voltunk többé szabad utasok, hanem bágyadt 
és lehangolt megérkezők. Vonszoltuk csomagjainkat, beszívtuk az idegen 
szagokat, és határozott könyökmunkával igyekeztünk nyomatékossá tenni itt-
létünket. Szükségünk is volt erre a csalafintaságra, mert idevalósinak kellett 
látszanunk, otthonosan mozgó, minden porcikájában őshonos városlakók-
nak, hogy senki se firtassa, honnét és főleg mi okból jöttünk ide. 

Az igazságot úgysem hitte volna el senki: ez a nagyváros úgy vonzotta 
apámat, mint ördöglepkét a petróleumlámpa fénye. El őbb vagy utóbb el 
kellett jönnie, hogy meglássa, megtapasztalja, s hogy elégjen lángtalan lobo- 
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gásában. Nekem csak egyszer mesélt róla, s akkor sem túl sokat. Ujjhegyével 
szántott végig egy sárga, pergamenszer ű  térképen — híven követve a vasútvo-
nal kanyargását —, aztán rámutatott arra a barna foltra, ami egész életében 
izgatta a fantáziáját. Nem hiszem, hogy szánt szándékkal tette, ám evvel a 
mozdulattal engem is magával rántott a kárhozatba: a nagyváros alaprajza 
valósággal beleégett a szemem közepébe. Akkor sem jártam volna rosszab-
bul, ha kormozott üveg nélkül nézem a napfogyatkozást. Ha besötétedett, ez 
a pacni foszforeszkált el őttem, ha pedig megvirradt, kiterjesztett denevér-
szárnyként a fél világot eltakarta. Nem akartam elhinni, hogy ez a rémíszt ő  
előjel az őrület iránymutatója.. Inkább apámat figyeltem, hátha úgy viselkedik 
majd, hogy kiderül: mi szerepet szánt nekem ebben a titkos készül ődésben. 

Micsoda dőre gondolkodás! Apám észre sem vette létezésemet. Az érthe-
tetlenség védőpajzsa, a fura kifejezések egész er ődrendszere óvta mindenfaj-
ta emberi kötődéstől. Ez még nem lett volna baj, mert a köznapi beszéd 
előbb-utóbb magába oldja az ismeretlen szavakat, csakhogy apám folyton 
azon ügyködött, hogy ezt az oldó-koptató folyamatot megakadályozza. Ha 
idegenek vetődtek az udvarunkba, rendszerint elcsent t őlük néhány jól hang-
zó kifejezést, és beépítette őket a sajátjai közé. Nem izgatta, hogy senki sem 
érti, s hogy minden elejtett megjegyzését vad vita követi: láthatóan élvezte a 
küszködésünket. Állandóan próbálgatta nyelvi találékonyságunkat, s ha vé-
letlenül sikerült megoldanunk egyik-másik feladványát, rögtön újabbakkal 
hozakodott elő . 

„Elkapta a hiblibajt" — vonta meg a vállát anyám, de Géza bátyám már 
nem érte be ennyivel. Idegesítette, hogy a szomszédok még lehangolóbb 
véleménnyel vannak apánkról, s attól tartott, ha egyszer pletyka kerekedik a 
dologból, elfordulnak tőlünk a derék, becsületes emberek. Géza bátyám pe-
dig derék, becsületes ember volt. Lázas igyekezettel tanulta az államnyelvet, 
utána pedig a nagy és titokzatos világnyelveket, amelyekkel rendes körülmé-
nyek között csak mozifilmekben találkozhatott. Örökké a szótárait bújta, s 
mindezt azért, hogy tetten érje és leleplezze apánkat. Azt hitte, egyszer majd 
sarokba szoríthatja és normális beszédre kényszerítheti ezt az egyre zavaro-
dottabb és egyre csökönyösebb öregembert, de az csak mosolygott a hiábava-
ló próbálkozáson. 

Aztán — egy zivataros nyári éjszakán — észrevettem, hogy t őlem sem ide-
gen ez a fajta rejtőzködés. Szörnyű  vihar volt, mint a nyugat felől jövő  ítélet-
idők általában, s nem is mertem a függönyre nézni, mert átderengett rajta a 
végítélet fénye. Apám nálamnál is jobban iszonyodot az égzörgést ől, olyany-
nyira, hogy rettenetében majdnem lerúgta magáról a halandzsából sz őtt vé-
dőruháját, és majdnem megmutatta azt, amit evvel a halandzsa-szövedékkel 
eltakart. Nyöszörgött, jajgatott, miközben az idegen szók és a saját kitalálmá-
nyok egyre reménytelenebbül próbálkoztak azzal, hogy megakadályozzák az 
őszinteség talán legigazibb rohamát, amit úgy hívnak: imádkozás. Én sem 
fohászkodtam, hanem a fal felé fordulva, szorosra zárt szemmel vártam a 
csöndesedést. 

57 



Géza bátyám szerencsére nem hallotta a szomszéd szobából jöv ő  nyikka-
násokat, vagy ha mégis, aligha tartotta őket többre emésztési zavaroknál. 
Pedig ez lett volna az egyetlen alkalom, amikor az őszinte beszédben tetten 
érhette apámat. Másnap nem is mulasztottam el, hogy kikacagjam, mert 
apám még erősebb, s talán még dölyfösebb volt, mint valaha. Ekkor éreztem 
először, hogy cinkosok vagyunk, s hogy ez a nyelvi takargatás, meg a nagyvá-
ros iránti sóvárgás tulajdonképpen összefügg, és sokkal több egyszer ű  fon-
dorkodásnál. Apám egy szemvillanásával maga mellé állított, s attól fogva 
úgy dédelgettem a nagy titkot, mint b űvészinas a Mester varázsszerszámait. 
A szeretet egyenes ágú következménye volt cinkosságunknak, s úgy burjánzott 
föl egymáshoz intézett zagyva beszédünkb ől, mint vízmosás mentén a lapulevél. 

Nem kellett túlzott éleslátás ahhoz, hogy megértsem: apám a nagyváros 
részére tartogatja legszebb és legtitkosabb kifejezéseit. Nem kétséges: régi 
események és álmok tobzódtak ebben a soha ki nem mondott szófonadék-
ban, ami bűnös és megmagyarázhatatlan módon az egész famíliánkkal kap-
csolatban állt. Micsoda fölfedezés! Lehetséges, hogy nekünk is van anyanyel-
vünk? Hogy mindaz, amit apám produkált, a rejtegetés és rejt őzködés fon-
dorlatos játéka csupán arra volt jó, hogy ezt a kincset a maga érinthetetlen 
valóságában őrizze meg? Kinek és miért kellett ez a tengersok gyötrelem? 

Eszembe sem jutott, hogy kétségbe vonjam e törekvés igazságát. Mélyen 
megvetettem Géza bátyámat, mert beilleszkedett egy idegen beszéd ű , tarka-
barka világba, ahol apám sejtelmes szépség ű  anyanyelvét zavart fejvakarással 
fogadták a délről érkezők. Megvetettem anyámat is, mert nem a távolságtar-
tás fölényével, hanem a fölfedezés közvetlenségével kóstolgatta az idegen 
beszédet. Lenéztem és undorodtam a lojális honpolgárokról, akik disznók-
ként fetrengtek a hivatalok által kiokádott nyelvi pocsolyában. Hallgattam 
karattyolásukat, és egyre nehezebben tudtam eltitkolni jogos fölháborodáso-
mat. Ráadásul Géza bátyám — a maga „normális" gondolkodásával — folyton . 

kihozott a sodromból. Szívesen használta az államnyelvet, a nagy és titokza-
tos világnyelveken pedig úgy hajókázott, mint egy lomha mozgású halászbár-
ka a tükörsima déli tengeren. Minden beszédben otthonosan fészkel ődött, de 
ha jobban megvizsgáltam ezt a nem mindennapi képességét, rá kellett jön-
nöm, hogy bűvészkedik. Elrejt őzött a nyelvjárások mögött, onnét figyelte 
apát, és akár az ösvény mentén végigsurranó tolvaj, megpróbálta elkapni 
zsákmányát — alkalmasint apa újdonsült szó-kreációit. 

Nemcsak őhozzá, apához sem akartam csatlakozni. Legfeljebb annyiban 
segíthettem magányos küzdelmét, hogy igyekeztem minél kevesebbet hasz-
nálni lecsupaszított, védtelen beszédemet. Képtelen voltam olyan zseniális 
védőpajzsot fabrikálni, mint ő . De azt meg kell adni: ügyesen hajladoztam. 
Kikerültem az államnyelv folyondárágait, az angol, német és latin szavak 
utánam nyúladozó hínárszálait, és egyre többet ábrándoztam arról a nagyvá-
rosról, ahol az anyanyelvünkön is megszólalhatunk. 

A hosszú hallgatások időszaka köszöntött ránk. Szavak nélkül formáztuk 
az utazás részleteit, s ha mégis említést tettünk róla, ügyes mellébeszéléssel 
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óvtuk az anyanyelvünket. Apám gerincét vészes hirtelenséggel görbítette kér-
dőjellé a láthatatlan teher, nekem pedig nem maradt más választásom, csak a 
kábulat. Egyre többet ittam, és egyre többet id őztem az álom és az ébrenlét 
határmezsgyéjén. Lázas verg ődésem fölött egyedül apám őrködött, s ő  is csak 
azért, hogy befogja a számat, ha kínomban szóra nyitottam volna. 

Szégyellnivaló, züllött viselkedésünk elűzte mellőlünk anyámat. Őrület volt 
ez is, de más, mint a miénk. Titoktalan, egyszerű, pillanatok alatt kibomló, 
tűzviharrá terebélyesed ő. Szavak nélküli őrület volt, minden elmebaj legszebbi-
ke, ami fogcsikorgató akaratossággal sodorja magával az útjába kerül őt. 

Egyetlen percig sajnáltuk csak anyámat, aztán kiköptünk utána és becsuk-
tuk az ajtót. Menjen csak, legalább nem áll elénk, ha apámban megérik a 
döntés. Életemben nem voltam olyan nyugodt, mint akkor. Nem féltettem 
apámat, hogy elgyengül a rázúduló emlékekt ől, és utánamegy a távozónak, 
mert neki olyan emlékekre volt szüksége, amelyek sohasem történtek meg. A 
hallomásból ismert világváros lobogása, ahol minden egyes indulatszó az ő  
anyanyelvét dicséri, ez kellett neki, erre vágyott világéletében. 

Géza bátyám persze nem hagyta ennyiben a dolgot. Amikor meghallotta, 
hogy anya elment egy délről jött feketézővel, szemétbe vágta a házban föllel-
hető  összes pálinkásüveget, és megesküdött: intézetbe zárat mind a kett őn-
ket, ha nem hívjuk vissza a távollévőt. Erélyesnek akart mutatkozni, de hiába 
erőlködött. A szépen cirkalmazott beszéd, amelyre oly büszke volt, szörny ű  
recsegéssé torzult a szájboltjában, és úgy fájdította a fülünket, mint egy állo-
másáról félrecsúszott rádió. Amikor leveg ővételnyi szünetet tartott, nagyot 
döccent az ádámcsutkája, és egészen különös „kortyintó" hang tódult el ő  a 
torkából. Láttam, hogy apám érdekl ődve figyeli ezt a nem mindennapi mu-
tatványt, s azt is, hogy nem Géza bátyám szemét, hanem a szája rángatózását 
nézi. Valósággal belerévedt az ajakrángás és fogíny kivillanások látványába. 
Ha nem lett volna olyan esetlen szegény Géza bátyám, s ha nem ébresztett 
volna szánalmat értelmetlen er őlködése, apám biztosan el is mosolyintja ma-
gát. A piacon ugyanígy — befelé mosolyogva — néztek ránk a délr ől jött áru-
sok, ha megpróbáltuk értésükre adni, hogy vásárolni szeretnénk. 

Nem tudtunk mit kezdeni Géza bátyám felháborodásával, ezzel a fülsér-
tően durva hangfüzérrel, ami nem hasonlított sem az államnyelvre, sem a 
nagy és titokzatos világnyelvekre, amelyekkel rendes körülmények között 
csak mozifilmekben találkozhattunk. Géza bátyám viselkedése egyszerre volt 
sajnálatra méltó, visszatetsző  és nevetséges. Végül — megelégelve az értel-
metlen szópocsékolást — futóbolondoknak nevezett bennünket, és elvihar-
zott. Mi pedig ott maradtunk, immár valóságos szövetségesekként, egy telje-
sen új helyzetben, ami egyben válaszútja is volt addigi törekvéseinknek. El 
kellett döntenünk, mi érdemesebb: kiállni az emberek elé és megvédeni igaz-
ságunkat, vagy ezt az igazságot a maga természetes egyszer űségében mutatni 
meg az arra legérdemesebbeknek. Apám hangtalan szájmozgatással adta 
tudtomra, hogy megérett benne az elhatározás. Másnap pedig megvettük a 
vonatjegyeket. 

59 



Nagy volt a pályaudvar, jóval nagyobb, mint amekkorát elképzeltünk. Fi-
gyeltem a mellettem tolakodók beszédét, hátha megtalálom az ismer ős szó-
töredékeket, ám semmi biztatót nem tapasztaltam. Molosszus hömpölygés 
volt, ritmus és megtorpanás nélküli áramlás, amelyhez legfeljebb csak vá-
szonzizegés és cipőkoppanás adhatott kísér őzenét. Szorosan apám mögött 
lépkedtem, mert most már ő  vezetett. Köhécselt, harákolt, készítgette a tor-
kát, de csak nem akart megszólalni. Magához ill ő  beszélgetőtársat keresett, 
se nem öreget, se nem fiatalt, mert azt vallotta: a beszélt nyelv életkor által is 
összeköt. Szerettem volna egy kicsit eljátszogatni ezzel a gondolattal: elkép-
zelni a láthatatlan pókhálószálakat, amint egymás felé vonszolnak két hason-
ló beszédkészségű  embert, de ehhez csöndesség, vagy legalább egy perc moz-
dulatlanság kellett volna. Mégis eltántorodtam egy kicsit apámtól, mert nem 
vettem észre, hogy odament egy újságárushoz. Széles taglejtésekkel magyará-
zott neki valamit, ám az illető  nem a szemét, hanem a szája mozgását figyel-
te. Valósággal belerévedt az ajakrángás és a fogíny kivillanások látványába. 
Nem értett egy szót sem, és nem is próbálta eltakarni apám iránt érzett 
megvetését. Bárcsak mosolygott volna ő  is, mint a délről jött árusok, akikkel 
tarka szőttesekre és bőrholmira alkudoztunk a nagy hetipiacon. Az újságárus 
lefelé görbülő  szájjal mustrálgatta apámat, és vigyázott, nehogy túl közel 
kerüljön hozzá, mert a zagyva beszéd olyan indulatokat is rejtegethetett, 
amelyek veszélybe sodorhatták a testi épségét. Egy pillanattal kés őbb — mint 
aki vizelés közben a Holdat bámulja — megrázkódott, és hátat fordított 
apámnak. 

Később, a nagy és széles sugárutakon sodródva, már nem próbáltunk 
szóba állni senkivel. Apám ment elöl, én pedig ott tolakodtam a sarkában. 
Határozott, kemény lépésekkel vezetett, s id őnként az volt az érzésem, hogy 
ő  diktálja a ritmust, ő  határozza meg az egész város haladási ütemét. Ám 
amikor fölemeltem a fejem, s megláttam az embertömeg molosszus höm-
pölygését, rögtön megértettem az igaz valóságot: lépéseit mindig mások lé-
péseihez próbálta igazítani, és úgy forgolódott, mintha fogalma sem volna, 
merre kell mennie. Én pedig ott lihegtem a nyomában, mert akárhogy is, de 
haladtunk. Csak sohasem egyenes vonalban, és sohasem a saját akaratunk 
szerint. 
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GULYÁS JÓZSEF 

A FEKETE ANGYAL 

(Fabatkák Annáról, Annának) 

Esik, Anna, esik, 
a rőzsét 
nem lehet eltörni 
a hosszú esőben, 
esik, de esni fog 
sűrűbben is, 
esik kívül, belül. 

 

Emlékszel-e a parkra, 
hol nyár volt, nem ősz? 
Ősz most van abban, 
ősz van s talán örökre. 

 

Ne menjünk a kocsmába, 
ma ne menjünk, 
fény kell most nekem 
s a kocsmák 
nincsenek rákapcsolva 
a nagy generátorra, 
sötét van ott nekem, 
az én szívemnek, 
Anna, gyerünk a parkba. 

 

Most akartam a bárdot elásni, 
most akartam 
fölszállni Annával a hintára, 
de valakinek itt 
más célja van velem 
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s mért nélküle, 
mért Anna nélkül? 
Hát mit vétettem, 
hogy nem mehetek vele többet 
az állatkertbe? 

Kocsmákba vittek útjaink. 

Ó, már oda se mehetünk többet. 

 

(A Fekete Angyal) 

Kis fényes talicska 
ereszkedik le 
az égből a völgybe, 
a lejtőn hull alá. 
Ez ő  lesz alighanem, 
a Fekete Angyal, 
a mákonyos szemű . 

Most válik el az ég a földtől. 

Lábam a nyárból a télbe teszem. 

 

Kicsapódik a tél ajtaja. 

Mondtam, ne nyisd ki 
azt az ajtót, 
a tél van ott, 

ő  lakik abban a szobában 
s ott minden halott. 

 

Nem tudom, Anna, augusztus-e, 
aki teleönti poharamat, 
de azt tudom, Anna, két ember 
sose szerette így önmagát. 

(1976) 
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YÍGHRUDOLF 

SZEM ELŐTT ÉRNEK A SZÍNEK 

Elgurult az órából egy kis fogaskerék. 
Egymás után rakta maga elé az apró alkatrészeket, de a kerekecske sikít-

va hiányzott. A gyorsvonat rángó ringatásában mozogtak a csavarok, sétáltak 
a fogaskerekek, remegtek a rugók. Az idő  meg holtbiztosan haladt tovább 
vágányán, de ő  már nem mérhette, mert egy széthullott szerkezet csak múlt-
ról tud. Órájának ketyegése halántékán folytatta versenyét a vonat kattogá-
sával, s ahányszor tenyerébe hajtotta homlokát, évtizedek hajnalain gy űlt, 
dermesztő  riasztás berregte vissza az agyat tűheggyel piszkáló zakatolásba: 
Háború!... Háború!... Viszont ha az órát össze tudná rakni... Hányszor szét-
hullott már kezében, s eddig még mindig szépen össze tudta rakni! De most 
ez a kis fogaskerék... nincs meg! 

Várja-e otthon a katonai behívó? 
Az óra részeit idegesen seperte markába és zsebre vágta. Majd... majd 

összerakja, most nem megy... A határállomásnál sok a rend őr, meg kell őriz-
nie nyugalmát. Lehet, hogy ezek itt nem is tudják, mennyire vadászták őt 
otthon a behívóval. Egy kis id őre lett volna szüksége, még egy kis id őre 
ebben az egész gomolygásban, amelyr ől tulajdonképpen nem is tudta ponto-
san, hogy az ő  világa-e vagy éppen őellene mindenki másé, de egyre jobban 
érezte vészes terhét, mint amikor közeleg az ítélet, napja. Ahogy vonatra ült, 
azóta állandóan kavargott előtte a gomoly, amely a füsthöz hasonlított, még-
sem az volt, hanem élete színeinek keveredett párája, aminek rendjét hosszú 
kezével nem igazíthatta, mert az ujjak átcsúsztak rajta, egyedül a honvágy-
szellő  formálgatta szeszélye szerint óriási tömegét a homloka el őtt. Olyan 
színek kavarodása volt ez, hogy a foszlányokra rá lehetett fájlalni, de a jöv ő  
vagy annak egy összefüggő  része nem alakulhatott ki a mélyb ől felnyúló 
karmok tépésétől. Üveges tekintettel révedt már napok óta ebbe a gomoly-
gásba, s főleg lebegett, szeme sugaránál rögzítve egy ponthoz, mint léggömb 
a fújtató huzatokban, a gyermekkor selyemszálán a szülőföldhöz kötve, ame-
lyen bősz viharok vadulnak. Lüktető  agyának kertjében a szép színek rendre 
elmosódtak, csak az üldözöttség ért vörösen, a reménytelen, nyers zöld má-
sok vetésén; a kék, a vágyott béke jóságos vize; villogott a sárga az útkeresz-
teződésben... Merre?... Tavasz hiányzott ;a forgatagból, melenget ő  kikelet, de 
helyette csak dermesztő  tél, patkánysors és kivertség, hontalanság, dohos 
magány, keresgélt értelem nagykockás zakóban, Németországban... 

Egy ideig a kocsi folyosóján álldogált és a nyitott ablakon át hosszan 
bámulta a gumiszalagként nyúló tájat. Ismerős, mégis olyan idegen volt előt-
te a táblás mező . Olyan a föld is, mint az asszony: amíg vele vagy, hálás 
puhaság, de amint magára hagyod, csupa megbízhatatlanság, kockázat, ve-
szély. O ismeri ezeket a dolgokat, mert amíg kinn éltek azon a valamikori 

63 



bácskai tanyán, a föld volt a mindene. Azóta, persze, sok minden elmúlt. 
Azóta kockás zakóban jár szombaton esténként új kelyheket ízlelni, a föld 
pedig már csak hessegetni való emlék. A kis tanya meg még az se. Anyagából 
más ház épült, a szövetkezet traktora meg nekiment kinn a csupasz falaknak. 
Hihetetlenül rövid idő  kellett ahhoz, hogy a rónaságon bizonyos halmok 
sejtessék az egykori virágzó tanyai életet, az innen elvándorolt embereket 
pedig meg sem ismerni sehol a világon. Olyan álomszer ű  az egész, mintha a 
tanyai élet emléke jutalom lett volna az örökös büntetésben. 

A gyors hosszan sikított, közeledett az állomáshoz. 
Nekidőlt a tolóablaknak és hátravette a fejét. 
Nagyon messze van Németország! 
Ha lehunyta szemét, régmúlt, fakó dolgok éledtek marcangolni, ha nyitva 

tartotta, tekintete riadt, irtott féregként veszett gödrében. Menekülve sza-
kadt idegenbe, most hazaoson, hátha nem veszik észre... Sokáig vívódott 
ezen, végül valami belső  kényszer győzött, s kellett ez a kisülés, mert a fel-
gyülemlett, gyalázatos gomolyokat nem lehetett tovább kebelben hordani, a 
kétséges állapot megfojtott benne minden életkedvet. Haza kellett jönni le-
szá molni a szülőföld fojtogató gomolyával. 

A kocsi végén két rendőr jelent meg. Megkezdték a fülkékben az ellen őr-
zést. 

Torka kiszáradt, halántékát lüktetés ostromolta. 
A szerelvény fékezni kezdett és becsúszott az állomásra. 
Egy bőröndje volt, nem habozott. Megmarkolta, és amint a rend őrök 

befordultak az egyik fülkébe, ő  a túlsó oldalon kilépett a kocsiból. 
Hűvös szél járt a vasútállomás el őtti parkban, az ébresztette bujdosó gon-

dolatait a hosszú, ijedt bénaságból. Cip ője orrával bökdöste kopott b őröndjé-
nek sarkát a pad el őtt, s a homlokán ecsetel ő  hűvösség mellett ez a buffogás 
terelte a valóság sivár pusztaságába. Mindene itt van el őtte. Felveheti, félkéz-
zel el is dobhatja. Senkije, semmije sincs. Csak ez a gyilkoló honvágy... az 
örökös bujdosás... Mit ér az egész?... A szülő i ház másoknak ad nyugodalmat, 
az ősök verejtékének tengere meg elillant, mint az ábránd, s a szül ők most a 
nagy pára mögül integetnek neki környörgőn: „Hozd el a vagyonkánkat!" 

A szellő  ráébresztette, hogy félúton nem lehet megállni, mennie kell vala-
merre. A vonat már rég más tájakon jár, de ő  képtelen mozdulni, mert 
mellében duzzad a láva, csak azt érzi, hogy felrobban a ház, repülnek a téglák 
szanaszét, a beton meg tépve, törve-zúzva, gyilkolva zúdul alá... Igen, a gáz-
csapot kell megnyitni!... 

Lassan fakult a délután. A hívó hangok belevesztek a tükörtelen tócsák 
latyakjába. Előtte keskeny csíkok jelentek meg, fodrozódtak, mint tarka se-
lyemszalagok, imbolygó lepkék, s felvillant a villanyrendőr, majd az a rette-
net es csattanás.... Csak ő  maradt élve. Tulajdonképpen ő  a másvilágról jött 
vissza, mert a sors megbízta még egy feladattal, mert nem lehet a föld gyom-
rába alászállni lelki kínokkal, el őbb szabadulni kell háborútól, bujdosástól. 
Szabadulni!... 
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A taxiban reszketve egy marék pénzt vett el ő , a sofőrnek nyomta, s szinte 
nyöszörögve ismételgette az évtizedeket, meg hogy gyorsabban vigye haza, 
addig, amíg a villogó sárga fény meg nem jelenik, mert neki halaszthatatlan 
dolga van, meg kell váltania őseit, akikkel együtt az ő  sorsa egy színtelen 
kavarodás, és meg kell érkeznie, mire kertjükben érni kezdenek a szép, őszi 
színek. 

A magányosan álló háztól távolabb szállt ki a, taxiból, ezt az utat egyedül 
kellett megtennie. S elszántan vállalt is mindent, mert ő  már nem szökevény 
volt, hanem a múlt vakmerő  visszakövetelője. Lóbálta maga mellett a b őrön-
döt, és neveket motyogott. Úgy tűnt, szűköl, pedig csak valakiket szólítgatott. 

És felcsapódott torkán a hullám, mert ott állt sértetlenül a családi ház. 
Most be és repülhetnek az öröm színes szalagjai, jöhet a nagy találko-

zás!... 
A bejárati ajtó nyitva volt. Megtorpant, hiszen amikor elment, ő  gondo-

san bezárta. 
Miután a feldúlt, kifosztott lakásban senkit sem talált, a konyhában ráült 

bőröndjére. Egyszerre elszálltak az indulatok, nagy nyugalommal nyitotta ki 
a gázcsapot, s magába roskadtan ült, ült sokáig. Csak a cinikus gáz sziszegett. 
Sötét volt és ólomnehéz záptojásszag. 

Arcát a mennyezet felé fordította, s megnyomta az öngyújtóját. 
Először felemelkedett a föld, aztán a nagy gomolyból törmelék hullott a 

környéken. 
Valakik messze-messze megfordultak a pokoli robbanásra, de már csak 

azt látták, hogy mint óriási sas, egy kockás kabát vitorlázik nesztelenül a 
kertek fölött. 

Színes ősz volt és bőséges béke, a Túlvilágon. 

Fejes Szilverel és Bányai Jánossal, akik szabadkai és újvidéki tisztel őinek 
születésnapi jókívánságait tolmácsolták (1989. október 2.) 
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HOCKRU DOLF 

TÖPRENGÉS A VÖRÖS TÉREN LENINRÓL ÉS 
MAGAMRÓL, MIUTÁN ELKÖVETTEM AZT A 
MARHASÁGOT, HOGY MEGLÁTOGATTAM A HULLÁT 

Ó, Lenin, 
emlékszel-e még, 
hogy egyszer 
rég 
már találkoztunk egyszer 
te meg én, 
te akkor riasztó 
rém, 
lázító koncertmester, 
forradalmi vegyszer, 
nekem eszmék eszméje, 
vörös kegyszer, 
ivókutam szomját oltó mélye, 
zenék zenéje, szemem fényes fénye, 
testem vére, 
Szmolni hőse,. 
hitem regőse, 
életem sója, 
biztos bója, 
tengerem hajója 
voltál, 
s mikor szóltál, 
én, 
koravén, 
botladozva követtelek 
sarló-kalapácsos tettek, 
királyi és elvtársi 
bilincsek és botok, 
Mitrovica és Goli otok 
úttalan 
golgota mezein. 

Ó, Lenin, 
én mindig láttalak, 
s most, hogy láttalak, 
miért is láttalak 
önként, 
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turista kábakőként. 
Mit tettél, 	. 
hogy vörös csodabogár, 
üveg alá ítélt, 
selyempárnád keresztjére feszített 
szakadár lettél, 
hogy nem temettek 
eltemetett 
eszméid mellé. 

Ó, Lenin, 
te engem sose láttál 
és most se láthatsz 
(vak szemed fényét ezerwattos fény vakítja, 
s tán koporsód házirendje is tiltja, 
hogy lássál engem). 

De minek is néznél, 
hisz míg néztelek és nézem 
azt, ki voltál, s ki már nem vagy, 
bocsásd meg, elvtárs, 
kérlek alássan szépen, 
hogy eszem éppen 
azt kérdi, hogy a tovaris, 
aki tán most párt-kottából isténít, 
mennyiért is 
vált át 
feketén 
öt dollárt és húsz márkát 
(csak át ne ejtsen, az anyja istenit). 

Ó, uram isten, Marx és Krisztus, 
mondd, Lenin, 
kinek viseljük 
piszkos átkát, 
mondd, 
ki metsszé át 
életed túli élted 
torkát? 
Mit vétettél, 
hogy most Tutenkámen 
lettél? 
(Dicsértessél 
mindörökre, ámen.) 
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Én meg, 
ó, Lenin, 
ki egykor a szekeredet tolta 
és átkod az empiriokriticizmusra veled együtt szórta, 
most 
a márványtemetőd felett tetéző  tündöklő  nap 
csodáját néző  
és krajcárokat feketéz ő  
ismeretlen 
senki 
lettem. 

VELENCE 
Herceg János egy lírai naplójegyzete versbe szedve 

Velence, 
Te, 
hol még vikingekkel versenyző  kalózok emléke él, 
és nincs se hó, se tél, 
és kincse, 
a szabad szellem 
podesztától se fél, 
üdvözöllek ismét, 
mint az önmagáért való akarat csodáját, 
a Belliniek, a Tintorettók és Tiziánnak 
még ezer év múlva is hazáját, 
s az áhítattal teli zarándoknak, 
ki, mint én, 
vén 
vaporettón, 
ki tudja már hányadszoron, 
járja és járom, 
tündöklő  nyáron 
e bábeli zűrzavar zsongó világát, 
mely mint felmagasztosult reneszánsz 
mindenkié kívánva lenni 
kínálja magát, mint az örömlány, kit, ha megkívánsz, 
meg lehet venni. 

Ó, Velence, 
Te, 
kinek nyüzsgő  zsibvására olykor bántott, 
olcsó portékáid kínálása 
otrombán lerántott, 
mint sarki, olcsó utcalány. 
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De máma, ma megadom magam, ma nem vagy talány, 
ma így is varázsos vagy 
e parázsos 
nyáron nékem 
s boldogan járva ismét zegzugaid, utcáid, 
megállok a Szent Márk téren 
a Campanellával szemtől, 
vigyázva, hogy a kezemből 
ki ne verjék a pizzát 
(meg ahabzó birrát) 
kínai két lány és egy pocakos jenki közt szorongva, 
aki könyökét (mintha ez mi sem volna) 
zavartalanul egy testes donna 
kiadós két keblébe nyomja. 

És most, hogy ismét láttalak, 
Carpaccio Szent Orsolyájának kilenc folytatása 
(ami már nem is festészet, hanem mese mása), 
mennem kell még a Rialtóra, 
onnan meg hat óra húszra 
az esti buszra. 

De ma nem sietek, 
ma jól érzem magam, 
mint az, ki első  szerelme ízét lassan ismét issza, 
mert ki tudja, jövök-e még majd onnan vissza, 
hol fehér akácok illatos, hűs sora vár, 
melyek alatt 
immár 
lassan lejár 
életem még falat 
műsora. 

„AZOK A HAJNALIG TARTÓ BESZÉLGETÉSEK..." 
Ács József halálára Dudás Károly lírai prózáját részben verses 
mezbe tette HáeR 

Elmentél, 
mivel túl korán kellettél 
az isteneknek s nekünk. 
Most már csak a hajnalig tartó beszélgetésünk 
emléke él, 
nekem meg 
szobám fehér falán 

0 
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csak nagy szüreti látomásod barna képe 
maradt meg. 
No meg az is még, 
hogy a festészet és az írás 
nyári televény telepén 
(melyet te álmodtál meg) 
egy éjjelén egy napnak, 
mikor betűvető  és piktor cimborák már részben 
álmot álomra raktak, 
te pohárral a kézben 
a konyha asztalánál álltál, 
és emelt hangon vitáztál 
a kedvedért a hajnalig fennmaradókkal 
művészetről, művészsorról, borról és arról, 
hogy mindez miért, kiért, meddig, minek és kinek van, 
és egyáltalán van-e értelme ennek 
az egésznek? 

(Kiváló festő  voltál, az egyik legnagyobb, aki ezen a tájon 
született, és fáradhatatlan kísérletez ő , tisztán látó és pontosan 
fogalmazó kritikaíró is, ezt mindannyian tudtuk rólad, ám azt 
már kevesebben, hogy hálás és hetvenötön túl is friss vitapart-
ner, akinek a fejtegetéseire még így hajnaltájban is érdemes volt 
odafigyelni.) 

Úgyhogy 
mire kelet felő l a Tisza-parton kirügyezett a hajnal, 
mi meg tudtuk veled lelni, 
hogy akkor van értelme ecsettel képeket énekelni, 
ha azok az itt élőkhöz szólnak, 
ha vitatkoznak velük, 
mint te a Tisza partján ez éjén 
a nyári csillagoknak. 

És most már azt is értem, 
hogy eddig mindig 
mért siettél, tisztán íva borod 
nem fröccsöltél. 
„Nekem már nincsen időm — így töprengtél —, 

hogy szódavizes borocskákat iszogassak 
— aztán poharadat újra töltve újra mondtad —, 
mert lám a nap már, íme, újra felkel, 
s nekem immár 
— ó be kár -, 
de sietnem kell." 

Q  
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o 
És hajnalonként is, midőn ecsettel a kézben kelve, 
palettádnak színeivel telve festegettél, 
„Nekem már nincsen időm, mert múlik a nyár, múlik a tél 
— mondogattad ilyenkor is, mint a pap a reggeli misét —, 
lám, a nap is ismét felkel, ezért nekem már sietnem kell." 
S most, hogy megérkeztél oda, hova sietve keltél: 
a túlvilágra, ha van ilyen (és mért ne volna), 
te már ott is bizonyára dalolva festegetsz, 
és az istenekre emelve néha léha boroskupád, 
várva várod, hogy odafenn egy túvilági Tisza-parton 
folytasd velem hajnalba nyúlt beszélgetésünk 
bután megszakadt fonalát. 

EGY SZÍNIGAZGATÓ TEMETÉSÉN 1946-BAN 
A KATOLIKUS PORTÁN 

Tulajdonképpen nem is ismertelek, 
Te voltál az igazgató, én meg a szerkeszt ő , 
s mégis megkönnyeztelek. 
Igaz, szomorú volt a Porta 
(a padok, a színpad mind üresek, mint elhagyott szeret ő), 
az égből az eső  lába lógott, 
s a szél a szemetet a szemünkbe hordta. 
A szónok is a szívembe markolt, 
bár kissé sietett. 
(Félszemével az eget nézte 
s félszemével a szöveget.) 
Mellettem egy gyermeket emeltek fel, 
hogy lássa a koporsód, mert sírt, 
hogy látni akarja a koporsót 
meg a sírt. 
A szónok, mondom, kissé sietett, 
aztán helyébe másik lépett, 
aki papírról s méltósággal olvasta rólad 
az emléket. 
Én meg letöröltem könnyem. 
„Mért is sírok? — gondoltam —, 
amikor a kerákpárom őrizetlen 
s a gyászolók 
ellophatják könnyen. 
Aztán ismét eszembe jutott a koporsód, a hant 
meg a tegnapelőtt, 

71 



amikor utoljára láttalak 
(kissé szakállasan és nyíratlan) 
a cukrászda előtt. 
Mondom, tulajdonképpen nem is ismertelek, 
csak pertuban voltunk s ha találkoztunk, köszöntöttelek. 
A színházban meg olykor, ha az együttes operettet játszott, 
beültem a zenekarba csellózni. 
„Tudod a büdzsé..." — mondottad ilyenkor 
s én megértőn leültem melózni. 
A barátaid „jópofának" mondtak, 
szeretted a bort, a n őt, az életet, az élőt, 
nekem meg ingyen adtál a parterre belép őt. 
Nem is tudom, minek köszönjem e kegyet, 
mert jegyet a színház elvb ől nem adott. 
Most itt fekszel, te vagy a Nagy Halott, 
s nekem ezentúl fizetni kell a helyet. 
Azt is mondják köröttem: elragadott a halál 
(mesebeszéd, gutaütötten fekszel), 
s úgyszólván stopperrel mérik, ki mennyit sírdogál. 
Azért alapjában véve, megvallom, nem értem az egészet: 
minek születni, minek halni, 
minek a fekete nyakkend ő, minek a tettetés, 
minek az enyészet, minek a temetés? 
De, megbocsásd, barátom, ezen nem is töröm a fejem, 
mert a lét és élet értelme — mondja Marx — nem elméleti, 
hanem gyakorlati kérdés. 
S e pillanatban értelme csak a zenekarnak van, 
amely a bámészoknak ingyen koncertet ád 
s eljátssza majd mollban Beethoven halotti dalát. 

No de, Žarko, én most elmegyek. 
Köztem és közted már felálltak a papok. 
(Az özvegyed szeme üres, az égre mered.) 
Megyek, Žarko (borotvaszappant kell venni), 
hisz az eső  úgyis megered, 

s a koncertből 
nem lesz semmi. 

E versek szerzője nem volt költő . Hosszú élete során — amint az 
nekrológunkból kitetszik: kilencvenévesen hunyt el ez év januárjában 
Szabadkán — csupán ezt a négy költeményt írta, s alig valamivel többet 
fordított németből — ugyancsak a maga örömére. Hogy mégis közzé-
tesszük őket, annak az a magyarázata, hogy meggy őződésünk szerint 
teljesebbé teszi a kiváló jogtudós portréját. (A szerk.) 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

VARÁZSLATOS ÉLETEMRŐL 

I. 
Valahol a szenttamási tanyavilágban láttam meg a napvilágot, azt a fé-

nyességeset, akaratom ellenére is 1926-ban. A Péter nevet adták nékem a 
harmatozó körösztvíz alatt, a sors pedig kés őbben külön gondoskodott arról, 
hogy legalább háromannyi megpróbáltatást mérjen reám, mint más halandó-
ra. Pedig mintha csak megsejtettem-megéreztem volna el őre leendő  életso-
rom összes, alig elviselhető  terhét-keservét, torkomszakadtából tiltakoztam, 
ágáltam, rúgkapáltam születésem ellen — ámde mindhiába... 

Édesapám akkoriban egyik, lámpával se található, jóhiszem ű  kisgazdánál 
cselédeskedett; végezte rendre a mindennapi munkát a mez őn, a paraszti 
teendőket a háznál a jószágok és az istállók körül. 

Szerényen-szegényesen éldegéltünk, akár a többi hasonsz őrű, más keze-
lába, ágrólszakadt földönfutó. 

Mindössze tán kétesztend ős lehettem — mesélték kés őbb —, amikor elő -
ször kerültem komoly, szívrepeszt ő  életveszélybe. Ez pedig a következőkép-
pen történt: őszidőben apám és a kisgazda a tanyaház mellé hordták igával 
az érett ganét. A szapora villázás közben észre se vették, hogy én pendelyes 
létemre kiballagok a szekérhöz, és észrevétlenül a kerekekre csimpaszkodok. 

— No, akkor indulhatunk, atyámfia! — csapott a lovak közé a borvirágos 
orrú és orcájú kisgazda. 

Beszórván a kívánt területet, dolguk végeztével így indultak el, ám kicsikét 
megzökkent a kerék hirtelen, éppen a mellkasomon gördült át a ráfos, ördögad-
ta masinéria, belenyomván engemet jó mélyen a süpped ős föld kelyhébe... 

A roppant riadalmon kívül egyéb, komolyabb baj nem történt. 
Szerencsémre éppen a l őcs előtt játszódtam, a szalmapuha anyaföldön, 

no meg a ganéteher is lekerült akkorra már a fogatos kocsiról. Így pár napig 
tartó fájdalmak árán megúsztam ezt a legels ő  kalandot, mely csakis azért 
fordult vélem elő , mivel engemet nagyon megkedvelt-megszeretett a gazda, 
szívébe fogadott és erőnek erejével a kocsijába szoktatott... 

Haloványan arra már vissza tudok emlékezni, hogy háromévesen, még 
tötyögős koromban volt egy Lidi nevezet ű , aranyos kecskénk, akit annak 
idején a szegény ember tehenének becézgettek. No, ez az igénytelen, áldott 
szakállas jószág naponta friss tejjel kínálgatott bennünket, noha bizony a 
takarmánya legnagyobb részét az ágától vált falevelekb ő l söprögettük össze, 
majd nádból készült csúcstetej ű  kunyhóban gyűjtöttük össze, mint manapság 
a jóféle silót szokás. 

Hát ezzel köllött jórészt beérnie az árva Lidi tejcsináló jószágnak a por-
tánkon, az egész család táplálójának-reménységének, mivel akkorjában nem-
igen volt szabad legeltetni az országutak mellett. 
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Ám a dreai szép napoknak is beföllegzett nemsokára; véget ért hirtelen a 
falusi napszámosélet 1929-ben, mivel apám cselédnek szeg ődött a híres-ne-
vezetes Ferdinándhoz. Ezért hát el köllött búcsúzkodni az akácos falutól, az 
ismerőseimtől. Főleg a Szemű  Gyuri nevezetű  pajtásomat sajnáltam módfe-
lett, mert mindenkor megosztotta vélem vékonyra kenyt zsíros kenyerét... 

Elkerültünk hát onnan, elhurcolkodtunk a Nagy Majorságba, ahol min-
den, minden másként ment, másként zajlott, mint korábbi életünkben. 

Apámnak és még vagy tizenhat cselédnek már hajnali háromkor verték a 
vasat, így szólítva őket munkára. 

Egy reggelen a családfő  távozása után valami rettentően gyanús zörejeket 
hallottunk a korarából. 

Biztosan az az éhetetlen, tarka kandúr ólálkodik megint — tárta ki 
anyám a spajzajtót, hogy megbizonyosodjon ama zörgés-börgés eredetér ől. 

Volt ám mit látnia! 
Egy irgalmatlan méret ű  kanpocok falja a kicsi lisztünket két pofára a 

szakajtóból... 
Hát még te is rajtunk élősködnél, te randa féreg! — kiáltotta anyám 

méregtől lángolva. Fölkapta hirtelen a nyújtófáját, és mondhatatlan keser ű-
ségében úgy derékon vágta a dézsmáló pockot, hogy nyomban kiszökkent 
belőle a lisztfaló, gonosz féreglelke... 

Így zajlott hát az élet a hosszú falú, meszelt oldalú majorsági épületek 
között nap mint nap; telis-teli aprócska, gyermeki örömökkel, föln ő tti bosz-
szankodásokkal. 

II. 
Idővel összeismerkedtem, összecimboráskodtam a többi, szegényebbnél 

szegényebb béresgyerekkel. Tudom, látom ma is, akárha tegnap történt vol-
na, a többiek közt ott élt velünk egy sokgyermekes német család is. 

Játszunk mi egy alkalommal visongva, önfeledten a nagytábla gyepen, 
amikor váratlanul megjelenik a német asszony, egy nagydarab, vörös hajú, 
pujkaszeplős nőszemély, és mint a kotlóstyúk a csibéi után, ő  is rákezdi a 
kárálást; tizenegy szurtos csemete nevét kiáltozta torkaszakadtából. 

Mind-mind szóra hajló alázatossággal sompolyog elébe, egyedül a minden 
hájjal megkent Johann nem mozgatja a füle botját se. Erre a szüle szörny űsé-
ges átkozódások közepette elcsípte a téfölfej ű  gyereket, leteperte a gyepre 
könyörtelenül és hanyatt-helyzetbe fektette. A Johann meg ordítozott, jajve-
székölt veszettül, mintha elevenen nyúznák, mire — fölb őszülvén a nyüszítés-
től — a Fanni néni hirtelen fölrántotta a szoknyáját és, nem lévén rajta bugyi, 
a madárfészket rátette Johann fia szájára, azaz ráült a kölök fejére, hogy ne 
sivalkodna immáron tovább... 

Mindez minékünk, húgyos-pöndölös cselédcsemetéknek módfölött tet-
szett akkoriban. 

No, de fölöttem is nemsokára béborult az addig gondtalan, csillagos ég; 
eljött a következő  aratás ideje, akkor ki köllött terelnem, hajkurásznom a 
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meglévő  falka süldőt a legelőre. Nem is ott volt a baj, hogy ez valami különle-
gesen nehéz vagy megterhel ő  föladat lett volna, hanem inkább azt említhet-
ném föl, hogy ekkor még mindég nagyon-nagyon zsenge, fiatalolcska voltam, 
alig négy tavasszal a hátam mögött... 

Az az igazság, hogy közvetlenül az épület mögötti kerítésen kívül pásztor- 
kodtam napestig, de estefelé már mégis mindég féltem, mert a tarló mellett 
sűrű  kukoricás húzódott, és sűrűn-sűrűn hallhattam azt a bizonyos félelmetes 
rókaugatást. Ettől pedig rettegve rettegtem, s annak is megvan az oka-foka, 
hogy miért. 

Öreganyámnál a rókaügyben sok-sok mesét, elriasztó történetet hallhat-
tam. Úgy rám adta az ijesztet az öregszüle, hogy egész éjszakákon át reszket-
tem, mint az őszi falevél. 

-- Vigyázz, nagyon vigyázz, fiam, avval a pásztorkodással! — csóválgatta 
fejkendős, ősz fejét a szülike. — Veszedelmesek ezek a pusztai rókák, retten-
tően veszedelmesek! 

— No, nem tojik ő  be egykönnyen — védelmezett anyám —, csak akkor szál 
inába a bátorság, ha mérges szelek zörgetik szürkületkor a kukoricaszárat. 
Bátor egy fiam van énnekem, szülike! 

— Meghiszem azt, leányom, de hallgassátok csak meg jószívvel a követke-
ző, igaz históriát. Éppen ekkora lehettem, mint ez a gyerk őc mostan, amikor 
az édesszülém egy vasárnap ebéd után divatos, gyönyör űséges, buggyos ujjú 
ruhába öltöztetett, még szalagot is masnizott a hajamba. Valahogy kiszöktem 
a ház mögé, a folyó partjára játszódni. Hát mit ád Isten, egyszerre csak 
szembetalálkozok az alattomos, gonosz tekintet ű, huncut szemű, vörös róká-
val! Akkora volt a vadállat, akár valami kisbornyú, még sikítani se volt id őm, 
amikor megragadott a szépséges, ünnepi ruhámnál fogva és becipelt, berán-
cigált a Nádösvény nevezet ű  mocsár mélyébe... 

Csak hosszú órák múltán jöttek rá, hogy a Veronka, szép emlékezet ű  
öreganyám nincsen sehol; se a kútban, se a folyóban. Ég nyelte-e, föld nyel-
te-e el, vagy a nádas szippantotta magába? — tanakodott a ház népe rémül-
dözve. Szép emlékezetű  öreganyám így mesélte tovább a történetet: 

— Végtére is ráakadtak a sűrű  nádasban az elvezető  ösvényre, ekkor már a 
gyenge, cérnahangocskámat is hallani vélték; sokuk szerint ezt mondtam vol-
na a félelmetes vadállatomnak: „No, ne bántsál, ne huzigáld, ne ráncigáld a 
csecse ruvámat..." Csendben, óvatosan megközelítettek bennünket, öreg-
apám hazarohant a flintájáért, hogy megmentse egyetlen unokája életét. 

Amikor a vereshuncut észrevette, hogy bajban van, fölkötötte a „gatya-
szárat", és szíves örömest elinalt volna a koma, de öregapám durrantására 
pillanat alatt összerogyott. Beljebb térvén a nádasba délceg öregapám még 
vagy hat kis rókakölköt talált egy fészekaljában; így húzott le hét rókáról 
egyetlen bőrt, mivel a hat gyerekróka igen-igen pöttömke volt még... 

Szép emlékezetű  öregszülém nyilván tanúságnak szánta a történetet, de 
én nem okultam, inkább jót kacagtam, mulattam rajta a szülike legnagyobb 
rosszallására, megrökönyödésére. 
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Sem a mesebéli, sem pedig az igazi rókák nem bántottak soha életemben, 
annál inkább acsarogtam rám a kutyák, ezek az emberek legh űségesebb ba-
rátainak nevezett csahos-fogas sátánfajzatok. 

A Nagy Majorság udvarába csak a főkapun lehetett ki- és behajtani a 
jószágot. Napnyugta után, az este érkeztével mindez igen-igen veszélyessé 
vált, mert az uradalom hét hatalmas, fehér kutyáját már hét óra tájban kien-
gedték kutrincáikból, hogy másnap hajnalig övék legyen kizárólag a hata-
lom... 

Ezek a kisbornyúnyi komondorok úgy villogtatták az agyaraikat, ha netán 
éjnek idején valaki vagy valami a majorsághoz közeledett, hogy azt még 
lidérces álmaimban se szeretném viszontlátni, még kevésbé hallani! 

Egy este megkésve szólottak volt, hogy hajtsam haza a disznókat a mez ő-
ről; amikor a kapun bévül kerültem, akkor a csontfogú, gonoszságos ház őr- 
zők jól megfircangolták, szétcincálták a disznófalkát, én meg, mit volt mit 
tennem, szégyen ide, szégyen oda, kisgyerek létemre a kukoricagóréban ke-
restem biztos menedéket, hogy ottan várjam ki mérgességes kedvük jobbra 
fordulását. 

Az említett gazda jószágállománya mellett még két emeletes őrlőmalom 
is zúgott-zúgolódott a portáján, odébb meg a kenderföldolgozó masinái rág-
ták, rágicsálták naphosszat a rostos növényi szárat. 

Most, hogy erre gondolok, eszembe jutnak az áztató munkások bohócko-
dásai; akadtak köztük szép számmal játékos kedv ű, viccelődős, derűs embe-
rek is. 

Az egyik belevaló, a gyehennán se éghet ő  munkásember a zsíros, meggyö-
tört kalapjával úgy tett, mintha leborított volna valami madárfélit. 

Lányok, lányok, ide, ide! Leborítottam egy szépségesen szép, szelídebb-
nél szelídebb sárgarigót a kalapommal. Ugyan melyikőtök fogná meg? 

A legmerészebb, ringó derekú, vadvirág-pillantású, vázakarcsú leány el ő-
libegett, és óvatosan a kalap alá nyúlt... 

De a maga Úristenit, hallja! — szökkent ki pillanatok múltán mindkét 
szája szögletén —, hiszen ez nem rigómadár, hallja, hanem egy rakás lágy 
trágya! 

Emberünk pillanatok alatt letépte magáról az inget, és fejvesztve mene-
kült, futott, iszkolt a leány istennyila-tüzes bosszúja el ől, félvén a sárgarigó 
sorsától... 

III. 
A későbbiek során, akkor, amikor a bajszom is kezdett pejhedzeni, ami-

kor már jól éreztem, hogy gatyában járok, még cifrább élményekben volt 
részem csavargó életem kálváriáján. 

Láttam, tapasztalhattam, hogy egy-egy kis szerelem miatt a papák úgy 
elverették a szegény ember csemetéjét a csend őrökkel, hogy a szegény párá-
nak többé nem kerekedett kedve beleharapni az Éva almájába... 

Az ilyen hercehurcákat mindig igyekeztem messzire elkerülni. 
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Apám még itt is utolért, követelte a megkeresett, a keserves munkával 
összekuporgatott kis pénzecskémet, de lecsillapítván elmagyaráztam neki, 
hogy abból a pénzből fölöltözködtem; no erre meg akart gamósbotozni. Nem 
hagytam magam, inkább arra biztattam, hogy jó er őben lévő  ember lévén 
inkább menjenek dolgozni az új asszonyával együtt, merthogy id őközben újra 
megnősült. Melójukkal teremthetnek pénzt maguknak. 

Ekkor haragjában úgy elment, hogy másfél esztendeig nem is láttuk a 
színét se, mi meg tovább legeltettünk a hol sovány, hol meg b őfüvű  réteken, 
fejtünk naponta, meg a herekaszáláshoz kötöztük föl a gatyánkat. Ez utóbbi 
műveletnél igen markos legénynek köllött lenni, mert a vegyes trágyától a 
here háromfelé dőlt, nagyon nehéz volt vágni. 

Számos birka, vagy hat marha, két telivér ló, tizenöt-húsz disznó trágyázta a 
földet, így termett is huszonnyolc-harminc métermázsa élet a Bánkúti fajtából. 

Egy napon kétláncnyi tarlón legeltettem a nyájat, a föld egyik végében 
gyékényes-mocsaras halastó húzódott náddal b őven benőve. A birkákkal egy 
hatalmas nyárfa közelében tartózkodtam éppen, amikor hirtelen hatalmas 
zivatar kerekedett, majd a következ ő  pillanatban akkorát durrant az istennyi-
la, hogy a szemem láttára az összes birkát a földhöz vágta, de ekkorra jóma-
gam is a földhöz lapultam szorosan rémületemben. A továbbiakról már sem-
mit se tudtam jó ideig. Amikor fölérzek, nézel ődök egyre a juhok felé, hát 
látom ám, hogy azok is sorra, egymás után tápászkodnak föl, egy se maradt 
fekve. Csak a légnyomás vágott földhöz bennünket, de a villám a hatalmas 
fát kettőbe hasította... 

Más alkalommal a Mátyás gazda két öccsével arattunk, segítkezett ne-
künk a Bözsi ángyi és a két kisleány; a Gizike, aki ekkor a harmadik polgárit 
végezte, húga, a Zsuzsika meg lehetett úgy tíz-tizenkét éveske. 

Ők már akkor bent laktak a városba, a tanyát kiadták árendába. 
Az aratgatás mellett még a jószág körül is elvégezel ődtem, majd kifelé 

ballagva a nyárból, következett a kukoricatörés. Esténként a targyisüveg kör-
bejárt, fosztás közben szebbnél szebb nóták keltek szárnyra, közben tréfák-
kal, zsíros viccekkel fűszereztük a pipahujákat. 

Jól emlékszem az egyik hétpróbás cimbora meséjére, mely arról szólt, 
hogy élt valamilyen faluban valaha egy szobrász házaspár. Az asszony igen-
igen szemrevaló teremtés volt, amellett nagyon vallásos; egyetlen istentiszte-
letet se halasztott volna eb Kifordulván a templomból, hol a pap, hol a 
kántor, hol pedig a harangozó tartotta szíves szóval az asszonykát, mindany-
nyian egyet akarván: megkapni a szépasszony kegyeit bármi úton-módon. 

Az asszony kibeszélte a férjének, hogy ezek a szent emberek miképpen 
macerálják nap mint nap, hogyan teszik a szépet neki, hogy már a templom-
ba se igen mer eljárogatni. Hát gondolt egyet a férjemuram, és ördögi tervet 
eszelt ki a megleckéztetésükre. 

Az asszonyka tehát egy nap este fél hétre a papot kéreti magához, mond-
ván, hogy a férje elutazott, nyugodt lélekkel együtt vacsorázhatnak, ihatnak, 
mulathatnak pirkadatig. 
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Megérkezik a pap a megbeszélt id őben, leülnek, esznek-isznak, hát mit ád 
Isten, röpke fél óra múltán csöngetnek. 

Jaj, jaj, édes tisztelend ő  atyám — siránkozik az asszony —, úgy hallom, 
megérkezett az uram, el köll bújnia valahová azonnal! 

Hová, az ég szerelmére, ugyan hová? — rémüldözik a páter. 
Vetkőződjön le hamar, a ruháit majd berejtem a szekrénybe, maga meg 

álljon be ide a függöny mögé, a többi szobor sorába! 
Ekkor ki lép be más, mint a kántor, és máris ölelné, máris puszilgatná a 

szépasszonyt. 
Csakha elment az ura a vásárra, angyalom! Végre-valahára kettesben 

lehetünk! 
Az asszonyka asztalhoz tessékelte a második vendégét is, megetette, megitatta 

gazdagon, s így tellett el újfönt felórányi id ő, amikor ismét fölberregett a cseng ő. 
— Jaj, kántor uram, vetkőződjön rögvest, mert az uram haza talált érkezni. 

Mi lesz akkor, ha itten, találja? A ruháit elrejtem, maga pedig álljon be a 
függöny mögé, a többi szobor sorába... 

Az elválasztó firhang vékony és áttetsz ő  lévén, a pap minden szót hallott, 
minden mozdulatot látott. A második szent ember is úgy tett szorultságában, 
amiként az asszony parancsolta. 

Ezután a harmadik ember nyitott ajtót, a harangozó. 
Fölgerjedvén szerelmi kívánságában, minden ékesszólásával megrohanta 

a ház asszonyát a legközelebbi cseng őszóig. Akkor aztán minden ízében, 
minden porcikájában remegni kezdett félelmében. 

Ez biztosan a férjem lesz, véletlenül haza talált jönni! Vetk őzzön, a 
ruháit jó helyre dugom, maga meg álljon be ide a szobrok közé... 

Minden úgy történt, ahogyan a ház úrn ője kívánta. 
Ekkor ajtót nyitott, hát csakugyan a férjeura állott a küszöbön. 

No, itt vannak mindannyian, ahogyan. megbeszéltük? 
— Itt, itt, édes uram — suttogta a fehércseléd. 
A szobában már fönnhangon mondja a házigazda, hogy meghallhassák a 

firhangon túl kuporgók is: 
— Szoborkiállítás lesz a városban, visszajöttem hát, hogy elvigyek néhány 

szobrot, hátha még díjat is nyerek velük, gyere csak, édesem! 
Ezzel a firhangot félrevonva válogatni kezdett a műalkotásokból. 
A begyűjtöttek sorába került mindhárom szentséges ember úgy p őrén, 

szűzanyameztelenül. 
Hanem hallod, azokkal a „vessz őkkel" mégis kéne valamit csinálni! Így 

mégse lenne illendő  a közönség elé vinni őket. Hozzad hát hamar a vés őt, 
kalapácsot! — rikkantotta a férj. 

Ezt már a szoborrá vált szentséges emberek se vették teréfára és a hátuk 
mögötti kis ablakocskán mindannyian kiugráltak p őrén és halálra váltan az 
utcára. Usgyi, vesd el magad, hazáig meg sem állottak, de útközben összeta-
lálkoztak a szolgabíróval is, aki szaporán kezdte magára hányni a kereszteket 
a látvány bűvöletében... 
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Az elkövetkező  vasárnapon kicsit elkésett a szépasszony a misér ől, a pap 
csapdosó karokkal mondogatta a magáét a szószékr ől, ám a „dominus vobis-
cum"-nál hirtelen torkára forrott a szó, mivel megpillantotta a szépasszonyt. 
A kántor uram az orgonánál a muzsikába és fohászába foglalta, hogy a mi-
asszonyunk, ki mindnyájunk ruháját kóstálja... A ministrálgató harangozó 
meg erősen megrázza csengettyűjét és közbemormolja: „Ha akkor el nem 
szaladunk, bizony-bizony farok nélkül maradunk..." 

A hívők sorra fölállottak és csak elszörnyedve bámulták, hogy ugyan mi 
minden következik még ezután. 

Ilyen és ehhez hasonló beszédekkel szórakozgattunk, múlattuk az id őt a 
hosszú fosztások éjszakáin. 

IV. 
Télire a kukorica a góréba, a birkák a karámba, a lovak meg a marhák az 

istállóba kerültek, ezután már nyugodtan ránk köszönthetett a zord télid ő . 
A Gizike legtöbbször kijött a városból a karácsonyi szünidő  alatt. 
Legtöbbször az ördög bibliáját, a kártyát nyálaztuk mi hármasban: a Má-

tyás gazda, a Gizike meg jómagam. A Marcel néni meg ezalatt szorgalmato-
san főzőcskézett és jobbnál jobb falatokat tálalt elibénk. 

Észrevettem én, hogy a kisleány az asztal alatt lábacskáival egyre az enyé-
met nyomkodja, jelezvén, hogy milyen lapot vessek: kövéret vagy soványat. 
Időközben pergett a terefere, de úgy mondják, hogy el őbb-utóbb a jóból is 
megárt a sok. Hogy, hogy nem, de valami kegyetlen kór kapott el. A betegsé-
gemre azt mondta a tudós doktor, hogy bélhurutot kaptam. 

Pár hétig sóba-vízbe levesen meg pirítós kenyéren teng ődtem, no meg a 
rengeteg gyógyszer volt a mindennapi eledelem. Kerservesen telt-múlt az 
idő , csak a szememet legeltethettem a jobbnál jobb ételeken. Végül betért 
hozzánk az egyik kisleány apukája, ez a mulatós kisember, és egyre biztatott, 
hogy kísérjem haza muzsikaszóval, mivel igen jó kedve kerekedett. 

Minden kérlelése azonban hiábavalónak bizonyult, mert nem állottam 
sehogyan se kötélnek. Ekkoriban én már más utakon jártam, meglátogattam 
betegeskedő  unonanénémet a kórházban s egyúttal beugrottam a rokonság-
hoz is. 

Közülük az egyik családtalan unokabátyám a Rozi nénikémt ől kérdezget-
te rám mutogatva, hogy ugyan-vajon kié ez a gyerek. 

Hát a Verkáé, hallod. De most árvaságra került szegénykém, mert a 
Verka meghalt... 

— Ki hitte volna? Nagyon jól ismertem a Verkánkat. 
Ez a gyerek meg nagyon szépen tud harmonikázni — világosították föl. 

— Hát hogy vagytok, mint vagytok, édes öcsém? — faggatott a bácsikám. 
Én juhászkodok jelenleg, nagyon jó helyet fogtam ki magamnak. A 

három öcsémet meg odaadták Szabadkára a lelencbe, az egyik húgom szol-
gál, a kisebbik húgomat meg örökbe adták... 

Gondolkozik, töpreng egy sort, majd imígyen szól: 

79 



— Hallod, gyere el te mihozzánk, örökbe fogadlak! A meglév ő  húsz hold 
földnek a fele majd a tiéd lesz, meg minden másnak a fele téged illet. 

No, ez is valami, gondoltam örömmel, de még más egyéb is segített az 
igenlő  válasz megadásában. 

Éppen vasárnap lévén a kis rokonok, a három gyönyörűséges leány eljött 
oda látogatóba. A legkisebbel mindjárt össze is melegedtünk, összeszemez-
tünk, így hát nem volt lelkem nemet mondani a biztatásra. 

Az is igaz, hogy ez a virágszál akkor még a tizenharmadik esztendejét 
taposta. Az elkövetkez őkben igen sokat töprenkedtem életsoromon, meg 
még az is eszembe ötlött, hogy ez a hús-vér baba nagyon megfelel őnek mu-
tatkozik a számomra. 

Valami nagyobb ünnep alkalmával újfönt kihozták a Gizikét a tanyára, 
hogy mégse maradjak teljesen egyedül. A Mátyás gazdámék meg ezalatt 
bekocsiztak a városba ünnepelni. 

Mialatt én kint végezel ődtem a jószág körül, a Gizike serényen főzte a 
vasárnapi ebédet nagy-nagy odaadással. Amikor elérkezett az étkezés ideje, 
kikiáltott értem; a föltálalt asztal egyik végén én, ő  pedig a másikon foglalt 
helyet. Látom ám, hogy csak néz, nézeget engemet, alig szürcsöl pár kanálka 
leveskét, hát egyszerre kiesik a kanál a kezéb ől. Ezután hirtelen fölugrott és 
macska módjára elnyújtózkodott a hátam mögötti hever őn. Jóllakván fölál-
lok és reá pillantok. Hát csak ekkor nyíltak tágra szemeim, de az övéi csukva 
maradtak, a ruhácskája meg alig takart bel őle valamit, de mégse mertem 
hozzányúlni... 

Végre hazaértek a gazdáék. Nagyon boldogok lehettek, mert csak úgy 
sugárzott róluk a jókedv meg az elégedettség. 

Hát ti föltaláltátok valahogyan magatokat? Hogy múlott az id ő? 
Motyogtam valamit zavaromban, de pár nap múlva jeleztem, hogy el sze-

retnék menni Zentára, korábbi nevel őszüleimhez véglegesen. 
De hát miért? Ugyan mi miatt? — kérdezgették, faggattak minduntalan. 

— Azért hoztuk ki a kis Gizikét, mert azt gondoltuk, hogy majd id ővel össze-
szoktok, összemelegedtek, végül elveszed feleségül, és itt majd minden a 
tiétek lesz! 

Hogy végezetül kié is lett az a kis valóság, nem tudom a mai napig se, csak 
azt tudom, hogy elköltöztem onnan végérvényesen, s ezzel lezárult a korai 
gyerekkorom kalandokban, életveszélyben, szenvedésekben, megpróbáltatá-
sokban, no meg ritka örömökben bővelkedő  szakasza... 

O 

(Folytatjuk) 
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KÉZFOGÁSOK 

VASKO POPA 

CSONT A CSONTHOZ 

KEZDETBEN 

De jó most minekünk 
Megszöktünk a húsból 

Mi lesz most hogy lesz most 
Mondj valamit 

Akarsz-e lenni 
A villám gerince 

Mondjál még valamit 

Mit is mondjak neked 
Viharnak csont öle 

Mondjál még valamit 

Másra nem emlékszem 
Te égbolt bordája 

Senkinek sem vagyunk csontja 
Mondjál harmadikat 

A KEZDET UTÁN 

Hát mi lesz most 

Valóban mit csdináljunk 
Most csontvelőt vacsorázunk 

A velőt ebédre megettük 
Az üresség tiltakozik 

Akkor hát mi muzsikálunk 
Szeretjük a zenét 

Mi lesz ha az ebek jönnek 
Ők szeretik a csontot 

Akkor a torkukban akadunk 
S élvezzük ezt 

/ 	M 
SÜTKÉREZŐK 

Milyen jó ez meztelen napozni 
Én sohasem törődtem a hússal 

Engemet sem téveszt meg a ruha 
Megveszek érted ha ily meztelen vagy 

Ne engedd hogy napfény simogasson 
Jobb ha mi ketten egymást szeretjük 

De azt nem itt nem itt a napfényben 
Itt mindenki meglát csontocskám édes 

A FÖLD ALATT 

Az éj izma a hús izma 
Egyformán tapad ránk 

Hát mi tegyünk 

Minden idők csontjait meghívjuk 
És felmászunk fel a napra 

És mi lesz akkor 

És akkor majd tisztán növünk 
Tovább növünk kedvünk szerint 
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És utána mi lesz 

Akkor semmi ide-oda járunk 
Őrök csontos lények leszünk 

Várjál amíg a föld ásít 

A HOLDFÉNYBEN 

Hát ez most mi 
Mint a hús valami hűvös hús 
Rakódik le rám 

Én nem tudom 
Már úgy érzem hogy rajtam át 
Hideg velő  folyik 

Én sem tudom 
Mintha újra kezdődne minden 
Valami szörnyűbb kezdettel 

Tudod-e mit 
Tudsz-e ugatni 

A VÉG ELŐTT 

Hát most hová megyünk 

Hová lesz a sehová 
Hogy mehet két ilyen csont 

És ott mit csinálunk 

Ott bennünket régen 
Ott már minket várva várnak 
Senki úr és semmi felesége 

Mit akarnak velünk 

Már öregek és csonttalanok 
Úgy leszünk mint a lányaik 

ÉS VÉGÜL 

Csont és csont te 
Mért nyeltél le engem 
Nem látom magamat 

Mi van veled 
Te nyeltél le engem 
Én sem látom magam 

Most hol vagyok 

Már nem lehet tudni 
Hogy hol vagyunk és mik vagyunk 
Mindez a por csúnya álma 

Hallasz-e még 

Hallom a hangod és önmagam 
Paréj hangján rikoltozunk 

(1956) 	
DÉSIÁBEL fordítása 
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ÖRÖKSÉG  

VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS  NYOMÁBAN  
A SZEN'i'ELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (13.) 

BEFEJEZETLENÜL 
Szenteleky tevékenységének mérlege 

A vezérnek a tanítványai sem vélekednek egyöntet űen Szenteleky jelen-
tőségéről, a táj jellegű  kulturális mozgalom eredményér ől. Herceg Jánoson 
kívül, akit kiemelkedő  tehetesége óvott meg attól, hogy Szenteleky-epigonná 
váljon, az utókor képvisel ői közül főleg a kevésbé tehetségesek visszhangoz-
zák az ósziváci mesternek a tanítását, mivelhogy az nem volt szigorú a rá 
hallgatókkal szemben. Egyik legkiemelkedőbb támogatója viszont, akire örökség-
ként hagyja a Kalangya szerkesztését, Szirmai Károly a mester hibáinak kijavításá-
ra, a dilettantizmusnak a visszaszorítására kénytelen fordítani energiájának jelen-
tős részét, az esztétikai igénynek adva els őbbséget a tájjelleggel szemben. 

Szirmai nehéz helyzetben van, amikor atyai barátjának munkásságát kell 
mérlegelnie. Valójában annak életében sem volt könny ű  dolga. Szenteleky 
ugyanis — nem er őszakosan, de állhatatosan — befolyásolni, egyenirányítani 
igyekszik az általa jó érzékkel felfedezett és kiemelt (jóllehet már akkor sem 
egészen ismeretlen) Szirmai Károlyt. Azt ajánlja neki: az avultan hangzó 
Fuimus álnév helyett inkább a Késmárkit használja. Majd optimizmusra és a 
tapasztalati valóság figyelésére, kés őbb pedig, amikor Szirmai ez utóbbiban 
már-már szélsőségbe téved, lírai ihletésre biztatja. Ez a gondoskodás a kü-
lönben összeférhetetlen Szirmait lefegyverzi, úgyhogy többször is megfogadja 
Szenteleky tanácsát, s eretnek hajlandóságának inkább csak a Kalangya szer-
kesztését átvéve szerez érvényt. Mindenesetre nem véletlenül éppen benne 
látta Szenteleky saját munkásságának folytatóját. Jól tudta ugyanis, hogy a 
vajdasági magyar irodalom „fejlődése" a szigorúbb kertészkedésnek a szaka-
szába érkezett, s azt a nyeseget ő  munkát, amelyet ő  sem alkati okokból, sem 
pedig művelődéspolitikai célja miatt nem tudott elvégezni, egy olyan kímé-
letlenül szókimondó, de ugyanakkor felelősségteljes és tehetséges íróra kéll 
bíznia, mint amilyennek a vele szemben tiszteletteljesen visszafogott Szirmait 
ismerte meg. Az utóbbi valóban megbecsülte mindazt mestere munkásságá-
ban, amit saját irodalmi törekvése el őzményeként foghatott fel, s némileg 
még elfogult is volt a Szenteleky és a Napló közötti ellentét értékelésében. 
Viszont annál eltökéltebben látott hozzá a pártfogója által tehetetlenségb ől 
nyugtázott tenyészetnek a céltudatos ritkításához. 

Mindazonáltal az ósziváci vezér szelleme abban a változatban is tovább 
élt, amelyet a nagyszerb elnyomás, a cenzorok vizsgáló szeme kényszerített 
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rá: a couleur locale formájában a couleur temporelle helyett. S Herceg János 
személyében még klasszikusa is akadt. Ez akkor is így van, ha Hercegnél 
egyrészt a helyi színek felületén is rendszerint átsüt az „örök emberi" proble-
matikájának valamely vetülete, másrészt pedig (lehet őség szerint) az adott 
történelmi időbe is beleágyazódik valamiképpen Herceg prózája. S ez azt 
jelenti, hogy végeredményben az íráskészségé az els ő  szó a művek megítélé-
sében, szóljanak azok bármir ől. Ezért aztán Szirmai Károly, elődjével ellen-
tétben, távol tartja magát a formális jegyek követelményként való hangozta-
tásától (az ajánlott témától, a népies hangvételt ől, a nemzetek barátságára 
utaló motívumoktól). 

Mert ha a konkrét eredményekre gondolunk (az alkotói szerepvállalások-
ra s az ezeknek megfelel ő  jelentős művekre, a kulturális színvonal emelkedé-
sére), akkor a szervező  közvetlen utókora csak elvétve mutathat fel kiemel-
kedő  eredményeket. A vezért az alkata és a helyzete akadályozta egy parado-
xonoktól mentes, világos és útmutató elméletnek a kidolgozásában. Nála 
természetesen még aggályosabbak voltak azok, akik azt hitték: nagyobb áldo-
zatok nélkül is megteremthető  a magyar kisebbség irodalmi kultúrája. Nem 
tudtak vagy nem mertek eljutni a lényeghez, amely Szenteleky tanításában is 
többnyire csak lappangva volt jelen. A nyomorúságos paraszti-kispolgári élet 
fontosabb volt számukra a csupán fokozottabb m űgond, bátrabb szembené-
zés árán megteremthet ő  műveknél. Vagy nem is értették meg egészen a 
népiességnek e poétikáját, és jóhiszem űen külsőségekben ragadták meg. De 
vajon volt-e egyáltalán valamiféle bels ő  egység a mester tanításában, vagy 
inkább csak ellentmondásokból állt, ahogyan azt Utasi Csabának az Irodal-
munk és a Kalangya című  könyve (Újvidék, 1984) jelzi? 

Ha abból indulunk ki, hogy a vezér már a Vajdasági Írás szerkesztése 
idején a művészet megismerő-tudatosító funkcióját állította el őtérbe prog-
ramjában, akkor a szakadozottság mellett (többször a mögött) egyfajta folya-
matosságot is feltárhatunk Szenteleky attit űdjében. Azután pedig: ha vannak 
is benne következetlenségek, ezek okai leginkább felfedezhet ők, s vagy a 
körülmények, vagy pedig az emberi alkat által megmagyarázhatók, — nem 
elsősorban a vezér osztályhovatartozásával összefüggésben. Annál kevésbé, 
mivel a biedermeier igény, a szelídség, a családiasság, a szenvedélyek vissza-
fogottsága, a valóságfeltárásban is kifejezésre jutó tapintat, a széls őségek 
elkerülése már a fiatal író budapesti zsengéiben is jelen van, holott akkor 
még a betegségen kívül legfeljebb a neveltetése határozta meg magatartását. 
Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor összetettebben látjuk a vezér bens őségkere-
sésének, kiegyenlítő  hajlandóságának, monista rögeszméjének okait. A zárt-
ság, elkülönülés, meghittség, érdekegyeztetés, látszattisztelet — a biedermei-
ernek ezek az alapkategóriái — Szenteleky irodalomteremt ő  koncepciójának 
tartalmaról is igen sokat mondanak. A megfontoltság és az értelem szolgál-
hatja leginkább az ilyen mérsékelt beállítottságot. Ett ől a körülménytől alig-
ha választható el az a tény, hogy els ő  folyóiratunk eredetileg tudományos 
céllal indult! Igaz, a szerkeszt ő, a bal- és jobboldali elvárásoktól megriadva, 

84 



csigaként húzódott vissza a m ű  öncélú belvilágába, ám a már ekkor olvasott 
Julien Benda és a fölülmúlhatatlannak látszó erdélyiek észhez térítették. Az 
előbbi, vagyis az anyagi érdekeken túli igazságnak a mérceként való alkalma-
zása — az elmélet síkján; az utóbbiak viszont a gyakorlati példamutatás szem-
pontjából — az élet közegében tartották ébren. S ez még akkor is fontos volt, 
ha írónkat neveltetésének racionalizmusa, indulatainak etika általi lefogott-
sága akkor sem engedte verseiben és prózájában az izmusok vizében feloldódni, 
ha melankóliája nehezen hagyta is kikászálódni a félálom rózsaszín felh őjéből, 
illetve — hangulatától függően — a kényszerképzeteinek a hálójából. 

A két háború közötti vajdasági szellemi nyomorúságban azonban nem 
lehetett tudományt művelni. Szentelekynek tapasztalnia kellett, hogy az ál-
lamhatósági obskurantizmusnak a kisebbségi népéletet tükröz ő  tudomány-
ágak is útjában állnak. Különösen a szociológia és a szociográfia. Legfeljebb 
olyan magas szinten és morális körítéssel lehetett az osztályokról és a nemze-
ti kultúráról okoskodni, mint ahogy azt Farkas Geiza cselekedte. Csakhogy 
őt a szűk értelmiségi réteg tagjai közül is csupán néhányan olvasták. Az 
ifjúság tudománybefogadó, illetve -teremt ő  lehetőségeivel kapcsolatban pe-
dig elég azt a tény megemlíteni, hogy a fiatalabbak nagy többsége anyanyel-
vének ábécéjét sem ismerhette tisztességesen. Nos, tudománypótlóként — 
nem csupán a kordivatból kifolyólag, nem a Neue Sachlichkeit átültetési 
kísérleteként, hanem egyedül lehetségesnek látszó, tehát a szükségletek dik-
tálta megoldásként — a helyi színek elmélete kínálkozott. Ahogyan á vadem-
ber örvendezik, amikor a kapott tükörben el őször pillantja meg arcát, els ő  
impulzusként jobb híján valami hasonló szenzációban akarta részesíteni 
Szenteleky tájunk állati sorban tartott emberét, amikor átfogó, nagyigény ű  
programjából néhányszor csupán önmagában az egyik mozzanatot, a paraszt-
élet, a kispolgári család (ami számára mindinkább egyre ment) felületének 
egy-egy darabját, mulatságos torzképként vagy idillként leválasztatta és anya-
nyelvi beszédtémaként fogyasztásra kínálta. A Reggeli Újság mellékletében, 
almanachban vagy egyszerű  naptárban. S még a Kalangyában is. Valamit, 
amit ízlése szerint a legkevésbé ő  becsül, de ami magyarul van, ami könnyen 
olvasható és az itt élő  magyarok közösségének gondolatait ébreszti fel. Ami 
nem hívja fel magára az északi szélben is irredentizmust szimatoló hatóság 
figyelmét. 

De hogyan fészkelte be ide magát egy múlt századi francia gondolkodó: 
Hippolyte Adolphe Taine? A vezér életközpontúsága s a kisebbség feltétele-
zett élni vágyása jogán. Szenteleky legtöbb méltatója hangsúlyozta: az iroda-
lom, a művészet és általában a népmentalitás taine-i meghatározásából ki-
hagyta a fajt (s ezzel alapvet ően elhatárolta magát a fasizmustól), mondván, 
hogy vérség szempontjából a magyar a mi vidékünkön a legkevésbé tiszta 
(vagyis olyasféle, mint a francia). Valójában — miként Az angol irodalom. 
történetéhez írott előszavából kitűnik — Taine-nél sem a vérség perdönt ő  a faj 
fogalmának meghatározásában. Számára a faj küls ő  tényezők által meghatá-
rozott szubjektív jellegzetességek összessége. A nemzet(ek) ösztöne, a külvi- 
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lágra való reagálásának mikéntje. Szentelekynek a fasizmustól való elhatáro-
lódáson kívül más oka is van arra, hogy félreértse, illetve ne fogadja el az 
újrealizmussal divatossá lett francia gondolkodó központi kategóriáját. 
ugyanis a jugoszláviai magyaroknak az irodalmát akarta elméletileg megala-
pozni, viszont az anyanemzettől elszakított részt nem foghatta fel különálló 
fajként, ugyanakkor pedig a közös magyar jellemz őket a cenzúra miatt nem 
volt célszerű  külön hangsúlyozni. A faj fogalmát azért is elhagyhatta, mivel a 
biológiai pszichológiának a taine-i tanításában a kulturális hagyományok is 
meghatározó szerepűek, hiszen a szellemi élet különféle formái is fontos 
egyensúlytartó erők a létfenntartás küzdelmében; azok pedig a mi vidékün-
kön (mint folyamatosság) nem léteztek. 

Emiatt vezérünk a mi vajdasági világunkban a környezetnek nagyobb sze-
repet juttat, mint útmutatója. Úgy is mondhatnánk: ha a francia mester de-
duktív és metafizikai gondolkodásába itt-ott bele is fér némi dialektika, 
Szentelekynél egyértelm űbb a környezetnek, magának a tájnak, a sz űkös le-
hetőségek diktálta életmódnak a determináló hatása. Ha a Taine-nél gyakran 
csak elvben uralkodik az anyag, a test, akkor a vezérnél, ahogyan ő  mondja 
azÁkácok alatt című  antológiának (1933) bevezet őjében, „a geopszichológiai 
tényezők erősebbek a társadalmiaknál, a gyenge kulturális tényez őkről nem 
is beszélve". Elvben Taine-nél is ez a sorrend (hiszen mondjuk a mediterrán 
és az északi fajok kultúrájának alapjait is végs ő  soron az éghajlati viszonyok-
ra vezeti vissza), ám nála a kialakult összetett társadalmak és a gazdagon 
kifejlődött művészetek bonyolultabbá teszik az okok és okozatok hálóját és 
magát az embert is legalább annyira mutatják meghatározónak, mint megha-
tározottnak. Ezért ha a francia gondolkodó a környezet szót használja, akkor 
sokkal több mindenre gondol, mint Szenteleky, aki az említett írásában (va-
lószínűleg a cenzor szigorú szemét érezvén magán) nem is teszi szóvá a 
legfontosabbat: az államalkotó nemzethez való alkalmazkodás szolgai kény-
szerét. (Ezt majd az írását támadó Havas Emil cikkére adott válaszában 
említi fő  érvként.) 

Legnagyobb mértékben azonban az id ő, a „mában élés" fogalma választja 
el a szerkesztőt Taine-től. A franciánál az idő  inkább már megvalósult, tár-
gyiasult korszellemet, illetve a hatékony eszméknek a spektrumát jelenti, míg 
Szentelekynél (mivel felfogása szerint az itteni magyarnak néphagyománya is 
alig van) nem más, mint egyértelmű  számonkérés: irodalomteremtés a világ-
irodalom egyik domináns poétikájának szellemében. Ezzel az el őre vállalt 
alkotói többlettel akarja a vezér minél el őbb kitölteni azt az anakronisztikus 
űrt, mely egyfelől a természet általi meghatározottság, az anyagelv űség ural-
kodása, másfel ől pedig a szellem, az igazi erkölcs felülkerekedése, a humá-
numnak a dominanciája között tátong. Ezért mondja azt bevezet őjében, hogy 
„a sokat emlegetett couler locale-t nem szabad szó szerint értelmezni. Nem 
az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy Bánátban játszódik le, hogy a 
környezet színei megfeleljenek az idevágó táj színeinek. A szellem a fontos. 
A szelem, amit az író a színeken túl megérez s amivel az író némi közösséget 
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érez". A szellem szó, persze, félrevezethet bennünket s Szentelekyt önellent-
mondónak kellene tartanunk, ha a kifejezést nem pontosítjuk, hiszen maga a 
vezér állítja: tájunk embere legfeljebb a természetnek (és a többségi nemzet-
nek) való kiszolgáltatottságában sajátságos lény. A biologikum viszont mer ő  
ellentéte a szellemnek. Ez úgy valósulhat meg a tájban, ha maga az író 
képviseli, amikor a művelődéspolitikusra hallgat: „Rá kell mutatni a feké-
lyekre, a lázító igazságtalanságokra, azokra a gonosz akadályokra, amelyek a 
jobb, a tökéletesebb holnap elé feküsznek." A potens alkotó és a feminin táj 
találkozásakor tehát — Szenteleky regionalista normatív poétikájának értel-
mében — szellem születik: az új nemzedék elé állítható, esetleg esztétikai 
erővel is ható kulturális többlet. A megszületett és a fejl ődő, sőt példamuta-
tó embernek a bizonyítéka. S ilyen értelemben a tükrözés (ez a kifejezés 
szintén szerepel mind Taine-nél, mind pedig Szenteleky írásaiban) nem gépi-
es aktus; legfeljebb akkor az, ha az író nem érez mélyebbre a vajdasági 
életnek a felszínénél. 

A felületi ábrázolásnak különben is nagy a csábítása: részben függetlenül 
az állambürokratikus tilalmaktól. Tájunk egyedei (a már említett okok miatt) 
lélektanilag, de még társadalmi helyzetük szerint sem túlságosan differenciál-
tak. Emiatt, s ezt több írásában is sejteti, lényegében olyan félben maradt 
lényeknek tartja őket, akik — „az utolsóból els ő  lesz" bibliai elve szerint — 
legalább erkölcsi tekintetben befolyásolhatják a világ alakulását. Ha öntuda-
tosodnak, ha megértik kisebbségi létüket s annak önállósodásra és kapcsolat-
teremtésre ösztönző  feladatait; egyszóval: ha rá, Szentelekyre, az ő  igéjében 
megtestesülő  korszellemre hagyatkoznak; ha megfogadják a biedermeier sze-
líd szavát. S ebben is megmutatkozik az eltérés vezérünk és a francia elmélet-
író között. 

Hogy tájunk emberei Szenteleky felfogásában — emberekként, vagyis kul-
túrlényekként — nem léteztek, az például a vezérnek 1933-ban Kende Fe-
renchez intézett leveléb ől is kiderül: „Itt nincsenek magyarok, csak ezer ma-
gyar zsellér él a szláv—germán tömbben, a magyarul érz ő  intelligencia öt, 
legfeljebb hat család." Olyan valakik voltak tehát, akiket küls ő  tényezők — a 
mostoha természet és a kegyetlen történelem — tettek olyanná, amilyenek. 
Megismerhetőkké, felfoghatókká — arctalan, félállati, öntudatlan közösség-
ként váltak számára. Létez őként, pozitívumokként determináló okaikkal 
együtt képeztek számára olyan valóságot, amelyet, a kultúra orvosaként, gyó-
gyítania kellett. Megjegyzendő: a pozitívum ebben az esetben nem csupán a 
létezőt jelenti, hanem egyben minősítés is: a megjavíthatóval, felemelhet ővel 
azonos. Ez azért fontos, mert vezérünk a húszas évek végéig, mint magányos 
álmodozó, aki hasztalanul igyekezett feloldódni a vidéken is vidéki m űkedve-
lők rendezvényein, eleve gonosz lényekként, a rossz megtestesít őiként érzékelte 
a parasztokat és a vidéki középosztályt, akik ellen védekezni kell. A szegényeket 
viszont, akiket hivatalból becsületesen szolgált, elvi és alkalmi együttérzései mel-
lett sem méltatta ábrázolásra érdemeseknek. Csak az irodalmi szerkeszt őnek a 
szemhatárán jelennek meg egyre nagyobbodó „pozitív" pontokként. 
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Szentelekyhez túl kegyetlen volt a sors ahhoz, hogy szerethette volna az 
ösztöneik és örökölt primitív szokásaik szerint élő, inkább az anyagi érdeke-
ikre hagyatkozó, mint a nemzeti-kulturális épülésükkel, távolba mutató kö-
zösségi célokkal törődő  embereket. Ezért a taine-i pozitivista elmélet egyéni 
értelmezése a szeretet akarását, önmagára kényszerítését is magában rejti. 
Sőt, elsősónban ezt. Mert — s ebben igaza van a vele közvetlenül a halála el őtt 
vitába szálló Havas Emilnek — a mi vidékünk sem történelmi, sem földrajzi, 
sem pedig etnográfiai szempontból nem különülhetett el oly nagy mértékben 
az Alföld más tájegységeitől, hogy alátámasztható legyen a tézis: „Bácska 
nemcsak földrajzi, de művészi és szellemi egység." (Bácska mint m űvészi és 
szellemi egység. 1932. In. Ugartörés, 1944. 35.) Nem véletlenül teszi hozzá 
rögtön a vezér: „Ennek bizonyításához azonban hit kell és az adatok, a té-
nyek szorgalmas, lelkes, türelmes és megért ő  gyűjtése." Vagyis deduktív 
módszerről van szó, amelyben a tézis igazolásra vár. Reménytelenül, hiszen 
sem az éghajlat nem annyira sajátos s a nemzetek keveredése sem oly kifeje-
zett, és a kultúrateremt ő  igény is hiányzik ahhoz, hogy szellemi entitásról 
lehessen beszélni. Legfeljebb a veszélyeztetettségnek, a kiszolgáltatottságnak 
a tömegpszichológiája az, ami más (akár kisebbségi) magyar területekhez 
képest lelki (és nem szellemi) sajátságot kölcsönöz vidékünk magyarjainak, s 
esetleg más nemzeteknek is. 

Vezérünk azonban éppen err ől a legfontosabb s talán egyetlen, tájegyéni-
séget jelző  mozzanatról egy szót sem mond sem az érintett cikkében, sem 
pedig az Ákácok alatt című  antológiának a bevezet őjében. Pedig a már né-
hány éve hirdetett kisebbségi öntudat felé csak a lelki felépülésen keresztül 
visz az út. Éppen ezért ha nem is ellentmondásnak, de mindenképpen mellé-
beszélésnek tetszik, amikor a bevezet őben a geopszichológiai determináltsá-
gon és az elvontan megfogalmazott szembeszegülésen id őzik el, ahelyett, 
hogy egyértelműbben szólna a vajdasági magyar valóságnak az írókra gyako-
rolt hatásáról, illetve az alkotóknak az egyéni reagálási módjáról. Részben a 
cenzúrától tartva távolodhatott a vezér szempontja az elvontságnak ebbe az 
elérhetetlen magasságába. 

(Folytatjuk) 
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FEKETE J. JÓZSEF 

IDENTITÁS ÉS TAUTOLÓGIA 
KÖRBEJÁRT, EGYRE KITAPOSOTTABB UTAKON SZENTKUTHY 
MŰVEIBEN (5.) 

BEFEJEZETLEN ÉLET — MEGKEZDETLEN MŰ  
Szentkuthy Miklós: Bianca Lanza di Casalanza. Jelenkor, Pécs, 1994. 

„Aki az életet a maga legteljesebb életszerűségében akarja 
ábrázolni, annak fakír módjára ki kell szakítania magát minden 
életből, ahogy az istenteremtő  misztikusok az istentelenség mér-
hetetlen ürességéből szülik vallásuk ihlető  démonát." (Sz. M) 

( 1) 
Nem új keletű  megállapítás, hogy Szentkuthy m űveiben folyton önmaga és 

munkája magyarázatán dolgozik. Értelmezi eszmeiségét, stílusát, alkotói eljárá-
sait, néhol egy-egy gondolatának indoklása fejezetnyi terjedelm űre duzzad. 
Munkáinak ebből a jellegéből fakad, hogy a folytonos olvasás közben életm űvé-
ben egyre inkább kitapinthatóvá lesz a folyamatosság amely regényeit egyfajta 
spirálisan előrehaladó sorba fűzi; valamint a befejezetlenség ami az egyes alkotá-
soknál is tapasztalható és az életmű  egészében is megnyilvánul. 

Csupán az utóbb megjelent két töredékre emlékezve is kiemelhet ők azok 
a párthuzamosságok, amelyek az említett folyamatosság-elvet er ősítik. Az 
1939-ben írt Ágoston olvasása közben és az 1988-as Euridiké nyomában egya-
ránt azokat a gondolatokat visszhangozza a szerz ő  alapvető  eszmei álláspont-
jairól, mint az 1946-47-ben fogalmazott naplóregény, a Bianca Lanza di Ca-
salanza. Természetesen más-más súllyal és nyomatékossággal. Az élet csak 
tiszavirág-pillanat, állítja azÁgoston...-ban, és ez a legnagyobb értelmetlenség 
a világon, teszi hozzá. A Biancá...-ban már egyenesen vegetatív halandzsának 
tekinti a teremtés értelmetlenségét, az Euridiké... pedig jószerével nem is szól 
másról, mint a boldogság megvalósíthatatlanságáról a halál tudatának árnyé-
kában. A másik vezérgondolat éppen ehhez f űződik, vagy inkább válasz a 
kérdésre: ha már a teremtésnek kétes az értelme, adjunk legalább értelmet 
az ember egyéni létének, ami pedig aligha lehet ágostoni boldogságkeresés, 
Biancáknak való széptevés, hanem csak Euridiké meglelése, az alkotás adhat 
értelmet a létnek. „Élni nem kell, írni kell." Természetesen nem a gondolat 
szó szerinti értelmében, hanem miként a továbbiakban igyekszünk megvilágí-
tani, a reflexivitás és az impresszionizmus ötvözéséhez hasonlatos módszer 
jelszavaként. Szentkuthy ugyanis gyakorta nevezi tervezett alkotását a m ű  
pincebörtönének, ahová ha egyszer belépett, megsz űnik számára az élet mint 
külsőség, mint valóság, mint környezet, helyettük a m űnek kell megteremte-
nie az életet a valóságban tapasztalt modelleknek a szerz ő  emlékezetéből 
előhívott és pillanatnyi benyomásain átszűrt képeiből. 
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S ez egy újabb sarkalatos pontja a Szentkuthy-életm ű  folyamatossága bizo-
nyításának: A Bianca... festő/író szerzője a regény szövege értelmében csak ké-
szülődik annak a műnek a megírására, amelyről ugyanennek a műnek az oldala-
in gondolkodik, nem mondott tehát még búcsút a „világi" életnek, csak készül a 
pincebörtönbe, gyűjtögeti a neki tetsző  modelleket. Az Euridiké...-ben már két 
kézzel integetve búcsúzik élettől, moráltól, művészettől., de a végső  (már a Bian-
cá...-ban is emlegetett) kompozícióba még mindig nem fogott bele. 

Egyszerűsítve: a regényhős Orpheus/Szentkuthy csupán egy tervezett 
kompozíció előkészületének tekinti az író Szentkuthy/Orpheus életm űvét! 

(2)
• 

Az inkább fülbemászó csengésű  szójátékra, mint regénycímre .asszociáló 
Bianca Lanza di Casalanza története egyszer űbb nem is lehetne: a festészet-
tel kokettáló író, vagy az írás felé vonzódó fest ő  képzeletbeli útja egyik nőtől 
a másikig. Pontosabban a banális múzsától, Biancától a végzetig, Bettáig, „e 
két véglet között halmozza a nőket (...), bolyong és kiköt egy-egy n őnél, hol 
spleenesen, hol meleg szívbéli szeretettel, hol kozmikus kétségbeesésben" 
('Tompa. Mária). A kiindulópontot és az állandó „főszerelmet", Biancát és 
Bettát epizódként köti össze két kamaszlány, velük szemben Gigi, OSrnthia, 
Vivian, Olga és Mici már igencsak meghatározó szerepet játszottak a szerz ő  
életében — valós személyek, akiknek kilétét azonban még a naplóregény sem 
fedheti fel. (Pedig ez a m ű  sokkal több valós részletet tartalmaz, mint a 
korábban megjelentek: évszámokat, színhelyeket, kedvenc kocsmákat, a Ci-
cero vándoréveiben regényalakká növesztett kocsmatündért és rokonságát. 
'Valós nevet mégis csak egyet találunk a szövegben, a tudós Horváth Jánosét, 
akinek azonban az égvilágon semmi köze sincs az elbeszélt történethez.) 

A nőtől nő ig vezető  gondolatbeli kalandozás tulajdonképpen egyetlen 
spleenes délután története, amikor Bianca hatalmas késéssel állít be a fes-
tő/íróhoz, majd nyegle hazudozás után a díványra heveredik és az Ezeregyé/-
szaka valamelyik (persze fontos, hogy melyik) 'kiadását lapozgatja. A kedvenc 
könyvtől és kedves illusztrációktól ösztökélve tolulnak egymásra ezután a 
regényhős/szerző  emlékei, fantáziái, elemzései és benyomásai, hogy végül a 
nők veszekedésében kulmináló féltékenységi jelenet után az író John Webs-
ter angol reneszánsz szerz ő  Árnalfi hercegnője című  drámájához menekül, 
amiben a harcegnő-szerepet azonosítja Bettával, A történet véget ér, termé-
szetesen nem tudjuk, miért ott, ahol; Bianca pedig id őközben szinte észrevét-
lenül „kiúszott" a regényb ő l. 

(3 ) 
Bianca tiszavirág-szerepe már a regény kezdetén világos , a naplóíró pre-

cízen meghatározza feladatát: „Bianca csak múzsa — írja, tehát világos, hogy 
nem vonulhat be a regénybe — , szépségével, a megírandó szövődményes vi-
lágtól való rikítóan szenvtelen kívüiállásával, lélektani kísérletezésre ingerl ő  
énjével van varázsló hatása itt az előjáték előjátékában, (...) színes semmi, a 
mégis szomorító tündér vagy nimfa, aki nem is álmodik arról, hogy micsoda 
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befejezett élet és megkezdett mű  határvonalára fújta a szél..." (17-18. -- A 
kiemelés tőlem.) Bianca valóban ezen a néven csellengett egy ideig Budapes-
ten, és Szentkuthy egy kevésbé poétikus pillanatában nem múzsaként és tün-
dérként jellemezte, hanem koraérett, koravén bakfisnak, m űkedvelő  démon-
nak titulálta. Megjelenése — egyszer űen nagydarab nő  lehetett —, a világtól 
való idegenségének furcsa tükröztetésével, a halvér űség és a lángoló indulat 
között ingadozó kiszámíthatatlanságával mégis „regényfigurává" lépett el ő  a 
háborús évek társasági életéb ől, ha csak akkora szerepre is, mint amekkora 
jelentősége lehetett a művészet világában. 

A múzsa elindította az alkotás lavináját. Jellemz ő, hogy Szentkuthy, illet-
ve a regény naplóíró fest ője betegesnek tartja saját alkotói ritmusát, amely-
ben nem az íhlet derűje világlik, hanem a gyerekkorában a papok által bele-
nevelt legrészletesebb gyónás elmulasztásának félelmeihez hasonló önkínzó 
kötelességteljesítés, idegalapi munkakényszer. Számára az alkotás kényszer-
munka, a mű  börtön. Ám ha nem vonul börtönbe és nem írja művét, a 
bűnbeesés félelmeinek, az istenbüntetést ől való rettegésnek ad helyet a szí-
vében. Mániás rendszeretete is ebből a kényszerből fakadhatott: mindent 
megfigyelni, a legpontosabb és legrészletesebb képet készíteni róla, elemezni 
és katalogizálni azt, mint a gyóntatószékben a serdül őkori vívódások legrész-
letesebben feltárt mozgatóit. A tények a fontosak, nem pedig a fantázia — 
állította nemegyszer. Ez a regényírókra éppenséggel nem jellemz ő  alapállás 
azonban igazán csak szentkuthys magyarázatban, tehát a negatívjával kiegé-
szítve értelmezhető . Mert tény ugyan Bianca, akárcsak Betta és Webster is, 
de ahogy Biancától Bettáig és Amalfi hercegn őjéhez jut a regény, az már a 
tények és a fantázia frigyének a gyümölcse. 

A festőnek az általa használt képz őművészeti anyagból eredően bizonyá-
ra könnyebb munkája lehet az ábrázolandó egyértelm ű  megjelenítésében. A 
szavakkal azonban soha nem lehet annyira lényegre tör ő, mint az ábrázoló-
művészet produktumai: a szó ugyanis nem olyan pontosan meghatározott 
jelentésértékű, mint például a szám. Szentkuthy egy helyen le is szögezi, hogy 
az élet és a nyelv egyaránt nem más, mint maga az imprecízió. Egy lényegé-
ben meghatározatlan dolgot egy másik, ugyancsak meghatározatlan eszköz-
zel leképezni — mert ez lenne az író munkája — majdhogynem lehetetlen, 
tudományos szempontból pedig mindenképpen céltalannak tekinthet ő . Ha 
így van, „akkor annál jobb, ha a helyesírás is berúg, és az akadémiai szabá-
lyok helyett az írógépre szabadult csimpánz módszereit követi" (137.) — indít-
ványozza Szentkuthy, és javaslatában semmi látnokiság nincsen, hiszen nap-
lóírásának korát megel őzően is többen kaotikus műalkotással kívánták „kife-
jezni" a kaotikus világot. 

A Bianca Lanza di Casalanza író/festő/naplóíró hőse ebben a művében 
már érezhetően készül a prousti eltűnt idő  kutatásának elhagyására, a regény-
alakok lélektani boncolásával való felhagyásra. • Nem kíván többé „litterary 
gentleman" lenni, hanem csörg ősipkát öltve ripacskodni, alakjainak lelki 
mozgatóit bábszínházi, rikítóra mázolt figurákkal megjeleníteni. Inkább von- 
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zódik Rabelais durván torzító ábrázolásmódjához, mint a prousti és freudi 
lélekbúvárkodáshoz. A 17. század eleji Websterről gondolkodva írja, hogy: 
„Neki realistának lenni még olyan szadista-teatrális öröm, mint elevenen 
boncolni, békát nyúzni vagy csetebogarat kínozni." Következ ő  mondata 
azonban már magára vonatkozik: „A langaléta kamasz intellektüel, a bor-
délyházak bandzsa nárcisza még nem ismerheti a realizmus mértékletesebb 
formáit..." (158.) Szerencsére nem is igen érdekl ődött irántuk — fűzhetjük 
hozzá, ha kedveljük Szentkuthy „farsangoló" műveit. 

Illusztrációként hadd álljon itt egyetlen realista ecsetvonás ugyanabból a 
műből, amelyben szerelmeit egy ásványtani tankönyvben talált leírás alapján 
lélekrezdüléseik legapróbb elemeire bont és hasonlít nemes és egyszer ű  ásvá-
nyi alakzatokhoz. A Cicero vándoréveiben is hasonló átéléssel ábrázolt „kocs-
matündér" figurája a Biancá...-ból: „Kövér, pöffeteg debella, ben őtt szemek-
kel, kiütésekkel és nevetségesen vékony üveghanggal, józan, reggelt ől estig 
számoló hordó, barátságtalan állat, piszkos orbánc." (105.) 

E mellett a csattanós rabelais-i portré mellett mennyire átszellemülten 
proustias és mélylélektanian freudias az „ásványtan"-fejezetben Vivian ösz-
szehasonlító leírásának csupán egyetlen mondata: „— Íme az ezüst — gondolta 
magában a teraszon lapozgatva a naiv kis tankönyvet: ő  is Vogue (dísz-
tárgy...), ő  is realista tudomány (fényképezés...) és Jézus (gyógyszer...) egy 
személyben." (96.) A kiragadott gondolat mellé azonban még hozzá kell 
olvasni azokat az oldalakat, amelyeken át asszociációk erdejének felsorakoz-
tatásával igyekszik a fest ő/író megragadni a hölgyek lelkének hullámzását, 
egyik hajának ezüstjét, másiknak kézformáját elemezve, el egészen a •nilansz-
kimerítés óhajtott eszméjéig. 

Igen ám, de akkor végül melyik Szentkuthy módszere a Bianca Lanza di 
Casalanza írásának közepette, Prousté vagy Rabelais-é? A szemléltetés fo-
gyatékosságából egyenesen következ ő  kérdésre — szokásunkhoz híven — hagy-
juk, hadd válaszoljon maga a szerző : ez a regénye olyanformán mutatja alko-
tóját, „mint egy jámbor süketnéma karthauzi frátert, aki valamilyen farsangi 
táncmulatságba tévedt". (84.) Az életb ől kivonuló, dolgozószobájának tudós 
hangulatában bölcselked ő  szerzőnk szinte felfedésszerűen találkozik az élet 
tarka kavalkádjával és a világ ezerarcú egylényeg űségével. A még a húsz 
évvel korábban írt Barokk Róbertb ő l áthangzó lelkiismereti kérdések, viasko-
dások, a szerepvállalás gyötrelmei, a lélek legmélyéig fürkész ő  intellektus 
egyszer csak bimbózó lányokba botlik, kocsmák színes papírral leterített asz-
taláról poharazgat, az Ezeregyéjszaka csábos mósuszillatába belekeveredik a 
piaci trógerek hónaljszaga, a végzet asszonyával töltött legszebb id ő  valójá-
ban a háború ideje... a regényben stílusmeghatározó er ővel keveredik a felfo-
kozott érzékenység a ripacskodásra késztet ő  hajlammal és ágyazódik be a 
mikroszkopikus megfigyelésekb ől építkező  ultraprecíz lírásokba: „(Bianca) 
Furcsa hanglejtéssel beszélt: amellett, hogy halk és teljesen egyhangú volt a 
beszéde, minden szótagot agyonforgatott ajkaival, stilizáltan, er őltetetten, va-
lami kis pózos fájdalmassággal és színészn ői műgonddal... 
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(az ilyen pepecselő  „proustiade"-ot Gigi milyen egyszer űen megoldotta 
volna az affektáló szajha-féle definícióval). 

Egyszer a festő  le is rajzolt két cicázó aranyhalat egy buborékos-lampio-
nos akváriumban: egy hal csak egy kínai írásjel suhintás volt volt a narancsos 
színbe mártott ecsettel. Csak azért, hogy jelezze Bianca két ajkának cikázó 
vonaglását a szavak kiejtése közben: a két ajak néha egészen elkalandozott 
egymástól az artikulációs táncában, csoda, hogy egyáltalában ismét összeta-
lálkoztak. Azonban ez a túl dekoratív, örökké vajúdó mozdulat a szájával, 
mint már mondtuk, nem adott semmi drámaiságot az egész embernek: az 
fehér maradt, nyugodt, hidegen távoli." (63.) 

 
Bianca... és Euridiké... -párhuzam a halál sürget ő  ösztönzése a világ lányegé-

nek azonnali mohó megismerése, az elmúlás tudatosulásának szemléletmegha-
tározó és szövegalakító szerepe. Az Euridiké nyomában elkészült részében 
Szentkuthy tételesen és részletesen foglalkozik azzal a szavai szerint „bamba 
anakronizmus"-sal, ami á születés és a halál között húzódik, a Bianca Lanza di 
Casalanza írásakor még csak érint őlegesen, de mégis meghatározó érvénnyel 
szól a nyúlfarknyi élet által megszabott stílusáról. Itt a vita brevis tényével 
indokolja a Szent Orpheus Breviáriumában oly sokszor magyarázott elválasztha-
tatlanságot az író szépirodalmi munkái, tudományos művei, naplója stb. között: 
„...lehetetlen külön regényirodalmat és külön villamosság elméletet csinálni, a 
kettő  (és még mennyi más!) egy kell hogy legyen, hiszen egy jelenségnek millió 
vonatkozása van, és ha az ember csak egyszer és pár pillanatig van e világon, 
szeretné — természetesen — az egész igazságot, mindent megtudni arról a zsírfé-
nyű  kénről vagy kristálypillantású Biancáról." (103. A kiemelés tőlem.) 

A Szentkuthy által tökéletesnek és szinte kizárólagosan egyetlen lehetséges 
kifejezési formának, a „naplóanarchiának" bizonyára nem csekély ösztönzést ad-
hatott a haláltudat, de kialakításában más tényez ők is közrejátszottak. Mindenek-
előtt impresszionizmusa: tudjuk, ábrázolóstílusára döntő  befolyásúnak tartotta, 
hogy milyen nyakkendőt kötött, hogy miként süt be ablakán a nap vagy melyik 
fázisánál tart emésztési ciklusa. A Biancá...-ban mi sem bizonyítja szemléleteseb-
ben a szerző  fantáziáját elindító benyomások dönt ő  hatását, mint a szerző  kezé-
be kerülő, középiskolás ásványtani tankönyvb ől és reneszánsz drámából szüle-
tett elemzések, értelmezések és összehasonlítások élvezetes fejezetei. Ugyanitt, 
ebben a regényben olvashatjuk, hogy a Breviáriumban eszményi műalkotás cím-
nek tartott De Rerum Natura és a Catalogus Rerum, azaz a világ dolgainak 
szakro-pikáns, blaszfémiás összefoglalása mögött egy szavakban bújtatott, de 
műveiben megvalósított szándék rejtezett. Egyszer űsége és célszerűsége miatt 
igencsak kedves volt számára az Egy ember élete könyvcím — Szentkuthy végső  
művészi célja saját életmítoszának megírása volt! 

 
Életmű  = életmítosz = identitás + tautológia. 

(Vége) 
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POMOGÁTS BÉLA  

MODERNIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK ÉS HAGYOMÁNY  
A BEFEJEZETLEN MONDA TRÓL DÉRY TIBOR SZÜLETÉSÉNEK 
SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN 

Enciklopédia és mitológia 
A sokáig késlekedő  és legjobb mestereinek kezén gyakran költészetté váló 

magyar regény a két világháború között már folyamatosan végezte a valóság és a 
történelem által kijelölt feladatait. Hiteles képet adott a „magyar univerzum" 
szociológiai, történelmi és lelki rétegeir ől, illetve változatairól, s elkészültek a 
nagy összefoglalások is: az Erdély, a ~fiai, az Egy ember élete. A nagyvárosi 
társadalom szociális, politikai és mentális konfliktusainak átfogó vizsgálatára 
mindazonáltal csak töredékesen került sor. A városi, els ősorban a budapesti 
nagypolgárság és munkásság életkörülményeit és a társadalmi szférában létrejött 
összeütközéseket íróink nem világították meg olyan mértékben, mint a paraszt-
ság, a dzsentri, a hivatalnok- és művészértelmiség életét. „Az, hogy Magyaror-
szág kapitalista országgá vált — hangoztatta. Lukács György —, úgyszólván csak 
irodalmunk horizontján jelentkezett. ,' A befejezetlen mondat ezt az adósságot 
pótolta; elemző  és összefoglaló módon mutatta be a harmincas évek magyar 
társadalmának alapvet ő  konfl.iiktusait. • És mivel az író sorsát érintő  személyes 
mondanivalója volt, a polgári környezetb ől érkező  és baloldali elkötelezettséget 
vállaló értelmiségi ellentmondásos helyzetét is ábrázolta. 

A száz éve született Déry Tibor regényének társadalombölcselete a mar-
xista ideológiára épült, A befejezetlen mondat regényvilága ezért a marxizmus 
szerint a modern polgári társadalmakban meghatározó szereket betölt ő  két 
nagy osztály: a burzsoázia és a proletariátus enciklopédikus teljesség ű  ábrá-
zolásának igényében született. A nagyvárosi társadalom fels ő  és alsó övezetét 
mutatta be, ám arra is utalt, hogy e társadalom nincs elszigetelve az országos 
berendezkedés más képződményeitől, a burzsoázia és a proletariátus küzdel-
mébe ezért némiképp belejátszik a nagybirtok és a parasztság ellentéte is. 

A polgárság és a munkásság Déry ideológiai indíttatású valóságképe kö-
vetkeztében két egymástól teljes mértékben különböz ő  és egymással minden 
tekintetben szembenálló világot alkot. Nincs közöttük más érintkezés, más 
kommunikáció, mint a kérlelhetetlen küzdelem és gy űlölet. Nem értik egy-
más nyelvét, gyanakvással figyelik egymás életét, illetve alig figyelik, hiszen a 
burzsoázia elkülönült, ezért lakónegyedeit és a proletariátus szervetlen rend-
ben elterülő  külvárosi bérházait csillagászati távolság választja el egymástól. 
Az a Csáky utcai kocsma, ahol a cselekmény indul, csak véletlen demarkációs 
vonal, amelyen a két világ alkalmilag találkozik. A polgár megveti a munkást,  
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nem érdeklődik nyomorúságos helyzete iránt, csupán a profit egyik eszközé-
nek tekinti, akár a gépeket. A munkás pedig gy űlölettel gondol a polgárság-
ra, s mindazt a műveltséget, civilizációt és modort elutasítja, amely a polgári 
léthez tapad. „Hát hogyne gyűlölném magukat — mondja Rózsáné abban az 
indulatos vitában, amelyet Parcen-Nagy L őrinccel folytat —, amikor hacsak 
bejönnek is a szobába, már olyasmire kényszérítik az embert, amit nem akar 
megtenni." „Az nem számít — folytatja —, hogy vannak maguk közt derék 
emberek is. (...) Az sem számítana, ha mind derék ember volna. A proli nem 
azt gyűlöli, aki kizsákmányolja a munkaerejét, az ellen csak védekezik, úgy 
mint hideg ellen vagy az éhség ellen. Marx is azt írja, hogy a kapitalistákat 
nem kell személy szerint gyűlölni, de Marx nem volt proletár, s ő  nem tudta, 
hogy mit jelent az, ha az embernek mindig védekeznie kell. Ha valaki köny-
veket tud írni, akkor már nem igazi proli. (...) A proli például megelégednék 
azzal a magyarázattal (...), hogy nem tehet róla, s hogy a körülmények teszik, 
ha nem lesz belőle ember. Az ilyenek nem fogják magukat gy űlölni, de az 
ilyenből nem is lesz szocialista. (...) De aki itt áll egy .  szál ingben, ami a 
szenvedésé, s azt minden oldalról ezer kéz akarja róla lerántani, hogy még az 
se maradjon neki..." A gyűlöletnek ezt az elfúló szólama a szenvedély erejé-
ről, ösztönösségéről árulkodik. 

A két osztály összecsapásának drámai érzékeltetésével Déry mintegy a 
polgári társadalom mitológiáját alkotta meg. Valóságos marxista mitológiát, 
amely a maga szerves egységét onnan kapja, hogy azt az ideológiai fogantatá-
sú társadalmi bipolaritást, amelynek er őterében a szereplők sorsa és jelleme, 
illetve maga a cselekmény kialakul, mitikus erővel ruházza fel. Az osztályhar-
cos marxista elmélete ilyen módon egy nagyszabású társadalmi mitológia 
kiindulása és alapja lesz. 

A befejezetlen mondat sorsértelmezésében, figuráinak monumentális nagy-
ságában és epikájának végzetszer űségében valóban van valami mitologikus 
erő . A valóságnak ez a mitologikus átértelmezése maga is a regénymoderni-
záció és a regényhagyomány küzdelmének terepe. A regényvilág mitologikus 
megszervezése igen gyakran a modern regény eszköztárához tartozik. Déry 
mitológiája ugyanakkor inkább hagyományos, mint modern: nemcsak annak 
következtében, hogy egy jellegzetesen 19. századi társadalomtudományi gon-
dolatot — a marxi osztályharcelméletet — használ fel kiindulás gyanánt, ha-
nem annak következtében is, hogy azt a könyörtelen, szinte barbár világot, 
amelyet az osztálykonfliktusok és osztályharcok világaként jellemez, klasszi-
kus tisztasággal ábrázolt emberalakokkal tudja benépesíteni. Déry emberáb-
rázolása maga is mitologikus vonásokat mutat, a regényszerepl ők galériája 
által kialakított mitológia ugyanakkor nem barbár, inkább klasszikus, ha tet-
szik, görögös. Az egymással szemben álló osztályok képvisel ői nem karikatú-
rák, hanem karakterek, nem torz szörnyalakok, hanem klasszikus módon 
ábrázolt emberek. A regény osztályszemlélete, akármilyen er ősen érvényesül 
is, nem torzítja el a figurákat, a polgár és a munkás megközelítése egyforma 
pszichológiai igényességről tanúskodik. 
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Szerep és személyiség 
A polgárságot és a munkásosztályt Déry valódi egyéniségek révén mutatja 

be, s ezeknek az egyéniségeknek a jellemzésére egyformán felhasználja a 
klasszikus és a modern ábrázoló technikát. Németh Andor a jellemzés „szte-
nografikus formájának" nevezi azt a módszert, amely a regényalakoknak úgy 
ad egyéni jelleget, hogy ugyanazokban a szituációkban lépteti fel őket, vagy 
ugyanazokat a szavakat, mozdulatokat ismételteti megváltozott körülmények 
között.2Vidovics Elza hadart mondatai, Wavra tanár b őségesen hulló szivar-
hamuja, Rózsa Péter vagy István elvtárs ismétl ődő  mozdulatai a figura jel-
lemzésére szolgálnak. Ezt a módszert Dickenst ől Thomas Mannig mindig 
használta a realista ábrázolás. A "klasszikus" technika egészül ki azután a 
modern lélektan bergsonista és freudista vívmányaival. Az emlékek és az 
emlékezés ábrázoló szerepe, a lélek önvéd ő  rendszerének vagy a tudatalatti 
behelyettesítésének elemz ő  vizsgálata arra vall, hogy Déry eredményesen al-
kalmazta a modern lélektan és a modern (prousti) jellemábrázolás felismeré-
seit és eljárásait. 3  

A regény pszichológiája, emberi egyéniségeinek ábrázolása olyan korsze-
rű  realistára utal, aki össze tudta ötvözni a klasszikus és a modern technikát, 
s elfogultság és torzítás nélkül jellemezte mind a polgárt, mind a proletárt. 
Azt, hogy Déry a proletariátusnak kötelezte el magát, a regényalakok szemé-
lyiségének értelmezése és megközelítése érzékelteti. A polgári osztály tagjai 
pusztán szerepekben élnek, személyiségük felbomlott, hiányzik jellemük bel-
ső  magva, amely mintegy összetartaná tulajdonságaikat. „A valódi s a felvett 
természet — olvassuk — helyet cserél egymással olyankor is, ha nincs rá szük-
ség, mint egy elromlott automata bábjai, amelyek értelmetlen, ostoba sor-
rendben ugornak fel a fénybe." Személyiségük kiöregedett, olyan, mint Ibsen 
hasonlatában a hagyma, amelynek sorban le lehet hántani a rétegeit, s végül 
nem marad semmi sem. Társadalmi szerepvesztésük okozta, hogy alig van 
személyiségük, csak szerepeik. Velük ellentétben a munkásmozgalom harco-
sai lesznek azok, akik kedvezőtlen körülmények között is őrzik emberi azo-
nosságukat, akiknél személyiség és szerep egybeesik. A proletár, mid őn részt 
vesz osztályának küzdelmeiben, Marx és Déry szerint legigazabb önmagát 
valósítja meg. Személyiségének kohéziója, bels ő  magva van, amely — ha rej-
tetten is — vezérli magatartását és cselekedeteit. Déry az egymásba ill ő  orosz 
fababákhoz hasonlítja Rózsáné személyiségének szerkezetét: a nagyobbak 
jelzik a szembeötlőbb, ám esetleges tulajdonságokat, a legkisebb a személyi-
ség súlyosabb központját, amely legutoljára tárul a szemlélő  elé, mégis meg-
határozó módon mutatja meg az ember lényegét. Déry Tibor még korábban 
(majd jóval később) avantgárd szellemű  műveiben a személyiség felbomlásá-
nak folyamatára és eredményére utalt, most arra a történelmi vállalkozásra 
hivatkozik, amely megerősíti a személyiséget, védelmet kínál a felbomlás de-
kadenciája ellen. 
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Műfaj és varráció 
A befejezetlen mondat társadalomképe és ideológiája a harmincas évek 

magyar társadalmának nagyszabású dokumentuma, amely a magyar élet fon-
tos területeiről és alapvető  ellentmondásairól ad összefoglalást. Művészi sze-
repe, irodalomtörténeti helye legalább ennyire kitüntetett. A korszer ű  nagy-
regény műfaji és szerkezeti alakzatainak kimunkálása, valamint a klaszikus és 
modern formai vívmányok realista igényű  szintézise miatt. 

Déry regénye nemcsak tárnaválasztásával kezdett új fejezetet a magyar 
regény történetében, hanem műfaji és alaktani tulajdonságaival is. Sorban 
szakított a magyar regény hagyományaival: az események lineáris rendjével, 
a filozófiát, szociológiát, általában intellektuális elemeket háttérbe szorító 
cselekményességgel, az anekdotákban épül ő  jellemrajzzal és történettel. A 
befejezetlen mondat egyszerre akarta reprezentálni a tizenkilencedik század 
klasszikus realizmusát és a huszadik század modern formakísérleteit. Egy-
szerre adta a magyar társadalom gazdag és árnyalt freskóját s egy fejl ődő  
lélek beható, érzékeny vizsgálatát. Elhatározó módon fordította regényiro-
dalmunkat a műfaj európai normáihoz, írói tervének f őkuszába a szerkezetet 
helyezte: nemcsak a cselekményt, a figurákat és a stílust tekintette a regény-
esztétikum hordozójának, hanem a kompozíciót is, s mérnöki pontossággal 
illesztette össze a részleteket, csiszolta egymásba az eseményeket. A magyar 
próza hagyományos „zenei" és „festői" teljesítményei után „architektonikus" 
művészetre törekedett: a szerkezetnek és az elemek statikai rendjének szánt 
kitüntetett esztétikai szerepet. 

A társadalmi és lélektani szféra együttres és kölcsönös ábrázolásának igé-
nye, valamint a kompozíciós rend megnövekedett művészi szerepe tette lehe-
tővé, hogy Déry a Lukács György által oly sokra becsült nagyregény formájá-
ban fejezze ki magát. Korábban szívesebben használta a rövidebb prózai 
műfajokat: a novellát (Ébredjetek fel), a kisregényt (Pesti felhőjáték) vagy a 
novellafüzért (Szemt ől szembe). A befejezetlen mondat a nagyregény műfaját 
helyezte előtérbe, mindazonáltal nem szakíthatott radikálisan az író korábbi 
műfaji eredményeivel. Az epikus cselekmény külön elbeszélő  szakaszokban 
bontaközik ki, s ezek a szakaszok nemegyszer novellaszerű  egységek módjára 
illeszkednek a szerkezetbe. Az elbeszél ő  szakaszok a novellista legjobb vív-
mányait idézik, a szakaszok pontos egybeillesztése, a cselekmény egészében, 
egységében való elhelyezése viszont a regényíró mérnöki módszerére utal. A 
nagyregény ilyen módon is egymásba olvasztja az avantgárd műfaji kísérletek 
és a klasszikus regényforma művészi eredményeit. Mintegy félúton foglal 
helyet Déry korai prózájának költői lendületű  avantgárdja és a Felelet szigorú 
elbeszélő  klasszicizmusa között. 

A befejezetlen mondat szakaszos rendben épül, és ezeknek a szakaszoknak 
általában különféle epikai karakterük van. Levelek, naplórészletek, monoló-
gok, nagyszabású arcképtanulmányok, természeti leírások ékel ődnek a re-
gény cselekményes elemei, párbeszédei, vitái közé. Ezek a statikus vagy do-
kumentatív jellegű  részletek műfajilag is gazdagítják a regényt, megnövelik 
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valóság- és emberábrázoló erejét. A kor és a történet atmoszféráját például 
érzékletesen fejezi ki az a terjedelmes és költ ői erejű  képsorozat, amely a 
december végi Csáky utcát elárasztó ködöt írja le. Parcen-Nagy Károly halá-
lának részletes indoklása búcsúlevelében olvasható. L őrinc egyéniségére és 
törekvéseire naplójának fejezetei világítanak rá. Rózsáné alakját a róla készí-
tett portrétanulmány kelti életre. Az epikus folyamatnak ezek az elemei a 
részleteket helyezik az elemzés nagyítólencséje alá. „Az »egész« — mondja 
Déry regényének egy helyén — mindig egy többé-kevésbé üres fogalom, amely 
csak akkor kezd színesedni és mozogni, ha egy diktátori indulat megtölti až 
általa összegyűjtött részletekkel; azt lehet mondani, hogy nincs más valóság, 
mint a részlet." A részletek bősége és fontossága a hagyományos stendhali poéti-
kára utal: Déry is bennük kereste az ábrázolás tárgyi és emberi hitelét. 

A statikus jellegű  „kinagyításoknak" ugyanakkor intellektuális szerepük 
van. Az író általában bennük, a naplórészlet, a levél, a végrendelet alakzatai-
ban közli fejtegetéseit, gondolatait. Nem kívánt élni a regény fellazításának 
azzal a módszerével, amely esszészer űen fogalmazott betétekkel szakítja meg 
a cselekményt; például azzal az eljárással, amelyet Thomas Mann a Varázs-
hegyben alkalmazott. Nem monologizálva vagy párbeszédekbe rejtve fogal-
mazza meg társadalombölcseletét és lélektani felismeréseit, hanem a cselek-
ménynek ezekben a tudatos kitér őiben. Vagy még inkább magában a cselek-
ményben, a regényalakok megjelenítésében. A regény szerves egységét és a 
cselekmény folyamatos rendjét nem akarja oda nem ill ő, a regényfikciót szer-
vet lenül kiegészítő  anyaggal megbontani. 

Az események folyamatát nemcsak statikus kitér ők szakítják meg, hanem 
dinamikusabb alakzatos is; az álom és az emlékezés jelenetei. Az álomnak 
Déry regényében viszonylag kisebb a szerepe (nem fejt ki akkora hatást a 
regényalakok sorsára, választására, mint a Szemt ől szembe néhány álomjele-
netre). Egyetlen olyan álommal találkozunk, amelynek jelképes ereje és a 
cselekmény végső  kimenetelét meghatározó befolyása van. L őrinc álmodik 
több alkalommal is egy eldugott szobáról, amely legyekkel van tele, s amely-
ben laknia kell. E kafkai rémálom a betemetett magány, a hajótörést szenve-
dett élet, a végső  kudarc szimbóluma. Lőrinc ebből a „szobából", ettől a2 
álomtól menekül Krausz Évihez vagy Rózsa Péterhez, egyáltalán a védelme-
ző  emberi közösséghez. „Ha nem fogok valakire találni — mondja —, akihe2 
ragaszkodni tudok, vagy aki ragaszkodik hozzám, ilyen szobába fogok kerül-
ni! Gyermekkoromban ilyennek képzeltem el a poklot." Az álomképek elt ű -
nése, miként a Szemt ől szembe hőseinél, az ő  számára is azt jelenti, hog} 
sikerült sorsára, feladataira találnia, kínzó magányát valamiképpen fel tudta 
oldani. 

Jóval nagyobb szerepe van az emlékezésnek, az emlékek váratlan felbuk• 
kanásának és elmerülésének, különösen Parcen-Nagy Lőrinc személyiségé 
nek alakulásában. Pesti vándorlásai, szellemi kalandjai során mindegyre fel 
idéződnek a gondtalan, védett gyermekkor vagy a napsütéses dubrovniki pi• 
henés emlékei. Egri Péter ezek nyomán veti össze Déry regényét Prousi 
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művével, Lőrinc alakját Marcel figurájával. Lőrinc emlékei is a személyiség 
mélyrétegéből, a lélek titkos övezeteib ől törnek elő, s valahányszor nehéz 
helyzetbe kerül, ellenálló erőre van szüksége, felmutatnak valamit a múlt 
tündérjátékaiból. Ilyenkor Lőrinc a nosztalgikus emlékezésb ől merít erőt. Az 
önkéntelen emlékezés prousti találmánya azonban Déry regényében átala-
kul: a jellemábrázolás módszere lesz: a regányalakok tapasztalati világát 
mozgósítja, s ennek révén teszi érzékletessé és elevenné egyéni és társadalmi 
tulajdonságaikat. 

Regényidő  és szerkezet 
A befejezetlen mondat fogantatását jelzi, hogy epikus rendjét nem az id ő  

lineáris rendje határozza meg, hanem a regényalakok „bels ő" ideje. Az ese-
mények menetét a hősök kibontakozó személyisége szabja meg, s ebben a 
kibontakozásban igen nagy szerepet játszik az emlékezés. A cselekmény a 
harmincas évek közepén (1933-1937) játszódik, hátratekintéseiben és el őre-
jelzéseiben azonban évtizedeket ugrik át, s több mint egy fél évszázadot 
foglal magába. Parcen-Nagy Károly ifjúsága (1898) és L őrinc érett férfikora 
(1957) jelzik az események határait. Ezen belül a figurák (L őrinc, Krausz 
Évi, Rózsáné, Desirée stb.) személyisége és sorsa a múlt felidézésében, illet-
ve a távoli jövő  merész előrejelzésében ölt alakot. Egri Péter mutat rá arra, 
hogy mi okozza a múlt és a jövő  eme kitüntetett szerepét. Minthogy a regény 
a magyar társadalom egyre mélyülő  válságát mutatja be, a múlt a regényala-
kok számára értékesebbnek és emberségesebbnek tetszik. A jöv ő  merész 
előrejelzését, egyszersmind vázlatosságát pedig az magyarázza, hogy Déry 
távoli, elvont és baljós perspektívaként látta maga el őtt ezt a lehetséges jövőt. 
A harmincas évek közepén, tehát a szélsőjobboldali és háborús politikai kur-
zusok közép-európai el őretörése idején a jövő  sivárnak és komornak látszott. 

A regény időtechnikája: az emlékek gyakori felidézésében és a visszate-
kintésekben-előrejelzésekben kifejeződő  módszer nagymértékben fellazítja a 
különben is sok szálon mozgó, számtalan alakot mozgató cselekményt. Déry 
műve mégis a mérnöki építmény, az architektonikus rend benyomását kelti, 
arányosan és biztosan dolgozza egybe a motívumokat. Ezt részben az epikus 
elemek paralelizmusával, részben megismétlésével éri el. A befejezetlen mon-
dat cselekménye két halálesettel indul: Vidovics Miklós lelövi Markot Bélát, 
a Csáky utcai kocsmába beszélget ő  társaság egyik tagját, és Parcen-Nagy 
Károly öngyilkosságot követ el. A két haláleset szorosan összetartozik, mint-
egy egymásnak felel: az els ő  a munkásokra nehezedő  terrort, á második a 
polgárság dekadenciáját jelképezi. Ugyanilyen egymának felel ő  jelentéssel 
vág egybe Parcen-Nagy Károly és István elvtárs búcsúlevele, az Ilma néni 
nagypolgári szalonjában és Vallesz bácsi proletárlakásában egybegy űlő  társa-
ság vagy a Rózsánét és a Parcen-Nagy családot körülvev ő  környezet. A pél-
dákat sokáig lehetne idézni: valamennyi a két alapvet ő  társadalmi osztály 
körülményeinek és sorsának antinómiáit világítja meg, és ennyiben arra az 
ideologikus jellegű  mitológiára épül, amelyre már utaltunk az imént. A visz- 
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szatérő  motívumok rendszere, amelyet Egri Péter találó módon „rondó-for-
má"-nak nevez, a cselekmény belső, asszociatív rendjét és arányosságát te-
remti meg. A regény első  részében felötlő  motívumok visszatérnek a cselek-
mény lezárása során: például a Csáky utcai kocsmai jelenet, amely indítja, 
majd több mint húsz év múlva zárja az eseményeket, s Lőrinc elégikus vissza-
tekintésének ad keretet. Ez a forma ugyancsak Proust szerkeszt ő  technikájá-
ra utal. 

A rend és az arány, amely A befejezetlen mondat épületét áthatja, szabja 
meg Déry stílusát, nyelvét: hosszan indázó, mégis arányos belső  rend szerint 
épülő  mondatait. Déry egyéni elbeszélőstílust alakított ki, s ez a stílus tárgyi-
as elemekből, költői leírásokból és drámai dialógusokból épül fel. A szöveget 
impresszionista és szürrealista stíluselemek szövik át, e prousti vagy avant-
gárd elemek azonban nem bontják meg realista stílusegységét, a regény sti-
lisztikailag is szintétikus eredményre törekedett. Az arányos építkezés külö-
nösen a regény hatalmas mondatösszetételeiben látható, ezek a mondatok 
geometriai rendben, mérnöki pontossággal szerkesztett arányokban sodród-
nak céljaik felé. 

A regény műfaji, szerkezeti és stilisztikai tulajdonságai egyformán Proust 
és Az elt űnt idő  nyomában ösztönző  hatásáról vallanak. Déry maga beszél 
arról, hogy mit jelentett számára a francia író m űve azon az 1933-as dubrov-
niki nyáron, amelyen A befejezetlen mondat terve megfogant.4  A magyar re-
gény mégsem magyarázható a franciával; mint Egri Péter igen helyesen 
mondja: „Ha most meg kívánjuk vonni a Proust—Déry összefüggés végs ő  
mérlegét, két eredeti és öntörvényű  alkotó művészi kapcsolatát kell összegez-
nünk. Proust Déry tanítómestere és sok tekintetben mintaképe volt, de Déry 
sohasem volt Proust epigonja: a nagy francia író ösztönzései Déry saját alko-
tó tendenciáit szabadították fel; s a prousti kezd ősebesség is a maga pályáján 
röpítette Déryt. Déry Proust törekvéseit tartalmi és formai irányváltozással 
folytatta; de ahogyan Déry nem Proust epigonja, úgy Proust sem Déry »el ő-
futára«: Proust művészete végső  soron utolérhetetlen és utánozhatatlan." 5  
Ugyanez vonatkozik a regényben jelentkező  Thomas Mann- és Franz Kafka-
hatásokra. Őket is integrálni tudta nagyregényének epikus anyagába, beépí-
tette abba a regénystruktúrába, amelyet a klasszikus 19. századi hagyomá-
nyok és a modern vívmányok szintézise által alkotott. 
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POMOGÁTS BÉLA 

A KÖLTÉSZET MINT A SZELLEM ÖNVÉDELME 
RADNÓTI MIKLÓS HALÁLÁNAK ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJÁN 

Radnóti Miklós mindig veszélyek és fenyegetések között élt, nemcsak életé-
nek utolsó éveiben, midőn sorsa lett az üldöztetés, és végzete az er őszakos 
halál. E fenyegetettségében nem vértezte rang és hivatal, nem óvta hatalom, 
saját fegyvereivel kellett védekeznie. Oltalmat keresett a szerelemben, szelíd 
idillt szőtt egy budai kert köré, versekben talált menedéket és igazolást. Az 
irodalomban próbálta megszerezni mindazt, amit mostoha kora megtagadott 
tőle: a biztonságot, a nyugalmat, a rendezett életetet. Az önmegvalósítás 
ügye az irodalom fogalma köré épült, az élet rendjét és menetét az irodalom 
eszméje hatotta át. A vállalkozásokat a klasszikusok mértéket adó igényessé- 
ge szabta meg. A pontosan, tisztán végzett munka, a mesterség tökéletes 
ismerete biztonságot szerzett, valósággal a személyes üdvösség forrása lett. 
Az irodalom ebben a felfogásban életformát és normatív rendszert jelentett, 
amely lehetővé tette a védekezést és az ellenszegülést. Amely a humánus élet 
eszményét hirdette a barbár világ fenyegetései között. 

Nemcsak Radnótinál. A harmincas évek fojtó légkörében sokan éreztek 
úgy, hogy igazi önmagukat, emberi személyiségüket csak az irodalomban, a 
művészetben, a tudományban képesek megvalósítani. Szerb Antal szép írása, 
a Könyvek és ifjúság elégiája alighanem egy egész nemzedék nevében tett 
nosztalgikus. vallomást: „Nem tudom, nem mérhetetlenül elavult már az is, 
hogy leülök irodalmi levelet írni irodalmi kérdésben, és hogy ez a kérdés még 
mindig, hogy úgy mondjam, biológiai fontosságú a számomra (...) De ne érts 
félre, nem azt a banális kérdést akarom felvetni, hogy vajon nem múlta-e 
idejét az irodalmi attitűd egészében véve, az irodalom mint életforma. Ha 
valamiben biztos vagyok, ha maradt még valami, amire azt a komoly szót 
használhatom, hogy szent hitem, akkor az az irodalom elkerülhetetlen, em-
berileg örök voltában való hit." Ez a hit és ez a bizonyosság hatotta át Rad-
nóti Miklós költői világát is, ő  is az élet keretének és formájának tekintette 
az irodalmat, a mesterség törvényeinek szigorú és szelíd rendszerét. 

Az irodalomban alakot öltő  rend és humánum eszméjét a két világháború 
közötti korban Babits Mihály és a Nyugat képviselte. Babits tevékeny módon 
vállalta azt a prófétaszerepet, amit a Jónás könyvében meghatározott, a Nyugat 
pedig mintegy második klasszikus korszakát élte, a humanista kultúra és morál 
bástyájaként képviselte a szellemi ellenállás bátor morálját. Az irodalom védel-
me, a klasszikus értékek gondozása ennek a szellemi ellenállásnak a részévé vált, 
s a szélsőjobboldali lapok és szervezetek nem késlekedtek gyalázkodó támadása-
ikkal elismerni ennek az ellenállásnak a jelentőségét és hatását. A műhelyben 
végzett munka sajátos harcmodort alkotott, a költ ő  időnként kicsapott a műhely 
falai közül és véleményt nyilvánítva nyílt küzdelembe bocsátkozott. 
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Az irodalom fogalma morális hangoltságot kapott, a morális hangoltságú 
irodalom pedig életforma lett, és ez az életforma eleven tradíciókra utalt. A 
Nyugat körében, a kor legjobb írói között ekkor vált ismét népszer űvé Ka-
zinczy Ferenc, valamint Arany János alakja és öröksége. Babits, Schöpflin 
Aladár, Halász Gábor, Hevesi András, Keresztury Dezs ő  és maga Radnóti 
Miklós vette gondozásába ezt az örökséget, hivatkozva arra, hogy Kazinczy 
és Arany is az irodalomban, mint életformában, találta meg a szellemi ellen-
állás lehetőségét. A mesterség művelése révén tartotta fenn, őrizte meg a 
humánus értékeket. Kazin ćzy és Arany öröksége az értelmes rend és a fe-
gyelmezett alkotás példájául szolgált, m űvészi és emberi min őséget kívánt, 
erkölcsi mértéket szabott. 

Az irodalom fogalma ebben az értelmezésben túln őtt hagyományos hatá-
rain. Nem pusztán önkifejezést vagy szolgálatot jelentett, hanem erkölcsöt, 
emberi tartást, a humánus élet egy lehet őségét, sőt egyetlen körét, amelyben 
a veszélyeztetett szellem meg őrizhette önmagát. Radnóti Miklós számára 
pedig szinte mindent az irodalom jelentett: a menedéket, a hivatástudatot, az 
etikát, végül az ellenállás fegyverét. Az embert, a polgárt meg lehetett foszta-
ni köznapi örömeitő l, munkájától, attól, hogy betöltse tanári hivatását, 
amelyre hosszú évek egyetemi tanulmányaival készült, végül szabadságától és 
éle tétől is. Az írót azonban nem lehetett sem megalázni, sem kifosztani: amit 
elraboltak tőle, azt visszaszerezte egy másik közegben: az irodalomban. A 
műhely és a vers lett legbiztosabb tulajdona. Vajon véletlen-e, hogy az embe-
ri személyiség ilyen körülmények között az irodalomban keresett beteljesü-
lést? Az alföldi táj és a budai otthon után az irodalomban épült fel az a békés 
és boldog Árkádia, amelyre a költ őnek, viharok között, oly nagy szüksége 
lett. Radnóti a költészetben kereste az igazabb élet esélyét, és találta meg 
önmagát, a költészetben lelte meg azt a szabadságot és emberi méltóságot, 
amelyre különben hiába vágyakozott. Képzeletében és vágyaiban építette fel 
Árkádiát. 

Az irodalom menedéket adott, ezt a menedéket mindjobban veszélyeztet-
ték a külvilág barbár rohamai: az árkádiai béke inkább nosztalgikus lett, mint 
idillikus. Léte törékeny, biztonsága veszélyeztetett volt, hiszen az er őszak 
elszabadult, és a költészet mit tehetett volna ezzel az er őszakkal szemben? 
Radnóti sohasem a birtokon belüliek nyugodt illetékességével szólt az iroda-
lomról, mint életformáról és a kulturális értékek foglalatáról, hanem er ős 
nosztalgiával, amelyet áthatott a szorongó érzés, vajon meddig ad menedéket 
ez az irodalmi életforma, az emberi méltóságnak ez a védtelen, apró szigete? 
Kazinczyt idézve sem pusztán a szellemi ellenállás klasszikus példája lebegett 
a szeme elő tt, hanem egy nosztalgikus fényben megidézett Széphalom, amely 
igazából minden külső  erőszakkal szemben védve volt. Bekerítve, veszélyek 
között nosztalgikus érzéssel kellett visszagondolnia a széphalmi remete nyu-
galmas évtizedeire. 

A költészet Árkádia és menedék volt Radnóti számára, amellett hivatás, 
amely a mesterség fölényes ismeretét és áldozatos szolgálatát kívánta. Cseré- 
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be az írástudó méltóságát adta, öntudatot, amelyre különösen nagy szükség 
volt a.megaláztatások idején. Radnóti Miklós felel ősséggel és nagy bizton-
sággal vállalta ezt a hivatást. Tudatos munkával készült rá, hatalmas erudíci-
óval sajátította el a mesterséget, a technikát, az eszközöket. Alkotó m űhelyé-
ben érezte igazán otthon magát. A modern költ őknek ahhoz a fajtájához 
tartozott, amely állandóan új ismereteket szerez, mindig kísérletezik, hogy 
igazságait minél tisztábban és pontosabban fogalmazhassa meg. Ilyen költ ő  
volt Apollinaire, Aragon, Brecht, Majakovszkij, a magyar irodalomban Ba-
bits, József Attila, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor. E költ ők tudatos tevékeny-
ségnek tartották a versírást, nem pusztán a tehetség megnyilatkozásának. A 
költő  szerintük nemcsak alkot, hanem kutat és kísérletezik is. Apollinaire 
egyenesen a feltalálóval vetette össze: „csak azt nevezhetjük költ őnek — hir-
dette —, aki feltalál, aki teremt." 

Új költészettan született valójában, az intellektuális alkotó m űvész elmé-
let. Szemben a romantika és az avatgárd teóriáival, amelyek a teremt ő  ösz-
tönt és képzeletet állították az alkotó tevékenység fókuszába, a század intel-
lektuális költészete a felkészülésnek, a kísérletnek, a rendez ő  értelemnek 
adott teljesebb szerepet. A költ ő  tartalmas műhelymunkával készült az alko-
tásra, ötleteket és metaforákat gy űjtött, régebbi mestereket tanulmányozott, 
tudományosan képezte magát. Gondos m űvességgel, belső  fegyelemmel ön-
tötte végső  formájába a szöveget. A formának szinte világnézeti szerepe volt, 
noha erősen eltérő , akár ellentétes világnézeteket is kifejezhetett, mint Apol-
linaire és Aragon, Babits és József Attila esetében. A m űgond és a művészi 
fegyelem mindig a gondolkodás és az alkotó folyamat bels ő  rendjére, racio-
nális igényére utalt. 

Radnóti Miklós költészetét is mindinkább a fegyelmezett, intellektuális 
költészettan alakította. Az ő  formáinak is világnézeti jelentése volt, az általá-
nos zűrzavarban a zárt és tiszta forma eleve protestált, a józan értelemhez 
fellebbezett, a klasszikus humanizmus követelményeit fejezte ki. Ésszer ű  ren-
det, belső  fegyelmet állított szembe azokkal a zavaros eszmékkel, amelyeket 
a politikai szélsőjobboldal hirdetett külföldön és idehaza. A tökéletes kifeje-
zést kereste, azt az alakot, amelyhez sem hozzátenni, sem bel őle elvenni nem 
lehet. Nem írt sok verset, távol állott t őle az a gyakorlat, amely a tegnapi 
élményből mai költeményt csinál. De ami m űhelyéből kikerült, az egyre hi-
ánytalanabb formában és egyre tökéletesebb zengéssel fejezte ki sorsát és 
tapasztalatát. Hónapokig javította, csiszolta a szöveget, nemegyszer átdolgoz-
ta elkészült verseit. Áldozatos m űgondját tanúsítja, ahogy megjelenő  könyve-
inek nyomdai megformálásával foglalkozott. Gyakran maga ügyelt fel a ti-
pográfiára és a szedésre, a korrektúrát mindig aggályos gonddal végezte. A 
nyomdászok, akik maguk is megbecsülték a mesterségbeli tudást, a lelkiisme-
retes munkát, örömmel fogadták a költ őt, szívesen vállalták vele az együtt-
működést. 

Igai „poeta doctus" módjára dolgozott. M űhelymunkája, fordításai, költé-
szetről szóló esszéi nyomán nemesedett és gazdagodott költ ői nyelve és stílu- 

103 



sa. Ő  maga is vállalta a „tudós költő" szerepét. „Poeta doctus? — jegyezte fel 
naplójába. — Nem tudom, mindenki mást ért rajta. Ha Csokonai s Arany 
poeta doctus, ha az anyag természetének és törvényeinek tudományos isme-
retére és a tudatosságra gondol, akkor szeretnék az lenni. De ez talán min-
den igaz művészet feltétele." Radnóti szívesen tanulmányozta anyagának: a 
nyelvnek természetét és jól ismerte törvényeit. (Zolnai Béla stilisztikai tanul-
mányait ismertetve a Nyugatban maga is arról beszélt, hogy a nyelvészeti 
stilisztika ismerete mennyire nélkülözhetetlen a költ ő  számára.) A költői 
műhelyben igaz hivatást talált, amely nem kis mértékben a lelkiismerettel és 
felelősséggel végzett munkából nyerte erkölcsi erejét. 

Mert az irodalom fogalma Radnóti Miklós eszmei szótárában mindin-
kább erkölcsi értelmet kapott. A költészet kezdetben otthonkeres ő  vágyának 
beteljesülését jelentette, bukolikus idillt, amely der űs fénnyel vonta be fiatal 
életét. Aztán a lázadás eszköze és formája lett, következetesebb módon a 
mozgalmi ember lehetősége arra, hogy a tömeghez szóljon és megfogalmazza 
a mozgalmi közösség követeléseit. Végül a morális tartás támaszává és látha-
tó alakjává vált. A költészet a felel ősségvállalás, a tiszta erkölcs, az ép em-
berség eszményét fejezte ki. Szinte egyetlen lehet ősége volt annak, hogy a 
költő  kinyilvánítsa morális elveit és megítélje korát. Radnóti Miklós erkölcsi 
követelményként fogta fel, hogy tiszta és rendezett m űvet kell hátrahagynia, 
amely formájának klasszikus rendjével is igényességről, magas fokú morálról 
tanúskodik, és amely a maga esztétikai rendjével fejez ki etikai eszményeket. 

Esztétika és etika a legszorosabban összefüggött Radnótinál, sohasem 
választotta el őket egymástól, meggyőződéssel vallotta kölcsönösségüket. 
Nem tett különbséget az ember és a költ ő  között, ahogy a költ őtől művészi 
tehetséget és tudatosságot követelt, az embert ől is elvárta, hogy ép erkölcsi 
érzéke és következetes morálja legyen. Élet és m űvészet egységének elvét 
pontosan fogalmazta meg abban az esszéjében, amelyet Listius Lászlóról, a 
tizenhetedik század kalandorkölt őjéről írt. „Listius életformája, bűntettei — 
olvassuk — szép bizonyítékai annak a régi igazságnak, hogy egy m űvész élete 
és művészete nem függetleníthet ő  egymástól, az igazi művész mögött ott áll a 
művész a maga erkölcsiségével, s ha nem áll ott — mint Listiusnál történt —, 
akkor a különben nagyra hivatott költ őt megöli az ember, s költészete nem 
fejlődhet ki, nem haladhatja túl a középszerűt, más szóval nem lehet művész, 
csak ügyeskedő  tollforgató." 

Az irodalom magas fokú erkölcsi tudatosságában, élet és költészet szerves 
egységének eszméjében Radnóti Miklós védelemre és méltóságra talált. Tud-
ta, hogy nem alázkodhat meg az erőszak előtt, mindig konok hittel fogalmaz-
ta meg a tiszta élet és a tiszta erkölcs követelményeit. Ekkor írott verseit 
belső  feszültség hatja át, a szöveg a világ és a lélek, a félelem és a morális 
biztonság ellentmondását tárja fel. Odakünn a világban minden er őszakról, 
veszélyről árulkodik, és a veszély szorongó rémületet, halálfélelmet okozott. 

A költészet morális küldetésének hangsúlyozása folytán vállalta Radnóti 
Miklós azt a szerepet, amelyet korának terminológiája a „homo moralis" 
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fogalmával jelölt. A „homo moralis" a klasszikus humanista erkölcsöt képvi-
selte szemben a kor általános züllésével és erkölcsi káoszával. Őrhelynek 
tekintette a költészetet, amelynek nemes eszményeket, humanista hagyomá-
nyokat kell hirdetnie. A „homo moralis" fogalma Babits Mihály alakjával és 
tevékenységével kapcsolódott össze: Babits maga is az irodalom erkölcsi fe-
lelősségét és küldetését tanította, és ennek a tanításnak a bels ő  logikája ré-
vén jutott el az elkötelezetlen, független költ ő  szerepétől a prófétasors el-
szánt vállalásáig, midőn felismerte „a vétkesek közt cinkos, aki néma" igazát. 
Mind nyíltabb állásfoglalás, a háborút és a fasizmust elítél ő  művei és nyilat-
kozatai nem maradtak hatás nélkül Radnótira. Egyre közelebb került ahhoz 
a Babitshoz, aki immnár a szellemi ellenállásban vállalt vezet ő  szerepet. A 
költészet etikai hivatásának tudatában és vállalásában érezte eszmei rokon-
ságukat és szövetségüket. „Mennyire része életünknek ez a m ű !" — állapította 
meg Babits összegyűjtött verseiről szóló írásában. És mid őn 1941-ben elsirat-
ta mesterét, már tudta, hogy Babits Mihály magatartása a humánus erkölcsi-
ség mértéke volt. „Ki nézi most tollat fogó kezünket, (...) ki lesz él ő  Mérték 
most nekünk?" — kérdezte a Csak csont és b őr és fájdalom soraiban. 

Persze nemcsak Babits példája fel ől jutott el az ellenállás vállalásához, 
hanem József Attila példája fel ől is. Hiszen József Attila számára természe-
tes küldetést jelentett a részvétel a szellemi ellenállásban. A baloldali költ ő, 
aki korán és határozottan ismerte fel a demokrácia és a humánum mellett 
elkötelezett politikai er ők összefüggésének történelmi jelent őségét, benső  
igényének és személyes feladatának tekintette ezt a részvételt. József Attila 
nem a szellemi értékek védelmétől jutott el az ellenállásig, hanem a társadal-
mi forradalomtól; költői eszményét ennélfogva a „homo socialis"-ban találta 
meg. E fogalmat Kosztolányiról írott bírálatában vetette fel, szemben azzal 
az ideállal, amelyet maga Kosztolányi a „homo a.estheticus" fogalmával je-
lölt. A „homo socialis" József Attila szerint, szemben a „homo aestheticus"-
szal, „érzi, hogy léte a társadalmi életbe, viszonyokba ereszti gyökereit", és 
„azonosítani tudja magát a társadalmi létet szabályozó alapvet ő  elvekkel". 
Éppen ezért a baloldali költ ő  számára ő  képviseli „az ízlés forrásá"-t, az ő  
szociális elkötelezettsége jelenti a szellemi ellenállás mozgatóerejét. 

Radnóti Miklós ezzel az állásponttal csak egyetérthetett. Nemcsak azért, 
mert József Attila-tanulmányában maga is azt méltatta, hogy a tanulmány 
hőse miként emelte „magas költészetté a poltikai mondanivalót". Hanem 
azért is, mert ő  maga szintén a társadalmi átalakulások kívánásától és a poli-
tikai költészettől érkezett a szellemi ellenállás tudatos vállalásához. A har-
mincas évek közepe már ennek az ellenállásnak a történelmi igényét, s őt 
kényszerét alakította ki. Ezt ismerte fel József Attila, Radnóti Miklós, s őt 
maga Babits. Ennek a történelmi kényszer űségnek: a mindenfajta totalitárius 
rendszert elutasító szellemi ellenállásnak a feltételei között közeledett egy-
máshoz eszmeileg és személyileg egyaránt József Attila és Babits, illetve is-
merte fel a maga helyét Radnóti kettejük mellett, kettejük között, őrizve 
József Attila költői példáját és vállalva Babitsét. 
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Mindkét példa azt jelentette, hogy a kor költ őjének vállalnia kell a köz-
vetlen harcot. A „homo moralis" szerepe mellett a „homo socialis" szerepét, 
pontosabban együtt a kett őt. Olyan összetett szerepet, amelyben a közéleti 
cselekvés a vállalt erkölcs belső  logikájából következik, és az erkölcs fedeze-
tét tudja maga mögött. Radnóti Miklós számára aligha jelenthetett bels ő  
drámát a közéleti küzdelmek vállalása. Lázadó ifjúsága, a baloldali ifjúsági 
mozgalmakkal érintkező  múltja következtében természetesnek tetszett, hogy 
a műhely és a morál magas fokú tudatát az elkötelezett küzdelem tudatával 
egészítse ki. Tudta, hogy maga a szó kevés, a történelmi események bátorsá-
got kívántak, tevékeny szembefordulást. Radnóti Miklós ezért a harcban és 
az ellenállásban látta a tiszta élet feltételét. A Montenegrói elégia és Az Új-
hold ajánlása a küzdelem erkölcsét hirdette, amely a szelíd versek hátterében 
keresi szerepét: 

Oly szelíd e könyv ma, ó jámbor emberek, 
szépszemű  madár ez, karmos kezem alól, 
fölfelé röpül és hangja föntr ől pereg 
le mint a gyöngy, vagy fű  között bú, mint a jól 
lefojtott indulat. De kezemen immár 
új madár üldögél, fiatal. Nézdel és 
az is szállani kész. Csőre tőr. Hangja kés. 

Az ajánlás nem jelent meg annak idején. Az Újhold záróverse, az 1934. 
február 5-én írott és a Szegedi Fiataloknak ajánlott Kortárs útlevelére azonban 
mindazt megfogalmazta, amit Radnóti az ellenállás esélyeir ől és moráljáról, 
veszélyéről és végső  diadaláról el akart mondani. A vers három lehet őséget 
vet fel, lehetőségeket, amelyek szerint a háborús kor embere berendezheti 
életét. Az első  lehetőség az ügyes és taktikus önvédelem: „Surranva kell most 
élned itt, sötét / vadmacskaként, ki néma hittel ugrik i és karmol is szörnyen, 
tíz feszes körömmel; / ki hogyha alszik, félig alszik és / szembehasal a vésszel 
akkor is / s villanva eltünik, ha fáj a küzdelem." A második lehetőség a 
szolgaság, az elaljasodás: „Vagy sárként kell majd tapadnod orvul, / lábat, ha 
rádlép, nyalogatni puhán". A szolgai megadás nyugalmat jelent, legalábbis 
mentességet a zaklatástól és üldözést ől, ám az önbecsülés, az emberi méltó-
ság elvesztésével jár együtt: „Ha ezt követed, élhetsz valahogy; bólinthatsz 
meleg ételek fölött / és az esti csöndben leköpheted magad!" Végül a harma-
dik lehetőség a lázadásé, a küzdelemé: „Vagy föllázadsz, mindezt ha nem 
tudod / és híredet most itt nem hirdetheti / semmise". A lázadás valójában a 
távoli jövendőben nyeri el igazolását és elismerését, az utódok fogják igazán 
értékelni az áldozatot: 

Gondold el! hogyha lázadsz, jövend ő  
fiatal koroknak embere hirdet 
s pattogó hittel számot ad életedr ő l; 
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Sípot ad és fiának adja át 
liáitékedet, fogy példakép, erős fa 

egyen, melyre rákúszhat a gyönge növendék! 

A Kortárs útlevelére az első  nagy összefoglalás Radnóti költészetében, 
amely belső  átéléssel, jelentős evokatív erővel hirdette meg a szellemi ellen-
állás gondolatát. Tragikus költemény, hiszen érzékelteti, hogy a küzdelem, 
már ami' a költő  személyes sorsát illeti, nagy kockázattal, s őt valószínűleg 
végzetes következményekkel jár. A végs ő  jóvátételt igazából egy emberi kö-
zösségtől várja, minthogy biztosan érzi, hogy ez a közösség, az ország és az 
emberiség túl fogja élni, ki fogja heverni a rázúduló történelmi csapásokat. 
Vállalni fogja a költő  hagyatékát, ismerni fogja áldozatát. Az egyéni tragédia 
történelmi és közösségi feloldása jelenti a vers katartikus erejét, mint majd a 
későbbi nagy költeményekben, amelyek Ady vagy József Attila módjára ma-
guk is a történelemhez, a jövőhöz, az emberi közösséghez nyújtottak be igaz-
ságkereső  fellebbezést. 

A Szenteleky-napokon Urbán Jánossal, Lazar Merkovi ćtyal és Penavin Olgával 
(1989, december 23.) 
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JUHÁSZ ERZSÉBET 

PASSIÓ ÉS EMBERHECC 
DANILO KIŠ FÖVÉNYÓRA CÍMŰ  REGÉNYÉNEK EGY FEJEZETÉ-
RŐL — AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK HATVANADIK ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 

Az elmúlt hónapok során huzamosabb időn át foglalkoztam Danilo Kiš 
Fövényóra című  regényével. Arra tettem kísérletet, hogy közép-európai kon-
textusba helyezzem bele e regényt, amennyiben valóban lehetséges. .S arra a 
megállapításra jutottam, hogy ha a groteszket tekintjük egységesít ő  mozza-
natnak, lehetséges a Fövényóra közép-európai jellegzetességeket mutató 
elemzése. A regény ugyanis pontosan úgy foglalja magában a groteszket, 
ahogy ezt a fogalmat Pór Péter hazározza meg. Eszerint a groteszk kulcsfo-
galma a szerkezet, minőségét nem az egyedüli elemek, hanem egymáshoz 
való viszonyuk határozza meg. Zárt világ teremt ődik általa, mely azt a mély 
és tragikus tartalmat foglalja magában, miszerint nincs egyetlen m űködőké-
pes értékrendszer sem a világban, s így a groteszk tagadni kényszerül minden 
abszolútumot és bárminem ű  értékrendszernek a puszta lehetőségét is. A Fö-
vényóra egy halálra szánt egyén életének utolsó periódusát jeleníti meg, ha-
lállal való szembesülésének belső  folyamataként érlelve a halál elkerülhetet-
lenségét. Nem halálos betegről van szó, hanem egy üldözöttr ől, aki pusztán 
származásából kifolyólag válik üldözötté. Hiábavaló menekülési kísérletek 
sorát viszi végbe, miközben lassacskán eljut addig a felismerésig, hogy jobb az 
üldözöttek, mint az üldöz ők között lenni. 

Fontos mozzanat E. S. üldözöttségében és halálraszántságában, hogy nyo-
ma sincs benne a mártírtudatnak. E. S. sokat szenved ő, elgyötört ember, aki 
zsidó származásából kifolyólag tartozik az üldözöttek közé, de ezt nem a 
zsidóság mártíriumaként éli át, hanem a legegyénibb, legszemélyesebb sorsa-
ként. S éppen azért, mert — teljes összhangban az író törekvéseivel — sorsa 
egyedi és egyszeri sorsként nyer a regényben ábrázolást, az emberi lét egyete-
mes tartalmainak felvillantására sokkal alkalmasabb, mintha valakiért, vala-
miért sok áldozatot hozó mártírként mutatná meg az író. S e ponton nem 
állom meg, hogy ne idézzem Danilo Kiš fentiekre vonatkozó kijelentését, 
melynek — mint annyi más alkotásának és gondolatának — a halála után 
következő  évek tapasztalatai csak növelték hitelét és hatósugarát. Egy beszél-
getésben mondja a következ őket: „Az irodalom a különösből, az individuális-
ból táplálkozik olyképpen, hogy ezt a különöset, anélkül, hogy egészen elej-
tené, megkísérli beépíteni az általánosba. Ebb ől fakad részemről az a bizo-
nyos ellenállás, ha valaki a művet az életre próbálja visszavezetni, ezért taszít 
minden olyan írói életrajz, amely túlzott jelent őséget tulajdonít ennek a külö-
nösségnek, s ezt a bizonyos »ismertetőjegyet« nem tudja emberi sorssá általá-
nosítani, ezért taszít mindenfajta »kisebbségi« irodalom, mindenfajta irodalmi 
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gettó: a feminizmus, a homoszexualitás, a zsidóság mint uralkodó jelleg, az 
én szememben csupa-csupa leegyszer űsítés. Hogy az ideológiai egyszerűsítés 
különböző  nemeit ne is említsem." 

A Fövényóra elemzésében kettős vonulatot követtem nyomon. Egyfelől a 
cím azon jelentését, amely szerint a főszereplő, E. S. élete utolsó szakaszának 
percei úgy peregnek el, mint a fövényóra homokszemcséi. Másrészt viszont, 
ha a cím eredeti jelentését vesszük alapul, a peščanik lehet homokbánya is, 
ahonnan kiássák a homokot. Ebben a vonatkozásban a homokbánya azt a 
metaforikus helyet is jelentheti, amely az idő  múlásával telítődik, s a halál 
pillanatában teljesen betemetődik, a föld színével lesz egyenl ő, mint egy le-
rombolt város. Mert a halál az élők világából való eltűnéssel azonos. Mindkét 
metaforikus vonulat egyidej űleg érvényesül e regényben. Abból az egyszer ű  
tényből következőleg, hogy amíg az ember eleven, sohasem maradhat vesz-
teg, a mozgás pedig, különösen ha futunk valami el ől, mindig oda-vissza 
megy végbe, pontosan úgy, ahogy Mészöly Miklós fogalmaz erről: „Fut, mert 
menekül — azt mondják, csak azt teszik hozzá ritkábban, hogy szükség is van 
arra, ami elől menekül." 

Az alábbiakban ennek a kett ős mozgásnak egy emlékezetes jelenetét sze-
retném kicsit körbejárni. A Fövényóra Eduard Samja szorongásos neurózis-
ban szenved. Betegségéb ől adódik, hogy oldódást és felejtést rendszeresen az 
alkoholmámorban keres. Egy reggel kínzó lelkiismeret-furdalásra ébred. Sze-
retné egy „lírai ugrással" áthidalni mindazt, ami lelkiismeret-furdalásának 
okára emlékezteti. Találékonyan sorolja magában a bizonyítékokat arra vo-
natkozóan, hogy ami miatt lelkiismeret-furdalása van, valójában álom volt 
csupán. Ami ténylegesen megtörtént, nagy vonalakban úgy foglalható össze, 
hogy E. S. utolsó pénzén húst vásárol a hentesüzletben, ám ezután, ahelyett, 
hogy a húst hazavitte volna, a kocsmába indult, ahova az út egy erd őn át 
vezetett. Kutyák támadták meg. És „E. S. hogy távol tartsa a kutyákat, tép-
deste az aktatáskájából el őrángatott húst az újságpapírral együtt, válogatás 
nélkül, a körmeivel hasogatta és fogaival marcangolta a véres, fagyos, nyálkás 
húscafatokat". 

A Fövényórát elemezve arra a megállapításra jutottam, hogy a regény 
főszereplőjében, E. S.-ben akkor válik igazán bels ő  tudássá a saját elkerülhe-
tetlen halála, amikor rádöbben, hogy tábolyának legmélyebb gyökere szelle-
mi éleslátásában, luciditásában rejlik. Ám e luciditás és e téboly nem azonos 
többé önmagával. Az őrület nem őrület, a luciditás nem luciditás többé. Még 
csak nem is arról van szó, hogy a kettő  felcserélődik, hanem hogy teljesen 
azonossá válik egymással. Azt a már-már elviselhetetlen tudást, mely bel őle 
következik, csak bizonyos révületben képes az emberi elme átlátni, tudomá-
sul venni. A tudomásulvételnek erről a fajtájáról ad számot a regény azon 
fejezete, amely E. S. kutyákkal vívott küzdelmét jeleníti meg. Mi mindent 
foglal magában ez az emblematikus értékű  részlet? 

Mindvégig azt az egyetemes bels ő  vacogást, mely szorongásból, iszonyat-
ból, halálfélelemből és lelkiismeret-furdalásból szöv ődött. E. S.-ben a felelőt- 
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lenség olyan szituációkban teremt đdik meg,_ amelyek a menekülés átmeneti 
illúziójával kecsegtetik. Életre-halálra men ő  játszmáról lévén szó, vajon ki 
ítélhetné meg e felelőtlenséget? Már ezen a síkon elválaszthatatlanná lesz a 
téboly és a luciditás egybemosódása. 

Ami ténylegesen megtörtént, álomszer ű  vízióként képes csak rögzülni E. 
S. tudatában. Nem véletlen, hogy a Vizsgálati eljárás egyik fejezetében fogal-
mazódik meg e részlet. Minthogy olyan faggatásoknak van e címet visel ő  
fejezetekben a főhős kitéve, amelyek önmaga egyetemes vacogásából kell 
hogy kiássák. 

„— Látta a kutyákat? 
Nem, de bizonyos hangregiszterek, úgyszintén a havas háttéren homályo-

san kirajzolódó árnyak jelenléte alapján maga is megítélhette, hogy valami 
kutyaszombat színhelyére, egy vészjósló kutyakarneválra, összkutyai rituális 
emberevő  ünnepélyre tévedt, amelynek áldozata nem más, mint személye-
sen ő, E. S. 

Mit hallott még? 
A hóvihar süvöltését, amint a széllökéseknek megfelel ően váltogatja a 

kutyahangok hangfekvését, hol eltorzítja, hol pedig magába mossa, összeke-
verve a maga üvöltését a kutyákéval, s hozzájuk igazodva. 

Hogyan látta E. S. önmagát? 
A kutyák szemével. Ez olyan, mint amikor bikonvex lencsét át vagy görbe 

tükörben szemlélünk valamit. (...) 
Mi látható még kutyatávlatból? 
Az előtérben egy pár hernyótalpas sárcip ő  és egy kopott, fekete aktatás-

ka, amelyben egy kilogramm (...) disznóhús (...) leledzik egyel őre láthatatla-
nul, s mindez — szintén láthatatlanul — újságpapírba csomagolva. 

Milyen gondolatokra késztette a félelem? 
Gondolataiban felötlött nemcsak a mimikri, hanem a teljes azonosulás 

lehetősége is: ha szemüvegében kicserélné a lencsét, kutyává változhatna." 
Majd végül: „Vereségének tudatában térdre rogyott. Arcát megcsapta a 

kutyaszag, a kutyák lehelete, mintha nyers húst érzett volna a szájában." 
Majd legvégül az emblematikus keretet megadó jelenet: 
„Hogyan látta önmagát (bizonyos adag képletességet beleértve)? 
Kezével megrahadja a saját máját, s a sasok (értsd: kutyák) széttépik, 

kitépi vesepárját, a kutyák behabzsolják, apró falatokat harap le a szívéb ől, 
messze elköpi magától, s az ő  apai szíve kiéhezett kutyák martaléka lesz." 

Sokat töprengtem ezen a jeleneten. Egy ideig A halál kutyái címen foglal-
tam össze rá vonatkozó képzeteimet, a népi mondás analógiájára, mely a 
gyógyíthatatlan köhögőre mondja: ugat belőle a halál kutyája. Csak mostaná-
ban jöttem rá, hogy itt nem önmagában kap hangsúlyt az E. S. életére tör ő  
kutyafalka. Itt nem azon van a hangsúly, hogy szimbolikusan E. S. önnön 
testrészeit, utolsónak hagyva a szívét, falatja fel a kutyákkal. Nem az őt szét-
marcangoló kutyák kegyetlen hecce, emberfaló rituáléjaként lehet legtávo-
labbra utalóan értelmezni e jelenetet. Mert nem állatheccről van itt szó a 
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fogalomnak abban a jelentésében, ahogy Balassa Péter foglalkozik Mészöly 
Miklós Film című  regényében e jelenséggel, tehát hogy az állat-motívum az 
enibeT.$llathoz hasonlításaként funkcionálna. A hasonlítás itt metaforaként 
működik. Nem úgy, hogy az állat és ember helyet cserél a heccben, hanem 
hogy a kettő  összemosódik. Annak analógiájára, hogy E. S. tudatában nem a 
luciditás és a téboly cserél helyet, hanem a kett ő  elválaszthatatlan eggyé 
olvad össze valamiféle révületben. Az állathecc csak távolról kísért ebben a 
regényrészletben, abban a vonatkozásban, ahogy ugyancsak Balassa Péter 
fogalmaz erről: „Passió = szenvedés és szenvedély egyszerre, továbbá létezik 
profánabb jelentése is: a passzió, mely összeköti a heccel, a passió jelentése 
az ECCE HOMO kijelent ő  felkiáltáshoz kötött; a passiótörténet eredetileg 
szintén egyetlen, hatalmas antropológiai állathecc, melynek szerepl ője meg-
halad minket." 

Olyan antropológiai állatheccet ír le a Fövényóra fenti jelenete, melyet 
csak úgy lehet tudomásul venni, ha átlépünk a luciditás és a téboly választó-
vonalán. Valamiféle révületben tehát, melyet nem csak irodalmi m űvek befo-
gadásakor élünk át, hanem elvadult valóságunk mindennapi történéseinek 
tudomásulvételekor is. 

Lehetséges tehát úgy fogalmaznunk, hogy Danilo Kiš m űveinek mai olva-
sata arra a szellemi-lelki nyitottságra edz, hogy legyen bátorságunk észreven-
ni és átlátni mindazt, ami a közvetlen közelünkben játszódik le, az antropoló-
giai állatheccek mindenkori kegyetlenségével. 

Dudás Károllyal doroszlói otthonában (1994) 
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BENCE ERIKA 

N 
AZ ELSZEGŐDÉS JEGYÉBEN 
TÍZ_ ÉVE HUNYT EL UTASI MÁRIA 

Most, amikor (a tíz éve halott) Utasi Mária versvilágát idézzük meg, mintegy 
emlékezésképpen, ezt új anyagot elénk táró, mégis összegez ő  érvényű  posz-
tumusz verseskötetének fényében, s a halála óta eltelt egy évtized távlatából 
tehetjük. Élményvilágának kibontakozási íve, a lezáró, utolsó, Vízmosta jel 
című  verseskötete mellett még kett őt jelent: az 1970-ben kiadott Hajnali 
ravatalt és az 1979-ben napvilágot látott Égő  ezüstben címűt. 

Első  versemet 
egy nyeszlett birkabőrön írtam, 
még valamikor 1962-ben. 
Fejemre hamut szórtam, 
mint Jób, a gyászoló, és 
rekedten sírtam; 
jól emlékszem, 
megrepedt akkor valami 
mélyen bennem, 
s az a repedés 
fut-fut a világon át, 

— olvashatjuk a Hajnali ravatalban első , Az elszeg ődés jegyében cím ű  hitval-
ló értékű  versében a világra költőként való ráeszmélés pilanatáról, amit a 
képi kifejezést keres ő  élmény versdokumentuma, ennek ellentmondásos fe-
szültségbe, majd végső  letisztultságba formálása követ. Ez a sokéves folyamat 
merő  küzdelem és kísérlet a tökéletes forma és teljességében kifejezhetetlen 
élmény megtalálása, eggyéforrasztása érdekében. Utasi Mária versvilága 
mind a forma, mind a képi kifejezőerő  és költői nyelv szempontjából a sokat-
mondó egyszerűsödés, az utalás, az elhallgatás, a redukció költ ői teljessége 
felé tart. Első  verseskönyvének megzabolázhatatlan formája, az ének, díszes-
díszített nyelve és „érzelmessége", amellyel a világot plasztikus színeiben 
mutatja meg (miként a vajdasági magyar irodalomtörténetben olvashatjuk), a 
második könyv (az Égő  ezüstben) ellentmondásos tarkaságába megy át. A 
játékdal könnyedsége, a balladai titok komolysága, a nagy és megválasztha-
tatlan kérdésekbe merítkező  gondolati vers súlyossága váltakozik egymással. 
A személyes, magánéleti, érzelmi vonatkozásokat (a „szerelemt ől véres" élet, 
a „szamártövissel glóriás", „sebzett emberség" élményét) személytelen, álta-
lános emberi kérdéseket ötvöző  költemények váltják fel. 

a világ nem változik értem 
én sem leszek a kedvére 
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törvény aki bírja marja 
elválik-majd melyikünk az erős 

— vallja Választás című  versében. Emellett a képi telítettség (mint a Front-
áttörés vagy az Égő  ezüstben című  címadó költemény) és dísztelenség, a pusz-
ta szó és a látomás, a népköltészet és a filozófia vetekszik egymással m űvei-
ben. Az út mindkét irányban járható, hisz a kötet invokatív kezd ő  verse és a 
hagyatkozó kötetzáró költemény közötti versciklusok a személyes szférából a 
lét dilemmáinak területére vezetnek, hogy ismét az egyénibe térjen vissza a 
költői ihlet, a képzelet. 

Az Utasi Csaba válogatta posztumusz kötet a költ ői élményvilág s életér-
zés végső  letisztultságának, kiteljesedésének könyve. A létverseké, amelyek 
az elégia s az epigramma feszes formájába olvadnak, a töredék lebontottsá-
gában hirdetik a kifejezhetetlent arról, hogy jelen kell lenni az „aki bírja 
marja" világban, választani a „világba taszítva" a mi kis véges terünkben, a 
kozmos nagyságában, a fizikai pusztulás és a költ ő i-művészi örökérvényűség 
kettősségében, ahol élni kell, játszani, kudarcot lelni, újrakezdeni és meghal-
ni. 

Szenteleky Kornél sziváci sírjánál Dér Zoltánnal és Vickó Árpáddal 
(1988. december 3.) 
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EGY BOLDOG EMBER 

(DR. HOCK RUDOLF — ZOMBOR, 
1905. JÚNIUS 14. — SZABADKA, 
1995. JANUÁR 13.) 

Halála előtt körülbelül egy hónappal adta 
utolsó interjúját a sajtónak; hosszú, vi-
szontagságos, de termékeny életér ől be-
szélt, Parkinson-kórja, helyhez kötöttsége 
ellenére is tele életkedvvel, sziporkázó de-
rűvel. Kilencvenévesen is romlatlan, lobo-
gó lelkű  kamaszgyerekként bizonygatta, 
ha nem is a szó szoros értelmében, de minden idegszálával, hogy az élet 
mégiscsak szép, hogy élni érdemes, s az élet célja az alkotás maga. Ízlésesen 
berendezett kis szobájában a szabadkai Gerontológiai Központban bekap-
csolva a televízió, szólt a rádió — mert a világ dolgai továbbra is szenvedélye-
sen érdekelték —, ő  maga pedig körülbástyázva dédelgetett zseniális találmá-
nyának, egy benzintakarékos gépkocsimotornak a dokumentumaival. „Ilyet 
csak egy jogász találhatott ki — mondta neki a m űszaki kar nagy tudású 
professzora —, aki nincs megterhelve el őítéletekkel." 

S a vajdasági magyarság kiváló jogtudósa a legbüszkébb erre a motorra 
volt. Vagyis hát mindig az érdekelte legjobban, amit éppen csinált. Teljes 
odaadással, teljes beleéléssel, a legmélyebb elkötelezettséggel. 

Így hitt ő  teljes lényével annak idején a kommunizmus eszméjében is, a 
kereszténység legszebb erényeit vélve felfedezni benne, s járta meg érte Mit-
rovicát, hogy aztán 1945 után is mindig oda irányítsák Jolly Jokerként, ahol a 
semmiből kellett teremteni valamit. A többi között ő  volt a Vajdaság első  
belügyminiszter-helyettese, a 7 Nap els ő  főszerkesztője, a Szabadkai Nép-
színház háború utáni igazgatója, nevéhez f űződik az újvidéki Jogtudományi 
Karon a magyar nyelvű  lektorátus megteremtése, közben — a maga logikájá-
hoz ragaszkodó ember lévén — Goli otokot is „megismerhette" persze, majd 
kávéházi zenészként, lámpabozsúr-készít őként és ki tudja még mi minden-
ként kereste meg a kenyeret családja számára, mígnem nyilvánvaló erényei, 
tudása, tehetsége révén újra munkát kapott a szakmájában, az újvidéki Köz-
igazgatási Intézetben, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott, nagy hozzáértés-
sel lektorálva közben a Hivatalos Lapot s öt éven át gy űjtögetve a Vajdaságra 
vonatkozó magyar, illetve jugoszláv kisebbségi törvényeket. Ű  volt tájunk 
magyar jogi szaknyelvének a legjobb ismerője, s éveken át tevékeny munka-
társa a sajtó nyelvművelő  rovatainak. 

Elment egy igaz és boldog ember, mindannyiunk Muxi bácsija. Aki nem-
csak hogy sokat adott, de példát is mutatott valamennyiünknek. 

Nem feledjük el. 
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EGY TUDÓS KUTATÓ HALÁLÁRA 
(D EZ. STURC BÉLA 1914-1994) 

1914. szeptember 11-én született Kupuszinán. Gyermekkora nem volt felh őt-
len, az apai szigort édesanyja szeretete és a vörösmarti nagyszül ők kárpótol-
ták. Vörösmarton szerette meg a természetet: a Duna-partot, az erd őt, a 
rétet, a löszpart rejtelmes világát. Zomborban érettségizett, majd a zágrábi 
egyetem bölcsészeti karán biogeográfia szakra iratkozott, amelyen 1937-ben 
diplomát is szerzett. Varaždinban tanított, majd Beranéba (Ivangrad - Crna 
Gora) nevezték ki. Ottlétét a háború szakította meg. Ezután rövid, de súlyos 
német fogság következett. Hazakerülve 1941 szeptemberét ől a zombori gim-
náziumban kapott állást. A háború után el őbb Szivácon dolgozott, kés őbb a 
szabadkai Magyar Nyelvű  Vegyes Gimnázium megbízott igazgatójává nevez-
ték ki. Egészségi okokból 1949-ben megvált ett ől a tisztségétől és mint bioló-
gia szakos tanár működött tovább. 1952-ben áthelyezték a tanítóképz őbe, 
ahol 15 éven át oktatott. A biológia mellett a természetismeret módszertanát 
is előadta. „Munkám legfőbb céljának azt tartottam, hogy önálló gondolko-
dásra és cselekvésre neveljem növendékeimet" — nyilatkozta egy alkalommal 
az Újvidéki Rádiónak. 

A napi iskolai munka mellett könyveket írt, fordított, tudományos mun-
kát folytatott, ledoktorált. „1976-ban jelent ős fordulat következett be mun-
kámban, de életemben is: a reformmal kapcsolatos tantervi változások követ-
keztében feleslegessé váltam a tanítóképz őben, új iskolába helyeztek át, 
mégpedig iskolatörténetünk legszerencsétlenebb képz ődményébe, a kétéves 
általános középiskolába. Ezért, kétévi verg ődés után, 1978-ban, 38 évi szolgá-
lattal, szárnyaszegetten, id ő  elő tt nyugdíjba vonultam." Újjászületve, sok sza-
baci idejében tovább folytatta pedagógiai és tudományos munkáját. A Peda-
goška stvarnostban 1981 és 1988 közt 17 tanulmányt jelentetett meg. „Vajda-
ság különböző  természeti objektumait dolgoztam fel a biológiatanítás köve-
telményei alapján." 

Kutatásai során gazdag növénygy űjteményt állított össze, amelyet 1988-
ban a szabadkai múzeumnak ajándékozott. Az 594 fajt tartalmazó herbári-
umban megtalálhatók vidékünk ritka, védett vagy már eltűnt növényfajtái. 
Ugyancsak a múzeumnak adományozta azt a gy űjteményt, amely alapján 
doktori disszertációját írta. 

Utolsó nagy munkája, minden túlzás nélkül életműve, egy összefoglaló 
kép a Szabadka—horgosi homokpuszta növényföldrajzáról. 

Amíg tanított, társadalmi kötelezettségeket is vállalt. Tagja volt a tarto-
mányi oktatásügyi tanácsnak, a Tartományi Tankönyvkiadó szakbizottságá-
nak. Szerényen, csendesen dolgozott és alkotott a városnak, a városért, 
amelyben élt, és amely — a díj bevezetését követően — az elsők között részesí-
tette 1962-ben októberi elismerésben. A megokolás szerint az oktató-nevel ő  
munka módszereinek továbbfejlesztéséért, szakmai és tudományos munkái- 
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ért és a Szülőföldem élete című  tankönyvéért. A köztársasági elnök aranyko-
szorús munkaérdemrendjét is megkapta. 

Az 1994. november 25-én Szabadkán elhunyt dr. Sturc Béla tanár, bioló-
gus és tudós volt. Nemcsak diákjai képzésének szentelt figyelmet. Korán 
kezdte tudományos kutató- és ismeretterjeszt ő  tevékenységét. 1951 óta jelen-
tek meg írásai a Népoktatás, a Pedagoška stvarnost, a Školski život, a Nasta-
va i vaspitanje, az Oktatás és Nevelés, a Létünk, a Priroda és a Pécsi M űszaki 
Szemle hasábjain. Összesen 72 cikket, tanulmányt írt, ebb ől csak öt nem 
jelent meg nyomtatásban. Legtöbb (56) pedagógiai-módszertani tárgyú volt, 
tudományos kutatómunka kilenc, biológiai szakmunka pedig hét. Szülőföl-
den élete című  harmadik osztályos tankönyve, amelyet Györe Kornéllal 
együtt szerkesztett, 1962-ben jelent meg, majd átdolgozva 1974-ben. Ezekhez 
a tankönyvekhez 1973-ban munkafüzetet írt. Ódri Bálinttal biológiai olvasó-
könyvet adott ki 1962-ben. A felnőttek általános iskolájának harmadik évfo-
lyama számára kísérleti tankönyvet állított üssze. Több mint tíz könyvet for-
dított magyarra. 

Módszertani értekezéseiben több hasonló vonás is megfigyelhet ő : a ter-
mészetszeretet, nem annyira az érintetlen természet iránti aggodalom, mint a 
természetvédelmi lehetőségek felkutatása, a nevelési szándék, a biológia és 
az irodalom összefonódása. Jobbnál jobb irodalmi idézeteket sorakoztatott 
fel. Számtalan esetben sorolta fel a témához kapcsolódó szakirodalmat, s őt 
bibliográfiát is írt. 

A természetvédelmi és ökológiai témák mellett egyéb területeket is fel-
dolgozott: írt a gyerekek önálló munkájáról, a tabló (szemléltet ő  képsorok) 
alkalmazásáról, a természetvédelmi nevelőmunkáról, az állatkert és a múze-
um hasznosításáról. Legtöbb írását nemcsak a biológiatanárok, hanem az 
osztálytanítók is felhasználhatják az oktató-nevel ő  munkában (például par-
kok megtekintése, állatkerti séták, múzeumlátogatás során). 

Az alábbiakban röviden szólunk dr. Sturc Béla hitvallásáról, a természet-
védelemről és a nevelőmunkáról. 

„A természetvédelem akkor lesz igazán hatékony, ha az emberek vala-
mennyien, gyerekek és felnőttek, maguk is megbecsülik a természeti környe-
zetet, védik jellemző  társulásait, fajait. Az ilyen magatartás kialakítása nem 
megy végbe máról holnapra. Ez folyamatos felvilágosító nevel őmunkát igé-
nyel. Csak ennek folyamán alakul ki a természetet tudatosan védő  ember. 

A legjobb módszer ebben a munkában az iskoláskor kezdetét ől alkalma-
zott rendszeres természetjárás, érdekl ődést keltő  közvetlen megfigyelésekkel 
egybekapcsolva... A természeti környezetet igazán megismerni csak az erd őn, 
a réten, a vízen lehet... Természetjárásunk célja legyen a környez ő  természeti 
valóság feltárása és a tapasztalatok megbeszélése. A tanulók, élmények, meg-
figyelések alapján ismerjék meg a természeti objektumokat, hogy valameny-
nyien elmondhassák magukról: »...s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bo-
kor, nevét is, virágát is tudom.« A későbbiek folyamán pedig célunk, hogy 
tanulóink, tovább bővítve ismereteiket, a szabad természet megbecsülését 
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kiterjesszék az egész ország területére, s őt azon túl is. Ilyenkor a természetvéde-
lemre való nevelést azzal is el ősegítjük, ha alkalomadtán egy-egy költemény 
soraival rámutatunk a fák, a virágok, az állatok érdekességeire, szépségeire..." 

A közvélemény Sturc Bélát főleg tanárként ismerte, kevésbé tudós kuta-
tóként. Pedig fiatalkora óta foglalkozott az él ővilág, elsősorban a természetes 
növénytakaró kutatásával. Elévülhetetlen érdemei vannak a Vajdaság, Sze-
rémség és Baranya, de főleg Szabadka és környéke flórájának feltárásában. 
Növénytani témát dolgozott fel doktori disszertációjában is. 

1966 legszebb újévi ajándéka önmagának és családja számára az volt, 
hogy ledoktorált Amaranthus blitoides S Wats u panonskom podru čju naše 
zemlje — áll a cím a doktori értekezés fed őlapján. Amerikából az első  világhá-
ború után került vidékünkre ez a növény, hogy aztán Vajdaság-szerte és az 
országban elfoglaljon minden helyet a hajóállomások, téglagyárak, vasúti töl-
tések, gátak, építőhelyek területén, mindenhol, ahol mesterségesen talajvál-
tozást végeztek. Magyar népi neve több is van, legtalálóbb a fehér disznópa-
réj; dr. Sturc Béla százarcú jövevény növénynek nevezte. A növény kilenc 
alakját (forma, variáció) vizsgálta meg, és megállapította, hogy egy fajta, 
bárhova kerül is, megtartja és örökíti tulajdonságait. Ez a növény két disznó-
paréj keresztezéséb ől keletkezett hibrid, amely visszakeresztez ődött és mint 
ilyen, új növény jött létre. Tudományosan dr. Sturc Béla figyelte meg, kísérle-
tezett vele. „Beköltözése" vidékünkre több irányból történhetett. Mint vesze-
delmes gyógynövényt tartották számon, holott vizsgálatok során kiderült, 
hogy mindjobban takarmánynövénynek számít, mert a jószág szereti, noha 
még igen sok gondot okoz a földm űvelőknek a kapásnövények között. 

A Mit kell megtartanunk és megvédenünk Bácska északkeleti részének nö-
vénytakarójában? című , 1973-ban közölt írása úttörő  munka volt vidékünkön. 
Ebben ismertette el őször tudományos kutatásainak eredményeit. Már akkor 
felhívta a közvélemény figyelmét a természetvédelem fontosságára, arra, 
hogy egyes fajokat (életközösségeket) meg kell védeni, ha meg akarjuk men-
teni az utókor számára. Érdemes megemlíteni, hogy az els ő  természetvéde-
lemmel kapcsolatos módszertani írása Természetvédelem és szül őföld címmel 
már 1953-ban napvilágot látott. Abban az id őben országos viszonylatban is 
ritkaságszámban jelentek meg hasonló témájú munkák. 

Florisztikai ismereteit egy összefoglaló m űben, A Szabadka—horgosi ho-
mokpuszta természetes flóraképe és meg őrzésének kérdései című  munkájában, 
kézirat formájában hagyta ránk. Dr. Bózsa Pál szakvéleményéb ől idézünk: 
„... A Szabadka—horgosi homokpuszta flóránk egyik legjelent ősebb, legspeci-
fikusabb vidéke. Növényvilágának ismerete és meg őrzése nemcsak a szakem-
berek, hanem a nagyközönség feladata is. Bemutatása csakis olyan embert 
illet meg, aki bejárta a terület zegét-zugát, és hosszan tartó kutatásai folya-
mán felismerte és feltárta növénykincseit. Dr. Sturc Béla, a szerz ő, erre a 
leghivatottabb. Nagy szakmai tudásának, több évtizedes terepmunkájának 
koronája ez a mű . Tudományos elemzései, kritikus megjegyzései, komplex 
ökológiai meglátásai, a terület megvédésére és tervszer ű  alakítására vonatko- 
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zó javaslatai külön jelent őséggel gazdagítják munkáját... Kiemelném a kuta-
tott terület flórájának összehasonlítását is a Delibláti és a Nagyk őrösi ho-
mokpuszták flórájával. Ebből kitűnik, hogy a Szabadka—horgosi homokvidék 
középhelyet foglal el, azaz átmeneti jelleggel bír az említett területekhez 
viszonyítva. Ez a tény bizonyítja specifikusságát és sürgeti egészében való 
megvédésének szükségességét..." 

Vidékünkön ma már kisebb szigetek formájában akadunk rá a természe-
tes erdők, rétek maradványaira, melyek f őleg antropogén hatások alatt áll-
nak: új erdőket telepítettek, csatornázás, partszabályozás ment végbe, a ho-
mokon új gyümölcsösöket létesítettek, mez őgazdasági nagyüzemek alakul-
tak, ezzel párhuzamosan monokultúrák, nagyarányú kemizálás történt a me-
zőgazdaságban, megkezd ődött a kőolajkutak fúrása, a kőolaj kitermelése, új 
ipartelepek jöttek létre, új városrészek, víkendtelepek alakultak, kísérlet tör-
tént a tőzeg hasznosítására, sűrűsödött az úthálózat, fokozódott a levegő , a 
talaj és a víz szennyez ődése. Az autóskirándulások következtében fokozódott 
a taposás, a szemetelés a környez ő  erdőkben. A változásoknak ökológiai, 
biológiai, florisztikai, faunisztikai következményei lettek. Vajon megállítha-
tók-e ezek a negatív változások? — tette fel a kérdést a szerz ő . Mielőtt erre 
választ adna, ismerteti a homokpuszta legjelent ősebb természetes növénytár-
sulásait alkotó fajokat. Természetvédelmi szempontból — a helyi körülmé-
nyek figyelembevételével — a következőképpen csoportosította: 

csoport — rendkívül ritka fajok, esetleg környékünkr ől kiveszett fajok 
(20), mint például Ajuga laxmannii, Allium angulosum, Campanula patula, 
Dianthus diutinus, Orchis purpurea, Samolus valerandi, Scilla bifolia. 

csoport — igen ritka fajok, a kipusztulás közvetlen veszélye fenyegeti 
őket (48 faj, például Astragalus excapus, Bulbocodium versicolor, Dianthus 
superbus, Iris arenaria, Vinca herbacea). 

csoport — ritkulóban lévő  fajok, viszonylagosan már kevés van bel őlük, 
és csak meghatározott pontokon jelennek meg, változó egyedszámmal. Aktu-
álisan veszélyeztetett fajok (56 faj, például Alkanna tinctoria, Adonis verna- 
lis, Dianthus serotinus, Gypsophila arenaria, Iris fajok stb.). 

csoport — egyes növénytársulások jellegzetes elemei, de mivel term ő-
helyük folyamatosan besz űkül, egyedszámuk csökken őben van, tudniillik a 
társulás van veszélyben, melyre jellemz ők, így ma már ezek a fajok is potenci-
álisan veszélyeztetettek (178 faj, például Achillea asplenifolia, Allium sphae-
rocephalum, Centaurea arenaria, Crocus variegatus, Festuca fajok, Gagea 
punilla, Linum perenne, Minuartia glomerata, Stipa fajok, Tymus fajok stb.). 

A flóra fönntartása, kezelése, alakítása csak úgy érhet ő  el, ha megismer-
tük az eredeti növénytakarót, természetes társulásokat, fejl ődésük további 
Lehetséges irányát. Külön figyelmet kell fordítani azokra a term őhelyekre, 
melyek ritka fajokat, reliktumokat, endemikus és szubendemikus fajokat, al-
fajokat rejtenek magukban. A védelem megvalósítása terén két irányban le-
het tevékenykedni: a) a növényfajok védelme meghatározott területen, b) 
védett területen kívül es ő  érdekesebb fajok védelme. 
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Sturc Béla utolsó munkája valóban kézirat formájában, egy dolgozatfü-
zetben maradt ránk. Címe: A Szabadka—horgosi homokpuszta természetes fló-
rájának ökonornbotanikai értékei. Sajnos, gépelését már nem tudta befejezni. 
Az értekezés a gazdálkodás lehet őségeit taglalja egy természetvédelmi terü-
leten. Mivel környékünk növénytakarójának jelent ős része védett vagy véde-
lemre szorul, a szerző  szerint szükség van bizonyos alapvet ő  ismeretekre arra 
vontakozólag, mi az, amit felhasználhatunk anélkül, hogy megbolygatnánk a 
vidék eredeti, természetes flóraképét. 

„Természetvédelmi területen csak védelmi célú, szabályozott gazdálkodás 
kívánatos. Ennek formái a legeltetés, kaszálás (szénatermesztés), nádaratás, 
gyógynövénygyűjtés, esetleg -termesztés, méhészkedés (kedvez ő  méhlege-
lők), megfelelő  erdőkezelés, kímélő  fakitermelés, kímél ő  turizmus stb." A 
továbbiakban részletesen leírja az el őforduló takarmánynövényeket, az erd ő  
gazdasági jelentőségét, a mézelő  növényeket, gyógynövényeket, a szabadföldi 
dísznövényeket. A természetvédelem és a turizmus kapcsolatát, egymásra 
hatását is megtárgyalja: ki kell jelölni azokat a területeket, melyeknek él ővi-
lága legszebben megőrizte eredeti képét. Ezeken a területeken csak korláto-
zott látogatás lenne engedélyezett (például Szelevényi erd ő). A környék más 
területein a turisztikai jelleg dominálna, de itt is be kellene tartani a környe-
zet- és természetvédelem követelményeit. A táj természeti jellegének megis-
merésén kívül beletartozna ebbe a tevékenységbe a kulturális és néprajzi 
értékek, eszközök, hagyományok bemutatása, ismertetése, a szórakozási le-
hetőségek biztosítása stb. 

Mint ahogy pedagógiai-módszertani munkáiban, a tudományos munkák-
ban is jó pedagógusként elsősorban nevel. Így például a szabadföldi dísznö-
vényekkel kapcsolatban írja: „Legyen általános szabály, hogy csak azt szedjük 
csokorba, ami gyakori és tömegesen nő ... Ezek a növények díszei a tájnak és 
szépségük termőhelyükön mutatkozik meg teljes pompájában. Hagyjuk őket 
ott, ahol kihajtottak és ahol virágoznak!" 

Amikor felbecsülhetetlen természeti értékeink kerültek veszélybe, mindig 
hallatta szavát a sajtó útján vagy az éter hullámain keresztül. Hogy szavának 
súlya volt, bizonyítja az a tény is, hogy az épül ő  autópálya nyomtávát változ-
tatták meg a tervez ők Sturcz tanár úr kezdeményezésére a Szelevényi erd ő -
nek és környékének megvédése érdekében. 

Feladatunk és kötelezettségünk, hogy dr. Sturc Béla munkáját folytassuk 
olyan hozzáállással, elszántsággal és kitartással, ahogyan azt ő  tette. 

DR. CZÉKUS GÉZA 
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DR. STURC BÉLA MŰVEINEK JEGYZÉKE 

I. PEDAGÓGIASI-MÓDSZERTANI MUNKÁK 

1..4z új iskola. A szabadkai Állami Magyar Nyelvű  Vegyes Gimnázium Évkönyve 1945-46. 
,Szülőföldismeret a természetrajz tanításában. Népoktatás, 1951/8. 
Természetvédelem és szül őföldismeret. Népoktatás, 1953/1.752-762. 
Biološke ekskurzije u okolinu. Pedagoška stvarnost, 1957/10. 772-773. 
Samostalan rad učenika na upoznavanju živog sveta bliže okoline. Pedagoška stvarnost, 
1957/10. 521-526.  
Popularisanje materijalističkog pogleda na svet putem bioloških nau čnih grupa. Pedagoška 
stvarnost 1957/5.382-386. 
Ekskurzija grupa mlađih geografa i geobotaničara (Györe Kornéllal). Pegagoška stvarnost, 
] . 961/8.572-580. 

8..tedan primer rasporeda i obrade gradiva iz poznavanja prirode u IV razredu osnovne škole (Zol-
nai Alberttal). Pedagoška stvarnost, 1961/5. 311-323. 
Raspored i obrada elemenata biologije u nastavi poznavanja prirode u V razredu osnovne škole. 
Pedagoška stvarnost, 1961/9. 643-647. 
Koje mogu ćnosti pncža živi svet .našeg kraja za nastavu poznavanja prirode u II i III razredu os-
novne škole. Školski život, 1962/2. 27-35. 

11..Az élők világa. Biológiai olvasókönyv (Ódri Bálinttal). 1962. Minerva, Subotica. 
Hogyan használjuk fel az oktatásban „Az élők világa" című  biológiai olvasókönyvet? Školski 
ivot,1962/S. 48-51. 

Szülőföldem élete. Tankönyv az elemi iskola III. osztálya számára (Györe Kornéllal). Forum, 
:1 . 962. Novi Sad. 
Kako da koristimo muzej u nastavi biologije. Pedagoška stvarnost, 1963/4. 225-229. 
Egy tanulmányi séta az állatkertben. Školski život, 1963/2. 35-42. 
Tri varijacije na istu temu: upoznavanje ribljeg sveta naših voda. Biologija u školi, 1963/1-2. 35- 

46. 
Zoološki vrt u nastavi zoologije. Nastava i vaspitanje, 1963/7-8. 379 383. 

18..Nastavni izleti iz poznavanja prirode i biologije u osnovnoj školi. Školski život, 1964/2. 6-18. 
19.A táborozás lehetőségei a biológiai oktatásban. Izveštaj Učiteljske škole u Subotici 1969-70, 

11-13. 
20. Koncepcija udžbenika, radne sveske i priručnika za predmet poznavanje prirode i društva za III 

razred osnovne škole (Györe Kornéllal). Zbornik radova o udžbenicima, Beograd, 1970. 
21..Biológia a felnőttek általános iskolájának III. évfolyama számára. Kísérleti tankönyv. Tartomá- 

nyi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1972. 
Húszéves a biológiai szakkör. In. Sto godina obrazovanja učitelja u Subotici. 1972. 
Egy példa a szemléltető  képsorok (tabló) alkalmazására az életközösségek (biocönónisok) isko-

lai feldolgozásában. Oktatás és Nevelés, 1973/november. 
Szülőföldemen III. Munkafüzet (dr. Györe Kornéllal). Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, 
Újvidék, 1973. 

25.A kultúrakácos életközösségek iskolai feldolgozása. Oktatás és Nevelés, 1974/6.53-59. 
Szülőföldem élete. Átdolgozott tankönyv az elemi iskola III. osztálya számára (dr. Györe Kor-
néllal). Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974. 
Osnovni problemi nastave vezani za evoluciju živih bi ća. Savremeno obrazovanje, 1976/4. 

28.A Savremena biologija tíz éve. Oktatás és Nevelés, 1979/33.87-93. 
29. Terepi gyakorlat biológiából az egységes középiskola II. osztályában. Oktatás és Nevelés, 

1979/30.89-94. 
30.A biológiai szakkör és az élővilág megóvásának kérdései. Oktatás és Nevelés, 1980/35. 53-62. 
31. Tanulók önálló gyakorlatai biológiából a képzés és nevelés szolgálatában. Oktatás és Nevelés 

1981/39.69--81. 
32..Nastavne ekskurzije u zoološkom vrtu na Pali ću. Pedagoška stvarnost, 1981/5. 418-428. 

Tanulmányi séták a palicsi állatkertben. Oktatás és Nevelés, 1982/44. 75-88. 
Terepen tartott növény- és állatrendszertani gyakorlatok Oktatás és Nevelés, 1982/47.129-140. 
Parkovi kao nastavni objekti (Sturc Endrével). Pedagoška stvarnost, 1982/1. 16-29. 
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.Školska obrada vojvođanskih stepskih fragmenata sa naročitim osvrtom na zaštitu prirode. Pe- 
dagoška stvarnost, 1982/8. 677-685. 
Subotička peščara (nastavne ekskunije). Pedagoška stvarnost, 1983/4-5.  315-323. 
Tanulmányi séták parkjainkban. Oktatás és Nevelés, 1983/50. 7-94. 

.Korišćenje korovske i ruderalne vegetacije za školske terenske vežbe u čenika. Pedagoška stvar- 
nolst,1983/7. 

40..Fkosistem bare u školskoj obradi. Pedagoška stvarnost, 1983/10.  
Vojvo đanske slatine kao nastavni objekti. Pedagoška stvarnost, 1984/4.  
Lesne zaravni kao objekti za samostalan rad učenika u prirodi. Pedagoška stvarnost, 1984/7. 
Nastavno-biološke ekskunije. Pedagoška stvarnost, 1984/9.  
Nastava biologije u šumskim zajednicama Fruške gore. Pedagoška stvarnost, 1985/5.  
Ajánló bibliográfia. Oktatás és Nevelés, 1985/61. 
Samoniklo lekovito bilje kao objekat prakti čnog rada učenika. Pedagoška stvarnost, 1985/8.  
Travnjaci kao nastavni objekti. Pedagoška stvarnost, 1986/1.  
Praćenje promene u živom svetu zavi čaja u okviru fakultativne aktivnosti. Pedagoška stvarnost, 
1986/4. 
Természetvédelmi nevel őmunka környezetünk él ővilágának megismertetése révén. Oktatás és 
Nevelés, 1986/65. 
Časovi biologije u Deliblatskoj peščari. Pedagoška stvarnost, 1986/8.  
Újabb adalékok a természetvédelmi nevel őmunkához. Oktatás és Nevelés, 1987/69. 
Nastavne aktivnosti u rasadniku ukrasnih biljaka. Pedagoška stvarnost, 1987/2.  
Obrazopvni vaspitni rad na zaštiti prirode. Pedagoška stvarnost, 1987/4. 
Természetvédelmi jelleg ű  tanulmányúton Vajdaságban. Oktatás és Nevelés, 1987/77. 
Nemzeti parkjaink szerepe a természetvédelmi nevel őmunkában.  Kézirat, 1987. 
Uloga nacionalnih parkova u obrazovno-vaspitnom radu na zaštiti prirode. Pedagoška stvar- 
nost,1988/1. 

BIOLÓGIAI SZAKMUNKÁK 

1.A természetvédelem kérdései Vajdaságban. Létünk, 1972/2-3.123-135. 
2.A geobotanikai kutatások jelentős elméleti és gyakorlati szerepe. Magyar Szó, 1974. febr. 10. 
3. Az élővilág múltja és jelene Szabadka határában. Létünk évkönyve, 1985. 
4.,4ntropogén tényezők szerepe Vajdaság flórájának és vegetációjának változásaiban. Létünk, 

1987/2. 
5. Kitaibel Pál bácskai, szerémségi és bánáti növénytani megfigyelései a XIX század küszöbén. Lé-

tünk, 1989/2. 
6..4 flórakutatás kezdetei Szabadkán és környékén. Létünk, 1991/4-5. 
7. Studij uređenja i konzervacije područja Ludoškog jezera - botanička komponenta. Zavod za zaš-

titu prirode SRS. Kézirat, 1965. 

TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKÁK 

Amaranthus blitoides S Wats u panonskom podru čju naše zemlje. Doktori értekezés, 1965. 
,Šta treba da zadržimo i zaštitimo u biljnom krovu na teritonji opštine Subotica?. A Természet-
védelmi Intézet megbízásából. Kézirat, 1973. 
Mit kell megtartanunk és megvédenünk Bácska északkeleti részének növénytakarójában? Lé-
tünk, 1973/4. 
Egy összefoglaló m ű  a környezetvédelemr ől. Létünk, 1976/6. 
Zaštita delova prirode od posebnog značaja na području opštine Subotica i okoline. Priroda 
Vojvodine, 1978/4. Novi Sad. 
Florisztikai és geobotanikai adatok a baranyai löszhátság délkeleti peremvidékéről Pécsi Műsza-
ki Szemle, 1988/2. 
Vajdaság természeti értékei megóvásuk szemszögéb ől. Létünk, 1990/1. 

8.A Szabadka-horgosi homokpuszta természetes flóraképe és meg őrzésének kérdései. Kézirat, 
1994.. 

9.A Szabadka-horgosi homokpuszta természetes flórájának ökonombotanikai értékei. Kézirat, 
1994. 
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„KÉSZÜLJÜNK FEL EGY ÚJ VILÁGRA” 
CZINE MIHÁLY SZABADKAI BESZÉLGETÉSE CSOÓRI SÁNDORRAL. 

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én, ennek 
mélységes mélyéb ől buzognak fel az öntudatlan sikolyok, 
a versek. Itt megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok, itt 
a szavakról olyan régi emlékeim vannak, mint magukról 
a tárgyakról. Itt a fogalmak és azok jelei végzetesen, el-
választhatatlanul összeolvadnak" (Kosztolányi) 

1904. július 31-én Szabadkán, a régi városháza dísztermében, a Kosztolányi 
Dezső  Irodalmi Tábor megnyitó ünnepségén — miután az Életjel Csáth Géza 
Művészetbaráti Körének tagjai: Horváth Emma tanárn ő , valamint Kalmár 
Zsuzsanna, Lőrinc Zsuzsanna, Nagy Abonyi Valéria és Pajor Gizella el-
mondtak egy-egy Csoóri Sándor-verset a Breviárium című  kötetébő l — a ma-
gyarországi költővel, esszéíróval Czine Mihály, ugyancsak magyarországi 
egyetemi tanár, irodalomtörténész beszélgetett el. Az alábbiakban az ő  pár-
beszédük szövegét közöljük teljes egészében a jeles költ ő  és író születésének 
65. évfordulója alkalmából, és kívánunk neki további töretlen alkotókedvet. 

CZINE MIHÁLY: Szabadka adott egy él ő  színpadot, amelyik úgy tudom, 
35 esztendő  óta működik. Nem is tudok ilyenről a magyar nyelvterületen 
sehol sem, de meglehet, hogy más népek irodalmában sincsen hasonló jelen. 
Örvendetes és szép volt, amit tavaly ugyanitt hallhattam és hallhatott az 
egész ország, itt jugoszláviai részen és másutt is, a szabadkai, a vajdasági 
szereplők ahogy táncoltak, énekeltek, verset mondtak. Szóval csupa-csupa 
öröm, hogy ismét eljöhettünk, és az a legnagyobb kitüntetés, hogy ilyen me-
legben még nem mozdultak meg az emberek, még mindig várnak szép ver-
sekre, Csoóri Sándor szavaira. De el őször én hadd mondjak róla valamit, 
nem nagyon sokat természetesen, hiszen olyan sokat lehetne beszélni róla, 
amilyen két vastag kötete most megjelent, olyan terjedelemben. 

Az újabb magyar irodalomnak ő  a legjelentősebb vagy az egyik legjelentő-
sebb embere. 

A magyar irodalomnak és nemcsak a magyar irodalomnak, talán más 
irodalomnak is, kis népeknél gyakori formája, hogy írók mondják ki el őször 
az igazat, ők próbálják megkeresni, hogy mi az, ami a jövend őbe vezet. A 
magyar irodalomnak a 800 éves története ezt mutatja. Nem tévedésb ől 
mondtam 800 évet, bár az antológiákra azt szokták még írni, hogy Hét évszá-
zad költészete, de több mint 800 esztendeje született meg a Halotti Beszéd, és 
azt is hogyne tudnák az ittvalók, ők különösen tudják, hogy volt id őszak, 
amikor a Kárpát-medencének ezen a táján volt leghangosabb az ének, az 
első  magyar bibliafordítás is idevaló embereknek a m űve volt, egy Bálint és 
Tamás nevezetű  huszita testvérpapnak. (Testvérek csak a hitben voltak, ter- 
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mészetesen.) Néhány névre gondoljunk csak vissza: Balassi Bálintra, aki csa-
tamezőn halt meg, Zrínyi Miklósra, aki a legnagyobb barokk eposzt írta és 
hadvezér is volt, Csokonaira, a tündökletesen csúnya poétára, aki megleste a 
fürdőző  lányok titkait és versbe fogta a filózófiának a legnagyobb gondolatait 
— a felvilágosodás filozófiájának —, vagy Vörösmartyra, akinél csakugyan az 
egeket vívta a szenvedély, vagy Pet őfire, aki a jövendőnek az énekese volt, 
Adyra, József Attilára, Nagy Lászlóra..., hát ebben a szép nyolcszázados sor-
ban van jelen most Csoóri Sándor itt Szabadkán. Valóban, a megszólalásától 
kezdve az volt a feladata, hogy valami olyat fogalmazzon meg, amit más nem 
fogalmazott, azt lássa meg, amit más nem látott. Egészen fiatalon, már az 
1956 előtti esztendőkben, amikor még csak húszesztend ős volt, a pápai kollé-
gium diákjaként került az irodalomba. Egy olyan kollégiumnak a diákjaként, 
ezt hadd mondjam el, amelynek a történetében van az a nevezetes dolog is, 
hogy kiűzték őket Pápa városából, ház sem volt, ahova bemenjenek, csak egy 
eperfa volt és egy tanár, és azt mondotta a tanár, amíg egy diák van és egy 
tanár, addig van kollégium. 

Amíg egy polgármester van a világon, és diákok és tanárok vannak, addig 
vasi a művelődésnek lehetősége, mindig és újra. Hát ilyen gondolatokkal 
indult el Csoóri Sándor és mindjárt egy legnagyobbat fogalmazott meg, nem 
először természetesen, Isten őrizze, hogy azt legelőször fogalmazta volna 
meg, de a legnagyobbakkal egyenérték űen, hogy a magyarság a világban 
szétszóródottan él a sors következtében, de az országhatároktól függetlenül a 
szellem egységes lehet. Határokat rajzolt már a történelem által nem egyszer, 
nem is kétszer, de egy nép, amely a maga művelődéséhez való jogát őrzi, meg 
a történelmében otthon tudja magát, az minden id őben úgy nézhet körül, 
hogy biztosan érezheti a lába alatt a földet, és feje felett a csillagokat, hogy 
szépen és pontosan járnak. Hát ez a gondolata volt Csoóri Sándornak ebben 
a vonatkozásban talán a legnagyobb tette, ezt olyan id őben fogalmazta, ami-
kor arról csak Illyés Gyula szólt, csak Kodály Zoltán szólt, el őtte járó nemze-
dékek tagjai, s erre meg tudta mozdítani a szíveket, meg tudta mozdítani az 
embereket. Kis és nagy dolgokban egyaránt. Például abban is, hogy gyereke-
ink miért azokat a ronda dolgokat dudorásszák és járják az utcán, hát lehet 
táncházat is teremteni. Amikor arra gondolt, hogy a magyar irodalomnak az 
öröksége csodálatosan gazdag, hogy abban minden ág megvan, és az egész 
emberi művelődésnek a kincseit is bírja, úgy lenni magyar, hogy az modern is 
legyen, a népit egyeztetni az európaival. Vagy amikor arra gondolt, hogy 
mégiscsak lehet átjárókat találni, nemcsak a berlini falat lehetett leomlaszta-
ni, talán a .szívek között is meg lehet az elválasztóvonalakat lazítani. Ő  az az 
egyetlen ember talán Nagy László után — Nagy László sajnos már nem él —, 
aki a legkülönbözőbb táborok emberei között is biztosan van a maga helyén, - 
akivel mindenki szívesen leül egy asztalhoz. Nem kicsi dolog ez. Nemcsak 
Magyarországon, hanem ha Amerikában jár, ott is, ha Romániában jár, ott 
is, ha Szlovákiában, ott is, és gondolom, ha á Vajdaságban jár, itt is. 
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Még egyszer a summáját: ebben a nyolcszáz esztend ős sorban, a mi 
időnkben ő  jelenti a legteljesebben ezt az örökséget, ő  hozta tovább, költő-
ként is, prózaíróként is. Amit Illyés lírában, Németh László gondolatokban 
fogalmazott, annak a folytatását jelenti Csoóri Sándor. És ennek ellenére 
most mégsem a politikust kérdezném meg, hanem el őször azt, kedves Csoóri 
Sándor, hogy van-e még értelme verset írni. Bár ez rossz kérdés, de ha már 
ennyi ember összejött, akkor úgy látszik, hogy mégiscsak van értelme. Mégis: 
az indulásod szerint, és mind a mostani napig való tapasztalataid szerint a 
költészet, a vers megtartotta-e funkcióját, megtarthatja-e, vagy esetleg még 
többet, még nagyobb. feladatokra is vállalkozhat? 

CSOÓRI SÁNDOR: Kedves szabadkaiak, köszönöm, hogy eljöttek erre 
az estére, ebben a gyönyörű  nyárban, ebben a nagy melegben, amikor üdülni 
lenne jobb, nem pedig egy ilyen gyönyör ű  teremben, de levegőtlenül élni. Ezt 
keli valamiképpen ellensúlyozni, és én mindjárt az elején, a köszönet után 
bocsánatot is kérek a mikrofon és az el őadások hullámzó hangulata miatt. 
Mert az első  padban ülve úgy hallottuk, hogy a mikrofon nagyon torzít, és azt 
éreztük, hogy az emberi nyelv, a hang magától értet ődőbben hangzik, és a 
mai világban verset úgy is lehet mondani, hogy er őteljesebben, lehet úgy is, 
hogy szinte egy másik embernek mondom, és ez a kétféle m űfaj itt érződött, 
mind a kettő , és emiatt ez a hullámzás megjelent köztünk, de talán nem 
olyan nagy baj. Lehetséges, hogy ezt a termet annak idején nem arra építet-
ték, hogy olyan akusztikája legyen, amely a mikrofont is természetesen elvi-
seli, másra építették, lehetséges, hogy ennek a következ ő  időben nagyon 
szépen meg kell találni a módját, úgyhogy az a tanács, amit én adtam, hogy 
ne mikrofonba, hol jó volt, hol nem volt jó. De hát ilyen az ember, amikor 
töpreng és jót akar csinálni. 

A kérdésre válaszolva... A korszak egyik nagy kérdése, hogy mit tud az 
irodalom adni még, mit tud a költészet adni az embereknek. Vannak Euró-
pában olyan országok ma, nem is akármilyen nagy irodalommal, irodalmi 
múlttal rendelkez ő  országok, amelyekben nagyon komor, rosszkedv ű  viták 
folynak arról, hogy van-e még értelme az irodalomnak. Nincs-e vége, hiszen 
nem volt mindig irodalom, nem feltétlenül szükséges, hogy legyen. Ezeket a 
vitákat éppen most Franciaországban folytatják hevesen, mert azt mondják, 
hogy új eszközök állnak az emberiség rendelkezésére, televíziók, videók, má-
sok, és maga az ember más lénnyé vált, nem a nyelv, nem a szavak, hanem a 
látás megszállottja és a látás embere lett. Természetesen ezek a viták olya-
nok, mint néhány századon át a hitviták, amelyek nagyon keményen folytak, 
s valószínű, hogy hosszú ideig folyni is fognak még. Az én válaszom erre az, 
hogy azt, ami az ember legbelsejében, a személyiség legféltettebb rétegében 

- összegyűlik, azt igazában nem tudja közölni, közvetíteni más, csak az, ami 
művészet. Tehát a televízióból s másból is csak az, ami m űvészivé tud válni. 
De sokan abban bíznak, hogy talán a m űvészetre sincs olyan mértékben 
szüksége az embernek, hiszen olyan a világunk, hogy mindennap hírekkel 
élünk reggeltől estig, és erre van szükségünk stb. És ez bizonyos értelemben 
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annyi valósággal lát el bennünket, hogy nem jut időnk arra, hogy a magunk 
életét költészettel, mással még gazdagítsuk. Én ebben, ezekben az újságíz ű  
megfogalmazásokban természetesen nem hiszek. Az a tapasztalatom már 
elég régóta, hogy éppen a hírek, azok a hírek, amelyek naponta zuhognak 
ránk, azok takarják el leginkább a valóságot el őlünk. Mert a világ látszatát 
közvetítik. Minden nap azt, ami éppen az életb ől, a létezésből, az emberiség 
történelméből a felszínen megérződik, megnyilatkozik, de sosem mutatják 
meg a mélységét. És mire ítélnek bennünket? Arra, hogy másnapra felejtsük 
el. Azt hiszem, a századnak, az ezredvégnek az egyik legnagyobb vétke, b űne, 
magának a civilizációnak is, hogy mi felejtésre ítélt emberek is vagyunk. 
Felejtésre ítélt emberek, akik hogyha mindent megtartanának a lelkükben, a 
fejükben, akkor nyilvánvalóan élni sem tudnának, hiszen az a sok apokalipti-
kus szörnyűség, ami naponta megesik velünk, az a sok hazugság, rémség, 
hazudozás, a politikának, a különféle érdekcsoportoknak a háborúja (akár 
valóságos háborúja, akár szóbeli háborúja), az, hogyha nagyon odafigyelnénk 
és ha részesei akarnánk lenni, akkor már azt mondanám, hogy talán szitává is 
lőttek volna bennünket, nem tudom én, ma reggel, tegnapel őtt reggel, aze-

lőtt. 
Az igazi valóságot valójában csak a m űvészet tudja közvetíteni. Csak a 

művészet. Egy példát mondok: gondoljanak Dosztojevszkij könyvére, a Bűn 
és bűnhődésre. Ha egy hírben fogalmazná meg valaki ennek a könyvnek a 
tartalmát ;  akkor azt mondaná, hogy egy különös, furcsa fiatalember fejszével 
agyonvert egy öregasszonyt. Tettének oka ismeretlen. Körülbelül ez jelenne 
meg egy újsághírben. Ez lenne az igazság? Azt hiszem, hogy az igazság és a 
valóság maga a regény. Mert ebben fejez ődhetne ki mindaz a háttér, mindaz 
az összefüggő  gondolat- és érzelemsor, ami egy embert arra késztet, hogy 
fejszével indokolatlanul agyonverjen egy öregasszonyt. De még ha azt mon-
dom, maga a regény valósága se lenne igazi valóság, mert ha távolabbra 
nézek, akkor azt is hozzá kellene tennem, hogy a 19. század elejér ől, a nagy 
napóleoni idők kiteljesedésének idejéről van szó (ugye, nagyon sok hasonló 
fiatal van a francia, de a német irodalomban és másban is). Szóval a napóleo-
ni nagy tettek és vágyak és elképzelések ideje jött el, és mindenki szeretett 
volna valami nagyot csinálni. Gondoljanak Julien Sorelre, a Vörös és fekete 
szereplőjére, aki ezt a nagy napóleoni utat próbálja is utánozni. Sok mindent 
megcsinált, tudjuk, hogy mi lett a vége. Mire ez a nagy napóleoni gondolat 
elér Oroszországba, addigra már nincs tér az igazi cselekvésre. Nincs tér 
olyan cselekvésre, mint amilyenre még Julien Sorelnak volt tere és lehet ősé-
ge. Tehát ha nincs igazi tér a cselekvésre, torzcselekvés következik, olyan 
indokolatlan, amit a főszereplő  sem tud magának megmagyarázni. Így követ-
kezik be valamilyen tragédia és olyan rejtelem, amelyik a 19. század egyik 
különleges pillanatát hozza elénk. Tehát a valóság csak a m űvészetben feje-
ződik ki igazán. 

Mondok most egy másféle gondolatot. Huszadik század. Soha ennyi mű-
velt ember nem élt a földön, tanult ember, mint a 20. században. És még soha 
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ilyen kevés szellem sem volt, mint a 20. században. Micsoda ellentmondás ez! 
A logikus az lenne, hogy minél több értelmes ember él, annál több igazi 
megoldás szülessen. Annál kevesebb legyen a botrány. Nem ez történt, ha-
nem valami paradoxon. Minél több értelmes ember, annál kevesebb szellem. 
Ha ilyen világot élünk, meg kell ennek a világnak a titkait találnunk és olda-
nunk. És úgy látszik, hogy ezt az értelmes logiával, a rációval nem tudjuk 
tökéletesen megközelíteni, mert ha már meg tudtuk volna, akkor a sok 
értelmes ember megoldotta volna az egész emberiség helyzetét. Ez nem sike-
rült. 

Költészet, művészet mindig közelebb juttat bennünket magunkhoz és a 
másik emberhez. Azért, mert ma például, amikor mindenki beszél, és min-
denki egy kicsikét a közhelyeket mondja, az igazi költészetnek az lenne a 
föladata, hogy ki-ki a maga nevében beszéljen. Nagyon kevés ember mer a 
maga nevében nyíltan és drámaian, feszülten, őszintén beszélni. Nagyon ke-
vesen mernek és nagyon kevesen tudnak. 

Holnap József Attiláról kell a diákoknak el őadást tartanom, és valószín ű , 
hogy az egyik példám az lesz, hogy József Attila az a költ ő, éppen a 20. 
században, aki szinte az egész 20. századi költészetb ől egyedül merte olyan 
mértékben vállalni a saját sorsát, az én bels ő  világát, hogy minden versében 
ez a vallomás van. Gondoljanak csak arra, hogy kezd ődnek a József Attila 
versek vagy hogy folytatódnak. „A rakódópart alsó kövén ültem, s néztem, 
hogy úszik el a dinnyehéj". Vagy: „Az éjjel hazafelé mentem, éreztem, bár-
sony nesz inog", vagy „itt ülök csillámló sziklafalon", vagy „Talán elt űnök 
hirtelen. mint erdőben a vadnyom, elpazaroltam mindenem, mir ől számot 
kellene adnom"... De akárhol ütöm fel József Attilát, a személyességnek az a 
sugárzó ereje, amelyik nemcsak úgy beszél az énről, hogy én éppen ezt csiná-
lom, ezt érzem, ezt gondolom, hanem vele mozog az egész létezés, amit a 
személy él. Nem véletlenül József Attila szerencsétlen gyerekkora lesz a me-
taforája az egész 20. századi létezésnek. Azt mondja az egyik versében: „Le 
vagyok győzve, győzelem ha van, de nincs akinek megadjam magam". Nem 
ilyenek vagyunk mindnyájan a 20. században most? Le vagyunk győzve, de 
vajon győzelem-e az, ami fölöttünk van, s nincs, akinek megadjuk magunkat. 
Én azt gondolom, hogy ennél pontosabb megfogalmazást nemigen lehet a 20. 
századról mondani, mint éppen ez a költ ői mondat. 

Ezenkívül van a nyelv. Siflis Zoltán itt van, nagyon szeretném, ha minél 
több tudósítás jelennék meg a Duna Televízióban a Vajdaságról, de ennek 
kapcsán is azt mondom, hogy a Duna Televízió szeretné azt elérni, hogy egy 
másik típusú televíziótt teremtsünk, ne azt a nyugat-európai típusút, amelyik-
ben a műsorok szétszedik a személyiséget. Mert, ugye, az egyik pillanatban 
ezt közlik, azt közlik, amazt közlik, s már az ember nem tudja, hogy hova 
igazodjék, mire figyeljen, zuhognak rá az ilyen vagy amolyan szörny űségek. 
Én azt gondolom, hogy nekünk most egy olyan új világra — nagyon félve 
mondom ki a szavakat —, új világra kell gondolnunk, amelyikből még szinte 
semmi nem látszik. Semmi. Azt tudjuk, hogy valaminek vége van, vagy vége 
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kezd lenni, s tudjuk, hogy mi minden változott körülöttünk, hogy olyan várat-
lanul történtek dolgok az elmúlt öt, hat, nyolc, tíz esztend őben, amire senki 
nem. számított. En azt gondolom, ha nem készülünk fel magunkban egy új 
világra, akkor ez az új világ nem is jön el, csak kiszolgáltatottjai leszünk 
minden pillanatban a történelemnek. Kiszolgáltatottjai, túszai, áldozatai, ezt 
itt mondom, éppen egy ilyen világban, ahol ez sajnos nagyon is átélhet ő  
esemény, valóság. 

Délután Dévavárinál beszélgettünk, és egy különös fordulattal újra el ő -
jött az a gondolat, hogy mit is kellene nekünk most nagyon határozottan 
kifejeznünk, egyre többször mondanunk egymásnak, és érlelni a részleteit is 
a gondolatnak. Ez pedig az, hogy a nagy változások idején, itt a szomszédos 
országokkal sok minden megtörtént. Önálló lett Horvátország, önálló lett 
Szlovénia, önálló lett Ukrajna, Macedónia, Szlovákia. Ha a határokon túl él ő  
magyarsággal hasonló értékű  változás történt volna, mint ezekkel az orszá-
gokkal, mi lett volna. Az lett volna, ha az autonómiához eljutnak valamilyen 
formában, mert ha autonómok lettek a szlovákok, autonómok a horvátok, és 
így tovább, akiket elmondtam, nyilvánvaló, hogy ugyanannak a történelem-
nek — az I. világháború utáni történelemnek a következményeként —, ugyanaz 
kellett volna, hogy megtörténjék a magyarság kisebbségben él ő  rétegével is. 
És itt óriási, nagy különbségek vannak. Ezt nekünk ki kell lélekben munkál-
nunk, ezt nekünk kultúrával kell els ősorban előkészítenünk. 

Ahhoz, hogy igazi nagy m űvészei legyenek egy népnek, egy nemzetnek, 
neon feltétlenül kell kétszázmillió ember. Bartók Béla a tíz-tizenegynéhány 
milliónak volt a nagy zeneszerz ője, vagy József Attila, de olyan kultúrát tud-
tak teremteni, amelyben egy nemzet legjobb képességei fejez ődtek ki. Az 
elkövetkezendő  időben tehát én azt gondolom, nagyon-nagyon törekednünk 
kell arra, hogy a szellemi életünket hozzuk minél el őbb rendbe. Emlékezze-
nek csak: a két világháború között Németh Lászlónak volt egy gyönyör ű  
mondata: „A kisebbség joga az élethez az, ha elit tud lenni." Emlékezzenek 
egy másik mondatra, amit a kényszer űség íratott Sütő  Andrással: „A fű  lehaj-
lik a szélben, hogy megmaradjon." Gyönyörű  mondat ez is, úgy hangzik, mint 
egy megíratlan himnusz valamelyik sora, de lehetséges, hogy ez a túléléshez 
segített egy ideig, de vissza kell fordulnunk ahhoz a Németh László-i gondo-
lathoz, hogy „A kisebbséb joga az élethez az, ha elit tud lenni." És ehhez 
nem ellenségeskedés kell, ehhez csak tudás kell. Ehhez nem is kell arra 
figyelni, hogy én most ezzel vagy azzal tusakodom, hanem hogy befele hódí-
tok. Nem kifele, befele. A befele való hódítás nyilvánvalóan új értékeket 
teremt, s az új értékek el őbb-utóbb új helyzeteket teremthetnek az egyén 
szá mára, aztán a kisebbségek számára is. 

Ilyen szempontból a költészetet az egyik legfontosabb m űfajnak tekintem. 
Miért? Éppen Kosztolányiról beszéltél. Kosztolányi Halotti beszédében van 
egy olyan rész, hogy mindenki külön személyiség, mindenki egyedüli példány. 
Valóban, hogyha itten körülnézünk, ahány ember, annyi arc, annyi személyi-
ség, annyi élet, annyi sors, annyi különlegesség, annyi kedvesség, harag, báj, 
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szomorúság, kegyetlenség és öröm stb. És ezt vajon milyen műfaj tudja a 
legjobban kifejezni? Nem az, amelyik úgy írja s kezdi a verset, hogy „A 
rakodópart alsó kövén ültem"? Tehát nem a személyiséget legjobban kifeje-
ző  költészet? Éppen egy olyan világban, amikor minden arra törekszik, hogy 
a személyiség szűnjék meg. Erre törekedett a politika, erre törekszik a civili-
záció, erre törekszik az a káosz, ami eluralkodott a 20. században, tehát a 
különféle diktatúrák egymásra épülve azt akarják, hogy az egyén ne bonta-
kozzék igazán ki, az egyénnek tömeggondolatai legyenek, és így tovább. 

CZINE MIHÁLY: Nyilvánvaló, hogy a te hited rendíthetetlen a költészet 
nagyságában és erejében, nagyon sok más példát is hoztál a szomszédos 
országok irodalmából. Most ha ez igaz, mert igaz, hogy sokágú síp a magyar 
irodalom, nem is ötágú — nagyon szép volt voltaképp Illyésnél —, tehát nem-
csak Magyarországon, nemcsak a Vajdaságban, nemcsak Romániában, nem-
csak Szlovákiában, nemcsak Kárpátalján van, nemcsak Ausztriában, hanem 
még-még nagyon sok helyen, hogy lehetséges ezeknek az összehangolása? 
Van-e erre remény? Ez volna az egyik kérdésem, a másik ezen belül, hogy 
mit kaptunk, vagy te a nagyobb áttekintéseddel mit kaptál mondjuk a vajda-
sági magyar irodalomtól? Hogy ennek az útja hogyan alakult, és ma milyen 
lehetőségeket rejt magában? 

CSOÓRI SÁNDOR: Az összehangolás, azt hiszem, az a legnagyobb föl-
adat. Én a Világszövetség élén állva látom, hogy a sokféle töredék magyarság 
sokféle gondot is jelent. S azon belül ismétl ődik az osztódás kényszere. Hogy 
ez miért van így, azt hiszem, nem is nagyon kellene részleteznem, vagy ha 
igen, akkor két-három mondat erejéig. Az egyik magától értet ődő . Nézzük 
nagy távlatban a történelmet. A magyar történelem valójában két szakaszra 
oszlik. Az első  szakasz Gézától, Istvántól Mátyásig nagyon sikeres. Volt 
egy tatárjárás, jól megrázta a nemzetet, de utána teljesen kibomlik, kitelje-
sedik, és egy sikeres nemzet kultúrájával együtt megjelenik itt a Kárpát-me-
dencében, és hát nem akármilyen teljesítményt mutat. Mohács után a siker-
telen korszak jön el, három részre szakad az ország, s mindegyik résznek más 
az érdeke, más a Habsburgokkal együtt tartó magyar királyságé, más Erdély-
nek, amely a törökkel tart, és más a helyzete a hódoltságban él ő  magyarság-
nak. Mondjuk a hódoltságban él ő  magyarságnak egy különös szerencséje van 
a nagy szerencsétlenség mellett, s ezt érdemes elmondani, hogy onnét elme-
nekülnek a földesurak, elmenekülnek bizonyos értelemben még az egyházi 
emberek is, és kialakulnak az önkormányzatok. Külön városok alakulnak: 
Kecskemét, Csongrád, Makó, Nagykőrös és így tovább, de még ez a város is, 
és ezekben az önkormányzati városokban a polgárság demokratizálódik na-
gyon különös módon és erő teljesen. Attól, hogy magukra maradtak, és az 
önkormányzatuk volt az egyetlen lehet őségük a túlélésre, ez óriási segítség 
volt. 

De visszatérek — nemcsak három részre szakadt akkor az ország és nem-
csak ezek az ellentétek bontakoztak ki, hanem akkor jöttek a vallások, a 
katolikus vallás, a protestantizmus. Magyarországon vagy a magyarok között 
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négy vallás született. Most ez még tovább osztotta a magyarságot: katoliku-
sok, reformátusok, evangélikusok és unitáriusok. A három, megosztott orszá-
god túl ez is, hát ember legyen a talpán, aki ezeket a külön érdekeket össze-
hangolja egymás között is, hiszen, mondjuk, ha a hódoltság területére betör-
tek Erdélyből a magyarok, hát a magyaroktól vitték el azt, amit elvittek. De 
hogyha ugyancsak betörtek a magyar királyság részér ől a hódoltság területé-
re, ugyancsak magyarok vitték el részben a magyaroktól.. Ez bizony nem 
okozott olyan nagy testvériséget egymás között. Tehát minden megosztottsá-
gunk mögött valóban a történelem kényszerei és botrányai állnak, mint aho-
gyan a mostaniak mögött is. Ha sikeres lenne egy nemzet, akkor nem osztód-
na meg ilyen mértékben, mint ahogyan mostan megosztódik. Gondoljanak 
egy sikeres futballmérk őzésre, abban a pillanatban, hogyha győz a magyar 
csapat, akkor mindenki örül... De így van ez a franciákkal, a szerbekkel, így 
van ez mindenkivel. A siker ilyen értelemben össze tud kovácsolni nemzete-
ket, nemzetrészeket. Jó lenne sikeresnek lennünk. 

Tehát bizonyos értelemben visszakanyarodom oda, hogy a legnagyobb 
kitörési lehetősége egy kisebbségnek is, ha elkezdi lassan, szinte újraépíteni a 
maga művelődését. Nagyon fájdalmasan mondom ki, mer ez a legfontosabb, 
a legnehezebb, mert ezer akadálya van, tudom, s mindenkinek ezt kellene 
segítenie, mert ha az embernek egy jó gondolata van, és azt érvényesíteni 
tudja, óriási erő . Nem véletlenül valamikor azt mondták, a tudás hatalom. 
Ezt komolyan kellene venni. Nincs más hatalom ilyen szorított helyzetben, 
csak az, ha az ember valamit különbül tud és másképpen tud. Ez az egyik. A 
másik: a vajdasági irodalom. 

CZINE MIHÁLY: De hát a többi is, a romániai, a szlovákiai mit adott, 
mit jelentett a magyar tudat egészének a szempontjából? 

CSOÓRI SÁNDOR: Vannak jó és rossz hagyományok nálunk is. Külön-
leges helyzete volt Erdélynek mindig a magyar történelem szempontjából. 
Éppen Mohácstól kezdve Erdély meghatározó sorsú országrész volt. Ugye, 
Pázmány Péter, aki nagy ellenfele Bethlen Gábornak, ő  írja, visszaszorítva 
minden ellenkezését, hogy „Nagyon kérlek, ne vész össze a törökkel", mond-
ja a katolikus bíboros, akinek gyűlölnie kellene a mohamedánokat, azt 
mondja, ne vessz össze a törökkel, mert ha összeveszel vele, Erdély elvész, s 
ha Erdély elvész, elvész Magyarország. Mondja a Habsburgok árnyékában 
álló főúr. Ettől a pillanattól kezdve valóban mindig van — volt valamilyen 
romantikus viszony Erdély és Magyarország között, s ez az I. világháború 
utántól kezdve a legutolsó id őkig egyértelmű  volt. Oda-vissza érződött ez a 
történelmileg kialakult viszony. Gyöngébb volt már a Felvidékkel és a leg-
gyöngébb talán itt, a vajdaságiakkal az utóbbi id őben, az utolsó harminc-
negyven évben. Ezt nagyon sajnálom. A magam példáján is mérhetem. Én 
65-ben jártam el őször itt is, Újvidéken, és másutt is és teljes tudathasadásos 
lélekkel jöttem ide. Tudathasadásos lélekkel, mert voltak itt költ ők, írók, 
értelmiségiek, fest ők, akik ahhoz a vonulathoz tartoztak, amelyet én, ha úgy 
tetszik, Adytól József Attilán, Illyésen, Németh Lászlón át, Nagy Lászlón át 
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ahhoz a nemzetinek nevezett vonulathoz éreztem közelállónak, s őt abba tar-
tozónak, és nekem velük kellett volna elsősorban találkoznom. Belülről ezt 
diktálta, ezt súgta valami. Igen ám, de én is meghasonulásos helyzetben él-
tem Magyarországon, az úgynevezett szocialista irodalom terrorja, szürkesé-
ge és nyomorító korszakai után nagyon vágytam arra, hogy valami korsze-
rűbb, modernebb és abból a — hogy mondjam — magyarországi ketrecb ől 
kitörő  irodalom közelébe, művészet közelébe jussak. És ezt az izgalmat, a 
kalandnak és az érdeklődésnek ezt a különös izgató szerét én nem azoknál a 
barátaimnál, Fehér Ferencnél, másoknál, nem őnáluk találtam meg, hanem a 
fiataloknál, a Domonkos Pistánál, Tolnai Ottóéknál és a többieknél. És én 
éreztem, hogy jó lenne a kett őt valamilyen módon összegyúrni, jó lenne az .  
egyiknek azt mondani, hogy ne legyetek olyan távoliak attól a közösségt ől, 
amelyikhez tartoztok, a másiknak pedig, ne legyetek annyira bezárkózóak a 
saját irodalmatokba, saját elképzeléstekbe, hanem legyetek egy kicsikét nyi-
tottabbak Európa és a világ felé. Ez volt az én viszonyom irodalmilag hosszú 
ideig a vajdasági magyarokkal. Természetesen a politika új helyzetet terem-
tett. Én most majdnem ki merem jelenteni, hogy a legnehezebb helyzetben 
önöket érzem. Szóval nehezebb helyzetben, mint a szlovákiai magyarság, 
nehezebb helyzetben, mint az erdélyi, és ezt alaposan át kellene gondolni az 
irodalmárokkal is, a politikusokkal is. 

CZINE MIHÁLY: Igen, de azért Szabadkának adjunk egy hangosabb 
elégtételt, hogy mindaz, ami az itteni irodalomban volt, a jugoszláviai magyar 
irodalomban — a régi fogalmat hadd mondjam — az csakugyan egy hármas 
keresztút, ahogy Bori Imre fogalmazta, elképzelése volt: a világirodalom, a 
délszláv irodalom és a magyar irodalom, ezt a hármas meghatározottságot 
vallották, ebben a sorrendben is. A szabadkaiak nagy érdeme, hogy elindítot-
ták az Üzenetet, amelyben ennek a tájnak, a saját hagyománynak a meghatá-
rozó szerepe érvényesül. És Szabadkának még abban is érdeme van, hogy 
amikor a modern kísérleték Csépe Imrét például teljesen kiiktatták a könyv-
kiadásból, akkor Szabadka fölfigyelt rá. Nem tudom, hogy kiké az érdem, 
bizonyára itt vannak a jelenlévők között többen is. Vagy éppen az említett 
Fehér Ferenc, aki modern is tudott lenni, de ezt a hagyományt is egyértelm ű-
en vállalta. 

CSOÓRI SÁNDOR: Akkor hadd tegyem hozzá, hogy ez csakugyan mind 
igaz, és ezt nem szabadna csak itt Szabadkán hagyni, hanem ki kellene tekin-
tenünk a 20. század irodalmára, s akkor azt kellene mondanunk, az az avant-
gárd irodalom, amelyik itt is a modern irodalom nevében született meg és 
élt sokáig, mára szinte az egész világon kimerítette er ő tartalékait. Nem tölt ő-
dik fel igazi teremtő  erővel, legfeljebb nyelvi erővel — az is nagyon fontos. De 
volt idő, amikor szükség volt arra, hogy támadjon minden szürkeséget, tá-
ma djon minden nehézkességet, vasporosságot, unalmast, azt, amiben nincs 
már igazi izgalom. Támadta is. Most elérkežett abba az állapotba, hogy már 
benne sincs igazi izgalom, nyilvánvalóan ez is jelzi azt, hogy új szellemi forrá-
sokat kell föltárni. A tagadásban, egész Európát tekintve, már nincs teremt ő  
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erő . Akárhova nézünk. Gondoljanak csak a századelő  nagy francia festésze-
tére. Micsoda virágzás volt, micsoda életer ő ! És hogyha az ember elmegy ma 
akármelyik európai főváros múzeumába, nagyon gazdag múzeumokba, szo-
morúan farol ki, mert nincs igazi festészet. Sokkal több manifesztum van, 
sokkal több elképzelés van, de igazi teremtett mű  nincs. 

CZINE MIHÁLY: De azért a reményünk meglehet, hogy ebb ől a zűrza-
varból is valami egyszer kialakul, nem? 

CSOÓRI SÁNDOR: Én most az absztrakt jellegű  irodalomról, festészet-
ről beszéltem. Nyilvánvalóan szükség volt arra. Például csak egy esetet emlí-
tek: Picassót állandóan vádolni szokták, hogy micsoda nyakatekert dolgokat 
fest, szemet ide a hóna alá, és így tovább, ezt szokták úgy közhelyszer űen 
mondani. Ha most valaki komolyan belegondol, akkor azt mondja, hogy Pi-
cassónak volt igaza. Az az emberi test, amelyik teljes egészében próbálta 
volna képviselni az emberi gondolatot, nem volt rá alkalmas, mert olyan 
szörnyű  dolgok történtek a 20. században, hogy ki kellett zökkenteni az ana-
tómiát, meg kellett változtatni ahhoz, hogy fölhívja a figyelmet a fest ő, hogy 
nem az a valóság, amit ti valóságnak tartatok, teljesen megváltozott, a fény-
kép az hazudik, csak pillanatnyi hírt ad a világról. A festészet volt az, amelyik 
megváltoztatta a test fölépítését, anatómiáját, és az figyelmeztetett arra, hogy 
ilyen lényekké váltunk, igenis itt van a szemünk, ott van a szívünk, a fülünk 
amott van, valami rettenetes dolog történt velünk. Szinte szájbarágóan, be-
szé desen mutatta meg, hogy egy új dimenziót kell teremtenünk, amiben lé-
tezni tudunk. Na most megint egy új helyzet jött, s befejezésül egyet szeret-
nék mondani. 

Nemrégen az egyik barátom ott volt a cannes-i filmfesztiválon, s végignéz-
te az összes filmet, az amerikaiakat, a japánokat, a brazilokat, a cseheket, az 
oroszokat stb., és azzal a különös, furcsa jelentéssel érkezett vissza, hogy 
mégiscsak neked van igazad, aki már három vagy négy év óta mást se mon-
dasz, minthogy Közép- és Kelet-Európa tudja talán megújítani Európa kultú-
ráját. Mondom, miből gondolod? Azt mondja, minden, amit más nemzetek 
hoztak Nyugat-Európából, csillogó is volt, mesterségbeli, utánozhatatlan, de 
nem volt benne igazi szenvedés, nem volt benne igazi dráma, nem volt benne 
igazi történet. De az orosz filmekben, a kelet-európai filmekben sokkal 
ügyetlenebb módon, de igazi drámák fogalmazódtak meg. Ez így most köz-
hely. De ebből a közhelyből milyen gondolatot lehet kibontani? 

Szerintem azt, hogy az elmúlt 80-90 esztend őben Európának ebben a 
felében, beleértve Magyarországot, Szlovákiát, Romániát, Szerbiát, az oro-
szokat, az ukránokat, rengeteg emberi szenvedés halmozódott fel. Az els ő  
világháború négy éve, aztán a forradalmak, aztán a békeszerz ődések követ-
keztében beállott szörny űségek, aztán az éhínség, aztán a gazdasági válság, 
aztán a sztálinizmus, aztán a kivégzések, aztán a II. világháború, aztán 
Ali schwitz, aztán a hadifogolytáborok, aztán a Gulagok, aztán titoizmus, 
aztán rákosizmus, tehát minden, amit csak sorolni tudnánk, olyan őrült me-
netelésben, szinte haláltánc-menetelésben szakadt erre az emberiségre, s mi 
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ezt a valóságot nem dolgoztuk föl. Ez a valóság rejtve van el őlünk. Mint 
ahogyan az arab sejkek lába alatt ott van — ott volt az olaj, és ők fölfakasztot-
ták, a mi lábunk alatt ott vannak a földolgozatlan történetek, drámák, hihe-
tetlen emberi szenvedések, amelyeknek ugyanolyan energiájuk van, mint ma 
egy görög drámának. Ezt ha sikerülne ennek a térségnek — több országról 
van szó — valóban újra kihantolni, mert eddig a diktatúrák, a cenzúra miatt 
nem lehetett, most a gyors változások miatt nem lehet, de ehhez kellene id őt 
teremteni, mert valósághiányban él ez a térség. Mint ahogyan vitaminhiány-
ban is élhet az ember, valósághiányban is élhetünk, és valóban valósághiány-
ban élünk. Márpedig ha úgy élünk, nem tudunk igazán eredetiek lenni. 
Tehát ebből a 30-40 év történetéb ől, történelméből kell majd valami energi-
át fölszabadítani. És ha én fiatal lennék, akkor semmi mást nem csinálnék 
tíztizenöt esztendeig, mint m űvelődnék. Mindig azokat a pontokat keres-
néni, hogy hol tudnánk mi a legfontosabb dolgokat a létr ől, a létezésrő l 
me gtaíálni. Hol tudnánk fordítani azon az egy kicsit elunalmasult európai 
kultúrán, amelyik inkább elfogadta a komfortosságot, mint a szabadságesz-
mét. Ezt a fiataloknak ajánlom. Ha egy fiatalban megfogan ez, és azt mondja, 
holnaptól kezdve engem az érdekel, hogy meg tudom-e érteni ezt az új vilá-
got: gondolatilag, és nem a televízióból fogom megérteni, hanem azokból a 
könyvekből és azokból a történetekb ől, amelyeket föl kellene szabadítanunk, 
mint ahogyan az embereket. Tehát van egy lehet ősége a kultúrának, és én ezt 
akarom ajánlani ezen belül a költészetnek is. Remélem, lesz egyszer egy 
olyan téli este, amikor természetesebbek lesznek a gondolatok, nem kell 
rohanva és — hogy is mondjam — lihegve fogalmazni. Nagyon szépen köszön-
jük, hogy meghívtak bennünket. 

(Ezután Csoóri Sándor a következ ő  verseit olvasta fel: Rossz églakó len-
nél; Láttam arcodat — Bíbó István emlékére; Zörög az újság; A kert polgára.) 

CZINE MIHÁLY: Kedves szabadkaiak! Megköszönjük, hogy eljöhet-
tünk, köszönjük a türelmüket, hogy meghallgattak bennünket, és abban a jó 
hitben, hogy amit elkezdtek régen, és most különös erővel újra folytatnak, 
győzedelmes és sikeres lesz. Veres Péter mondotta egyszer: „Csak az a nép 
vész el, amelyik nem akar megmaradni." Amelyik meg akar maradni és ame-
lyik a maga műveltsége lehetőségével él, nyelvével, kultúrájával, hagyomá-
nyaival, és a jövő  felé tekint, az biztos, hogy újabb Kosztolányikat is fog adni 
a jiivendőnek. Köszönjük szépen! 

Lejegyezte: KREKITY Olga 
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POMOGÁTS BÉLA ÉS JUHÁSZ GÉZA KÖSZÖNTÉSE 

„Az évek múlnak, mint a percek..." — jegyezte le annak idején Villon, s igazat 
kell adnunk a költőnek. Az Üzenet címlapján már a XXV. évfolyam jelzete 
díszlik! Önkéntelenül is fölmerülnek bennem azok a képek, amelyek létrejöttét 
idézik: a késő  esti órákba nyúló viták, győzködések, Bodrogvári Ferenc tüzes 
érvelése és Dévavári Zoltán szívós kitartása. Hogy végül Szabadka nem egy, 
hanem három folyóirattal gazdagodott (Üzenet, Létünk, Oktatás és Nevelés), az 
külön szerencséje művelődési életünknek és a humán tudományoknak. 

Az induló folyóiratnak sok mindent le kellett győznie. Egyebek között 
bizonyos idegenkedést is. A magyar átkot, a széthúzást akkor, amikor az új 
folyóiratban lényegében a publikálási lehet őségek növekedését kellett volna 
üdvözölni. Ilyen körülmények között jelentős erkölcsi elismerést képezett 
Pomogáts Béla jelentkezése a folyóirat rovataiban. 

Pomogáts Béla 1934-ben született Budapesten, tehát hatvanadik életéve 
kapcsán köszöntjük. Az egyetem befejezése után egy ideig gyakorló tanár. 
1967-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének 
munkatársa. Kutatóként nagy figyelmet szentelt a határon túli magyar irodal-
maknak. Természetes tehát, hogy otthonosan mozog a vajdasági magyar iro-
dalomban, figyelemmel kísér és értékel minden jelent ősebb alkotást. 

Talán elsőként alkalmaz azonos mércét egy-egy alkotó munkásságának 
értékelésekor. Ez nagyon fontos kezdeményezés volt akkor, amikor politikai 
okokból az agyonhallgatás vagy a Parnasszus széls őségei között ingadozott a 
kritika. Például Pomogáts Béla az Üzenet egyik nagy siker ű  emlékszámában, 
amely Kosztolányi születésének százéves évfordulójára jelent meg, vitázik az 
irodalomtörténészekkel annak' érdekében, hogy Kosztolányi elfoglalhassa 
méltó helyét a XX. századi magyar irodalomtörténetben. És számos hasonló 
írása által vált olvasóink előtt neve közismertté. 

A magyar irodalomtörténet 1966-ban kiadott hatodik kötete vázlatosan 
foglalkozik a határom túli magyar irodalommal, de a nyugati magyar iroda-
lomról nem vesz tudomást. Ekkor még tabutéma ez a terület. A magyar 
irodalom története 1945-1975 negyedik kötete, amely 1982-ben jelent meg, 
már más hozzáállást tükröz. A nyugati magyar irodalomnak egyenrangú sze-
repet szán a többi határon túli magyar irodalommal. Béládi Miklóssal, Rónay 
Lászlóval egyetemben Pomogáts Béla az, aki elvégezte ennek a területnek a 
föltárását. Feltételezem, hogy szakmai körökben — de még inkább a nagykö-
zönség számára — igazi frontáttörés volt a tettük. Nem tartom véletlennek 
tehát, hogy ugyanaz a trió 1986-ban A nyugati magyar irodalom 1945 után 
címen külön kötetben tette közzé kutatási anyagát. Ez a kiadvány az illyési 
„ö1 ágú síp" addig hallgató hatodik sípját szólaltata meg, tette hozzáférhet ővé 
az irodalomkedvel ők számára. A nevezett terület intézményrendszerét, 
irányzatait, kiemelkedő  szerzőit és azok alkotásait mutatták be. Mi sem bizo-
nyítja jobban vállalkozásuk helytállóságát, mint az a történelmi tény, hogy 
három évvel a könyv megjelenése után bekövetkezett a rendszerváltás, amely 
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természetessé tette a még él ő  nyugati szerzők bekapcsolódását Magyarország 
irodalmi életébe. 

Sorolhatnám az évforduló kapcsán Pomogáts Béla bibliográfiai adatait. He-
lyette inkább tanári, pedagógiai gyakorlatiasságomra hallgatok, amikor kieme-
lem az 1982-ben megjelent,Az újabb magyar irodalom 1945-1981 című  összefog-
laló kézikönyvét. Nézem saját példányomat, a használattól megviseltet, a jegyze-
tektől, kiemelésektől tarkálló oldalakat. Valóban kézikönyv ez a javából! Hiány-
pótló kalauz annak a pedagógusnak is, akinek rendelkezésére állt az egyetemi 
könyvtár. Még inkább az lehetett azoknak, akiknek hasonló információs bázis 
nem adatott meg. És nemcsak pedagógusoknak szolgálhatott kézikönyvül. Az 
olvasóközönség széles rétegeit tájékoztatta csaknem négy évtized magyar irodai-
mának eseményeiről, értékeiről. Az igényes olvasó számára valóban kalauz le-
het, mert irodalmi tájékoztatója segítséget nyújt egy-egy terület alaposabb meg-
ismeréséhez is, az egyéni értékrend kialakításához. 

Azt hiszem, Pomogáts Béla tárgyilagossága, higgadtsága a legvonzóbb meg-
jelentetett munkáiban, de közéleti tevékenységében is. Véleményemmel nem 
lehetek egyedül, mert 1992-ben Esztergomban az Anyanyelvi Konferencián A 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága elnökévé, azaz társelnökévé 
választották a halálos beteg L őrincze Lajossal együtt. Az irodalomtörténész Po-
mogáts Béla ugyanis egyként gondol a magyar nyelvre, magyarságtudatra is, 
bárhol éljen az a magyarság! Ez a közéleti tisztsége lehet ővé teszi, hogy kezde-
ményezzen, támogasson rendezvényeket, megmozdulásokat mindenütt a ma-
gyarság körében. A hatvanadik életév ismeret- és tapasztalatgazdagságot jelent. 
Azt, hogy további eredményeket várhatunk t őle — az összmagyarság érdekében! 

Van az Üzenetnek még egy független beállítottságú munkatársa, aki szin-
tén a kezdetekt ől támogatta törekvéseinket írásaival. Juhász Gézáról van szó, 
aki 1994 végén ünnepelte hetvenedik életévét. Feketicsi iparoscsalád gyer-
meke. Gimnáziumi tanulmányait — egy évfolyam kivételével — Szabadkán 
végezte. Itt kezdte tanári pályáját is az akkor, 1949-ben létesített Magyar 
Vegyes Tanítóképzőben, majd Eszéken tevékenykedett. Életének java részét 
a Forum-házban töltötte. Irodalomtörténeti munkásságában központi helyet 
a vajdasági irodalomnak, illetve a magyar—délszláv irodalmi kapcsolatoknak 
biztosított. Megítélésem szerint érdekl ődése nem véletlenszerűen alakult. 

Juhász Gézának van egy életrajzi fogantatású munkája, A fordulat forgata-
gában, amely 1987-ben jelent meg. A gyermekb ől férfivá érő , az értelmiségi 
lét felé haladó személyiség vallomása ez a kötet. Nem zavarja az olvasót, 
hogy fél évszázaddal ezel őtti korról, a fordulat évéről nem szépirodalmi fikci-
ót olvas. Bennem a fiatalabb kortárs emlékeit elevenítette föl, vagy idézte a 
közös helyszíneket. Valószínűleg tartom, hogy a fiatal korosztályok felfede-
zésként fogadhatták ezt a kötetet. Nekem viszont ismer ős mind a verbászi 
Szent Imre diákotthon, mind az újvidéki Szent Miklós utcai kollégium. De 
sokkal kedvesebb emlékem a Magyar Vegyes Tanítóképző  fiatal tanára. Le-
nyűgöző  egyénisége sokunkra hatott. Könyvéb ől értettem meg, honnan volt 
határozottsága, szellemi és testi mobilitása. 1944 őszén részt vett Feketicsen 
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a könyveknek az elhagyott házakból való begy űjtésében. Tapasztalatából 
adódhatott, hogy a tanítóképző  könyvtárának létrehozásakor a Híd-szerkesz-
tőség alagsorában napokig dúskálhattunk a könyvek összeválogatásában. 

Arról is vall, hogy a német házak értékesebb ingóságait összeszedték, majd 
ismeretlen helyre szállították. A szerz ő  a ténynél maradt. Pedig ismerhette 
Branko Čopié Nyolcadik offenzíva című  regényét! Ő  meg merte írni, hogy „az új 
osztály" hogyan rendezte be rezidenciáit ezekb ől az ingóságokból... 

Egy helyen azt olvastam t őle: „Az 1949-es évszám itt két okból fontos: 
még csak egyetlen iskolaévben tanítottam magyar nyelvet és irodalmat a 
szabadkai magyar tanítóképz őben, s úgy éreztem, hogy az oktatási és nevel ői 
hivatásban maradéktalanul megvalósíthatom önmagamat, életcélomat." 
Kedves tanár úr! Mi viszont éreztük, hogy a tanítás Önnek nem foglalkozás, 
hanem hivatás! Éreztük a türelméb ől, demokratizmusából, kiegyensúlyozott 
egyéniségéből. Mindezek formáltak bennünket: hitet ébresztett bennünk a 
jövőt és a hivatásunkat illetően. 

Honnan merítette Juhász Géza hitét a szociális igazságban? Vallomása sze-
rint a népi íróktól, a szociográfusoktól. Ez igaz lehet, mert a magyar baloldali 
írótábor hatott egész nemzedékére, a háború el őtti „magyar" gimnázium, a taní-
tóképző  fiataljaira Szabadkán és Belgrádban egyaránt. Ebb ől a vajdasági magyar 
értelmiségi rétegből egy sincs ismerőseim közül, aki ne idézné nosztalgiával 
Ortutay, Illyés, Veres Péter, Féja Géza, Szabó Dezs ő, Kovács Imre nevét, ha 
diákéveik kerülnek szóba. Valóban generációs hatással voltak az említettek az 
akkori fiatalokra. Így ért Tm meg, hogy természetes volt számukra bekapcsolódni 
a mozgalmi életbe. Juhász Gézának is! Ma nem divat leírni, de ő  és kortársai 
igazán hitték, hogy a fordulat, a társadalmi forradalom részesei, és nem karrie-
rizmusból cselekedtek. Vállaltak mindent: szervez őmunkát, közvetlen részvételt 
a tárasadalmi és gazdasági átrendez ődésben. 

Megértem azt is, hogy irodalomtörténeti kutatásait miért Papp Dániellel 
kezdte. Ő  is e tájhoz tartózott — elfeledetten, és e táj embereit örökítette meg 
írásaiban. A múltunk tehát, m űvelődési értékünk. Juhász Géza is azok közé 
tartozik, akik értékeink feltárásával, tudatosításával formálták a vajdasági értel-
miségi arculatot. A tájhoz köt ődéssel kapcsolatban van egy hipotézisem. Az a 
véleményem, hogy ha nem ismeijük történelmünket, m űvelődési értékeinket, 
nagyobb az esélye annak, hogy asszimilálódunk vagy tartós minoritáskomplexus 
gátlásos hatása alá kerülünk. Juhász Géza és mások azonban nemcsak a múlt 
feli: fordultak. Teremtettek is! Nincs szándékomban leltárt készíteni. Csak egy 
példát említek: hogy a vajdasági Művészeti Akadémiának van magyar tagozata, 
hot y egyetlen színházunk számára színészképzés folyik, az azért nem semmi, 
nem lebecsülendő . Lehet, hogy meglévő  intézményrendszerünket kormány- és 
párthatározatok szentesítették, de létrejöttük mögött olyan emberek szívós és 
kitartó munkája van, mint amilyen Juhász Géza. A hozzá hasonló veretű  értel-
miségiek élete példaértékű  lehet ma is, a jövőben is arra, hogy ne jelszavakkal, 
hamiem tettekkel járuljunk hozzá megmaradásunkhoz... 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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ÉGTÁJ 

BARÁCIUS ZOLTÁN 

MEGKÉSETT REKVIEM 
SZÍNHÁZTÖRTÉNETÜNK MÚLTJÁBÓL (3.) 

A társulat második bemutatóját is Korom Tibor méltatta a 7 Nap 1953. 
november 15-i számában: „A zrenjanini Népszínház magyar drámája, mint 
kezdő  színház, nincs még abban a helyzetben, hogy úttör ő  kísérletezéssel 
foglalkozzon, kitaposott utakat választott." Megemlítette azt is, hogy a ren-
dező , Juhász Ferenc Nušić  Megboldogultjának színre állítása esetében meg-
közelítette a megoldást. A színészek teljesítményét ől nem volt elragadtatva. 

Mondjuk meg őszintén: Nuši ćot mindenki unta. 

Valami másról, másként 

Gondosabban, körültekint őbben emlékeztek meg a bírálók a magyar 
színház harmadik bemutatójáról. Az úgynevezett m űvészest műsorába Ju-
hász Ferenc beválogatta David Belasco Pillangókisasszony című  egyfelvoná-
sosát — a Puccini-opera librettóját —, Az ember tragédiájának negyedik képét, 
az egyiptomi epizódot és Csokonai Lilláját, egy zenés összeállítást. 

Miért éppen az egyiptomi képre esett a választása? Sohasem tudtuk meg. 
Nem beszélt sokat, nem magyarázta agyon a dolgokat, mindig azon fárado-
zott, hogy megtalálja a színész számára a színpadra állítás egyetlen lehet ősé-
gét. Egy kissé talán lenézte a társulatát. Történelemszemléletr ől a nagy több-
ség semmit sem tudott. A színészek ösztönösen szerepeltek, elkopott ötlete-
ket hasznosítottak, soha nem látottat lehetetlen volt velük el ővarázsolni. Ho-
zot t anyagból dolgoztunk, s ebb ől nem lehetett XXI. századi ruhát szabni. 

„Az ember tragédiája hősies vállalkozása volt a magyar színtársulatnak" — 
írta Todor Manojlović  a Zrenjanin című  helyi hetilapban, aki őszintén lelke-
sedett együttesünkért s ritkán talált „bárdolatlanságot" el őadásainkban. 

Hát miért is az egyiptomi kép? „Ez az epizód magában olyan juhászos" — 
próbálta megfejteni a talányt Tusnek Ottilia, Éva tolmácsolója. Ebben az 
epizódban még nem érvényes a mondás: „Ember, küzdj és bízva bízzál!" 
Ebben is Lucifer a hangadó: „Felséges úr! aggódva kérdi néped, / Mely 
elvérezni boldog lenne érted, / Vajon mi az, mi a nagy.fáraót / Nem hagyja 
trónja vánkosán pihenni?" Igen, igen., A fáraó tudja, hogy a világon minden 
dicsőség, uralom az övé, az emberek sorsa egy szeszélyét ől függ... és mégis. 

Juhász Ferenc az els ő  olvasópróbák után elmondta, hogy „behívatták" és 
megkérdezték, hogy mi a célja, elgondolása az egyiptomi képpel. Kit ábrázol 
vajon a rabszolga, aki azt mondja a színen: „Az élet fáj csak, már nem fáj 
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soká!" Mire Éva: „Nem úgy, nem úgy, miért éltél volna eddig, / Ha most 
hal nál meg, amint föllelél?!" 

(Az egyiptomi kép titkát sohasem fejtettük meg. Bemutattuk, siker volt — 
és vége. A színész dolga csupán ennyi a világon?) 

Újabb Korom Tibor-írás a 7 Napban 1953. novembert 29-én 3 egyfelvoná-
sos színpadi játék a zrenjanini magyar dráma előadásában címmel. A szerző  
leszögezi, hogy a színház kétségtelenül helyesen járt el, amikor éppen az 
egyiptomi színt választotta a bemutatásra. Napjainkban ez a jelenet többet 
mond, mint eddig bármikor. A továbbiakban Korom azon a véleményen van, 
hogy az egyptomi jelenet színrevitele meglehet ősen nehéz feladat elé állítot-
ta a redezőt és a színészeket egyaránt. De amit nyújtottak, kísérletnek, kez-
detnek kielégítő . Az előadás gondos rendez ői munkára vall. Juhász Ferenc 
itt hozzáértő  kézzel és stílusosan komponált, komoly és talán legnagyobb 
sikere, hogy a szöveg a versdráma terén még kezd ő  színészek ajkáról tisztán 
és — helyenkénti kivétellel — deklamálási zörejek nélkül csengett. Tusnek 
Ottilia Évája volt a legtökéletesebb. Érezni lehetett az alkotóm űvész szívé-
nek dobogását. Évája legjobb alakításainak egyike. 

A másik két egyfelvonásosra Korom Tibor csak néhány szót veszteget. A 
Pillangókisasszonyból hiányolja a drámai magot. A Lillához — szerinte — adha-
tott volna a színház nyomtatott magyarázó szöveget. 

A művészestről a Magyar Szó 1953. november 28-i számában is olvashat-
tunk. S. P. egyebek között a következőket írta: „Mielőtt bármit is monda-
nánk az együttes művészi teljesítményéről, ki kell térnünk egy másik igen 
fontos kérdésre — a műsor megválasztására. Hivatásos színház ilyen m űsort 
rendszerint akkort tűz ki, ha valamilyen okból nem bírja színre hozni az 
eredetileg tervezett, egész estét betölt ő  művet. A zrenjanini magyar dráma 
pedig most már hivatásos színház és ezzel számolnia kellene." 

A cikkíró elismerően szól a színészekről, de aláhúzza, hogy az egyiptomi, 
a súlyos egyiptomi kép nehezen •illik a Lilla és a Pillangókisasszony lenge 
környezetéhez. Szépnek találja az egyszer ű  színpadképet, majd következik a 
legfontosabb: a társulatot többre is képesnek tartja. (Végre valami biztató!) 

Az előadást a diákság kötelez ően látogatta. 

A rendező  elfáradt 

Juhász Ferencet a rendezői pulpituson ezután a leánya, Zsuzsa váltotta 
fel, aki szerint a színházban véget kell vetni a dilettantizmusnak, s a szerep-
osztásnál csak azokra gondolt, akikkel a jöv ő  színházát, a jövő  színházeszmé-
nyét meg lehet teremteni. Erre a célra. Dario Nicodemi olasz szerz ő  Vakarcs 
(Scampolo) című  vígjátéka mutatkozott alkalmasnak. Err ől az eléggé színte-
len darabról Korom Tibor a következőket jegyezte le a 7 Nap 1953. decem-
ber 20-i számában: „A darab nem nyújt élményt, de az el őadásból nem hi-
ányzott a fiatalos lendület." Véger Ferenc újabb lépést tett el őre, Barácius 
Zoltán is biztatóan mozog, Tusnek Ottilia finom eszközökkel dolgozik, 
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Gyapjas Mária rutinnal, Zádor Edit els ő  szerepében nem vallott szégyent stb. 
Szóval a Vakarcs bátor, melegszívű  színészek diplomavizsgája volt. Nagy ne-
kibuzdulás, hiányérzettel. (Ez a Nicodemi mégsem az igazi.) 

A bemutató után a Magyar Szóban Juhász Zsuzsa megírta: 
„Lezajlott a Vakarcs bemutatója. A közönség hálásan fogadta és estér ől 

estére végigtapsolja Vakarcs őnagysága kedves történetét. A sajtót, talán 
mondanom sem kell, csupán egy helybeli újságíró képviselte, a többiek, mint 
ahogyan már szokás, a fülük botját sem mozgatták. A Vakarcs azt bizonyítja, 
hogy 120-as tempóval adjunk helyet az ifjúságnak..." 

Zsuzsa írása — érthet ő  okokból — nem tetszett mindenkinek. 

Nyeregbe, magyar! 

A Vakarcs után megvalósult sok színészünk álma, titkos vágya. A színház 
népszínművet tűzött műsorára. Miért? Juhász Ferenc a sebeit nyaldosta. So-
kan megérezték, hogy a „behívás" után az öregúr sokat vesztett ázsiójából, 
talán el is vesztette a talajt a lába alól. Most lehet „nyitni", tehát mi, „nép-
színműpártiak" fogjunk össze és mutassuk meg, mire megy be a magyar a 
színházba. (A látogatottságra egyébként nem volt panasz. Hetenként kétszer 
szerepelt a színpadon a magyar tagozat, néha háromszor-négyszer is.) 

Juhász Zsuzsa előzetese (Magyar Szó, 1954. február 16-án): „Mostanában 
indul neki a pusztának, a remélhető  tapsviharoknak a Sárga csikó című, 
Cscpreghytől megírt és Sulhóf József által szalonképessé tett, pofozott há-
romfelvonásos népszínm ű, melynek szerintem annyi köze van a magyar nép-
hez, mint nekem a dalai láma legszentebb köldökéhez." 

Nehéz persze kifürkészni a közönség ízlését. Zrenjaninban sohasem próbál-
koztak meg a szondázással, de megtudtuk, hogy a Sárga Csikó nagy élmény a 
néző  számára. Meglepődtem. Szóval minél rosszabb egy előadás, annál jobb? 
Annál látogatottabb? Túlhabzó dilettantizmus újra a zrenjanini színpadon. Ne is 
vesztegessünk több szót rá. Mindenešetre a publikum újabb népszínm űveket 
sürgetett, tehát a cél, hogy a színház el őbb vagy utóbb eszmei-művészi igényes-
séggel előremutasson, kudarcba fulladt. Nagyot léptünk vissza. Viszont a közön-
ség a szívébe zárta Gyapjas Máriát — Marikának becézte —, a „tiszta szív ű" 
magyar lányt Tordáról. Helyét a színházban ezzel a szereppel meger ősítette. 

Ama a tegnapnak dolgozott, sajnos. 

Ezután vittük színre Arthur Miller Fiaim című  drámáját Juhász Ferenc 
rendezésében. S. P. „hozzászólása" a Magyar Szó 1954. február 17-i számá-
ban: „A Fiaim komoly problémát tárgyal. Sajnos a zrenjanini színpadon nem 
jutott teljesen kifejezésre a színm űben rejlő, ha nem is következetes, de min-
denesetre éles társadalmi bírálat. Ennek okát kétségtelenül a kifejezetten 
rossz, művészietlen fordításban kell keresnünk." 

S. P. úgy véli, hogy a bemutató int ő  jel. Elérkezett az ideje annak, hogy 
komolyan beszéljünk színm űvészeink és színpadunk nyelvezetéről, de minde- 
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nekelőtt a fordításirodalomról. Ezután rátér a Fiaim szereplőinek méltatásá-
ra. Leszögezi: „A dráma meghaladta . a színészek képességeit, habár megtet-
tek minden tőlük telhetőt. Az volt a benyomásunk, hogy a színészek bizonyos 
kedvetlenségtől és lelkesedéshiánytól eltekintve, ami a körülmények folytán 
érezhető  volt, megtettek tőlük telhetően mindent, hogy a drámát sikerre 
vigyék. Mindent összevetve: Zrenjaninban közepes él őadást láttunk. A Sárga 
csikó három teltházas bemutatója után ezek a fanyalgó félházas el őadások a 
komoly színművek hitelét rontját a közönség szemében, és szinte lökik, tolják 
az embereket a népszínművek sallangos, hamis álomvilága felé. Felvet ődik a 
kérdés: Mi, vagy helyesebben ki ennek az oka? A fordítás, a rendez ő, a 
szereposztás?" 

Juhász Ferenc már nem érzett magában annyi er őt, hogy a dilettánsok 
nagy rohamát elhárítsa. Egyre gyakrabban „hívták be". Népszer űsége meg-
csappant. „Beengedtük a tótot a házunkba" — mondta Tusnek Ottilia —, a 
dilettantizmus fénykora közeleg. Minél hangosabb a Sárga csikó sikere, annál 
inkább elhalkul Madách és Miller. De — megmondták — a közönség maga is 
alakítója, formálója a színházkultúrának. Hol az a bizonyos „alakító" néz ő? 

Vitéz-státusban 

Már ásták a színház deszkakoporsóját, amikor színre vittük a János vitézt 
Tusnek Ottiliával (Iluska), Boros Istvánnal (Kukorica Jancsi), Boros Mirja-
nával (Francia királykisasszony), Farkas Zoltánnal (Bagó) és a falu népével, 
huszárokkal, tündérekkel és* nagy-nagy örömmel, lelkesedéssel. F őhajtás, 
tisztelgés, rátérés a siker csillagútjára. A szerz őket nem érheti sérelem. A 
János vitéz — mint forrásmű  színházi csodákhoz — örökre részévé vált a nem-
zeti mitológiának. Színházunk eddigi munkásságát ezzel a darabbal koronáz-
zuk meg — gondoltuk, mert azért a János vitéz nagy megvalósítás. 

Daloltunk, énekeltünk, szerepeltünk — nagy szívvel és még nagyobb, való-
ban eufórikus közönségsikerrel. 1954. március 12-én mutattuk be a nemes 
daljátékot. A Városi Filharmóniát Láng Imre karnagy vezényelte. Ment is 
minden a maga útján, amíg a városi elöljáróknak nem borult el a szeme. A 
vasárnap délutáni el őadásokra a környező  magyarok által lakott falvakból — 
Muzslyáról, Tordáról, Szentmihályról, Lukácsfalváról, Udvarnokról, s őt még 
a távolabbra es ő  Ittebéről és Csernyéről is — szekéren érkeztek a néz ők, mert 
mindenki, az egész Bánát látni, hallani akarta a János vitézt. János vitéz volt a 
színház. A színház, a magyar társulat most megmutathatta, hogy noha a m ű-
kedvelésből nőtt ki, megszabadult annak minden rossz gyökerét ől — és mégis. 
Sok mindent másként értelmeztek az elvtársak. Még az is elhangzott egy 
ülésen, hogy a társulat a János vitézt, ezt az arcátlanul magyarkodó h őskölte-
ményt március 12-én mutatta be, néhány nappal március 15-e el őtt, mintegy 
hangosan beharangozva a magyarok nemzeti ünnepét. Meg aztán az a zászló 
a második felvonásban! Több helyütt még ma is csökönyösen azt hajtogatják, 
hogy Boros István alias János vitéz a huszárjaival nemzetiszín ű, piros-fehér- 
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zöld lobogóval vonult be a nézők ütemes vastapsa közepette — még az üdvri-
valgás sem maradt el — a színpadra. 

Mint részese az előadásnak elmondhatom, hogy a mi lobogónk sárgára, 
lilára és barnára sikeredett a m űhelyben, s a huszárok inkább hasonlítottak 
botcsinálta ulánusokra, mint díszmagyarba bújtatott hetyke magyar daliákra. 
Ekkor hangzott el először: „Miért magyarkodik ez a színház, amikor a jugo-
szláv állam pénzén él?" 

Milyen volt, milyen lehetett az el őadás? Színházi krónika (7 Nap, 1954. 
április 4-én): „A darab csaknem teljes zenei szöveggel került közönség elé, 
ami ritkaság vidéki színpadokon. Figyelembe véve a kivitelezés min őségét is 
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a János vitéz színrehozatala a maga nemében 
eddig a legnagyobb teljesítmény Zrenjaninban." 

Megdicsérték a szereplőket, különösen a finom eszközöket alkalmazó 
Tusnek Ottiliát, a gonosz mostohát alakító Ormay Máriát és a Boros házas-
párt. A recenzens biztosra vette, hogy a darab sokáig m űsoron marad. Ebben 
nem tévedett. A János vitézt a társulat 25-ször mutatta be, s mindig táblás ház 
elő tt. 

A nézők a szó szoros értelmében ünnepelték a színházat. Magányos er ő-
feszítés volt a János vitéz, mások nemigen vállalkoztak ilyesmire. 

Nem volt több a zrenjanini János vitéz, mint egy szép, romantikus mese. 
Alig volt színész, aki ne nézett volna bele abba a félelmetes tükörbe: mit is 
ért az el őadás a színházművészet szemszögéből? Értelmes-e, érdemes-e a 
színházi létünk? Ha nincs értelem és érdem, akkor mindenért kár volt; ha 
pedig van, akkor gyorsan adjunk még valamit a nézőknek, hogy hasznosíthas-
suk a megszerzett tapasztalatot. 

Gyilkos falupolitika 

Juhász Ferenc is hozzányúlt a tollhoz. A zrenjanini Népszínház a nyolcadik 
bemutató előtt — olvashattuk a Magyar Szó március 24-i számában. „A zrenja-
nini Népszínház drámája ebben az évadban két bemutatót tartott. Ez jelen-
tős dolog egy ilyen kis együttest ől, különösen ha azt is tekintetbe vesszük, 
hogy közben a falvakat járta. Bizony a János vitéz nagy sikere után nem tettük 
ölbe a kezünket, hanem nekifogtunk egy olyan feladatnak, amelyért egyfor-
mán lelkendezik a rendező  és a szereplő  is. A Földindulás című  parasztdrá-
má ról van szó, amely úgy hiszem, hogy idei m űsorunk legszebb és legértéke-
sebb darabja lesz. Egy csomó komoly problémát vet fel. A m ű  rettenetes 
vádirat egy olyan társadalom ellen, amely egy egészséges falut a vegetálás 
szélére juttat. Csodálom, hogy ezt a darabot eddig olyan ritkán játszották, 
mert kevés ennél lesújtóbb dokumentumot találhatunk a régi társadalom 
vezetőinek gyilkos falupolitikájáról..." 

Minden hiába. A színháznak mindenki hátat fordított. A Földindulást 
1954. április 27-én vittük színre, több héttel a keresztény húsvét után, hogy 
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elkerüljük a további gyanúsítgatásokat. (Emlékezzünk csak március 15-ére!) 
Mi nem sokat tudtunk akkor Kodolányi Jánosról. Még azt sem, hogy a Föld-
indulást 1937-ben mutatta be a Nemzeti Színház. Kodolányi sokat bíbel ődött 
az évszázados „magyar átokkal", németellenességével sokakat magára hara-
gított. A szerző  ebben a művében is — mint a többiben — a naturalista hagyo-
má nyokhoz ragaszkodott, a népb ől érkezett író másként nem érezhetett, ír-
hatott. Vészharangot és harci riadót hallott ebb ől a drámából a legegysze-
rűbb néző  is, fájdalmat és vádat sugárzott a m ű, az elnéptelenedő  magyar 
porták tragédiáját. Az egykéz ő  szekták világa ez. A történet az ormánsági 
faluból messze túlmutatott a drámán. A darab aztán a háború viharában 
eltűnt. Juhász Ferenc „megtalálta" és eljátszatta velünk. Nagyszer ű  előadás 
született, de a közönség nem nagyon akart tapsolni. Korom Tibor szomorú 
arccal közölte velünk, hogy a szerkeszt őségek nem hajlandók közölni mélta-
tását — még az Újvidéki Rádió is csendre intette —, vagyis a Földindulás volt a 
„néma hattyúdal" s egyben a magyar társulat legszínvonalasabb, legm űvé-
szibb produkciója, legemberibb színháza. 

Megkapó, művészi volt még a díszlet is — Togyerás József diplomamun-
káj a —, s még Boros István is élvezhető  volt a színen. A szerb társulat tagjai a 
bemutatót követő  társasesten rámutattak egy fenyeget ő  veszélyre. Nehogy a 
dráma az előadások során népszínművé szimplifikálódjon, de vigyázni kell 
arra is, hogy a történet ne cifrázódjon „operává". Ez a dráma maga az élet — 
mondta Milan Tutorov rendez ő  és drámaíró, a magyar társulat nagy barátja 
és tisztelője. 

A mű  önértéke és az előadás sikere alapján hihettük, hogy a Földindulás 
hamarosan bejárja a tartományt s színre vihetjük Szabadkán, Zomborban és 
Topolyán is. Meghívás sehonnan sem érkezett, s egyáltalán: a magyar társu-
latokkal semmilyen összeköttetést sem sikerült teremtenünk. Mindenki fél-
tőrt óvta, őrizte a maga vackát, együttm űködésről senki sem akart hallani. 

A borúlátó darab után még nagyobb borúlátás. Juhász Ferencet egyszer ű-
en eltávolították a társulat élér ől. A rendező  átadta az iroda kulcsait az 
ügyelőnek. Nekünk csak ennyit üzent: „Folytassátok, talán érdemes!" Nagy-
nagy erőfeszítések árán még felújított néhány régebbi Madách-el őadást, Mo-
liére Képzelt betegét, Bródy Sándor Tanítónőjét és Sommerset Maugham A 
szent láng című  drámáját. A „színházi tapasztalatátadás elmaradt. Senki sem 
pályázott a rendező  posztjára. Nemsokára megtudtuk, hogy a Boros házas-
pár, Nagy Júlia és Zádor Edit elhagyja a társulatot, mert nem látják biztosí-
tottnak a jövőjüket abban a színházban, amely nem élvezi a népbizottság 
bizalmát. Szóval a szakadék szélén álltunk. 

A magyar társulat élére Szalma Ferenc került, egy gyárigazgató, aki az 
első  naptól kezdve azon munkálkodott, hogy-az együttest szélnek eressze. Ez 
lehetett a „pártfeladata". Igen, akkor sz űntünk meg, amikor fellendülés volt 
tapasztalható, egyenletesebbé vált a m űvészi színvonal, a mesterségbeli tudás 
majdnem általánossá vált, növekedett a bemutatók és a néz ők száma. A 
problémák nem konkrét színházi talajon vet ődtek fel. Útban volt a rendszert 
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negáló Juhász ferenc s a színház is, amely János vitézt és Kodolányi-drámát 
mutat be. A társulatot tehát fájdalommentesen le kellett választani a Toša 
Jgvanović  Színházról. Boldoguljon aztán, ahogyan tud — gondolhatták. 

A szerb tagozat tagjai nem értették, mi történik a házban. Hivatalosan 
nem tárgyalták meg az ügyet. „Fels őbb utasításra" történt a szakadás. Đorđe 
Damjanov igazgató őszinte szavakkal fejezte ki nemtetszését és megjegyezte: 
„A magyar elvtársak semmit sem tettek, hogy elkerüljétek a legrosszabbat. 
Milyen emberek ezek?" 

(Megkérdezem: milyen emberek voltak azok?) 
Nem akart a színház sündisznóállásba merevedni. Dolgozunk tovább — 

mondta Juhász Zsuzsa kevélyen Szalma Ferencnek, aki tudtunkra hozta, 
hogy a népbizottság támogatása megmarad ugyan, de nagy pénzekre ne szá-
mítsunk. Maradhat, aki akar. Mehet, akinek mehetnékje van. Több a hátrá-
nya, mint az előnye az új színháznak, de mit lehet tenni? Újra Madách 
színháza van a városnak, de a színészek hivatásos státusban maradhatnak — 
egyelőre. A havi személyi járandóság biztosított. 

Szalma Ferenc durva célzással még azt is elmondta els ő  alakuló gyűlésün-
kön, hogy nem lehet ma „csárdástempóban" színházat csinálni, hátrább az 
agarakkal. Ha nem tudjuk megvalósítani, ami a célunk, ne torzítsuk el a 
valóságot. 

Nem értettük pontosan, mire akar kilyukadni. Nyáron a Vakarccsal Bara-
nyában turnéztunk és vártuk az új évadot. Egy gondosan tervezett színházi 
rendszer keretei között elképzelhet ő  a munka, nem lesz éles szelekció, mert 
kevesebben vagyunk, de az adott koncepcióba nem ill ő  műveket tudatosan 
„kihullajtjuk" a műsorból. Nem lesz Shakespeare, nem lesz Ibsen és Moliére, 
s majd meglátjuk, hogy merre megy, merre mehet a hajónk — mondta Juhász 
Zsuzsa, akinek egy emberként valamennyien h űségesküt tettünk. 

A „palackposta" elment a világba: a zrenjanini magyar színház nem halt 
meg, tovább él, nem pusztulunk el. Ha kell, kaszát ragadunk, de megvédjük a 
színházunkat. Marginális színházocska leszünk a „vörös establishment" rend-
szerében, az sem tragédia, ha nem kapunk sajtóvisszhangot, legalábbis a 
magyar tömegtájékoztató sajtó nagy részében. De a „sáncokon" leszünk, biz' 
isten, ott leszünk! 

(Folytatjuk) 

HIBAIGAZÍTÁS 

Múlt évi utolsó számunk Művelődési mozaikjában hírt adtunk arról, hogy a a no-
vember közepén megtartott Debreceni Irodalmi Napok témája a vajdasági magyar iro-
dalom volt. A beszámolóból — sajnálatos figyelmetlenség folytán — kimaradt Gerold 
László neve, aki hét írótársával együtt ugyancsak felszólalt a vitában. Mulasztásunkért 
szíves elnézését kérjük. 
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!HERCEG  JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 118. 

Egyre többen panaszkodnak a pesti irodalmi hetilapban, hogy nincs többé ma-
gyar publicisztika, mert ami van, az nem az. Pedig valamikor tekintélyes m űfaj 
volt, olyan nevekkel, mint káprázatos tollával Cholnoky Viktoré, aki alig írt más 
valamit, meg Ignotusé, aki a Nyugat főszerkesztője volt, s akinek egész életműve 
publicisztikából állt, függetlenül s egyéni nézetekkel, bátran és mindig eredetien. 
S itt volt a századelő  éveiben Ady a párizsi leveleivel, amelyek ugyancsak az ő  
egyéni meglátásai szerint, messzir ől felismerhető  eredeti hangján jelentették hí-
res versén kívül azt a tényt, hogy Párizsba beszökött az ősz. Aztán későbbi 
korokban is országos hírű  nevekhez fűződött a közírásnak ez az olykor veszélyes, 
de előkelő  műfaja. Déry Tibor, Féja Géza, Márai Sándor nevével szinte utolér-
hetetlenül magas színvonalon, úgyhogy tartalomban és hangvételben egyaránt 
súlyt és jelentőséget kapott a lap, ahol írásuk megjelent. Rendszerint az els ő  
oldalon végigfutva egyhasábosan. S így kötelezőn, majdnem azt mondtam: nél-
külözhetetlenül ott volt minden újságban, ha csak négyoldalasban is, méghozzá 
vidéken. Vezércikk volt a neve, s rendszerint a f őszerkesztő  írta, legalábbis ná-
lunk a két háború között. Talán csak Havas Károly volt kivétel a szabadkai 
Naplónál, de már a zombori Új Hírek, Gyöngyösi Dezsővel és az újvidéki Reg-
geli Ujság, amelynek egy időben Tornán Sándort volt a főszerkesztője, fenntar-
totta magának ezt a helyet az első  oldalon. Havas Károly mást sem írt a lapban, 
csak vezércikket a maga liberális világnézetével, s csak mellékesen szólalt meg 
folytatásos regényeivel a Kalangyában. Mint közírónak nem volt könny ű  dol-
ga, hiszen a Napló igyekezett mindenhova eljutni, minden igényt kielégíteni, 
éppen csak a „rác pap szakállát", ahogy mondani szerették, figyelmen kívül 
hagyva. És mindennapi teljesítményének érezhet ő  kedvvel és élvezettel tett 
eleget. Mikor negyvenegyben kenyér és közlési lehet őség nélkül maradt, 
mintegy búcsúként saját kiadásában megjelent könyvében, amelynek egy ma-
gyar népballadából kölcsönvett címe volt — Stíriában Ajk faluban mi történt —, 
legszebb publicisztikai írásaival köszönt el. Gyöngyösi Dezs ő  vezércikkeivel a 
magyar falu igényeinek akart megfelelni, s csak alkalomadtán merült el iro-
dalmi kérdéseink gondjaiban, a csoportosulást szorgalmazva, s már nevet is 
adva a gyereknek: Délszlávországi Magyar Írók Társasága. Hogy aztán még-
sem lett belőle semmi, csak papíron létezett, nem az ő  bűne volt. Tornán 
Sándor publicisztikája reálisabb téren maradt annak az érezhet ően keresz-
tény szellemnek légkörében, amely id őnként lapjának hasábjain kívül is he-
lyet kért a magyarság sorskérdéseiben. Így írt összefoglaló áttekintést a fél 
évszázad előtti újvidéki árvíz pusztításáról. „Nagyrészt magyar emberek szen-
vedtek, mint Jugoszlávia más vidékein is, ahol az árvíz pusztított. A bezdáni 
gát törés derék kupuszinai magyar kertészek munkáját és kis házait tette 
tönkre. Topolyán, Temerinben csak jelentéktelen árkok folynak keresztül, de 
az ezekben összegyűlt víz is sok család vagyonát pusztította el." Ez volt hát a 
régmúlt az itteni magyar puiblicisztika gyakorlatában. Azóta maga a m űfaj 
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került válságba nemcsak a határon túli magyar közéletben, mintha valamely 
átmeneti korban élnénk, amikor az egész szellemi élet új kifejezési formát 
keresne a bátrabb és szabadabb közíráshoz. 

Ha csak politikai síkon példálódzna az Europische Rundschau magyar 
kiadása az úgynevezett jugoszláv szindrómáról néhány cikkében is, nem len-
ne érdekes. De történelmi, s őt költői szempontokat is érint, s így lesz mentes 
egyoldalúságtól és elfogultságtól, legalábbis az én érdekl ődésemben. A csak-
nem öt évszázados török uralom eszerint nem megtörte, de meger ősítette a 
szerb nemzeti öntudatot, amely ma újra felhívta magára a világ figyelmét. 
Régi ismerősünk, Branko Horvat Jugoszlávia gazdasági állapotát is történel-
mi szempontokhoz vezeti vissza, míg a londoni The World Today szerb szár-
mazású főszerkesztője, Christopher Cviji ć  mindent annak a szerb mítosznak 
tulajdonít, amely a török elnyomatással szemben alakult ki. Kraljevi ć  Marko, 
a legrégibb szerb ballada h őse századokon át erősítette ezt a nemzeti öntuda-
tot, s hívta fel Vuk Karadži ć  közbenjöttével Goethe és a Grimm testvérek 
figyelmét a szerbekre. Így tulajdonképpen a költészet tört utat Európába a 
szerbeknek, s 1878-ban a berlini kongresszuson Szerbia visszakapta függet-
lenségét, négy évvel kés őbb meg kikiáltotta a királyságot. Mindez mára törté-
nelmi közhely lett, s nem is lenne érdekes pertraktálni, ha nem ezzel az 
érzelmes mítosszal magyarázta volna ez a minden bizonnyal emigráns Cviji ć  
Jugoszlávia jelenlegi helyzetét. „A mai szerb kultúra és viselkedési mód — írja 
— egyik legfontosabb eleme az az érzés, amely szerint a szerbek a múltbeli 
szenvedésekért felmentést nyernek a nemzetközi magatartási szokások köve-
tése alól. Ez a gondolkodás teszi a szemükben természetessé az etnikai tisz-
togatás politikáját, amelyet az egész világ elítél, ám amelynek alapja az az 
elgondolás, miszerint a szerbeket nem lehet arra kényszeríteni, hogy bármely 
más nemzet uralma alatt éljenek. Vagy mint Boszniában, arra sem, hogy nem 
szerbekkel osszanak meg bármely államot. Fontos tény, hogy a régi szerb 
mítoszok hagyománya különösen a boszniai szerbek között er ős, akiknek 
nagy része ritkán lakott hegységekben él." Mi más ez, ha nem véd őbeszéd a 
nyugati világ véleményével szemben? S hogy ez azért mégsem általános, Cvi-
jić  egy BBC-dokumentumfilmre hivatkozik, amelyben maga Radovan Ka-
radžić  énekelte guzlicakísérettel a balladákat. De Cviji ć  nem feledkezik meg 
a második világháború idején Horvátországban végbement szerbirtásról sem. 
Mint aki nem csodálkozik azon sem, hogy volt kommunista tábornokok 
ugyancsak igyekeznek Nagy-Szerbia létrehozásában. Ha mindjárt nem is tart-
ja valószínűnek ennek az álomnak a megvalósulását. Viszont meghozza a 
demokratizálódást, s a szerb nép megszabadul a mitikus gondolkodástól. A 
belső  ellenzéket, amely az ország népének csak csekély töredéke, nem tartja 
alkalmasnak ennek a mítosznak az elnémítására, s „hosszú id őbe telik, amíg 
világossá válik, hogy ez a mitikus elképzelés egyszer űen megbukott". Én meg 
mint olvasó képtelen vagyok elnémítani magamban a feltevést, hogy ez a 
Cvijić  talán egyenes leszármazottja annak a Jovan Cviji ćnek, aki az első  világ-
háború után Trianonban Szerbiát képviselte, azt állítván, hogy „az Osztrák-
Magyar Monarchiát fel kell osztani azon népek között, amelyekb ől össze-
állt". S még csak nem is hivatkozott nemzeti mítoszra és Marko Kraljevi ćre. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

JANUÁRI ÉS FEBRUÁRI ÉLETRAJZI KALAUZ 

SZATHMÁRI ÁKOS 
(Kolozsvár, 1855. január 11. — Kolozsvár, 1911. március 21.) 

A pálykezdő  professzor „a város által választott világi tanárként" alig 23 
évesen került 1878-ban a nagybecskereki kegyesrendi főgimnáziumba, . amely 
a hetedik osztály az évi megnyitásával éppen akkor a teljes középiskolává 
válás folyamatában volt. Torontál megye két másik középiskoláját, a pancso-
vait és a kikindait a kilencvenes években fejlesztették f őgimnáziummá. 

Szathmári Ákos fiatalos lendülettel kapcsolódott be az iskola és a város 
életébe. Becskereki éveinek történését Németh Ferenc kutatásaiból ismerjük 
(M agyar Szó, 1992. október 24.). 

Első  dolga volt, hogy létrehozza a kor színvonalán álló főgimnáziumi 
fizikai szertárat, azaz az ő  szavai szerint „physicai museumát". Rövid idő  
alatt összesen 31 nélkülözhetetlen fizikai tanszerrel gazdagította az iskolát, s 
ebből „a Bunsen-rendszerű  spectroszkópot, a spectrum-táblát és a termomé-
tert kellett csak meghozni Budapestr ől, Süss Ferdinánd egyetemi mechani-
custól", a többit Szathmári felügyelete alatt a becskereki mesterek készítet-
ték el. 

A becskereki közönség előtt természettudományi népszer űsítő  előadásai-
val mutatkozott be, s vált ismertté. 1879-ben három el őadást tartott „a villa-
nyosság, a hangtan és az er őműtan köréből", a negyedik témáját pedig „a 
hignyugtan és a higmoztan" köréből merítette, azaz a mai szóhasználattal 
élve a mechanikának két ágáról, a dinamikáról és a statikáról beszélt, miköz-
ben fejtegetéseit kísérletekkel támasztotta alá. Az el őadásokat a nagyszent-
miklósi születésű  Révai Miklósról, a neves nyelvészr ől és egyetemi tanárról 
elnevezett népművelő  körben tartotta, amely a gimnázium tanári karának 
védnöksége alatt működött. Szathmári 1881-től ennek titkári posztját is be-
töltötte. Előadásainak szövegét kivonatosan leközölte a Torontál. 

Szathmári sok minden mással is foglalkozott, így a város költségén készü-
léket szerkesztett a pontos id ő  ellenőrzésére, s előkészületeket tett egy mete- 
orológiai állomás felállítására, de a terv az anyagiak miatt nem valósult meg. H 
O mutatta be a közönségnek 1880-ban az els ő, Becskereken megjelent fo- 
nográfot: „A belebeszélt mondatokat nemcsak hogy érthet ően adja vissza, 
hanem oly híven, hogy midőn ismerősünk hangját reprodukálja, arra azonnal 
reá ismerhetünk" — írta a Torontálban. 

1882 nyarán saját kiadásában megjelentette a színképelemzésr ől szóló 
munkáját (Spectralanalysis és alkalmazásai. Nagybecskerek, 1882). Abt Antal 
kolozsvári egyetemi tanárnak ajánlotta tanítványi tisztelettel. „Nem panasz-
kodás, csak mentség gyanánt említem föl, hogy munkám számára kiadót nem 
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találtam, mert »a mű  tárgyánál fogva nemcsak nem számíthat kell ő  kelendő-
ségre, de kiadása biztos veszteséget von maga után« — írta a fölszólított ki-
adók egyike. Hogy ilyen biztatások mellett igyekeztem munkám terjedelmét 
kisebbíteni, az igen természetes, s ebben találja magyarázatát az, hogy egyes 
fejezetek teljesen mell őzve lettek..." 

A színképelemzés a XIX. század legjelent ősebb felfedezései közé tarto-
zol t. Szathmári Ákos ennek a tudománynak legfrissebb eredményeit foglalta 
össze, s adott terjedelmi keretek között felhasználásának módozatairól tájé-
koztatót saját kísérletei alapján. 

Ez a könyv ma a fizika-szakirodalom egyik ritkasága. 
Nincs tudomásunk arról, hogy Szathmári Ákos folytatta volna tudomá-

nyos munkásságát. Ötévi becskereki tartózkodás után visszatért Erdélybe és 
a kolozsvári református kollégiumban tanított haláláig. 

CSÁVOSI SÁNDOR 
(Zombor, 1885. január 15. — Belgrád, 1954. ?) 

A huszonhat éves zombori banktisztvisel ő  és autodidakta festő  életében az 
1911. esztendő  nagy reményeket ébresztett: a budapesti Nemzeti Szalon zs űrije 
úgy találta, hogy egyik tájképe megüti a mértéket, s az őszi tárlat anyagába 
sorolta. Ettől kezdve még nagyobb lendülettel fordult az önképzés felé, ambíciói 
hirtelen megnőttek, s a művészi pálya lehetősége is felcsillant előtte. Ebből 
azonban nem lett semmi, talán azért is, mert nem bízott eléggé önmagában, meg 
aztán a nagyobb biztonságot nyújtó polgári pályát is el őnyben részesítette a 
bizonytalan művészi pályával szemben. Így aztán élete végéig megmaradt ama-
tőr festőnek, ebben a minőségben a legjobbak közé tartozott. 

A választást nyilván a bekövetkez ő  események is megnehezítették: el ő-
ször az első  világháború tört ki, majd impériumváltásra került sor. Az itteni 
magyar képzőművészek légüres térbe kerültek, hiszen megszakadt minden 
kapcsolat a régi művészeti központtal, Budapesttel, az újakkal, Belgráddal és 
Zágrábbal pedig még nem jött léte. Ebben az elszigeteltségben és elveszett-
ségben megpróbálta megszervezni a zombori képz őművészeti életet, bekap-
csolódott a szabadkai művészek mozgalmaiba, a becskereki m űvésztelep 
munkájába, de szinte riadtan látta, hogy a beilleszkedés milyen nehézséggel 
jár: Husvéth Lajos és Oláh Sándor visszavonult, Pechán Józsefet a halálba, 
Farkas Bélát pedig az alkoholmámorba taszította a sors. A kortársak közül 
alighanem csak a mozgékony Balázs G. Árpád maradt talpon. 

Csávosi Sándor is elbizonytalanodott, csak a szül ővárosában lépett a nyil-
vánosság elé, ahol 1922-ben, 1930-ban (Husvéth Lajossal és Csincsák Ele-
mérrel) és 1936-ban rendezett önálló, illetve csoportos kiállítást. 

Festészetét 1941 és 1944 között mintha újra „felfedezték" volna, Zombo-
ron kívül is nagyobb figyelemre méltatták. Így 1943-ban a Délvidéki Szépmí-
ves Céh első  budapesti tárlatán három akvarellel szerepelt. „Meleg színek és 
finom szürkék jellemzik képeit, amelyek közt a »Velencei elevátor« a leg- 
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megragadóbb. A téma és a kivitel tömörsége és egyszer űsége nemes ízlést 
árul el" - írta B. Szabó György kiállított képeirő l. 

Ugyanebben az évben Papharkai Dénes is méltatta munkásságát. „Csávo-
si Sándor művészetében - írja - hiába keresünk egy meghatározott irányt. Ő  
kötetlen természet, s így szerencsésen kivonta magát az indulásakor még 
mindig uralkodó müncheni iskola hatása alól, s bár sok képén fedezzük fel az 
impresszionizmus nyomait, mégsem mondhatjuk, hogy kizárólag ennek az 
iránynak a híve. Az ő  képein a színek dominálnak, Dobrovits Péter (Petar 
Dobrović  - K. Z. megjegyzése) szerint a Délvidéken ő  a legjobb kolorista... 
Csávosi Sándor palettáján élénk, der űs színek vannak, s ezek a színek megfe-
lelnek művészi temperamentumának." 

Valóban a színek mesterének tekinthetjük, virágcsendéletein csak úgy 
pompáznak a cinéák, a bazsarózsák, a tulipánok és a napraforgók. 

Halála után is többször ébresztették emlékét. 1974-ben a Bela Duranci 
rendezte, Magyar képzőművészek alkotásai a Vajdaságban 1830-1930 című  
szabadkai kiállításon olajképeit és akvarelljeit állították ki, legutóbb pedig a 
Festészet a Vajdaságban 1900-1944 című  újvidéki gyűjteményes tárlaton sze-
repelt két munkájával. Ett ől függetlenül nehezen szabadulunk attól a benyo-
mástól, hogy festészetével - adriai., boszniai és bácskai olajképeivel, továbbá 
akvarelljeivel és a népművészeti értékeket megörökít ő  rajzaival - csak egy 
peremkultúra peremére szorult. 

CSÖBRÖS ISTVÁN 
(Kopács, 1795. január 25. - Kopács, 1835. március 3.) 

Másfél százados lappangás után úgyszólván napjainkban, 1974-ben került 
elő  egy drávaszögi obsitos énekeskönyve, s további két évtizedes várakozás 
után vált közkinccsé a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézetének és a Forum Kiadónak, meg hát azoknak az intézményeknek a 
jóvoltából is, amelyek a szükséges anyagiakat el őteremtették (Egy szép dolog 
rul én emlékezem. Csöbrös István énekeskönyve, 1993). 

Szerzője kétszáz évvel ezel őtt született, s már 160 éve annak is, hogy nincs 
az élők sorában. Élete katonáskodással telt el. „Nem sokatt véttettem Kopáts 
városának, / De mégis megfogtak engem katonának. / Mert sok irigyeim 
réám támadának, / Császár seregében, jaj beállitának" - így írta le egyik 
verselményében bevonulásának körülményeit. 1814-t ől, azaz 19 éves korától 
több mint tíz éven át szolgálta a császárt, s 1825-ben, harmincéves korában 
szerelt le, s tért vissza szül őfalujába, Kopácsra. 

Katonaéveit főleg Észak-Olaszországban töltötte az Egyházi Állam, Lom-
bardia és Piemont területén. Verseib ől kitetszik, hogy megjárta Ferrarát, 
Parmát, Montovát, Genuát, Velencét, de eljutott Dalmáciába is - Kor ćulára, 
Hvarra, Dubrovnikba. Ezek a vidékek az olasz, német, francia és a szláv 
nyelvterületek érintő  pontjai, ennek folytán verseiben gyakran el őfordulnak 
az idegen kifejezések. Egyik sorában például így sóhajtott fel: „Bože moj!" 
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Legegyénibb rigmusának egyikét a napsütötte, fügeillatú Lesinán, azaz 
Hvar szigetén faragta: „Nem jártam még soha az tengeren, / de bezeg heve-
rek most tenger szigetben, / (...) Itt vagyon termése az sok rozmaringnak, / 
Amelyek minálunk sok pénzt kostálnának, / de már öttett itend csak tüzre 
rakják, / tengernek halitt annál felforalják." 

Katona Imre szerint, aki Lábadi Károllyal együtt sajtó alá rendezte a 
becses gyűjteményt, az énekeskönyv legértékesebb darabja az a széphistória, 
amely két délvidéki birtokos, Szilágyi és Hajmási örök rabságát írja le, s akik 
a török szultán leányának segítségével szabadultak a börtönb ől. Ennek az 
éneknek most már négy változata ismert: három a XVI. századból való, a 
negyedik pedig, a Csöbrösé, a XIX. századból. 

Ugyancsak a közzétevők kutatásaiból tudjuk, hogy Csöbrös István katonás-
kodásának vége felé, 1822 és 1825 között jegyezte be füzetébe szerzeményeit, 
kedvenc verseit és átdolgozásait, feltehet ően Ferrarában. Csöbrös tehát egy sze-
mélyben szerző, másoló és kompillátor! Meglepően jól ismerte a kéziratos ének-
költészetet, meglehetős szabadsággal fel is használta annak költői eszközeit. 

„Csöbrös István kéziratos énekeskönyve — írják el őszavukban a közrebo-
csátók — értékes kordokumentum, egyúttal irodalmi-népköltészeti gy űjte-
mény is, mely köztes jellegénél fogva minden irányban összeköt. Nem a saját 
ihletésű, szerzésű  versei a valódi kincsek — bár dokumentáris jellegük kiemel-
kedő  -, hanem az átvett, megőrzött vagy kissé átköltött szövegek. M űfaji-tar-
talmi-formai viszonylagos egyöntet űség jellemzi ezt a jó ízlésre valló váloga-
tást, mely minden összetett jellege mellett is tipikus verses katonakönyv, azok 
közül is — tudtunkkal — a legels ő, tehát megnyitotta a sort a Ferenc József 
korabeli és az első  világháborús katonakönyvek el őtt. A kéziratos énekes-
könyv általában összeköti a középkori kódexek korát az újkorral, az irodal-
mat — a félnépi, közvetít ő  költészeti formák révén — a népköltészettel, merít 
a két variabilis forrásból: a kéziratos énekköltészetb ől és a szájhagyományok-
ból is, így tesz Csöbrös István is." 

A „kopátsi fi" értékes énekeskönyvére Kettős Imre bukkant rá az anyai 
halryatékban, s felhívta rá Pataky András tanító figyelmét, aki az Eszéken 
megjelent Magyar Képes Újságban adott hírt a felfedezésr ől, több részletet is 
közölt belőle. Teljes kiadására végül is 1993-ben került sor, az ilyen kiadvá-
nyokat megillető  filológiai szereléssel. 

BÁCSMEGYEI ISTVÁN PÁL 
(Trencsén, 1686 ? — Nagyszombat, 1735. február 20.) 

Egy régi bácskai nemesi família leszármazottja, ősei a középkori Délvi-
dékről, a családi hagyomány szerint Reg őcéről menekültek el a török elől. 
Először Vas megyében tűntek fel 1583-ban, később pedig Zemplén és Szat-
már megyében telepedtek le. 

Bácsmegyei (latinul Bachmegyei) István Pál már Trencsénben (Tren čin, 
Szlovákia) született ismeretlen id őpontban, feltehetően 1686-ban, s a Vág 
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partjáról indult el sikeres orvosi és tudományos pályájára. Rozsnyón és Eper-
jesen tanult, az orvostudományt pedig részben Pozsonyban, de f őleg a híres 
európai egyetemeken, Wittenbergben, Erfurtban, Leydenben és Jénában sa-
játította el; ebben az utóbbiban nyerte el orvosdoktori címét is 1710-ben. 

Tanulmányainak befejezése után visszatért Magyarországra és a ma Szlo-
vákiához tartozó Gömör vármegye orvosa lett. 1720-ban, csak tíz évvel a 
Rákóczi-szabadságharc letörése után, osztrák szolgálatba lépett, s tábori or-
vosként Erdélybe került, ahol a meginduló ellenreformáció hatására az evan-
gelista hitről áttért a katolikus vallásra. Jóval kés őbb, nem sokkal halála 
előtt, egy vitairatot is írt a protestantizmus ellen, s szorgalmazta felszámolá-
sát (Otia Báchmegyeiana, 1733). 

Katolizálása után egy ideig Csáky Imre bíboros, kalocsai érsek udvari 
orvosa volt, később pedig a nagyszombati káptalani szerzetestelep f őorvosi 
posztját töltötte be. 

Bácsmegyei István korának egyik legismertebb gyakorló orvosa volt, egyi-
ke a legjobbaknak azok közül — mintegy kétszázan voltak —, akik külföldön 
diplomáztak. Kitűnő  tábori kírurgus volt, de nagy eredményeket ért el a 
járványos betegségek leküzdésében is, különösen a pestis semlegesítésében. 
Foglalkoztatta a főleg udvari és kolostori körökben gyakran fellép ő  csömör 
gyógyítása, amely a szertelen evés-ivás, a zsíros ételek mértéktelen fogyasztá-
sa után jelentkezett, tünete pedig a fáradtság, a kimerültség, a hányásra 
ingerlő  undorérzet. Gyógyítására masszázst és az úgynevezett taposást java-
solta, de az orvoslást főleg a megelőzésben látta. Figyelme kiterjedt a lelki 
vagy az erkölcsi csömör jelenségeire is, amelyet jóval kés őbb Arany János a 
Toldiban úgy írt le, hogy hőse ,,...Teli van önváddal, nagy lelki csömörrel". 
Erről egy világosan megfogahnázott, könnyen érthet ő  szakmunkát írt, amely-
ben a csömört „magyar járvány"-nak mondja (Observationes de morbo csö-
mörHungariae endemio, 1717). 

Érdeklődési köre, a kor szelleméhez híven, igen sokoldalú volt. Így az 
orvosi vegytan nagy ismerőjeként tisztelték, de írt meteorológiai cikkeket, 
meg termésjelentéseket is. Egyik kés őbbi orvostársa, Wesprémi István, aki 
négy kötetben megírta a magyar orvosok életrajzát, az orvostudomány encik-
lopédiáját, a róla szóló szócikkben a kor egyik legnagyobb matematikusaként 
mutatja be. 

Laboratóriumában sokat kísérletezett, jól ismerte kora laboratóriumi 
technikáját. Így, egyebek között, lelkes alkimistaként az aranycsinálás titkát 
is kutatta. Ezen persze nem kell megütköznünk, a kor fogalmai szerint az 
alkímia nem volt összeegyeztethetetlen a tudománnyal, s őt a kémiát ezer szál 
fűzte hozzá, az elválásra, a szakításra majd csak kés őbb kerül sor. 

Vesztét is egy alkímiai kísérlet okozta: 1735 januárjának legvégén olvasz-
tás közben kemencéje felrobbant, súlyosan megsebesült, s ebbe három hét 
után bele is halt, mivel sebei elmérgesedtek. 

Bácsmegyei, tudomásunk szerint, nem járt őseinek időközben felszaba-
dult földjén, de öccsének egyik gyermeke — aki szintén orvostudor volt - 
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visszatelepedett Bácskába; nevét megtaláljuk az 1754-1755. évi országos ne-
mesi összeírásban Bács-Bodrog megye nobilisai között. 

SÁTOR DÁNIEL 
(?, 1765. február ? — Temesvár, 1820 után) 

Születésének és halálának helyszínét, pontos dátumát nem sikerült meg-
állapítanunk. Egyik dokumentumunk szerint 1790 februárjában, 25 éves ko-
rában vette át az Instutum Geometricumban szerzett mérnöki oklevelét, en-
nek alapján kiszámítható, hogy feltehet ően 1765-ben született, 230 évvel eze-
lőtt. Elhalálozásának helye, időpontja sem tisztázott. Életrajzi Lexikonunk 
szerint 1820 után halt meg, nem tudni, hol. 

Az akadémiáról Böhm Ferenc mellé került, aki a XVIII. század második 
felének egyik legtekintélyesebb vízimérnöke volt. O még, a frissen diplomá-
zott Sátor Dánielt ől eltérően, a „behívott", azaz a polgári munkákra kiren-
delt hadmérnökök közé tartozott, aki el őbb az Estreházy-uradalom szolgála-
tában állt, majd Fehér és Veszprém megye megbízásából a Sárvíz fels ő  sza-
kaszának szabályozásán dolgozott. 

Sátor Dánielt 1798-ban nevezték ki a Bega vezet ő  mérnökévé, azzal, hogy 
esetenként „hajózási mérnökként", „m űszaki főnökként", „vezető  inzsellér-
ként" is emlegetik az évszázados iratok. Eleinte évekig a folyó tisztítása, a 
vontatóutak rendben tartása, vagyis a fontos vízi út karbantartása volt a f ő  
feladata. 

Az idő  tájt a korábban vízmentesített szántóföldek már ontották a gabo-
nát, a bánsági acélos búza fogalommá vált. Észak- és Közép-Bánát uradal-
ma iról tengelyen hozták a búzát a törökbecsei kiköt őbe, onnan aztán a Du-
nán és a Száván Bécsbe, illetve Fiuméba szállították. A távolabbi birtokok ezt 
nem tehették meg. Számukra létfontosságú a Bega, szinte egyedüli kapocs a 
világgal. Amióta híre kelt, hogy Kiss József hamárosan befejezi a nagy csator-
nát, nyilvánvaló lett, hogy a bácskai búza nagy előnyhöz jut. A „Bánát elké-
nyeztetett folyamának" rendbe hozása ezzel még sürget őbb lett. Nos, ez a 
munka várt az újonnan kinevezett vízimérnökre, neki kellett olyan feltétele-
ket teremtenie, hogy a búza Temesvárról zavartalanul eljusson Perlaszig, 
illetve Pancsováig, onnan pedig tovább az osztrák f ővárosig vagy az adriai 
kikötőig. 

A folyamatos hajóút, illetve vontatóút biztosítása nem volt egyszer ű  fel-
adat. A Begáról ugyanis tudni kell, hogy a legtöbb gondot okozó jellegzetes-
sége mindig is a bővízűség és a vízhiány váltakozása volt. Tavasszal a nagyvi-
zek levezetéséről kellett gondoskodni, meg kellett akadályozni, hogy a folyó 
szétfolyjon a szántóföldeken, az aszály idején pedig az uszályforgalom, a 
sószállítás, a faúsztatás leállását kellett meggátolni. Ezeket a bonyolult m ű-
szaki feladatokat táp- és levezet őcsatornákkal, zsilipekkel, töltésekkel és sok 
minden mással igyekeztek megoldani. Így a Perlasz fölötti Beloblato nev ű  
mély mocsáron keresztül a határ őrvidék katonái rőzsetöltésekből egy négy 

150 



151 

A Mosztonga partján (1994) 

kilométer hosszú „ágyat" készítettek, nehogy a hajók elvesszenek a mocsár-
ban. 

Ezzel egy időben, vagyis az 1800-as évek legelején Sátor Dániel a megye 
munkaerejének mozgósításával az Ittebét ől Klekig terjedő  Bega-szakasz csa-
tornázásán dolgozott. Egy 1805-b ől származó jegyzőkönyv szerint „a Bega 
canális direktora" 1200 ember helyett 1500 ember kiállítását kérte a várme-
gyétő l. 

Az 1799-től 1808-ig terjedő  tízéves időközben csaknem hárommillió gya-
logos és fogatos „közmunka napszámot" használtak fel a munkálatokra. A 
munkaerő  kétharmad részét Torontál vármegye, egyharmadát pedig Temes 
vármegye adta. 

E munkálatok vezetője Sátor Dániel volt, de ő  készítette a csatornarend-
szer építésének terveit is. A budapesti Országos Levéltár térképtárában őrzik 
egy 1812-ből származó csatorna tervét, amelyet Duffand és Dudovits mérnö-
kök közreműködésével készített. Munkája igen eredményes volt, mert a Be-
ga az elkövetkező  évtizedekben elég nagy biztonsággal tehetett eleget alap-
vető  funkciójának: a vízi forgalom kielégítő  szolgálatának. 

Sátor Dániel 1812 táján visszatért pályakezdésének színhelyére, a Sárrét-
, , re, ahol az első  magyarországi vízi társulás, a Sárvízi Csatorna Társulat igaz-
J gató mérnöke lett. Egyik forrásunk szerint utolsó éveit ismét a Bega mentén 

töltötte és Temesváron hunyta le szemét. 



ALKOTÓM ŰHELY 

BARÁCIUS ZOLTÁN 

ETŰDÖK EMBERI HANGRA ÉS UJJAKRA 
A SZERBIAI BÁB- ÉS GYERMEKSZÍNHÁZAK XXVII. TALÁLKO-
ZÓJÁRÓL 

Nagyzolnánk, megalomániában szenvednénk, ha most azt mondanánk, hogy 
1994. november 23-tól 25-ig a Szabadkai Gyermekszínház ütött-kopott, ala-
posan megviselt színpadán „rengett a föld", s a' már gyakran elparentált 
színházművészet a hátrányos helyzetb ől előrelépett, varázsütésre megújult, 
másmilyen lett, „emberközelibb", ellenállhatatlanul népszer ű  a színházkultú-
ra, hurrá! Meg aztán sikerült megmutatni a nagyvilágnak, hogy íme, lám-lám 
mi nem ragaszkodunk a hagyományos értelemben vett színházi m űsorhoz, 
mert a művészi tevékenység az általános nyomor és lemaradás évében szár-
nyakat kapott, okunk van arra, hogy örömmámorban ússzunk. Err ől szó 
sincs. De az ezer sebb ől vérző  csalogány és a rózsa, a hűtőszekrényből szele-
burdian előugráló greemlinek, a hercegek és a hercegkisasszonyok, a sárká-
nyok, a cicák és a kutyusok, nyuszikák és varjak szabadkai szereplése nagy 
szívmeleget adott valamennyiünknek, az álomalakok mindegyike szigorúan 
az élettéri sajátosságokhoz igazodva remekelt színházunk dobogóján. Egyér-
telműen nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy a gyermekszínházaknak 
hallatlan lehetőségeik vannak a színházra nevelésen kívül a személyiségfej-
lesztésben is. 

Eljöttek Szabadkára a belgrádiak, a zimonyiak, a nagybecskerekiek, az 
újvidékiek és a nišiek. Értékőrző  előadásaikkal részt vehettek a szemlén ter-
mészetesen a házigazdák is. Hat társulat és nyolc el őadás tett képességvizsgát 
a nézők és a szakzsűri színe előtt. A színházművészet mívesei „feleltek" váro-
sunkban. Díjakat is osztogattak, és mindenki örömmel vehette tudomásul, 
hogy munkásságát valahol, valakik elismerték. Flaubert megírta: „A siker 
nem cél, legföljebb eredmény." Igen, ez így van, de a szemléken aratott siker 
a mindig szorongó alkotó balsejtelmeire vigaszként szolgál. A siker a végs ő  
nagy „poén" a mondat végén. Végeredményben Goethe is munkára serkent: 
„A lényeg az, hogy menni kell, s ha buksz, ha elkerül a siker, még az sem 
számít..." 

• Milyen a gyermekszínházi kínálat 1994-ben? Vajon milyen lesz 1995-ben, 
majd a következő  században? Szabadkán nem fogalmaztak meg egy újabb 
kiáltványt a szebb, nemesebb színházért. Totálisan új gyermekszínházzal nem 
is szolgálhat a ma, mert bármi, amit várunk, amit remélnénk, ami vezérl ő  
csillaggá válhatna, valamelyik formában már megmutatta vagy lejáratta ma- 
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gát. Ha nem éppen Szabadkán, akkor Belgrádban vagy New Yorkban, Buda-
pesten vagy Madridban. Az új dolgok — megírták sokan sokszor — sohasem 
olyanok, amilyennek elképzeltük. Szükségességük tehát er ősen megkérdője-
lezhető . A legmélyrehatóbb reformok sem hozhatnak a felszínre úgynevezett 
új színházat, új stílusokat. Sokan azzal „újítanak", hogy a színházat azzá 
teszik, ami már nem is színház. Ma az az alkotó „újít", aki a régihez ragasz-
kodik s tisztában van azzal, hogy a gyermek- és bábszínházak akkor dolgoz-
nak eredményesen, ha el őadásuk semmit sem veszít a hiteléb ől. A szemle 
végén megállapíthattuk, hogy színházaink legf őbb célja sem nem akadémi-
kus, sem nem avantgárd, nem lázad, nem „robbant", nem tagadja egyszer 
már megszerzett és továbbított értékeit. Egyszer űen nem akarja tudomásul 
venni a „modernesked őket", s ezzel meghaladja azokat. 

A gyermekszínháziak ölbe kapják gyermekeiket s úgy viszik a néz őtérre. 
A szép mesék birodalmában aztán .megpróbálják legkisebbjeinket magatar-
tásformára szoktatni. Világunk mostanság mostohán adagolja az esztétikai 
örömöket. A színház babusgat, döntően befolyásolhatja a gyerekek érzelmi 
életét. Mindez tetten érhet ő  elsősorban a szabadkaiak Csalogány és rózsájá-
ban, A makrancos hercegkisasszonyban, a Jéghercegben, kevésbé a problema-
tikus Fakacsában — a rendező , Srboljub Stanković  ezúttal egy merev, „barát-
ságtalan", rébuszos produkcióval küldte a nagybecskerekieket uotba —, a 
Négy hercegkisasszony meg egy sárkányban és a nagyon gyenge Baš Celikben. 
A Nyusziszépség és a Játék című  előadás bevallottan szórakoztató, érdeke 
egyértelmű . A „nagyvilágit" csak a Wilde-adaptáció és persze a belgrádi pro-
dukció,A makrancos hercegkisasszony nyújtotta. 

Dicsérettől, díjözöntől eltekintve a gyermekszínházak mostani helyzetét áb-
rázoló összkép — ha tudunk ilyent kialakítani — korántsem megnyugtató még s 
egyhamar nem is lesz az. Meggyőződésünk azonban, hogy a sokak által érthetet-
lenül lenézett, néha a pokolba kívánt „műfaj" még rengeteget, szép értéket, 
nemes színházi meglepetést tartogat az egyetemes színházm űvészet számára. 

Csalogány és rózsa 
A szemle legjobb előadása Oscar Wilde—Srboljub Stankovi ć  Csalogány és 

rózsa című  színpadi adaptációja volt, ez a „melodramolett" a belgrádi ven-
dégművész rendezésében Árokszállási Mártával, Vesna Borockival, Miroslav 
Markovićtyal, Budanov Mártával és a többiekkel. Minden a m ű  szelleméhez 
igazodott: a hangulatos muzsika (Nataša Bogojevi ć), a színészi játék, a dísz-
letkép, a fényhatások. Fegyelmezett, együttes munkán alapuló el őadás szüle-
tett a műhelyben, amely több ponton mélyebb, áttételesebb lett, mint az 
eddig látott szabadkai produkciók. Feln őttekhez is beszél a Csalogány és 
rózsa. Áldozattételről, csalódott szerelmesekről: vérről, amelyet az ember 
hiábavalóan hullajt el, hogy elnyerje szerelmese kezét. 

A többi előadás művészi színvonala, dramaturgiai el őkészítettsége átlag-
ban nem haladta meg a szabadkai el őadást, néhány társulat önmagát múlta 
alul — például az egyébként kiváló nagybecskerekiek a Fakacsával. A koráb- 
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baci látott előadásokhoz, szemlékhez képest leromlott a produkciók látvány-
világa, de ezt az anyagiak hiányával magyarázhatjuk. Viszont a színpad néha-
néha a rendezők és a díszlettervez ők fantáziátlanságáról árulkodott, néhány 
ötlettel ma már az semmib ől is elő  lehet állítani azt a ominózus vaskarikát, 
tudjuk (volt rá példa). 

Szólnunk kell arról, hogy a belgrádiak örvendetes módon rehabilitálták a 
bábokat. Előadásukkal megpróbálták — s a próbálkozás sikerrel járt — a ré-
gebben már megtalált és tökéletesített technikai eszközökkel a „zsinóron 
rángatott" bábukat újra népszer űvé, elfogadhatóvá tenni, vagyis a babák mo-
zogtak s az ember, a színész az előadáshoz csak az ujjait és a hangját adta 
kölcsön — és persze a szívét. Újabb és régibb eszközeivel tehát a színház ma 
sok mindenre képes, ám a végeredményt tekintve csak kétféle lehet: hitelte-
len vagy meggyőző . A szabadkaiak és a belgrádiak stílusos, hallatlanul meg-
győző  előadásokkal gazdagították a találkozó kínálatát. 

Nem mind arany 
Igen, így van. Nem mind arany, ami fénylik, él és mozog. Hiányzott — 

szebetűnően — a műsorból a hazai szöveg, az eredeti mese. Ha valóban egyre 
nagyobb népszerűségre akarnak szert tenni a gyermekszínházak, akkor a m ű-
vészeti vezetők nem téveszthetik szem elől azt a „csekélységet", hogy nemze-
ti (gyermek)színjátszás csak a nemzeti drámairodalom szorgalmaztatásával, 
egyre gyakoribb szerepeltetésével állhatja a versenyt. Észrevettük azt is, hogy 
több színház előadása magában hordozza a tömegek színházlátogatásának 
lehetőségét. Nem a szülő  viszi el a gyermekét az előadásra, hanem a gyerek 
cipeli be a néző térre a mamát vagy a papát. Szép m űvészi átalakulás. De 
ugyanakkor vigyázni kell, nehogy a gyermekszínház id ővel átvegye, lekopí- 
rozza a nagyszínházi koncepciót — minden színész Hamletet akar alakítani, 
minden rendező  Shakespeare-tragédiát színpadra állítani —, mert akkor a 
pszichológiai-pedagógiai szándék, szemlélet a háttérbe szorul s a társulat 
elveszti arculatát. Másnak akar mutatkozni, ami. 

Slobodan Markovié a munkatársaival kiválóan szervezte meg a találkozót. 
A Képzőművészeti Találkozóban megnyílt a Gyermekszínház hatvanéves 
fennállásának alkalmából rendezett kiállítás. Láttunk ünnepi m űsort a szín-
házban számos fellépővel, és elolvashattuk a színház dramaturgjának, Milivo-
je lVlrkićnek a sorait a műsorfüzetben: „A szabadkai De čje pozorište — Gyer-
mekszínház az elmúlt hat évtized alatt minden rosszba, bajt növeszt ő  gazba 
belebotlott, de ugyanakkor az emberi szépség sem maradt ismeretlen és 
elérhetetlen. Ebben az órában és err ől a helyről indulunk a következő  6., 10., 
vagy csak az úristen tudja az eljövend ő  idő  hányadik évébe, évtizedébe. 
Ugyanazokkal az ismeretekkel, felismerésekkel, ugyanazokkal a célkit űzé-
sekkel. Ugyanazzzal a rajongással az alkotói formák meghódítása érdekében. 
Fontos mindez ahhoz, hogy az ember megmáradjon a földön..." 

Végüzenet: Viszontlátásra a II. szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi 
találkozón 1995 nyarán! 
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A VERSENY MŰSORA (A FELLÉPÉS SORRENDJÉBEN) 
1994. november 23. 
Oscar Wilde-Srboljub Stankovi ć : Slavuj i ruža (Csalogány és rózsa). Ren-

dező : Srboljub Stanković  (Belgrád). Dečje pozorište - Gyermekszínház, Sza-
badka. 

Barbara Gregorić-Srboljub Stanković : Drveni patak (Fakacsa). Rendező : 
Srboljub Stanković  (Belgrád). Narodno pozorište Toša Jovanović, Lutkarska 
sce na, Zrenjanin. 

Boris Aprilov: Nyusziszépség (Zeka lepotan). Rendez ő : Emilija Sztojano-
va Mačković  (Bulgária). Narodno pozorište Toša Jovanovi ć, Lutkarska sce-
na, Zrenjanin. 

1994. november 24. 
Milivoje Mlađenović : Baš Čelik. Rendező : Lilijana Ivanović. Pozorište 

lutaka, Niš. 
Gianni Rodario-Emilija Sztojanova Mačković: Princ Ledenko (Jégherceg). 

Rendező: Emilija Sztojanova Mačković  (Bulgária). Pozorište mladih, Újvidék 
Jovan Tišma: Ukro ćena princeza (A makrancos hercegkisasszony). Ren-

dező : Melita Bihali (Belgrád). Malo pozorište Dušan Radović, Belgrád. 
1994. november 25. 
Milada Matasova-Kiriakusz Agripulosz: Četiri princeze i jedan zmaj (Négy 

hercegkisassony meg egy sárkány). Rendező : Živomir Joković  (Zimony). Po-
zorište lutaka Pinocchio, Zimony. 

Alexandar Davidescu: Játék (Igra). Rendező : Miroslav Marković  (Sza-
badka). Dečje pozorište - Gyermekszínház, Szabadka. 

Díjak, elismerések 
Legjobb előadás: Slavuj i ruža (Csalogány és rózsa). De čje pozorište -

Gyermekszínház, Szabadka. 
Legjobb rendezés: Srboljub Stankovi ć  (Slavuj i ruža). Dečje pozorište - 

Gyermekszínház, Szabadka. 
Legjobb színészek: Vesna Borocki (Slavuj i ruža). Dečje pozorište - Gyer-

mekszínház, Szabadka; Tóth Irén (Drveni patak). Narodno pozorište Toša 
Jovanović, Lutkarska scena, Zrenjanin; Dragan Zorić  (Princ Ledenko). Pozo-
rišt.e mladih, Újvidék; Slavica Đorđević  (Ukro ćena princeza). Malo pozorište 
Dušan Radović, Belgrád; Ljiljana Paroš és Mirjana Petrovi ć  megosztva (Uk-
ročena princeza). Malo pozorište Dušan Radović, Belgrád. 

Legjobb zeneszerző: Nataša Bogojević  (Slavuj i ruža). Dečje pozorište - 
Gyermekszínház, Szabadka. 

Legjobb bábanimáció: Branislava Petrovi ć  (Ukro ćena princeza). Malo po-
zorište Dušan Radović, Belgrád. 

Legjobb fiatal színész: Budanov Márta (Slavuj i ruža). Dečje pozorište - 
Gyermekszínház, Szabadka. 

Dicséretben részesült: Játék (szereplőgárda). Dečje pozorište - Gyermek-
színház, Szabadka. 

A legjobb díszletképért és eredeti szövegért a zs űri nem osztott ki díjat. 
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FRANYÓ ZSUZSANNA 

IMOLA MOSOLYA 
SZUBJEKTÍVJEGYZET EGY SZÍNIELŐADÁSRÓL 

Nem szoktam megjelentetni a véleményemet más színházak el őadásáról, 
mert nem tartom feladatomnak a produkció elbírálását, sem erkölcsösnek 
bármilyen észrevételem nyilvános közzétételét más együttesek munkájáról. 
Ezért most sem foglalkozom a szabadkai Kosztolányi Színház Zsebszínházá-
nak múlt év végén megtartott els ő  bemutatójával; az értékelés a kritikusokra 
vár. Én csupán a főszerepet alakító Korhecz Imola mosolyáról, bájosságáról, 
friss és üde hangjáról szándékozom szólni. 

Szorongó érdeklődéssel vártam az előadást, mert kíváncsi voltam arra, 
vajon ez a gyereklány mit hoz magával. Csak ez érdekelt. Ismerve Dér Zoltán 
dokumentumregényét, a Fecskelányt, amely Kosztolányi Dezső  és Lányi 
Hedvig levelezésének valóságrétegén alapul, s amelyb ől az egyszemélyes 
színpadi játék készült, indokolt volt a szorongásom, mert úgy képzeltem, 
hogy tapasztaltabb, érettebb háttér szükséges ahhoz, hogy egy bonyolult lel-
kivilágot és életérzést meggy őzően tolmácsolhasson valaki. 

És megtörtént a csoda. 
Egy végtelenül bájos, kellemes jelenség lépett a színpadra. Pillanatok 

alatt melegség sugárzott körülötte, amelyet üde arca, bájos mosolya, termé-
szetes közvetlénsége, cseng ő  hangja és kellemes hangszíne teremtett. Légies 
jelenséggel találkoztunk. A Kosztolányi levelében feltett kérdés valóságérté-
kű  lett: „Kicsoda vagy te, hogy ily könny ű  vagy? Könnyű  és karcsú, mint a 
fecske." És valóságérték ű  a költői meghatározás is: „Te fecskelány! Te fecs-
kelelkű , fecskekönnyűségű, repülő , táncolva repülő  lány, te kék égben, kék 
vizeken csicsergő  madár!" 

Valóban: Korhecz Imola, a másodikos gimnazista lány, mintha nem is 
járna a színpadon, hanem lebegne. Szinte súlytalanul lépked és mégis valósá-
gosan, mégis meggyőzően. Neon érik meglepetések, magabiztos, semmi sem 
zökkenti ki kimért, meleget sugárzó lelkiállapotából. Mosolyog; végtelenül 
bájosan és kedvesen, derűsen és elnézően, lelkesedve és megbocsátón. Moso-
lya egy fiatal lány egyéniségét kifejez ő  mosolya. Lányi Hedvigé is ilyen lehe-
tett. Oszinte, tiszta és romlatlan. 

A szabadkai „fecskelány"-nak csengő  hangja van. Beszédének végtelenül 
tiszta és természetes az artikulációja .. Pontosan és értelmesen hangsúlyoz. A 

• hangjából is melegség és egyszer űség sugárzik. 
Kellemes meglepetés. 
Mint ahogyan a fecske örvendetes esemény hordozója, azonképpen Kor-

hecz Imola, a Fecskelány is örvendetes tehetség birtokosa. Jó lenne, ha oko-
san sáfárkodna vele. 

o 
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GAJDOS TIBOR 

EMLÉKEZÉS ÉS TÁRLATOK 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

1994 novemberének képzőművészeti eseményei — az októberihez hasonlóan — 
egy emlékmű  felállításával kezdődtek. Hosszadalmas és kínos huzavona után 
november 2-án a Zentai úti temető  mellett létesített emlékparkban leleplezték 
az 1944 őszén elkövetett atrocitások áldozatainak emlékm űvét, Kalmár Ferenc 
szobrászművész Pergődő  madár elnevezésű  bronzszobrát. Maga a szép szimbó-
lum nem eredeti, nem is új kelet ű, hiszen a szárnyaszegett madár jelképe számos 
alkotót megihletett, sőt, a szabadkai zsidó temetőben egy, a Palatinusz-műhely-
bői kikerült modern (könnyen lehetséges, hogy Baranyi Károly által tervezett), 
konstruktivista stílusban márványba faragott letört szárnyú sas díszíti Kalmár 
Jenő  egykori szociáldemokrata vezető  sírhelyét. Madárszimbólumból indul ki az 
október elején a volt Jadran mozi előtti parkrészben felállított Halugin-emlék-
mű  is, mely a még fészkükben vergődő, élelemért esedező  madárfiókákat ábrá-
zol. De Kalmár Ferenc mindkét szobortól eltérően, eredetien ható, sajátságos 
formanyelvvel alkotta meg ezt a m űvét, amit annál is inkább megtehetett, mert 
az utóbbi években sokat foglalkoztatta a madármotívum, és fába faragva, színez-
ve, nagyon érdekes és értékes sorozatot hozott létre. De jó lenne megérni azt az 
időt, amikor Kalmár Ferenc és művésztársai a korai és nem természetes elmúlás 
jelképei helyett kizárólag az élet szépségeinek szimbólumaira koncentrálnák al-
kotóképességeiket. 

És ismét a Képzőművészeti Találkozó... Nem mintha nem lenne természetes 
egy hivatásos képzőművészeti intézmény aktivitása, csak éppen az események 
felgyorsított pergése akadályozta azt a szelektálást, mely minden tárlatot ünnepi 
eseménnyé avatna. Ez természetesen nem jelenti Milan Graovac zrenjanini gra-
fikus és festőművész november 3-án a Találkozó szalonjában megnyílt önálló 
tárlatának lebecsülését. Egy komoly felkészültséggel rendelkez ő  alkotó művei-
nek igazi értékei azonban er őteljesebben kifejezésre juthatnának, nem lennének 
„bepréselve" a szüntelenül váltakozó bemutatkozások láncolatába, ha az intéz-
mény valamivel ritkábban rendezne kiállításokat. 

Graovac mintegy húsz alkotása rajzként van feltüntetve, de ezeket a lavíro-
zott vászonra szénnel rajzolt, többségükben nagy formátumú aktokat vegyes 
technikával készült festményeknek is tekinthetjük. Rajzának nagyvonalúsága el-
sősorban az egyszerűen, szépítés és torzítás nélkül megalkotott n ői aktjain érvé-
nyesül, melyekben kissé durva megfogalmazásuk ellenére is kifejezésre jut az 
erotikus szándék. Ilyen hajlamokat mutat például egy hal és egy n ő  egybeolvadó 
szeretkezése, vagy a kutyák marakodását bámuló n ő  és a bizarr Egylábú n ő  fejjel 
a kezében című  munkája, de zavarba hozhatja a szemlél őt a Saját sírhelyét látoga-
tó nő  című  aktja is. Másfajta témákra és megoldásokra való hajlamról tanúsko-
dik a Csőrében szívet hordó madár, mely a grafikai és festészeti elemek szeren-
csés és drámai hatású ötvözetét képviseli. 
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A tárlatot — az említett fenntartások ellenére — a szezon érdekesebb ese-
ményei közé sorolhatjuk. 

Szöllősy Vágó László kulturális tevékenységének negyvenedik évfordulója 
keretében nyílt meg november 3-án Gyurkovics Hunor önálló tárlata. a Vá-
rosi Könyvtár kiállítótermében. A 18 akverellb ől álló együttes láttán az a 
benyomásunk, hogy a grafikus és fest őművész az utóbbi években ezt a techni-
kát helyezte alkotói tevékenységének el őterébe, ezt igyekszik a saját elképze-
lései szerint csiszolni, tökéletesíteni, hogy minél megfelel őbb formában jut-
tathassa kifejezésre közölnivalóját. Mert ennek a mindig csendesen dolgozó 
művésznek minden tárlata egyfajta üzenetet is jelent a közönségnek; úgy is 
mondhatnánk, hogy vallomás mindarról, ami tárgyi vagy érzelmi szempont-
ból itt és most esedékes és érdekes. 

Néhány akvarellje ezen a kiállításon is „hagyományos" módon, vagyis ecsettel 
festve és „megrajzolva" készült (mint például a Faluvég). Ezek ugyan mutatósak 
és a valóságábrázolás szempontjából világosak, ám a munkák zömét a könnye-
dén, lazúran szétfolyatott vagy fröcskölt eljárással vagy a kett ő  kombinációjával 
hozta létre, és éppen ezek képezik fest ői tevékenységének eredetibb és kifeje-
zésre alkalmasabb technikáját. Külön említésre méltó, hogy még az elmúlásra 
utaló témák, mint amilyen a Gyászfák a Lélekfák vagy a szakrális témák (Feszü-
let, Fényben úszó lélekfák) sem hatnak komoran., mert a m űvész színvilága élénk, 
életes, de nem kirívó. Ez a szín- és formavilág igen alkalmasnak bizonyult temp-
lomtornyok és kupolák légies megjelenítésére, de rendkívül érdekes a Feltáma-
dás című  alkotása is, mely semmi hasonlóságot sem mutat a téma klasszikus 
megfogalmazásával, de annál jobban érvényesül bennük a fest ő  szakmai és pszi-
chikai hozzáállása, közlési szándéka. A bemutatott anyag kissé kiszélesítve talán 
nagyobb termet és hírverést is megérdemelt volna, mert föltétlenül jelent ősebb 
egy évfordulós ünnepség kísérő  rendezvényénél. 

November 10-én a Zrenjanin utcai Gerontológiai klubban megnyílt a Szal-
ma fonó Amatőr Képzőművészek Egyesületébe tömörült alkotók kiállítása. A 
tárlaton tizenegy kiállító 17 munkáját láthattuk. Közülük Matilka Obradovi ć  
Gémeskút című  szalmafonata emelkedik ki nemcsak technikájával, hanem 
sikerült kompozíciójával is. Hasonló kvalitásokat képvisel Marija Duli ć  Vá-
rosházája, Ivan Bašić  Palković  (az egyetlen férfi kiállító és az egyesület elnö-
ke) Az én tanyám című  munkája és öt szalmamakettje, valamint Cilika Kopu-
nović  Szomszédok, Kata Budanović  Szélmalom és Szabó Irma Tanya című  
szalmaképe. Eredményes munkáról tanúskodnak a többi résztvev ő : Cilika 
Matoš, Katica Babijanović, Bicskei Borbála, Maga Stipić  čs Sanela Stantić  
munkái is. Az immár gazdag hagyományokkal rendelkező  szalmafonás művé-
szete bizonyos megtorpanás után ismét lendületet kapott és reméljük, hogy a 
szervezetten fellép ő  alkotók számára.ez a szép tárlat is ösztönz ő  hatású lesz. 

Nem éppen gyakran, de azért előfordul, hogy agilis tervezőmérnökök, 
bizonyos alkalmakat kihasználva, mint amilyenek például az időnként meg- 
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hirdetett pályázatok, munkáikat kiállítják, hogy a közönség szélesebb rétegei 
is betekinthessenek számos esetben igen sikerült és fantáziadús elképzelése-
ikbe. Ezek a munkák igazi mérnöki precizitással, megfelel ő  eszközökkel, 
technikai részletekkel és a szakmai becsületet megillet ő  felelősséggel, úgy is 
mondhatnánk, hogy szigorral valósulnak meg. 

Hogy Antun Rudinski szabadkai műépítész más oldalról közelítette meg 
a szakmát, arról a Képz őművészeti Találkozó emeleti el őcsarnokában 1994. 
november 23-án megnyílt kiállítása győzhette meg a közönséget. Rudinski 
teljesen szabadon, igazi művészszemmel rajzolta meg Szabadka védett m ű-
em lékeinek egész sorát. Templomok, középületek, emlékm űvek és utcasorok 
ihlették meg tusrajzainak elkészítésére, melyek kötetlen vonalai a legjobb és 
a legszebb módon érzékeltetik a városmag épületrészleteinek minden érté-
két, jellegzetességét. A precíz mérnöki rajznál, de még a fényképez őgép len-
cséjénél is hatásosabban tárja elénk az egészet és a részletet, azokat, melyek 
mellett naponta elhaladunk és tudomást sem veszünk létezésükr ől. Arról a 
sok építkezési formáról és díszítményr ől, melyet a város építészei egykor 
megálmodtak és meg is valósítottak, és ami nélkül ez a város nem rendelkez-
ne azzal a varázslatos vonzer ővel, mely a más vidékekről idelátogatókat is 
nemegyszer megigézte. 

Ante Rudinski rajzai egy 1995-ös naptárt igen érdekes és szoklatlan mó-
don, művészies diszkrétséggel illusztrálnak. 

Érdekes jelenség és nemcsak lokális keretekben: szobrászm űvészeink al-
kotó munkásságuk folyamán egyre ritkábban maradnak meg a szűkebb szak-
mai korlátok között és tárlataikon mind gyakrabban jelentkeznek grafikai, 
festői vagy más technikával készített képz őművészeti produktumokkal. Bizo-
nyos, hogy az ilyen hozzáálláshoz a szobrászat természete, sajátossága is hoz-
zájárul, hiszen alkotásaik iránt a megrendel ők és a gyűjtők kevesebb érdeklő-
dést mutatnak, igazi nagy feladatokkal pedig csak nagy ritkán bízzák meg 
őket. Ugyanakkor a szobrász munkájának tartozéka a rajz, mely el őkészítő  
vázlatként valósággal nélkülözhetetlen. Így aztán eleve is adva van a lehet ő-
ség és a „csábítás", hogy kétdimenziós munkáikat is bemutassák a közönség-
nek. Ám mostanában nemcsak erről a természetesnek tetsz ő  „kirándulások-
ról" van szó. Szobrászaink egy része — a tapasztalat alapján — „önálló" kalan-
dokba bocsátkozik a grafika és a festészet terén, vagy összeköti e két m űvészi 
ágat, mint ahogyan nemrég a szabadkai Sava Halugin és újabban Nikola 
Vukosavljević  belgrádi festőművész, a Képzőművészeti Akadémia tanára tet-
te, aki ugyancsak a már rangosnak tekinthet ő  Franzer Galériában állította ki 
tíz lavírozott tusrajzból, illetve akvarellb ől, négy bronz domborműből és ki-
lenc, többségében kisplasztikába sorolható bronzszoborból összeállt kollekci-
óját.  

Nikola Vukosavljević  autentikus alkotó egyéniség, aki 1973 óta tizenöt 
önálló kiállítást tudhat maga mögött és akinek személyében a november 
26-án megnyílt kiállításon a szabadkaiak egy értékes m űvészt ismerhettek 
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meg. A kiállítóban elsősorban egy jó festőt ismerkhettünk meg, mert maga 
Vukosavljević  is tudatában volt annak, hogy néhány szobrocskája és dombor-
műve nem reprezentálja szobrászati képességeit, és a tárlat igazi értékeit a 
három akvarell és a lényegében festménynek tekinthet ő, árnyékolt tussal 
készült művei képviselik, melyek közül különösen a madarakat ábrázoló ké-
pek emelkednek ki. A Fakókesely ű, a Sólyom I. és a Sólyom II. elmélyült és 
őszinte festőiséget áraszt, Csukájával viszont a tustechnika szakmai fölhasz-
nál ásának maximumát nyújtja. 

A számos érdekes, de nem túlságosan jelent ős képzőművészeti esemény 
után 1994. december 11-én végre sor került egy nagyszabású és az alkotó 
művészek széles körét megmozgató tárlatra. Ezen a napon nyílt meg a Vaj-
dasági Iparművészek és Formatervezők Egyesületének kiállítása a Képzőmű-
vészeti Találkozóban. Az emeleti termeket és az el őcsarnokot betöltő  anyag 
gazdagsága valósággal elkápráztatja a szemlél őt, átfogó képet nyújtani róla 
pedig képtelenség. Mégis el kell mondani, hogy ezen a tárlaton elsősorban a 
grafikusok, illetve a grafikai szakmába illeszked ő  formatervezők kaptak do-
mináns helyet. A legtöbb elismerést is ennek a szakmának a termékei kap-
ták; szembetűnő , hogy a hagyományosan gazdag keramikus kollekció ezúttal . 

háttérbe szorult, a díjazásokból kimaradt. 
Konkrétabban: az egyesület harmincéves fennállásának Forma 13 elneve-

zésű  munkái közül különösen Nenad Leskovac naptárterve, Branislav Doba-
novački és Baráth Ferenc nagyszerű  plakátjai, Miodrag Nedeljkovi ć  sikerült 
fedőlapja, Maja Mišević  bájos meseillusztrációja figyelemre méltó; Boros 
György, aki sikeres szervez őmunkájáért aranyplakettet érdemelt ki, Szilágyi 
Gábor és Milenko Vuksanovi ć  szerényebben vannak képviselve. A textilmeg-
munkálók között Dušica Mihajlov kézi aplikációi, Vékony Oltványi Irén pu-
lóvere, valamint Mirjana Stojanovi ć  Maurić  kosztümterve tartozik a kiválób-
bak közé. A fotósoknál Ivan Karlavaris Föld című  munkája megragadó, Mi-
odrag Tabački pedig egy díszlettervvel jeleskedik. A már említett kerámikus 
művészek legnépesebb táborát a szabadkaiak képviselik. Élükre ezúttal To-
gyerás Irén A kagyló keletkezése című  munkája kívánkozik. Ivan Jandri ć, To-
gyerás Diana (porcelán), Togyerás József, Kalmár Magdaléna-Médi, Sinko-
vits Erzsébet, Nemes Fekete Edit, Đura Maravić  és Vékony Lajos munkái 
közül jó néhány megérdemelte volna a zs űri elismerését. Összegezésül: a 
Képzőművészeti Találkozó e jubileumi kiállítás anyagának bemutatásával jó 
szolgálatot tett az alkalmazott m űvészet népszerűsítésének, mert zömében 
igazi értékeket vonultatott fel termeiben. 

A Franzer Galéria december 17-én régi pártfogoltjának, a határon túlról 
gyakran hazalátogató és munkáival leginkább városunkhoz köt ődő  Szajkó 
Istvánnak adott lehetőséget újabb önálló bemutatkozásra. Hogy Szajkó mennyi-
re kötődik indulásának színhelyéhez, azt a kiállításra került, mintegy húsz darab-
ból álló pasztellkollekciója is tanúsítja, hiszen témaköre továbbra is Szabadka és 
Pal ics architektúráját és „díszleteit" öleli fel. A különböz ő  nagyságú munkák 

160 



technikai finomságról tesznek tanúbizonyságot és a motívumok sablonoktól 
mentes, eredeti megjelenítését dokumentálják. Külön említésre méltó, hogy 
a kiállított képek mindegyike friss, 1994-ben keletkezett, ami világossá teszi, 
hogy a festő  a saját megjelölt útján folytatja munkásságát és nem hódolt be 
az újabban ismét lábra kelő  agresszív képzőművészeti nihilizmusnak. 

Szajkó nem az a művész, aki a mennyiség érdekében akár egyetlen gyengébb 
munkát is közszemlére tenne, de ebb ől a kollekcióból mégis ki kell emelni a 
Jámbor tehenek nem mindennapos látványát, a Szabadkai képeslapok III. fantázia-
dús kompozícióját és a Zöld lankák nagyvonalúan megoldott színskáláját. A 
kiállítótt művek nem csupán bravúros megoldásukkal, de a fest ő  konzekvens 
magatartásával is a művészet tisztelőinek elismerését érdemelte ki. 

Manapság elérhetetlen vágyálom egy olyan elképzelés megvalósítása, hogy 
minden műérték, mely különböző  adományozások nyomán Szabadka, illetve 
a Városi Múzeum birtokába jutott, megfelel ő  otthont kapjon. Husvéth Lajos, 
Miloš Babić, Oláh Sándor, Ana Bešlić, az egyáltalán nem lebecsülend ő  dr. 
Vinko Perčić  hagyaték-maradék, a Boschán György-hagyaték és az Almási 
Gábor-alkotások olyan felbecsülhetetlen értéket képviselnek, melyek egy fe-
dél alá kerülve és közszemlére téve a várost igazi képz őművészeti kincsestár-
rá avathatná. Amíg azonban ennek a kötelezettségnek nem tud eleget tenni, 
az intézmény időnként kiállításokkal rója le háláját az alkotók, illetve az 
adományozók iránt. 

Így került sor 1994. december 28-án a múzeum kiállítási csarnokában a tíz 
éve elhunyt Boschán György ama 26 alkotásának második kiállítására, ame-
lyet a művész özvegye, dr. Nada Bošan 1987-ben a múzeumnak adományo-
zott. Boschán meghatározott stílusokba nehezen beskatulyázható egyénisé-
gét híven tükröző  anyag is bizonyítja, hogy alkotó tevékenységének „fázisok-
ra" osztása nem szerencsés megközelítés, mert az általam ismert kezd ő  mun-
kái éppúgy, mint a pályafutása vége felé keletkezett festmények, ugyanazon 
alapállásból jöttek létre. Mindig saját felfogásának és vérmérsékletének szel-
lemiében. a szakma tiszteletének jegyében vette kezébe az ecsetet; visszafo-
gott, olykor visszafojtott színskálájával és formanyelvével, a divatos áramlato-
kat figyelmen kívül hagyva, alkotta meg enyhén kubisztikusan stilizált képeit. 
Néha kisebb engedményeket tett a valóságábrázolás irányába, de ezt a téma 
vagy a konkrét modell sugallatára tette. „Szaltó mortálékra" nem volt hajlan-
dó; képein komoly változásokat csak a min őség fokozása irányában észlelhe-
türik. Boschán mégsem „egy képet" festett egész pályafutása során, de az 
embert és környezetét a maga eszközeivel és humánus hozzáállásával vitte 
vászonra szüntelenül, és ezen az úton haladva alkotta meg gazdag életm űvét, 
melynek egy jelentős töredékét láthattuk az emlékkiállításon. 

Az alkotások szakszerű  osztályozása és megfelel ő  prezentálása Branka 
Šadinak, a múzeum művészeti osztálya vezetőjének a nevéhez fűződik. 
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P. KECZELI KLÁRA 

AMERIKAI ÁLOM - EURÓPAI VALÓSÁG 
SZÁZÉVES A FILM 

„Megszabadítani az embert a halálfélelemtől. Mint egy b űvé- 
szinas, aki szembetalálja magát a szfinxszel, bemerészkedik a 
tenger mélyére, s belehal. A filmem pusztít el — gondoltam." 

(Federrico Fellini) 
Egy évszázados a film: a művészet és tömegszórakoztatás. Az emberi civilizáció-
val egyidős művészetekhez: irodalomhoz, zenéhez, képzőművészethez, színház-
hoz képest jelentéktelen kor. A filmról szóló irodalom, a vele kapcsolatos tudás 
látszólag áttekinthető, maradéktalanul megszerezhet ő , ennek ellenére a szakér-
tői tévedések sora igazolja: lehetetlen olyan mércéket, kritériumokat, szabványo-
kat megállapítani, amelyek a filmnek mint m űvészetnek értékrendszerét esztéti-
kai és tudományos szempontból tévedhetetlenül felállítanák. A nagy filmesztéta, 
Balázs Béla példája igazolja ezt talán a legszemléletesebben. 

Balázs Béla úgy vélte, hogy az esztétáknak, m űvészettörténészeknek és 
pszichológusoknak a film születésekor egyedülálló alkalmuk nyílott arra, 
hogy „...a szemük láttára kialakuló művészet fejlődéstörvényeit..." tanulmá-
nyozzák. „A tudós akadémikusok ezt elmulaszották" — állapítja meg. „Holott 
— fűzi hozzá — századok óta el őször volt szabad szemmel látható a kultúrhistó-
ria egyik legritkább eseménye: új m űvészi kifejez őformák keletkezése." Volta-
képpen ő  maga is abban a szerencsés helyzetben volt, hogy mint esztéta, 
kortársaként a filmnek, nyomon követhette képi kifejezésmódjának változá-
sait, a technika fejlődésének visszahatását, amely egyfel ől növelte az új mű-
vészet kifejezési eszköztárát, másfel ől fokozta azt a kommersz/tömegszóra-
koztatási hatást, amely révén a film mint közfogyasztási cikk fölébe n őtt a 
filmnek, mint művészetnek. 

„Első  könyvem a filmrő l — Der sichtbare Mensch — ráismerés és szerelmi 
vallomás volt. A némafilm esztétikáját írtam meg, amely a némaságot tekin-
tette a művészet lényegének, principium stilisationisnak, amely a film min-
den formatörvényét meghatározza. Könyvem művészetet tudott jósolni — de 
technikát nem. Felfedezték a hangosfilmet." —igy néz szembe els ő  nagy 
tévedésével az esztéta. A technikai el őrelépés azonban, szerencsére, nem 
fosztotta meg egyszer s mindenkorra a hetedik m űvészetet művészetjellegé-
től. Bergman A hetedik pecsétje, Bunuel Viridianája, Tarkovszkij Sztalkei-e, 
Nosztalgiája, Fellini Országútja, Amarcordja... s folytathatnánk a sort, éppen 
csak annyiban él ezzel a technikai jobbítással, amilyen mértékben m űvészi 
megnyilvánulásához, látvány/hang kompozíciójához szükség van rá. A film 
szimbólumrendszere új elemmel gazdagodott, növekedett az alkotó kifejezési 
módjainak száma, lehetősége. Bergman Csend című  filmjében az idegen nyel-
ven elhangzó mondat groteszksége növeli az elidegenedés érzését, Fellini 
filmjei Rota zenéjével együtt teljesek. A hang, zörej — s persze ennek hiánya 
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is -- hatásos effektus, csakúgy, mint a fény-árnyék kompozíciók Eizenstein 
Rettegett Ivánjában, Olivier Hamletjében, Bunuel Viridianájában, Kurosawa 
Rashomonjában. Hangból és látványból lenyűgöző  alkotások sora formáló-
dott, ám — Balázs Béla csalódottságát igazolandó — elhanyagolható mennyi-
ség ez az ártalmatlan szórakoztatástól a szellemi környezetszennyezésig ter-
jedő  skálán elhelyezked ő  kommerszfilmek tömegéhez képest, amelyek az 
egész bolygót elárasztották, magukkal hurcolva a szellemi unifikálás cseppet 
sem elhanyagolható veszélyét is. 

HOZZÁÉRTÉS, RÁÉRZÉS, MANIPULÁCIÓ 
„Mindenki tudja és elismeri, hogy a filmm űvészet a nagy tömegek szelle-

mére nagyobb befolyással ván minden más m űvészetnél... Nem kell-e ismer-
nünk törvényeit és lehet őségeit, hogy ellenőrizhessük és irányíthassuk a leg-
nagyobb szellemi tömeghatást, mely az emberi kultúra történetének folya-
mán valaha is fellépett?" — teszi fel a kérdést Balázs Béla, hozzátéve, hogy a 
film századunk népművészete, mégpedig: ,,...nem abban az eredeti értelem-
ben, hogy a nép szellemének terméke, hanem fordítva, hogy a nép szelleme 
(a városi népé elsősorban) terméke ennek a roppant iparrá n őtt művészet-
nek." Véleménye szerint tanítani kell, hogyan kell filmet nézni, hogy az em-
ber, a néző  képessé váljon a pontos értékítéletre, s védekezhessen a manipu-
lációk ellen. A közönségízlésnek kell — szerinte -- megteremtenie a filmm űvé-
szetet, mivel „...az a paradox helyzet, hogy előbb kell meglennie a közönségnek 
mint a m űnek...", lévén, hogy a film költséges és kollektív művészet, megkö-
veteli a közönséget, a befektetett anyagiak visszatérülését. Regényt, fest-
ményt alkothat a művész a jövő  századok értő  emberének, a film — legyen az 
öntörvényű  műalkotás vagy tömeghisztériát kiváltó látványosság — azonnali 
fogyasztásra készül. Persze annak a néhány tucatnak a kivételével, amelyet 
minden filmrajongónak, a filmm űvészet minden újabb kedvelőjének, a film-
bolondok minden újabb nemzedékének kötelez ően ismernie kell, mert 
egyébként a filmművészetnek sajátos dimenziói rejtve maradnak számára. 

Balázs Béla tévedése egyébként az általános filmkultúra és -ismeret szük-
ségességét illetően abban nyilvánult meg, hogy a manipulálás, erőteljes hatás 
lehetőségeit és veszélyeit nem a kultúráért aggódó entellektüelek hárították 
el, hanem a totalitárius rendszerek fels őbb vezetése ismerte fel igazán, és 
azért, hogy a tömeggel való manipulálás teljes' és zavartalan lehessen, óvako-
dott attól, hogy alattvalóinak széles tömegét a manipulálás elleni védekezés-
hez szükséges tudnivalókkal felvértezze. Az államilag dotált filmipar ellátta a 
polgárokat ideológiai színezet ű  monstre (tömegeket mozgató forradalmi, há-
borús) filmekkel, valamint a kell ő  politikai befolyásolást el ősegítő  „emberi 
drámák"-kal. Hisztérikusan óvták az egészséges szocialista társadalmat a de-
kadens nyugati tömegcikkekt ől (western, filmrevü, amerikai melodráma), de 
saját „eltévelyedett" művészeiktől is. 

Ma már felfoghatatlan, nevetséges és némiképp szánalmas is a diktatóri-
kus rendszereknek a félelme azoktól a szelíd, bölcs, már-már arisztokratikus 
humorral átszőtt, többszörösen áttételes társadalombírálatoktól, mint ami- 
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lyen Menzel Pacsirták a dróton, Forman Tűz van, babám, Bacsó Tanú című  
alkotása, vagy például Dušan Hanak A régi világ képei című  poétikus doku-
mentumfilmje, amelyet nyilván csak a gyötr ő  lelkiismeret, a hatalom saját 
magával szembesülni rettegő  hisztériája dobozolhatott. A dobozolt filmek 
kategóriája azonban sokáig a filmm űvészet válfaja maradt, a művész és már-
tír dicsfényét ragyogtatva tehetségtelen, botcsinálta, demagóg film-favágók 
feje fölött is nemegyszer. 

Ez volt azonban a kivétel. A hatalom a legtöbbször tévedhetetlen ízléssel 
választotta ki a remekműveket, s rakta félre őket saját örökkévalóságát és 
alattvalóinak lelki egészségét meg őrizendő . 

EURÓPA ÉS AMERÍKA 
A filmet Európa teremtette meg és Amerika aknázta ki. A némafilm 

korszakában még úgy tetszhetett: a szület ő  művészet az Újvilágban lesz iga-
zán azzá — művészetté. „Az pedig ne nyugtasson meg, hogy a más m űvészete-
ken nevelt általános ízlés elegend ő  irányító lehet egy egészen új művészet 
fejlődése számára is" — vélte Balázs Béla, s hozzáf űzte: „Ez a könyv többek 
között éppen azt is fogja bizonyítani, hogy a régi m űvészeteken nevelt művé-
szi kultúra, megrögzött régi képzeteivel és értékeléseivel a legnagyobb aka-
dálya annak, hogy Európában fejl ődésnek induljon ez az új művészet." 

Amerika azonban csak úgy és akkor a korlátlan lehet őségek hazája, aho-
gyan és amikor ott egy•adott tevékenység kedvez ő  anyagi vetülete kézzelfog-
hatóvá válik. Érthet őbben: a film egy évszázad alatt Amerikában m űvészet-
ből gigászi, óriási jövedelmet hajtó iparággá n őtt, a művészfilm és Európa 
pedig szinonimává lett. Marlene Dietrich mindörökre A kék angyal, bármit, 
akárhány filmet forgatott, játszott is el Hollywoodban. Chaplin Amerikában 
mindvégig európai maradt: a Modern idők vagyA diktátor európai szenzibili-
tású alkotás. A brit filmen nevelkedett ausztrál Peter Weir, az emigráns 
lengyel Roman Polanski amerikai filmjei üresek. Mivel Hollywoodban csak 
azok érvényesülnek, akik a siker = pénz formulát ügyesen alkalmazzák, az 
amerikai filmművészet egyik legmarkánsabb egyénisége, Orson Welles Euró-
pában kénytelen dolgozni, nemegyszer tehetségének, nagyságának meg nem 
felelő  szerepeket vállalni, hogy rendezéseihez a szükséges pénzt el őteremtse. 

Az amerikai rendező, ha szerzői filmról álmodik, európai rendező  szeret-
ne lenni. 

Amerikai film van, európai film azonban nincs. Egyesek európai nemzeti 
filmgyártásról beszélnek, de valójában a svéd, olasz, csehszlovák vagy magyar 
film nem tartalmaz sajátos, kizárólag arra a nemzet filmjeire vonatkoztatható 
formajegyeket. Antonioni, Bertolucci ;  Fellini alkotásai éppúgy különböznék 
egymástól, mint Bergman és Bo Widerberg, Szabó István, Bacsó Péter, Jan-
csó Miklós, Elmar Klos, Chytilová, Forman és Menzel filmjei. De ugyanígy 
képtelenség egyneműséget keresni a japán Kurosawa és Ozu filmjei között is. 
A filmművészet kollektív művészet ugyan, de a filmrajongó néhány filmkoc-
kából is felismer egy erőteljes alkotót/rendez őt. A szerzői film egyszeri és 
megismételhetetlen. 4 
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Amerika — mint mindenben — a filmiparban is kedveli a sorozatgyártást: 
Ra mbo-, Rocky-, rendőr- és gengszterfilmek, westernek, road movie-k, revük 
egyaránt tucatszám készülnek. A kész elemeket, sémákat, kimunkált hatásos 
fordulatokat — így vélik a filmmogulok — pazarlás volna csupán egyetlenegy-
szer kiaknázni. Tapasztalt filmes mesteremberek, pszichológiai eszközökkel 
kidolgozott melodramatikús fordulatok, a feszültség-enyhülés másodpercnyi 
pontossággal kiszámított ciklusai, el ővetítések, amelyek segítségével, a kö-
zönség reagálásaival összhangban utólagos vágást végeznek, a sztorin változ-
tatnak — mindez az anyagi siker el őfeltétele. A sikerfilm Amerikában a kriti-
kusokat is manipulálja: az Elfújta a széltől a Forest Gumpig Aranyglóbuszok 
és Oscarok sora bizonyítja ezt. Az amerikai sikerfilm pedig az amerikai álom 
újbóli és újbóli beteljesülése. Az általános elvárás (és tévhit) szerint a csillag-
sávos USA-t az szereti igazán, aki alkotásaiban ezt a nagy álmot erről a nagy 
országról újratermeli. Pedig az igazság, hogy Robert Altman sokkal jobban 
szereti Amerikát, mint Zemeckis, holott a Forest Gumpban, Zemeckis siker-
filmjében az amerikai álom negyedóránként ismételten beteljesül. 

FÖLDSZINTES ÉS FELHŐKBEN JÁRÓ AMERIKA 
A Rövidre vágva (Short Cut) csakúgy, mint Robert Altman minden egyes 

alkotása egy-egy amerikai mítoszt rombol le: a westernét a Buffalo Bill és az 
indiánok, a rajzfilmes hőst a Popeye, a country édeskés, émelyít ő  zenei-esz-
mei világát a Nashville, a hős amerikai hadseregét a MA.SH, Hollywoodét A 
játc okos. 

A Rövidre vágva, amely Raymond Carver novelláinak füzéréb ől készült, 
az amerikai álom minden megnyilvánulási formájával egyazon illúziótlan ke-
gyetlenséggel számol le. Gore Vidal ezt írta a filmr ől: „Évek óta várjuk az 
amerikai nagyregényt, nem gondoltam volna, hogy egy film teljesíti majd be 
vágyainkat." 

Altman egyetlen városba, Los Angelesbe telepíti át Carver hétköznapi 
hőseit. A színtérre a film indulásakor felülr ől közelít a kamera, az eget szán-
tó helikopterek környezetszennyez ő  ragacsos masszával szórják be L. A.-t a 
moszkitók ellen. Fentről azért szép, méreteiben lenyűgöző  a város, ám aho-
gyan a házakra, otthonokra, családokra, arcokra közelít a kamera, úgy lesz 
egyre elszomorítóbb, ijeszt őbb, nyomasztóbb a kép. Veszteségek, félelmek, 
maró féltékenységbe pácolt szenvedélyek, mániák, alkoholizmus, reményte-
lenség. A divatos orvos, a sikeres tévés újságíró, a fest őnő, a fájós lábú pin-
cérnő , a lecsúszott taxisofőr, a cukrász világa csak küls őségekben különbözik: 
akár fényűzés, kényelem, amerikai álomotthon, akár lakókocsi, deszkából 
eszkábált, lerobbant ház lakóinak b őre alatt egyazon bizonytalanság, félelem 
munkál, szájukban egy a gyötr ő  kiábrándulás fémes íze, a h ősöket összefogja 
a tömeges magány iszonyata. Az egymás mellett futó, egymást egy-egy rövid 
időre keresztező  sorsok az amerikai álom porba hullott cserepei. 

Altman, akárcsak hősei, magányra van ítélve. Felfogásában, témáiban ti-
pikusan európai, filmkészítési eszközeiben, formanyelvében hamisítatlanul 
amerikai. Így marad „köztes", támasz nélküli. 
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A Forest Gump a legmézesebb sikersztori. Nagyszabású mese arról, hogy 
egy debilis (75-ös IQ-jú) amerikai is érvényesülhet: lehet milliomos, h ős, 
megnősülhet, nemzhet szép és okos gyermeket. Forest Gump szinte nem is 
érzékeli önnön létezését, érzéseit képtelen megfejteni és kifejezni, életének 
medrét jótevői, támogatói parancsszavai szabják meg, fut, ha azt mondják, 
fuss, megáll, ha megálljt parancsolnak neki. Jóságos, h űséges — sikeres. 
Ahányszor elindul, a csúcsra jut: lesz sportsztár és vietnami h ős, eszmei moz-
galom vezére és gazdag üzletember. Boldogok a lelki szegények... Ameriká-
ban nemcsak a mennyek országát ígérik nekik, de a földi javakkal megte-
remthető  paradicsomot is. Az amerikai álom ad absurduma: az üres, önálló 
cselekvésre képtelen élő  bábu érvényesül! 

Tom Hanks, aki a címszerepben nyújtott alakításáért Aranyglóbuszt ka-
pott és az Oscar-díj várományosa, hibátlanul játszik. Arca üres, hangja mono-
ton, lefojtott, testét egyfajta automatizmus mozgatja, löki el őre. Ártatlansá-
ga, ártalmatlansága olyan meghatóra domborítva, hogy könnyet csal a kérges 
szívLí kritikus szemébe is. Egészen addig, amíg a kép/hang/pszichológiai ma-
nipulálás minden jelenlevő  eszközét számba nem veszi, és amíg... 

...Amíg Tom Hanks elé be nem úszik Kaspar Hauser, az értelme kinyílá-
sának lehetőségétől megfosztdtt, állattá nyomorított, védekezésre képtelen 
óriáscsecsemő  üres arca a szeméb ől szivárgó könnyekkel, amint monoton 
hangon, a hangok formálásával küszködve, szótagolva közli jótev őjével és 
tanítómesterével, hogy víz van a szemében... 

Igen, Herzog Kaspar Hauserje a minta, a lekoppintható, pénzzé tehet ő  nagy 
ötlet, amelyet (mint annyi európai ideát, sziporkát, felfedezést) amerikai kapta-
fára húzva újjáteremtettek. Az az európai néz ő, aki látta Fassbinder Németor-
szágát, Bertolucci Olaszországát, Pintilie Romániáját, Jancsó Magyarországát, a 
néző, aki annak idején a Herzog-hős Kaspar Hauser pőre-védtelen arcába né-
zett, tudja, hogy azok, akik nincsenek felvértezve mindenfajta emberi gonoszság 
ellen, akikből hiányzik a védekezés és visszavágás tudománya, akik olyan tudat-
lanok és ártatlanok, amilyenek csak a csecsem ők és a mesebeli tündérek lehet-
nek, soha nem tudják valóra váltani az amerikai álmot, sem más kisebb, földszin-
tesebb álmokat. Sorsuktól nem menekülhetnek, e1 fognak pusztulni. 

Zemeckis, Spielberg látványt és vagyont gyárt. 
Fellini, a Mester — amíg élt — egy-egy gyöngyszemet a halhatatlanságnak. 

A kultúráért, civilizációnkért. 
„Azzal az elszomorító látvánnyal szemben, amit manapság a kultúra (és a 

politika) nyújt, szükségét érezzük annak, hogy az a kevés lelkesedés, energia, 
erő  és főleg kíváncsiság, ami még megmaradt, hidat képezzen. Hogy általa 
kapcsolatba kerüljenek egymással azok a kevesek, akik anélkül, hogy példa-
képként szolgálnának — csupáncsak különböz őek... Hogy égve megőrizhes-
sünk egy kis lángot, amely bármikor kialudhat, hogy hallható legyen még egy 
finomabb, titokzatosabb, mélyebb beszélgetés, amelynek nincs szüksége az 
azonnali siker biztonságára." (Federico Fellini) 
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OLVASÓNAPLÓ 

MÉGIS JÓL VÉGZŐDNEK? 

CSÁTH GÉZA: Meséli amelyek rosszul végz ődnek 
Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Szajbély Mihály 
Magvető , Budapest, 1994. 

Karácsony előtt kaptuk kézhez a „Csáth-mesék" eddigi legteljesebb gy űjteményét, 
mintA vörös Eszti narrátor-Józsikája Andersen bácsi könyvét, és a novelláskötet is azt 
a fajta művészetet képviseli, amely „részt követel magának a közönség szívéb ől, véré-
ből és agyvelejéből", ahogyan Csáth egy egykori rajzgy űjtemény kapcsán megfogal-
mazta (Nyugat, 1910). Már régóta tudjuk, hogy ő  az a művész, aki kiemelkedik ködlo-
vagtársai körébő l. „Nem pusztán író volt, mint legtöbben századunk magyar irodal-
mában, hanem mindenekelőtt művész, a testet öltött sokoldalúság tehetségben, ké-
pességekben és érdekl ődésben egyaránt" — írja a Csáthot homo novusnak tekint ő  
Bori Imre Varázslók és mákvirágok című  könyvében. 

Az utóbbi évtizedben különösen sokan foglalkoztak Csáthtal, és mi — a vidéki 
gimnazista fiú szül őföldjének olvasói — fokozott érdeklődéssel figyeljük írásait, hagya-
tékát. Különös örömmel fogadtuk most is az új kötetet, a „régi adósság" törlesztését. 
Eddig csupán válogatott novelláit ismertük, főként a felfedező  Illés Endre kötetét 
(1.964), Dér Zoltán Ismeretlen házban címmel kiadott gyűjteményét (1977). A Csáth-
bibliográfia, amelynek alapján az eddigi legteljesebb novelláskötet létrejött, szintén 
Dér munkája. A másodközlések és a más címen újraközölt novellák szempontjából új 
felfedezéseket is tett a kötet szerkeszt ője, Szajbély Mihály. • 

Igazi meglepetés azonban Csáth-olvasatunk átértékelése, átalakulása, amely a kö-
tetkompozíció következménye. Amikor 1989-ben megjelent az els ő  Csáth-monográfia 
(szintén Szajbély tollából), újdonságként hatott a novellák beszerkesztettségének 
elemzése. A művész totalitásigényéhez híven az irodalomtörténész is a kötetkompozí-
ció egészét tanulmányozta, az új néz őpont pedig új távlatokat nyithat a Csáth-kutatás 
számára. Szajbély rádöbbentett bennünket például a Délutáni álom és A varázsló 
kertje című  novelláskötetek összefüggéseire, valamint a Schmith mézeskalácsos eltérő  
mozzanataira, a Muzsikusok jellegzetes „építkezésére", vagyis Csáth gondos válogató 
munkájára, a novellatípusok alakulására, a motivikus összefüggésekre. 

A Mesék, amelyek rosszul végz ődnek az első  olyan gyűjtemény, amely az öt kötetet 
eredeti kompozíciójukban tárja elénk, ezt követ ően pedig 66 kötetb ől kimaradt no-
vellát olvashatunk. A monográfiában fejtegett összefüggéseket most élményként él-
hetjük át. .Csáth szigorú értékrendjét Ottlikéhoz hasonlíthatjuk. A kötetbe bekerült 
novellák száma is a precíz kötetszerkesztésr ől tanúskodik. A varázsló kertje (1908) 21, 
Az albíróék és egyéb elbeszélések (1909) 3, a Délutáni álom (1911) 12, a Schmith mézes-
kalácsos (1912) 9, a Muzsikusok (1913) pedig mindössze 6 alkotást tartalmaz. A köte-
tekben lévő  művek száma tehát csökken, Az albíróék... pedig joggal tekinthető  novel-
lásfüzérnek, ahogyan Szajbély nevezte. Könyveinek összeállításakor Csáth tudatosan 
hagyta ki a már meglévő  novelláit, ha nem illettek bele kötetkompozíciójába. Vala-
mennyi gyűjtemény egy-egy kulcsfontosságú novella címét viseli, érdekes módon ké-
sőbb a művek kiadására vállalkozó szerkeszt ők is (ösztönösen vagy tudatosan) ragasz- 
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kodtak a hagyományhoz (A varázsló halála, Ismeretlen házban, Elfeledett álom, Mesél, 
amelyek rosszul végz ődnek), és az idegen nyelvű  kiadványok is többnyire ezt a példát 
követték. A címválasztás a szerkeszt ők koncepciójáról árulkodik. Csáth köteteiben 
eleinte a címadó novella a könyv középpontjába kerül, a Délutáni álomtól kezdve 
viszont a kötet élén áll, és a rendszerez ő  munka eredményeképpen léterejött kapcso-
lat-, illetve ellentéthálózatra mi magunk is rácsodálkozhatunk, például a Délutáni 
álom és a Hegyszoros című  novellák esetében. Világossá válik a Gimnazista fantáziák 
fontossága a Schmith mézeskalácsos című  gyűjteményben; érthet ő , hogy miért döntött 
Csáth a Díszoklevél című  alkotás mellett, amikor a Mussikusokat szerkesztette össze. 

Az irodalomtörténet iránt fogékony olvasó különös csemegeként éli át a motivi-
kus összefüggések alakulását, a századel ő  irányzatainak és tudományos eredményei-
nek szerepét az egyes novellákban, a novellatípusok többszólamúságát, Csáth és az 
idő  szerepét, a darabokra hullott világ sajátos ábrázolását, a m űfaji határok eltolódá-
sát, mese és élet összefüggéseit — amire Tolnai Ottó költ őként is rámutatott —, szemé-
lyesség és személytelenség kérdését, az ösztönélet és az álmok freudi vonatkozásait, 
amelyek „ösztönös" előfutáraiként Csáth a Felhők ciklus Petőfijét és Jókait jelölte 
meg, valamint arra is ráérzünk, hogy hol és meddig hatott az íróra valóban felszabadí-
tó erőként a pszichoanalízis, hogyan látta tudomány és m űvészet kapcsolatát, főként 
pedig a lét kérdéseit. 

Igazi befogadói élményt a korabeli kötetekb ől kihagyott novellák jelentenek. Mi-
csoda kavargás! „A legszebb játék a szerelem és a művészet" — idézhetjük Osvátot. 
Mintha itt is e kettőből fakadna minden, ugyanakkor jelen vannak a couleur locale 
mozzanatai, a vidék és a nagyváros életdarabkái. Az elmeorvos kifogástalan jellemáb- 
rázoló művészetétől a könnyed tárca- és „mesenovellákig" minden csáthi novellatípus 
megtalálható ebben a gyűjteményben. Különösen feltűnő  a keretes novellák gyakori-
sága. A novella műfaja több helyen megkérd őjelezhető , a kötetbe kerülés kritériumait 
az Utószó ismerteti. A korabeli irodalmi folyóiratok, újságok böngész ői számára nem 
idegen ez a besorolás, ám itt döbbenünk rá a modern m űvész magatartására is. Az 
Előadás az öltözködésről például a zárójelbe helyezett bevezetés és befejezés által 
keretes novellává válik. Szajbély Mihály a jeleneteket is felvette a novellák közé: „A 
jelenet ugyanis a századelős sajtó tárcarovatának jellegzetes műfaja, melynek legalább 
annyi köze van a novellához, mint a színdarabhoz. Így érezte ezt Csáth is, err ő l 
tanúskodik az, hogy közülük egyet (Nagy Balázs - Kis Balázs) ő  maga válogatott be 
Délutániu álom című  novelláskötetébe." (Utószó, 556.) 

A folyóiratok tárcaírói valóban gyakran éltek a párbeszédes formával, s őt Mik-
száth „csevegéseire", „irodalmi csevegéseire" is hivatkozhatunk. Az összegy űjtött no-
vellák közé Szajbély műfajfelfogása alapján bekerült a gyermek és a Családi jelenet is 
(ez utóbbi az Ismeretlen házban című  kötetben Kis családi dráma címmel szerepel), 
amelyek eddig a drámák, jelenetek sorában kaptak helyet. A sarlach műfaji meghatá-
rozása Dér Zoltán tanulmányában „poétikus gyermekjelenet" (Ismeretlen házban, 
651), most a novellák közé került a Párbeszéd a szeretetről című  alkotással együtt. 
Jelenet és novella összetartozását főként a Frigyes című  írás bizonyítja. Dér Zoltán 
tanulmánya rámutatott a drámai m űvek és a novellák kapcsolatára, a Hamvazószerda 
és a Kisvárosi történet is kész novellák parafrázisai. Bori Imre a drámaiság kérdését 
vetette fel a novellák és színművek kapcsán. 

A fentiekhez hasonló szempont alapján kerülhetett be a kötetbe a Hosszú baráti 
levél, amelyet az Ismeretlen házban Kritikák, tanulmányok, cikkek című  részéből és az 
Írások az élet jó és rossz dolgairól (Életjel, Szabadka, 1975) című  gyűjteményből ismer-
tünk. A napló és a levél gyakori formája a Csáth-novelláknak; a Péter levele Az albíró- 
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ék... füzérébe, a Régi levél a Délutáni álom című  kötetbe „épült be". Az utóbbi Dér 
Zoltán válogatásában szintén szerepel. Levélformában íródott a színházi zenekar 
klarinétosának ajánlott A fagottista című  alkotás is, amelynek műfaját ugyancsak ne-
héz lenne pontosan meghatározni. 

A Forum-kiadványtól eltér ő  mozzanatok a címváltozatok használatában kimutat-
hatók. A magány történetei itt Szorongásos álmok címen szerepelnek, az 1906-os cím 
helyett Szajbély a Független Magyarországban fellelt 1908-as címváltozatot veszi fi-
gyelembe. Az Ismeretlen házban címet (Bácsmegyei Napló, 1909. július 11.) megjelöli, 
de Albumlevél címen teszi közzé (Világ, 1911. április 9.). Az Este című  novella is 
szerepel a gyűjteményben (Dér utal rá kötete végén), Szajbély a Budapesti Naplóban 
bukkant rá (1907. március 22.) Mese az estéről címmel. 

A varázsló kertje című  kötet élén álló Tor című  novella (korábbi változat: Maris) itt 
szerepel el őször névelő  nélkül. A Tavaszok lelőhelyének bizonytalanságára a Jegyzetek 
utalnak. 

A szövegváltozatok összehasonlítása persze szintén izgalmas feladat; Szajbély mo-
nográfiája utal a legfontosabb tapasztalatokra. Ugyancsak meggy őződhetünk a zenei 
kompozíció, illetve a zenei motívumok jelenlétér ől, amelyre Vargha Kálmán is felhív-
ta a figyelmet: „Talán muzikális hajlamaival és zenei m űveltségével magyarázható — 
írja Csáthról —, hogy formaérzéke, harmóniát teremt ő  igénye, szerkesztőkészségének 
biztonsága nagyon korán kialakult. Világos felépítés ű, gyors menetű, arányosan szer-
kesztett, egységes tónusú novellái nemcsak alkotói fegyelmér ől és kiforrott ízléséről 
tanúskodnak, hanem egy füllel nem hallható, hatásában mégis érzékelhet ő  belső  
hangról is, amely mindig eligazítja abban, hogy a dolgok a maguk helyére kerülje-
nek." (Elfeledett álom. Kozmosz, 1987.) 

Az írói ajánlások azonnal felkeltik az olvasó érdekl ődését. A JÓzsika című  novellát 
például dadájának, Évának ajánlja, a Kálvin téren című  művét (egyik legfontosabb, 
„legmodernebb" alkotását) Szomory Dezsőnek, akinek írásait Csáth a pedál nélküli 
zongorához hasonlítja, amely „minden hangra és zörejre az összes húrjaival rezonál" 
(Az isteni kert. Nyugat, 1910). A Hegyszoros_„címzettje” Weiner Leó, a piszmogva 
komponáló poeta impeccabilis, az Anyagyilkosságé pedig Osvát Ernő , akiről Kosztolá-
nyi úgy nyilatkozott, hogy századok múlhatnak, míg hozzá hasonló akad. 

Az új novelláskötetb ől ismerjük meg igazán a meseíró Csáthot. Novellatípusairól 
és a novellamesékről, a „költői" és „prózai" novellákról több tanulmányt olvashat- 
tunk. Most a kötetcím is a művészattitűdöt, a fikciót, mese és élet összetartozását, 
illetve különválását sugallja. A Mesék, amelyek rosszul végz ődnek című  „novellafüzér" 
Csáth első  kötetében kapott helyet. A Jegyzetekb ől az is kitűnik, hogy az író alakítgat-
ta, csiszolta életmeséit. A cím már kifejezi a csáthi paradoxont. A mese formai jegyeit 
alkalmazza (közvetlen el őadásmód, elvont hősök, jellegzetes idő- és térfelfogás, kere-
sés stb.), de a végső  csoda, amely a mesék legfőbb műfaji sajátossága, itt elmarad; 
ezen a ponton, tehát a mese „végén" a vágy elérhetetlensége, az életid ő  múlása, a lét . 
abszurd volta jut kifejezésre. Ez az egy (öt meséb ől álló) füzér került be kötetbe, a 
többi kívül rekedt, Csáth is inkább publicisztikai m űfajnak tekinthette, mégpedig 
gyakori műfaj volt. Gondoljunk például Bródy Sándor A Hétben megjelen ő  meséire! 
A novellaírók szívesen választották címként a „mese" szót vagy m űfaji megjelölést 
(Móricz, Balázs Béla stb.). 

Ez az öt mese az egyén életér ől szól, amelyben a gyermekkori vágytól az öregkori 
„boteljésülésig" haladunk, éppen a feln őttkori „jelene" a spleenes, szertefoszló id őszak. 

Az élet végességére döbbent rá bennünket az ötödik mese is, amikor a nagyapó 
gonosz dolgot követ el, megöli a virágot: 
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„Egy reggelen széthullottak a szirmok sárga, beteg száráról. S a levelek is. 
Ebben nincs is semmi csodálatos. És abban sincs, hogy a nagyapó a következ ő  

tavaszon már a föld alatt pihent.” 
Az idő  tragikus játéka — mondaná err ől a négy befejező  szövegmondatról Radnó-

ti. Múlt és jövő  között csupán a jelenét él ő  író reflexiója kap helyet: „Ebben nincs is 
semmi csodálatos." 

És éppen ez a csodálatos, ahogyan a mesekomplex kimarad a meséb ől. Csáth a 
végén megfosztja meséjét meseiségét ől. 

A további mesékben, illetve mesefüzérekben hasonló megoldást tapasztalunk. Az 
egyik mesét a következő  megállapítással zárja: „Az emberek igazi természete a rosz-
szaság, a káröröm, a gyűlölet." (Mese az emberek rosszaságáról) A „misztikus mesék" 
viszont — várakozásunkkal ellentétben — csupa „földhözragadt" problémát dolgoznak 
fel. 

Csáth és a mese kapcsolatával több elemző  foglalkozott. Tudjuk, hogy gyermek-
kori élménye a mese, főként Andersen meséi, de menekül ő  attitűdjével, a burkolt 
vággyal, az álommotívumokkal és -szimbólumokkal is kapcsolatba hozható ez a kér-
déskör. Karl Jaspers szerint a filozófia forrása a gyermeki rácsodálkozás, a Csáth-me-
sékben (és most már nem csak a Meseként megjelölt alkotásokra gondolunk) szintén 
ez a legfontosabb mozzanatok egyike. A feln őtt: már kioltja magából a csodálkozást, 
helyébe a cinizmus, a spleenes életmód, a rosszul értelmezett tapasztalat és tudás lép. 
Meg a vágyak... Szajbély írja: „Nem az örök ember, hanem az egyén érdekelte (ti. 
Csáthot), a saját életével párhuzamosan alakuló emberi sorsok. Megkereste hétköz-
napi hőseinek saját (többnyire gyermekkorukban gyökerez ő) mitológiáját, felkutatta 
cselekedeteik titkos mozgatóit, nyomába eredt nyílt és elfojtott vágyaiknak, hiteiknek 
és tévhiteiknek. (Csáth Géza. Gondolat, 1989. 148.) 

Az összegező  megállapítás egyik kulcsszava a mitológia, és ezt most nem mese és 
mítosz sokat vitatott összefüggésében említjük, hanem a m űvész teremtő  képzelete 
szempontjából, aki az egyén „életgyökereit" keresi. 

Pilinszky fejtette ki Van Gogh művészete kapcsán a művészet teremtő  paradoxo-
nát: „...a művészet úgy teljesíti be a világot, hogy elölr ől kezdi, úgy tanulja, hogy 
elfelejti. A művész öregnek születik és gyermekként hal meg -- vallotta Kassák. S 
csakugyan, a teremtés visszavezérlése a paradicsomba, ez a titokzatos evolúciós folya-
mat, mely az ómegát mindig a visszaszerzett alfában ragyogtatja fel, képes egyedül 
üdvözíteni: gyönyörűen példázza a művészet és tudomány különútját, s azt is, hogy az 
idő  folyama mennyire relatív, ha egyszer valódi értékekr ől van szó." (Új Ember, 1972. 
április 2.) Hasonló látószögből vizsgálja tudomány és művészet viszonyát a Bácskai 
Hírlapban 1904. november 27-én megjelent Második mese (Mesék) is. A hitét vesztett 
művész a tudóstól kér segítséget, ám a tudós munkájában eleinte gyönyörköd ő  poéta 
hamarosan kiábrándul, és a „Mióta ismerem a tudományt..., azóta hiszek a m űvészet-
ben" gesztusával távozik. „Antievolúció" — mondja err ől Pilinszky. A művész- és a 
gyermeklélek tehát a tudományokban jártas Csáthnál is találkozik egymással. A m ű-
vészettel és művészléttel foglalkozó novellák, mesék külön elemzésre várnak, hiszen 
ezek gazdagságát is most látjuk igazán. Az elemz ők eddig csak néhány szembetűnő  
mozzanatot ragadtak ki. A m űvek befogadása nemcsak kritikusként, de m űvészként is 
érdekelte Csáthot. Meséiben elvontabb módon foglalkozhatott ezzel a kérdéssel. Az 
utókor című  meséjében az ünnepelt ércpoéta tehetetlenül és értetlenül szemléli, ho-
gyan silányítják el a következő  nemzedékek legszebb gondolatait, de a költ őutód 
„odament a nagy költő  szobra elé és jól látta, hogy arcához emeli egy pillanatra a 
kiterjesztett kezét és letöröl onnan egy érckönnyet". 
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Esterházy Péter a Csáth Géza fantasztikus élete című  „rendhagyó életrajzában" 
hivatkozik a végtelenre vágyó íróel őd gondolataira: „Bele kell nyugodnom, hogy az 
élet nem olyan, mint ahogy elképzeljük, de olyan, mint amilyennek mutatkozik." 
Igazán azonban nem tudott belenyugodni, írásaiban vágy és valóság határterületein 
bolyong. Bori Imre fejtegette, miként lesz a valóság álomszer űvé, és hogyan öltenek a 
vágyak és az álmok valóság jellegű  vonásokat a novellákban. 

Néhány Csáth-írás a befelé fordulás, az elhallgatás, az intimitás gesztusait hordoz-
za, például az a mese, mely gyermekkori élményét, a színpadon harsogó imádšágot a 
felnőttként átélt templomi eseménnyel, az emberszeretetr ől prédikáló pappal kap-
csolja össze. 

Mesék, amelyek rosszul végz ődnek... Sokáig úgy tetszett, hogy a Csáth utókoráról 
szóló mesék sem végz ődnek jobban. Néhány remekművét és kritikáját főként mi, a 
szü tőföld olvasói ismertük/ismerjük. A nagyközönség persze inkább a morfinista 
Csáthról és azokról a novellákról tud, amelyeket az egykori tiszti kaszinó könyvtárosa 
tiltó szándékkal a „realistisch" jelzővel illetett volna, mint valaha a Dorian Gray egyik 
német nyelvű  példányát; az esetről éppen Csáth számol be egy kiállításról szóló cikké-
ben. A csoda — bár fokozatosan — mégis bekövetkezik. Újabb és újabb m űvek kerül-
nek elő , a monográfia és a mer őben új szemléletmódot képvisel ő  összegyűjtött novel-
lák kötete is megjelent. És ami a legfontosabb: Csáth a maga sokszín űségében jut el 
az olvasóközönséghez. Szajbély Mihály gy űjteményét lapozgatva egy Kosztolányi-gon-
dolat jut eszünkbe: „Igazi olvasónak lenni is képesség és rang." Ennek jegyében 
várjuk a „kutató olvasók" további kiadványait. Lassan — a mi „mesénkben" — le kell 
törölnunk a szabadkai Csáth-szobor utolsó bronzkönnyeit is. 

HÓZSA ÉVA 

KÜLÖNLEGES GYŰJTEMÉNY  

PA PP GYÖRGY: Betlehemnek nyissunk ajtót! 
Bel li BT, Szeged, 1994. 

Már előre meg kel mondanom, hogy 
nálunk, de még a távolabbi környeze-
tünkben is ritka szándékú, egyedüli 
könyvről kell beszámolnom. Egy olyan 
pedagógiai célzatú, hagyományment ő , 
hagyományébresztő  és aktivizáló, kézi-
könyvként is használható néprajzi szö-
veggyűjteményről, mely a hagyományo-
zódást, egy szép szokás, a dramatikus 
szokáshagyomány, a népi színjátszás 
egyik darabjának, a betlehemezés, a böl-
csőzés szokásának felújítását van hivatva 
szolgálni. 

A könyvből messzehangzóan kicseng 
a népi kultúra termékeinek megbecsülé-
se, szeretete és ezen értékek megmenté- 

sének és közkinccsé tételének, s őt — ha 
az illető  műfaj alkalmas rá — aktivizálásá-
nak vágya. Egy ilyen műfaj lehetne a ka-
rácsonyi ünnepkörhöz tartozó betlehe-
mezés, bölcsőzés. De hogy valóban fel-
újíthassuk a népi vallásosságnak ezt a 
szép, hangulatos; tanulsággal is szolgáló 
„játékot", ahhoz szövegekre van szüksé-
günk. Össze kell tehát gyűjtenünk a még 
élő  vagy már csak az emlékezetben él ő  
szövegeket. Gyűjteni kel tehát minél 
több helyen, minél több változatot, s ha 
kell, azokból rekonstruálni, kontaminál-
ni egy-egy teljes szöveget forgatókönyv-
vel, ének- és dallamkincsével együtt 
mindnyájunk örömére. 
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Papp György szöveggyűjteménye pél-
da arra, hogy ismételten bebizonyoso-
dott: ezen a tájon is élt a népi kultúrának 
ez az ága, m űfaja is. Az előzmények 
számbavétele után azonban kiderült, 
nem nagy számban, de mégis élt itt-ott 
változatokban. Természetesen nem azo-
nos szintű, mélységű  színvonalat képvi-
selve. Szerintem sem lehet teljesen né-
mának tekinteni tájainkat ebb ől a szem-
pontból sem, olyan vidéknek tartani, 
„ahol hallgat Betlehem", mert volt, léte-
zett betlehemes játék. 

Gyűjtőutaim során hányszor bizo-
nyosodtam meg arról, hogy helyenként, 
vidékenként változó volt a hagyomány-
tisztelet. Régen — mint mesélték — Bez-
dánban, Kupuszinán, Doroszlón, Gom-
boson divatban volt a bölcs őzés. Vidéke-
inken azonban, sajnos, kevés nyoma ma-
radt a hagyománynak. Népmesekutatá-
somból tudom, hogy vidékeinken a Kis-
faludy Társaság sem végezhetett néprajzi 
gyűjtést, a Néprajzi Múzeum Adattára is 
csak kevés adatot mentett meg. Miért? 
Bácska, Bánát népi kultúrája nem érde-
kelte a gyűjtőket, mert sokáig az a véle-
mény járta, hogy ez a vidék ilyen kin-
csekben sivár vidék, nem term ő  talaj, 
csak ugar. Csak kevés gyűjtő  hitt a ha-
gyományozódásban s indult el „menteni . 

a menthetőt". A gyűjtők, ha kevesen is, 
mégis megmentettek nekünk és a jöven-
dőnek egyet-mást. Ha nem is gyűjtöttek 
be teljes szövegeket, teljes forgatóköny-
vét egy-egy szokásnak, a vázlatos, töre-
dékes szövegek napjaink kutatói számá-
ra felbecsülhetetlen értéket jelentenek. 
A feljegyzett szövegek fontos következ-
tetések levonására adnak lehet őséget. 

Ez az antológiaszerű  kiadvány betű -
híven adja közre a nehezen hozzáférhet ő  
kötetekben, naptárakban, folyóiratok-
ban, napilapokban rejtőző  szövegeket, 
melyeket már a feledés veszélye fenye-
get. A XIX. század második feléből szár-
mazó gyűjtemények azt bizonyítják, hogy 
még él, funkcionál a betlehemezés. Vi-
szont az ebb ől az időből származó szak- 

rális hagyomány szövegeinek min ősége 
nem egyforma, de élő  anyag. Olyannyira 
élő , hogy még a XX. században is fel-
bukkannak a népi emlékezetben. Ter-
mészetesen módosultan, megcsonkulva, 
mert az emberi emlékezet gyöngülése 
megtette a magáét. De a változatok vál-
tozatai, töredékei élték a maguk életét. 
Még most, a XX. század utolsó éveiben 
is fellelhetők. 

Szerzőnk 1971-ben fogott a gyűjtés-
hez és talált, mert keresett, még él ő , il-
letve emlékezetben őrzött betlehemes 
játékokat. 

A megmentett betlehemesek jellem-
zője többek között a törekvés a Szent 
Családot emberközelbe hozni, vagyis a 
közvetlen láttatás. A paraszti valóság-
szemlélet jelenik meg a szövegekben. 
Tükröződik bennük a való élet. A pász-
torok vaskos humora is valóságos vonás, 
mert a stílus legtöbbször a valóságos 
helyzethez igazodik.  

Mivel változatokról van szó, a sze-
replők neve, száma nem ugyanaz, néha 
több, néha kevesebb, a nevek is külön-
bözhetnek, illetve különböznek, viszont 
a betlehemes játékok szerkezete, ének-
és dallamkincse, a stílus nagyjában álta-
lános. A nyelvi megjelenési forma nyelv 
járásos, illetve köznyelvi. Ha élő  szemé-
lyektől gyűjtöttek a gyűjtők, akkor az il-
lető  vagy az illetők nyelvhasználata fi-
gyelhető  meg. 

Általánosan jellemz ő  vonás, hogy 
utasítások teszik könnyebben el őadható-
vá az egyes játékokat. Különösen értéke-
sek és fontosak a szerző  által összeállí-
tott és mellékelt viseletleírások, vagy ma-
gának a betlehemnek az elkészítésére 
vonatkozó gyakorlati tanácsok. 

A szerző , mivel gyakorlatias, pedagó-
giai céllal készítette gyűjteményét, az előa-
dás, az előadhatás lehetőségeit is tekintet-
be vette. Mivel a gyermekek kis-, közép-, 
valamint nagycsoportjára és felnőttekre is 
gondolt, olyan szövegeket válogatott jelen 
gyűjteményébe, hogy mindnyájan találja-
nak maguknak szívük szerint valót. 
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Papp György Betlehemnek nyissunk 
ajtót! című  könyve két fő  szerkezeti egy-
ségre oszlik: egy általános részre, mely-
ben elméleti kérdésekre ad választ, vala-
miset rendezői utasításokat, gyakorlati ta-
nácsokat a betanítással, a tárgyi kellé-
kekkel kapcsolatban képekkel illusztrál-
va. Szól még a betlehemes játék hagyo-
mányáról is. A második részben területi-
leg behatárolt játékleírásokat és szövege-
ket találunk utasításokkal, viseletleírá-
sok kal, betűrendben közölve a „term ő- 

hely"-hez kötődő  játékokat énekkincsük-
kel egyetemben. A mintaszerű , teljes 
szövegű  és forgatókönyvű  horgosi betle-
hemes játék azonban megel őzi a többie-
ket. A közölt 17 szövegből hat származik 
tájainkról (adai, gombosi, kikindai, mo-
holi, oromhegyesi, székelykevei). 

Összegezve benyomásaimat örömmel 
üdvözlöm ezt a követendő  vállalkozást, ezt 
a kézikönyvként felhasználható, pedagó-
giai célú, gyakorlati tanácsokkal, elemzé-
sekkel is szolgáló különleges gyűjteményt. 

PENAVIN OLGA 

MINDENKI ELLENÉRE 

SVETLANA VELMAR-JANKOVIĆ : Knez Mihailo 
Srpska književna zadruga, Beograd, 1994. 

Svetlana Velrnar-Janković  a belgrádi 
polgárság életének egyik legjobb irodal-
mi ábrázolója, elsősorban a Lagum című  
regényével érdemelte ki el őkelő  helyét a 
kortárs szerb irodalomban. Minden 
könyve eseménynek számít, odafigyel rá 
kritika is, közönség is. Legújabb alkotá-
sát is nagy érdekl ődés fogadta. S nem-
csak azért, met a prózaíró most el őször 
drámával lepte meg az — olvasóközönsé-
get. 

Nem véletlenül, nem is tévedésb ől ír-
tuk így: olvasóközönséget. A kritika véle-
ménye egyöntetű : az írónő  tolla alól 
most is nagyszerű  szöveg került ki, a 
Knez Mihailo élvezetes, igazi művészi él-
ményt nyújtó olvasmány, de meglátszik 
rajta, hogy első  drámai próbálkozása, hát 
csak nagyon alapos dramaturgiai beavat-
kozással képzelhető  el színpadra állítása. 
Nos, a nehézség nem riasztotta el a szín-
házi embereket, az írón ő  szövegében 
megsejtették a jó színiel őadás lehetősé-
geit, úgy érezték, a mai helyzetben fon-
tos eljuttatni a mű  üzenetét a közönség-
hez, mégpedig a drámai el őadás erejével, 
s már meg is kezdődtek az előkészületek 
az egyik fővárosi színházban. 

Nem csoda a sietség, s talán nem is 
csak a szöveg kiválósága magyarázza, ha-
nem rendkívüli időszerűsége is. Lehet, 
hogy ez az állítás magyarázatra szorul, 
hiszen Knez Mihailo történelmi szemé-
lyiség, több mint száz éve, hogy élt, a ró-
la, a tragikus haláláról szóló dráma ho-
gyan hordozhat időszerű  mondanivalót? 
— kérdezhetné az olvasó. Nos, az írón ő  
szándékát a dráma címe alatti két sor ad-
ja félreérthetetlenül tudtunkra: Nem tör-
ténelmi dráma egy történelmi esemény-
rő l. 

A történelmi esemény: Knez Mihailo 
meggyilkolása. A helyszín: az udvar és a 
topčideri park. Az idő : 1868 április, má-
jus. Semmi kétség: ami történik, amir ől a 
szereplők beszélnek, az mind pontosan a 
múlt század hetvenes éveinek Szerbiája. 
A nagy-nagy akarások, fölkészülések és 
veszélyes ábrándok világa, amiben a köz-
ponti kérdés — mi is lehetett volna más 
már akkor?! — a szerb földek egyesítése, 
a balkáni népek összefogása és közös 
harca a törökök végleges el űzése érdeké-
ben, és persze Szerbia vezetésével, mert 
Istenem, hát ki másnak is lehetne még 
erősebb hadserege a Balkánon... 
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Nem kell tovább magyarázni, mi eb-
ben a drámában ma is időszerű , hiszen a 
hitelesen megalkotott párbeszédeket ol-
vasva az ember valósággal úgy érzi, mint-
ha itt, ma, a mostani szerbiai törekvések-
ről olvasna politikai okfejtést. A szerz ő -
nek nincs szüksége semmilyen különle-
ges fogásra, hogy mondanivalóját idősze-
resítse, a dráma múlt századi Leveg őjé-
ben korunk, jelenünk feszültségeit érez-
zük, a ma sokszor megoldhatatlannak 
látszó problémák Mihailo idejében is kí-
nozták a szerb államférfiakat. 

A főhős, Mihailo a szerb történelem 
pozitív hőse. Az öreg Ilija Garašanin így 
jellemzi: ,,...mindjárt megéreztem, hogy 
mint ön, Szerbiának ilyen uralkodója se 
nem volt, se nem lesz hamarjában. Meg-
éreztem, hogy ön majd, mint senki ön 
elő tt, s ha megengedi, a boldogult apja, 
Knez Miloš sem. — hogy ön mindenért, 
amije csak van — és nagy gazdagsága van 
elméjében, szívében, lelkében és anyagi 
javakban —, hogy mindenét maradéktala-
nul Szerbia javára fordítja... Ami pedig 
az (gin véleménye szerint s az enyém sze-
rint is nem más, mint hogy Szerbiát meg-
erősítve a balkáni népek felkelésének 
élére állítsuk és a török uralom alól 
mindörökre felszabadítsuk." 

Mihailo maga is tisztában van ural-
kodásának eredményeivel, de nem leple-
zi elégedetlenségét sem: „...Fölállítottuk 
a hadsereget, a törvényességet meger ő sí-
tettük, a hatalmi berendezkedést elvé-
geztük, mindenfelé iskolákat építünk, 
íme a városokat is felszabadítottuk, hogy 
a török városainkban a szerbeket többé 
ne fenyegethesse, Szerbia fokozatosan 
növekszik és erősödik. Mind több az 
olyan ember, aki külországban magas is-
kolát fejezett be, s nekünk is van már 
Tudós Társaságunk és fels ő iskolánk meg 
gimnáziumunk is — de vajon elegendő -e 
mindez ahhoz, hogy az ember belülről, a 
legmélyebb bensőjében megváltozzon? 
Ez az ember itt, a Balkánon. A mi szerb 
emberünk, aki évszázadokon át mint vad-
állat volt kénytelen élni?" 

A Szerbia vezetésével létrehozott 
ilyen összefogás lehet ővé tenné az összes 
szerb földek egyesítését is, s az uralkodó 
nem sajnálná mindenét föláldozni e 
szent cél érdekében, de persze a környe-
ző  országoknak s a nagyhatalmaknak, 
Oroszországnak, Ausztriának, Francia-
országnak is vannk érdekei, törekvései, s 
azok hol segítik, hol gátolják a szerb ter-
vek érvényesítését, a kis népek ki vannak 
szolgáltatva a nagyhatalmak kénye-ked-
vének, ha segítségükre számítanak, telje-
síteniük kell azok feltételeit. Mihailo 
élete dilemmája el őtt áll: vagy az egyéni 
boldogság, vagy a szent szerb eszme mel-
letti elkötelezettség. Ő  nem tud beletö-
rődni, hogy mások játékszere legyen, vál-
lalja a kockázatot. „A balkáni akciót 
folytatom, de te is az enyém leszel. Min-
denki ellenére. Nem fognak ők, mind ve-
lünk pilkázni" — közli elhatározását Ka-
tarinával, a jövend őbelijével. 

Az elhatározás végzetes lesz, a top či-
deri parkban nemsokára elhangzik a 
pisztolylövés, majd a tőrdöfések kegyet-
lenül kioltják Mihailo életét. A dráma 
beteljesült, a hős szembeszállt a végzet-
tel. Kénytelen volt erre; ha ezt nem teszi, 
nem maradhat hős, ha meg nem vállalja 
a meghunyászkodó, gyáva szerepét, ak-
kor a halált hívja ki maga ellen. Más 
megoldást nem látott. 

Beckett, Ionesco vagy akár Miller és 
Osborn drámái után talán érthetetlen, 
hogy a kritika és a közönség is érdeklő-
déssel fordul egy ilyen fennkölt hangú, 
nemzeti romantikus töltésű  dráma felé. 
Mintha megállt volna az id ő , a török 
uralom ugyan már régen megszűnt, de a 
múlt századbeli vagy mikori nagy szerb 
álom, a minden szerb földek egyesítése 
elé ma is leküzdhetetlennek látszó, kü-
lönféle nagyhatalmi érdekekb ől kifolyó 
nehézségek állnak. Ma is (majdnem) 
úgy, mint akkor. 

Ennek ellenére érdeklődéssel lehet 
forgatni és olvasni Svetlana Velmar-Jan-
kovi ć  szövegét, s úgy érezzük, sokat 
használhat(na) azoknak a nem szerbek- 
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nek, akik meg akarják érteni ezt a mos- 
tan i, ellentmondásaiban olyannyira gaz- 
dag itteni valóságot. Knez Mihailo amel- 

lett döntött, amit az egész világ ellenzett. 
A szerbek most is mintha erre lennének 
legbüszkébbek... 

BURÁNYNÁNDOR 

MÚLTUNK TÁRGYI BIZONYÍTÉKA 

SZEKERES LÁSZLÓ: A kishorgosi templomrom ásatásáról 
Cnesa, Kanizsa, 1993. 

Bácska történeti és régészeti emléke-
it évtizedeken át a Bács-Bodrog Várme-
gyei Történeti Társulat tartotta számon 
és módszeresen közölte az újonnan el ő -
került okmányokat és a nagy er ővel foly-
tatott régészeti ásatások eredményeit. 
19] 8 után ez a folyamat megszakadt. 
Csak Szekeres László 1983-ban megje-
lent könyvéb ő l (Középkori települések 
Északkelet-Bácskában) szerezhetett tu-
domást hivatalosan a tudományos világ 
arról, hogy az 1960-as és 70-es években 
módszeresen folytak — Szekeres László 
és Ricz Péter irányításával — régészeti 
ásatások, bár ezek közlése még várat ma-
gára. 

Tudjuk, hogy a Bácska területén 
mindegy 150-170-re tehet ő  a középkori 
templomok száma. Išmeretes, hogy eb-
ből a korszakból csupán egy templom 
látható ma is: a bácsi Ferenc-rendieké. A 
többi közül mind ez ideig — sajnos — csak 
négy lelőhely került feltárásra (Szabad-
ka-Buckák, Oromhegyes-Paphalom, 
Horgos-Templomdomb és Palics-K ővá-
gó). A szerző  szerény kivitelű  kis füzeté-
ből most a horgosi ásatásról kaphatunk 
némi képet. 

Az ásatás, oly sok társához hasonló-
an, a szokványos módon kezdődött. A 
Horgos melletti Templom-ér partján 
paprikát szándékozott ültetni a helybéli 
termelőszövetkezet, és ehhez a területet 
el kellett planírozni. Els ősorban a Temp-
lomdombot kellett eltüntetni. Amikor 
azonban az odarendelt dózer beletúrt a  

domb oldalába, emberi csontokat és szo-
katlanul nagyméretű  téglákat és termés-
követ fordított ki. Szerencsére akadt egy 
ember (Erdélyi Béla), aki felfigyelt a je-
lenségre, és értesítette a szabadkai mú-
zeumot. A helyszíni szemle során kide-
rült, hogy egy régi épület legalsó két-há-
rom kőrétege (fala) — kis részletekt ől el-
tekintve — sértetlen maradt, s érdemes a 
helyen ásatásokat folytatni. 

A régészeti leletmentés azután egy 
370.440 cm nagyságú, szabálytalan ala-
kú kövekből, száraz technikával rakott 
alapfalat hozott a felszínre, melyr ől kide-
rült, hogy egy templom tornyáé volt. Ké-
sőbb a hozzátartozó templom is el őke-
rült, melynek hossza 18 méter, szélessé-
ge 7,5 méter, ami általában egy közepes 
nagyságú falusi templomnak felel meg. 
Az alaprajzilag egyenes záródású temp-
lomok típusát — ehhez tartozik a horgosi 
is — a hazánkba telepített ciszterciták ter-
jesztették el a XIII. században, ami a 
templom korát is meghatározza. Felépü-
lését az 1220-1230-as évekre lehet tenni, 
pusztulását pedig vélhetően a tatárjárás-
nak tulajdoníthatjuk. Ezt támasztják alá 
az Észak-Bácskában feltárt templomok 
is. A pusztulás után — tapasztalataink 
szerint — nem építették újra ezeket a 
templomokat. Horgoson is ez történt, hi-
szen a romos templom belsejéb ől egy sír 
került elő , melyben Hunyadi János pén-
ze volt. 

A templom körül, Szent László tör-
vénye értelmében, temetkeztek is a falu 
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lakói. A horgosi ásatások Árpád-kori sí-
rok at is felszínre hoztak. A melléklet 
nélküli sírok közelebbi keltezése igen 
nehéz. 

A mellékelt térkép jól mutatja azon-
ban, hogy a sírok tájolása eltér ő : egyik 
csoportjuk majdnem mer őlegesen a 
templom oldalfalára, míg a másik azzal 
párhuzamos. Az általunk ásott észak-
bácskai templom körüli temetők eseté-
ben hasonló jelenségeket tapasztaltunk, 
és arra gondoltunk, hogy a templom fa-
lával párhuzamosak, és sokszor annak 
közvetlen közelében ásott sírok bizonyá-
ra a fal irányához igazodtak, tehát a 
templom építése után kerültek a földbe, 
míg az ettől lényegesen eltér ő  tájolású 
sírokat a templom építése el ő tt ásták. E 
jelenség további régészeti megfigyelése  

kívánatos lenne, hiszen igazolhatósága 
esetén a temető  belső  időrendjének fino-
mításához nyernénk támpontot. 

Az Alföld egész területén veszélyez-
tetettek Árpád-kori és középkori temp-
lomromjaink, mert a változó termelési 
módszerek, a traktorokkal történ ő  mély-
szántás sorra-rendre pusztulásra ítéli 
őket. A kollektív lelkiismeret lazasága, a 
nemtörődömség, a bejelentés — néha tu-
datos — elmulasztása, a szakemberek 
elégtelen száma, a pénztelenség miatt 
veszélyben, sőt végveszélyben vannak ré-
gészeti emlékeink. Fokozottan érvényes 
ez a Bácska területére, ahol más ténye-
zők is elősegítik pusztulásukat. Pedig 
ezek a templomok beszédes bizonyítékai 
múltunknak, mindent el kell tehát követ-
nünk fennmaradásukért. 

KŐHEGYI MIHÁLY 

BOLGÁROK MAGYARORSZÁGON - EGY FOLYÓIRAT 
TÜKRÉBEN 

Haemus. Bolgár—magyar társadalmi és kulturális folyóirat. A Magyarországi Bolgárok 
Egyesületének kiadványa. Izdanie na Druzsesztvoto na bulgarite v Ungarija za obs-
tesatvén zsivot, kultura i literatura. 

Láttam a budapesti Ferencvárosban a 
Bolgár Művelődési Központot. Épületé-
nek falán a tábla felirata — mely tudtul ad-
ja, hogy az épületet 1957-ben emelték a 
magyarországi bolgárság adakozásából — 
csupán bolgár nyelvű  volt, és természete-
sen cirill betűs. Úgy látszik, ez a csak egy-
nyelvű , idegen felirat nem jelentett me-
rényletet a magyarság és a magyar állam 
léte ellen, ha már azóta meghagyták a he-
lyén, s még csak egy magyar nyelvű  táblát 
sem raktak föléje, ahogyan azt modern 
nyelvtörvényekben el őírni szokás. 

Aztán láttam a Magyarországi Bolgá-
rok Egyesületének — mint az impresz-
szu rnból kiderül — a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Hivatal támogatásával megje-
lenő, kemény, fényes papírra nyomtatott 
kétnyelvű  negyedévi folyóiratában „Ni-
kola Boneff"-nek „A bolgár kerthez" 
címzett magkereskedésér ől a fényképet 
a IV. kerületi Corvin tér 6 alól. A sarki 
épület hosszabbik falán, a sarki bejárat-
tól balra, tehát megelőzve a jobboldalt ál-
ló magyar feliratot, ott áll ugyancsak ci-
rill betűkkel: Bulgarszka Gradina. Nyil-
vánvalóan nem a bolgár vásárlók kedvé-
ért. Amiről, ha nem tetszett volna a ma-
gyar vásárlóknak is, a gazda jól felfogott 
üzleti érdekből nyilván könnyű  szívvel le-
mond. Arról nem is beszélve, ha rende-
letekkel tiltják el tőle. 
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Óhatatlanul a mi utcáink jutottak 
eszembe, a mi mag- és egyéb kereskedé-
seink, a mi termékeink feliratai. Az a 
tüntető  önmegtartóztatás, amelyet a mi 
emberünk tanúsít anyanyelvének haszná-
latában. Az a menekülés még a tulajdon 
nevétől is: csak minél előbb átírni mini-
mum diakritikus mellékjeles szláv betűk-. 
kel; ha lehet, a keresztnevet szalonképe-
sebbre fordítani, s aztán már anyanyelv ű  
fogalmazvány alá is így biggyeszteni. A 
cégtáblákon, az árucsomagoláson ne-
hogy egy szégyenteljes szó elárulja, hogy 
egy utolsó jöttment népség egyede a tu-
lajdonos, az előállító, a forgalmazó. 

Korántsem a szórványok szórványá-
val. teszem azt a mai szerémségi magyar-
sággal kívánok példálózni. A milliós ma-
gya r fővárosban az alig néhány ezres lé-
lekszámúra tehet ő  bolgárság helyzete 
statisztikailag leginkább az övékéhez há- 
sonlítható. De a szerb fővárosban — ezt 
próbáljuk elgondolni — ugyan hány óráig 
maradhatna a helyén egy ilyen több mé-
tert:s cégtábla, ha az magyar vagy netán 
albán nyelvű? Pedig az ő  lélekszámuk a 
Budapestnél amúgy is kisebb népességű  
balkáni fővárosban nem ezrekre, hanem 
tízezerre rúg. 

De mégsem rájuk gondolok, hanem 
csakis arra a tájékra, ahol a terminológia 
szerinti „kisebbség" többséget alkot. 
Ahol papíron is meg van adva helyileg a 
nyelvi egyenjogúság. Mégis a „kisebbsé-
gi" ügyfél „kisebbségi" nyelvű  beadvá-
nyára a „kisebbségi" tisztviselő  többségi 
nyelven válaszol. Mint mikor hadiállapot 
idején csak kódolt nyelven lehet közölni 
egymással az információkat. Az ilyen bü-
rokrata, meglehet, még a szeret ői nevét 
is államnyelven jegyzi fel magának kis 
zsebtelefonkönyvébe. Megkönnyítend ő  a 
débések dolgát. 

Azután elolvastam én a bolgár folyói-
ratnak kezembe került példányait mind-
két nyelven. Úgy bizony! Mert ne tessék 
a n álunk szokásos „egy sima — egy fer-
kelt" sablonra gondolni. Igaz, hogy a kö-
tetek törzsanyaga azonos, akár az egyik  

felén kezdünk bele, akár egy bukfenc 
után a másikon. De ami csak a bolgár 
olvasónak érdekes (inkáb), azt nem fel-
tétlenül fordítják le magyarra, amib ő l 
meg hirtelenjében nem lehetett (f őként 
meg nem volt szükséges) bolgár fordítást 
előállítani, az csak a magyar oldalon lesz 
meg a kötetben. De hát éppen ez az ér-
telme a kétnyelvűségnek. Máskülönben 
elegendő , meg olcsóbb is lenne külön ki-
adni a folyóiratot bolgárul és külön ma-
gyarul. 

Már csak annak az öröméért is meg-
érte, hogy fölfedeztem: milyen tűrhetően 
értek bolgárul. Mert máskülönben bi-
zony nem ismerhettem volna meg a 
szentendrei bolgárok történetét, noha 
azt Király Péter írta meg ugyan, de csak 
a bolgár oldalon közölték. Vagy a Mihai-
lo Obrenović  meggyilkolásával összefüg-
gésben Pesten börtönbe vetett Ljuben 
Karavelov nézeteit a balkáni föderáció-
ról, amelybe ő  nemcsak az oszmán ura-
lom alól felszabaduló népeket, köztük a 
románokat, hanem az Osztrák—Magyar 
Monarchia délszlávjait is bekapcsolta 
volna. 

Szintén csak bolgárul közölnek egy 
jegyzetet Szondi György műfordítónak 
arról a „különös kísérlet"-éről, hogy bol-
gár nyelven írt meg egy verseskönyvet. 

Toso Doncsevnek az újkori bolgárok 
szellemiségéről írott tanulmánya is csak 
bolgárul olvasható, hasonlóképp, mint a 
Magyar Televízió operatőrjével, Teodor 
Radevszkivel készült interjú. Penka 
Csangova „Baj Szangyó"-nak, Sándor 
bácsinak, a pesti bolgár képviselet egy-
kori (ha jól értettem) pincérjének tá-
nyérsapkájáról közöl visszaemlékezést a 
cirill betűs oldalon. A Magyarországi 
Bolgárok Egyesületének életébe ugyan-
itt beavató Krónika végén név szerint el-
olvashatjuk, kik haltak meg az el őző  év-
ben a bolgár közösség tagjai közül, kik 
kötöttek házasságot a bolgár templom-
ban, és végül kik születtek ebbe a közös-
ségbe. Míg az elhalálozottak hosszú lis-
táján mindössze egy magyaros (veze- 
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ték)névvel találkoztunk (Stefana Herná-
di), addig a három házasságot köt ő  pár 
között az egyiknek mindkét tagja magyar 
keresztnevet visel („László i Anikó Ivan-
csik"). Az újszülött bolgárok pedig álta-
lában ilyen nevet kapnak: Szilvia, Szil-
veszter, Melinda, Mónika, Zsófia, ső t 
Katalin. De az olyan nemzetközi nevek 
mellett, mint Izabel, Daniela, Dávid, Ive-
ta, Viktor, akad azért egy-két ilyen is: Ja-
vor, Szimona, Dejana. 

Egy másik szám bolgár részébeni vi-
szont megtaláljuk a teljes listáját egyrészt 
azoknak, akik nyolcvan évvel ezel őtt ala-
pító tagjai voltak a Magyarországi Bolgá-
rok. Egyesületének (mintegy 130 név), 
másrészt a bolgár művelődési otthon fel-
épültét támogató egykori adományozók-
nak (kb. 450 név). 

A hetvenöt éve fennálló pesti bolgár 
iskola Bulgáriából érkezett igazgatón őjé-
vel folytatott beszélgetés is csak rövidítve 
jelenik meg a magyar oldalon. Így a bol-
gár bevezetőből szinte véletlenül szer-
zünk róla tudomást, hogy a taner őt Bul-
gáriából importálják, nemcsak az olyan 
tan tárgyakra, mint a fizika vagy a vegy-
tan, hanem angol nyelvre (Georgieva kis-
asszony) és testnevelésre is (Tanev úr). 
Elgondoltam, hogy a mi magyar tannyel-
vű  gimnáziumunkban annak idején fel 
sem merült, hogy valami hiba lenne ab-
ban, ha ez utóbbi tárgyakat más tannyel-
vű  tanárok adják elő. Kiderül továbbá 
ebből az interjúból, hogy az új tantervet 
az igazgatónőnek a Szófiában székel ő  mi-
nisztériumnak kell bemutatnia jóváha-
gyás végett, s onnan kapják a tankönyve-
ket is. A jámbor olvasót itt csak azokra a 
klasszikus magyar szépirodalmi kiadvá-
nyokra emlékeztetném, amelyeket a mi 
hatóságaink annak idején - nem is olyan 
régen - visszafordítottak az ajándékozó 
anyagországnak. 

Egy újabb tanulmányból értesülünk 
(még mindig csak bolgárul), hogy a dél-
magyarországi, főként erdélyi, bácskai és 
bánáti bolgárok száma a múlt században 
23 és 26 ezer között mozgott. Ezek zöm- 

mel katolikusok voltak, akiknek őseit - 
mintegy kétszázezrüket - I. Lajos Anjou 
király alatt a rövid életű  magyar Vidini 
Bánságban térítették át katolikus hitre, 
„alig harminc nap alatt". Lelkipásztoraik 
a 17. századig kizárólag bosnyák ference-
sek voltak. 

Egy most már mindkét nyelven ol-
vasható tanulmány (Magyar István Lé-
nárd: Mária Terézia birodalmának legna-
gyobb alapítványa) vidékünk egy újabb 
bolgár kapcsolatáról tudósít. Az 1688-as 
csiproveci törökellenes felkelés leverése 
után a menekül ő  bolgárok egy része 
Dél-Magyarországon - Újvidéken, Pé-
terváradon és Eszéken - telepedett le. 
Zömük azonban a Havasalföldre mene-
kült, ám már a következő  században to-
vább szorulnak nyugatra, Bánátba. Te-
mesvár és Arad között ma is léteznek az 
óbesenyői és vingai katolikus bolgárok. 
Más falvak lakóival együtt mai számuk 
7652. 

Az újabb hullámban a 18. század ele-
jétől érkező , keleti vallásukhoz hű  bolgá-
rok Magyarországon el őbb kereskedő-
ként tettek szert tekintélyre és többnyire 
vagyonra is. A minden faluban megtalál-
ható „görög" kereskedő  az esetek na-
gyobb részében nem is görög volt, ha-
nem bolgár. A pesti Váci utca sarkán ál-
ló Kristóf tér pl. Hriszto Nakov kereske-
dő  nevét őrzi. Az ő  fiának, Sándornak 
Festetics Terézia grófkisasszonnyal kö-
tött házassága szolgált alapul Jókai Mór-
nak a Cigánybáró megírásához, Johann 
Straussnak pedig operettjéhez. A tér név-
adójának dédunokája 1906-1909 között 
Fiume kormányzója volt. 

A múlt század végétől az intenzív 
zöldségtermesztést, a bolgárkertészetet 
honosították meg a bolgárok Magyaror-
szágon. Nagy kolóniájuk alakult ki a pes-
ti IX. kerületben (Ferencváros), Pécsett 
és Miskolcon, de bolgárok lakta körgy ű-
rűk (rajonok) keletkeztek minden na-
gyobb város környékén. Debreff György 
írja cikkében, hogy a szorgalmukkal jó-
módba emelkedett magyarországi bolgá- 

178 



rok gyűjtéssel támogatták pl. a bulgáriai 
falvak gépesítését is. A világ többi szór-
ványbolgárságát megelőzve itt épült 
először közadakozásból egyesületi szék-
ház. Neves művésszé lett Magyarorszá-
gon az ismertetőm elején említett Bonev 
magkereskedő  lánya, Dorottya Boneva 
operaénekesnő . 

A folyóiratban ismertető t olvasha-
tunk még a bánáti bolgárokról (Zotykó 
Vivien), illetve a bánáti bolgárok táplál-
kozáskultúrájáról (Kéray Mariann). 

Külön említést érdemel a folyóiratok 
irodalmi anyaga. Ezek közül kiemelke-
dik Faludy György visszaemlékezése 
„egy széplelkű  anarchistára". Fellebbenti 
ugyanis a fátylat Dimo Boikliev 1938-ban 
megjelent magyar nyelvű  bolgár költé-
szeti antológiájának titkáról. Meger ősíti, 
ami eddig csak szóbeszéd tárgya volt: 
hogy tudniillik a verseket neni a magyart 
csak törve beszélő  bolgár anarchista for-
dította, henem ő . Mutatóban több verset 
is olvashatunk az antológiából. 

Egy emlékezésben Nagy I  aszló  bulgá-
riai szerelme vall a költ őhöz fűződő  (plá-
tói) kapcsolatáról, s olvashatunk természe-
tesen Nagy László-fordítást is. Egyébként 
irigylésre méltón sok a jó bolgár fordító 
Magyarországon. Kiderül ez többek között 
az Eliszaveta Bagrjana verseinek válogatá-
sából, Sztaniszlav Sztratiev, Sztefan Csir-
panliev prózáinak, Ivan Arnaudov prózájá-
nak és versének, Nikolaj Zajakov versei-
nek fordításából. 

A magyarországi bolgárokról, illetve 
Bulgáriáról olyan magyar íróktól közöl-
het a folyóirat, mint Márai Sándor (egy 
1918-as újságriport) vagy Berda József 
(versek). Germanus Gyulától érdekes 
útirajzot idéznek, Kardos G. Györgytől 
pedig egy élvezetesen megírt háborús 
emlékiratot a Bulgáriában eltöltött he-
tekről. Foglalkoznak még Reich Károly 
bulgáriai kapcsolataival is. 

II. Simeon bolgár cár (1992. októbe-
ri) magyarországi látogatása alkalmából 
nagy beszélgetés olvasható a mai Spa-
nyolországban élő  uralkodóval. Külön 
részletesen ismertetik a dinasztia törté-
netét, kezdve az els ő  bolgár cár, Kristóf 
magyar nagyanyján, Koháry Antónián. 
Maga Kristóf is, az osztrák huszárhad-
nagyból lett dinasztiaalapító mindvégig 
kitűnően beszélt magyarul. 

Rengeteg eddig ismeretlen adatot és 
tényt ismerhetünk meg a folyóiratból a 
magyarországi bolgárságról, s ez — mint 
hellyel-közzel már tapasztalhattuk — 
összehasonlítási alapnak sem haszonta-
lan. 

Amit sajnálhatunk: hogy a minket 
különösen érdeklő  bánáti bolgárság 
Szerbiához került részéről csak áttétele-
sen kapunk információkat (legalábbis a 
kezünkben megfordult folyóiratszámok-
ból). No de ennek feltárása amúgy is az 
olyan kutatókra vár, mint Kalapis Zol-
tán, aki maga úgyszintén ennek a közös-
ségnek kései, disszimilált sarja. 

TÚRI GÁBOR 
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ELOFIZETESI FELHIVAS 

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 M ű-
helynek köszönhetjük, amelyek segítségünkre siettek, és lehet őségeik-
hez mérten támogattak bennünket. Köszönet érte nekik, mint aho-
gyan azoknak a személyeknek, intézményeknek, cégeknek és vállala-
toknak is, akik, illetve amelyek — olykor csupán jelképes, máskor azon-
ban viszonyainkhoz képest jelentősebb összeggel — lehetővé tették az 
Üzenet folyamatos megjelenését. 

Szándékunk szerint az idén is legalább nyolc számot szeretnénk 
kiadni, vagyis ezentúl lehetőleg is havonta megjelenni, s csupán vég-
szükség esetén egy-két számot összevonni. Ehhez azonban nélkülöz-
hetetlen az alapítványok támogatása, amelyek közül tavaly csupán a 
jugoszláviai Soros Alapítvány járult hozzá két számunk költségeinek 
fedezéséhez. Nem kevésbé az, hogy az irodalom- és m űvészetbarátok, 
a tanulók és az egyetemi hallgatók továbbra is ugyanolyan érdekl ődést 
tanúsítsanak lapunk iránt, mint amilyet eddig tanúsítottak. 

Ezért arra kérjük őket, hogy újítsák meg előfizetésüket vagy fizesse-
nek elő  rá, mert szabad eladásban csupán a szabadkai Városi Könyv-
tár épületében található Nolit könyvesboltban (Dušan cár u. 2.) kap-
ható, de ott is csak korlátozott példányban. Ugyanerre kérjük azokat 
is, akiknek az idén tiszteletpéldányt küldtünk, mert anyagi helyzetünk 
ezt ezentúl nem teszi lehet ővé, a magyartanárokat viszont arra, hogy 
minél előbb küldjék el címünkre (24000 Subotica, Pf. 159) azoknak a 
diákoknak a névsorát, akik el őfizettek folyóiratunkra. El őre is köszön-
jük fáradozásukat, amelyet úgy igyekszünk viszonozni, hogy egy éven 
át ingyen kapják majd az Üzenetet, amelyre a következ ő  zsírószámlán 
lehet előfizetni: Književna zajednica — Íróközösség, Subotica, 46600-
678-6-8077 — Üzenet. 

Előfizetési díj belföldön egy évre 40, fél évre 20 dinár. Külföldre 50, 
illetve 25 dinár. Diákok és egyetemi hallgatók csoportos, legalább tíz 
személy számára szóló előfizetése a fenti összeg fele. Egyes szám ára 
4, kettős szám ára 8 dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 
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Galériánk 

BARANYI KÁROLY szobrászm űvész és keramikus 

A vajdasági szobrászat legkiemelked őbb alakja Újvidéken született 1894. 
november 3-án. Gyermekéveit szülővárosában és Karlócán töltötte. Húszéves 
korában behívták Szabadkára katonának. Itt megismerkedett Oláh Sándor 
festőművésszel, akitő l  —  saját bevallása szerint  —  pár hét alatt többet tanult, 
mint tanáraitól hosszú évek alatt. Az orosz fronton együtt szolgált Farkas Béla 
festővel. A háború befejezése után egy ideig Budapesten élt; itt állított ki 
először 1919-ben a Nemzeti Szalonban. 1925. november végén házasságot 
kötött Zlata Markovval, aki kés őbb a kerámiaművészet úttörője és reprezen-
táns képviselője lett Jugoszláviában. Szobrászati tanulmányait Párizsban fejez-
te be Camille Garnier-nál. A harmincas évek közepén visszatért Újvidékre, s 
két évvel később, 1937-ben Ikarosz  c. szobrával első  díjat nyert. A világháború 
után Hódmezővásárhelyen telepedett le, miután kiszabadult a szovjet hadifog-
ságból, s csak 1957-ben költözhetett haza feleségéhez Újvidékre. Itt hunyt el 
1978..  március 13-án. Életének utolsó két évtizedében sajátos, önálló kifejezé-
si formát alakított ki. Ő  maga neokonstruktív térszobrászatnak nevezte m űvé-
szetét. Műveit nemcsak Jugoszláviában állították ki, hanem Magyarországon, 
a Szovjetunióban, Német-, Francia- és Olaszországban, Belgiumban és Angli-
ában is. Jubileumi tárlatát szül ővárosában rendezték meg 1974-ben. Több díj-
jal tüntették ki. Ikarosz szárnyán  című  önéletrajza a szabadkai Életjel gondo-
zásában jelent meg 1970-ben. A  Baranyi Károly élete és m űvei című  kötethez 
(Forum, Újvidék, 1974) felesége írt el őszót. 


