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SZÁZTÍZ ÉVE SZÜLETETT KOSZTOLÁNYI DEZS Ő
Kosztolányi Dezs ő Irodalmi Napok 1995

ZARÁNDOKLÁS SZABADKÁRA
Tisztelt megjelentek, kedves barátaim!
Időről időre, minden tavasszal, bár ez most ironikusan hangzik, ha
kitekintünk az ablakon és f őképp, hogyha kimegyünk, de itta teremben sem
érezzük igazán a tavasznak a melegét, tehát id őről időre, minden tavasszal
elzarándokolunk Szabadkára, hogy megemlékezzünk Kosztolányi Dezs őről, és most éppen egy kerekebb évfordulón, 110 évvel a születése után. Én
magam harmadszor veszek részt a Kosztolányi Emléknapokon Budapestr ől
érkezett kollégáimmal együtt, és azt hiszem, hogy van ennek az összejövetelnek egy fontos tanulsága, vagy talán több is .
Mindenekel őtt abban látom a tanulságát, hogy Kosztolányi mindanynyiunknak az írója. Kosztolányi úgy tudott az egyetemes magyar irodalomnak, sőt az európai irodalomnak a szelleme, alkotó-teremt ő szelleme
Lenni, hogy ugyanakkor megmaradt szabadkainak Aki ismeri Kosztolányinak a működését és az életm űvét, tudja azt, hogy írásait minduntalan
átszövik a szabadkai gyermekkornak az emlékei, hogy verseiben, regényeiben, elbeszéléseiben, az újságcikkeiben, az önéletrajzi jegyzeteiben minduntalan nyoma van annak, hogy ebben a városban született, töltötte a gyermekkorát, ide húzta vissza a honvágy, akkor is, amikor úgy kellett éreznie,
1919 után, hogy elveszítette a szül ővárosát. Szabadkai maradt és úgy lett
belőle az egyetemes magyar irodalom nagy egyénisége, s őt úgy lett bel őle
európai író, hiszen a két világháború közötti, Trianon utáni Magyarországnak a nagy szellemi válságában is Európa el őtt és Európában keresett vigasztalást. Úgy gondolta, hogy a magyar kultúra, a magyarság nem maradhat
meg Európa nélkül, Európához lehet és kell fellebbezni minden történelmi
válságban, és az európai kultúra lehet az az összefogó er ő, amely a magyarságot és a vele együtt a Kárpád-medencében, Közép-Európában él ő nemzeteket összekötheti, megalapozhatja egy jöv őbeli kiengesztel ődésnek, igazi
barátságnak a zálogát.
Kosztolányinak nagy reményei voltak, s bár ezeknek a reményeknek a
beteljesülésére még, azt hiszem, várni kell, az öröksége még akkor is él ő
örökség, amelyet követhetünk. Neve, életm űve ilyen módon szimbólummá
vált, jelképpé vált, hiszen Szabadkán születve és feln őve, az egyetemes
magyar irodalomban elhelyezkedve, Budapesten élve, az európai kultúrának a magasabb köreihez eljutva, fejezett ki egy olyan hármas szintet, egy
olyan hármas gondolatot, ennek az egységét, amely a sz űkebb régiónak, a
szülőföldnek, a magyar kultúrának és az európaiságnak a harmóniáját, a
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szellemi egységét akarja megalapozni. Azt hiszem, hogy amikor mi itt minden évben összejövünk és megemlékezünk Kosztolányiról, felidézzük az
alakját, az életművét, és amikor ennek során mindig előszeretettel felidézzük
azokat a gondolatait, emlékezéseit és vonzalmait, azt a ragaszkodást, amely
őt a szülővárosához kötötte, akkor mi is valamiképpen ennek a hármas nagy
gondolatnak és kiegyenlítődésnek, szintézisnek a lehet őségét keressük.
Az Anyanyelvi Konferencia nevében 'szeretnék mindenkit köszönteni,
aki megjelent ezen a megemlékezésen, ezen az összejövetelen. Szeretném
megköszönni a szabadkai Kosztolányi Emlékbizottságnak és mindenekel őtt
Varga Lakatos Gizella tanárn őnek azt az előkészítő, szervezőmunkát, azokat
az áldozatokat, amelyeket évr ől évre ennek a szép találkozásnak a megrendezése érdekében meghoz, és szeretettel, barátsággal köszöntök mindenkit,
aki eljött, hogy meghallgassa ezeket az el őadásokat.
POMOGÁTS BÉLA

Az idén is megkoszorúzták a költ ő mellszobrát
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ÁCS KÁROLY

SZABADKAI SÉTÁK
A SZECESSZIÓTÓL A POSZTMODERNIG
Tisztelgés a 110 éves Kosztolányi és
a százéves szabadkai szecesszió el őtt

Mikszáth Kálmánnak egy meglehet ősen különös leírása maradt fenn a múlt
század nyolcvanas éveinek Szabadkájáról. Megközelít ő pontossággal 1880
szeptemberében sétálhatott végig a város központján az „indóháztól" a
főtérig. Igénytelennek tetsz ő újságcikkben számolt be err ől a Szegedi Napló
hasábjain, de a kései olvasó sehogy sem tudja eldönteni, hogy őszinte
elismerés, s őt csodálat cseng-e ki a soraiból, vágy a nagy mókamester beszél
belőle, amikor „a nagy város eleven főtere kitárul" el őtte, s nem győzi
dicsérni „nagy és fényes" épületeit, „gyönyör ű és előkelő városi színezetet
kölcsönző" kövezetét, a színház „magas" oszlopait, melyek „kevélyen hirdetik, hogy még Szabadka se kutya ám", a nem sokkal kés őbb lebontott, s míg
állt, akkor se valami nagyra tartott régi városháza „impozáns ódonságát",
mely előtt „pöckösen lépkednek a kékdolmányos hajdúk a néma kövezet
ünnepélyes kopogásában"... Ha csupán borsot akart törni a szegediek orra
alá, amikor közvetlenül is összehasonlítva a két várost, efféle megállapításokat csempész a szövegébe: „Egészen modern város ez (mármint Szabadka —
Á. K. megjegyzése), élénk kereskedelemmel és bizonyos olyan jellegével a
civilizációnak, amelyet Szegeden nélkülözni kell..." és még tovább: ,,...ami
kiválóan megfigyelend ő, az azon elütő jelleg (Á. K. aláhúzása), mintha legalábbis két világrész feküdne a két város között..." — hát, meg kell hagyni,
hogy ezt igen meggyőzően teszi, úgyhogy hamar igyekszik is megvigasztalni a szegedieket, hogy mégse irigyeljék „a szegedinél hasonlíthatatlanul
különb társadalmi életet Szabadkától, éppen úgy nem, mint valamely arcnak
a csattanó pirosságát, ha ezt valamely bels ő láz okozza". A következ ő kitételen már a szabadkaiaknak volna mit elgondolkodniuk: „A szabadkai csillogásban van valami erőltetett, a szegedi puritanizmusban van valami tiszteletre gerjeszt ő."
A mai olvasónak szerfelett mulatságos, ahogy ez a régi „telivér turista"
rászánja magát a „hosszú" útra, körülményesen fölkészül, ellátja magát
„mindennel, ami egy ilyen úthoz szükséges", aztán még föl is mondja
magában mindazt, amit úticéljáról tudnia illik: Szabadka akkori lakóinak
számát (63 000!), a nevezetességeit helyettesít ő szokványos „ráfogásokat":
„A magyar vendégszeretet itt van kifejl ődve a legjobban. Földjük a legtermőbb, asszonyaik a legtüzesebbek..." stb. stb. Tényként regisztrálja viszont a „birtokos réteg" túlsúlyát, a jólétet, de „a fiatal címer ű szabadkai
urak" fölösleges virtuskodását, a „hányavetiséget, osztályg őgöt, a valódi
nagy urak majmolását" is, ami bizony már társadalombírálatnak is elmegy,
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el se lehetne várni egy ártatlanul nézel ődő turistától. Mindenesetre, érdekes
pillanatot rögzít Mikszáth 1880-ban, jó négy és fél évvel Kosztolányi születése el ő tt, az akkor még bizonyára jócskán foghíjas belvároson keresztülhajtatva: egy nagyratör ő, lázasan építkező vidéki városnak mintegy megel őlegezi a jóval kés őbb, úgy a századforduló táján már valóban impozáns városképet, amelynek díszes, képzeletdús, szecessziós homlokzatai, tet ői, erkélyei
akkor még esetleg csak az építészek fejében vagy tervez őasztalán léteztek.
Egy másik szabadkai séta húsz évvel kés őbbi; véletlenül a pontos dátuma is fel van jegyezve a hatodikos gimnazista Kosztolányi naplójában: 1901.
március 24. A naplóíró már vagy fél éve a jó diák szorgalmával napról napra
jegyzi valójában egyhangú, de bels ő átélésekben sem túl rendhagyó életének eseményeit. Önképz őköri ülések, iskolai ünnepélyek, olvasmányok,
színházi estek, dolgozatírások részletes és konvencionális leírásai közé ékelve egy-egy valósabb élmény: zajos vásár, bunyevác „veliko prelo", korcsolyázás a palicsi tavon, görbe este egy patikussegéd társaságában, az ég ő
gőzmalom látványa, találkozás a nyomorral a szegény szabó odújában, a
nagy iskolaudvarban bóklászó eszel ős, fiát keres ő öregasszony — de mindez
a jól nevelt, illemtudó úrifiú modorában elmesélve. Még a „nagy szerelem"
is: a cigánylány szerepében látott csinos színészn ő. Hiába, az író még nem
ébredt fel igazán: írni már tud, de kifejezni még alig — hiszen mindössze 16
éves! Érdekes, hogy épp akkoriban kerül be naplójába egy új kifejezés:
szecesszió (egy rossznak tartott színdarab, az Ocskay brigadéros kapcsán fakad
ki imígyen: „Bródy, Herczeg, stöbef. Új írók! Oh! Oh irodalmi secessió!"),
amikor sorra nyílnak már körülötte az új építészet csodái: az az útvonal,
amelyen Mikszáth húsz éve elhaladt, most egészen másként fest: készen áll
a vasútállomásnál a platánfák szegélyezte palotasor, köztük a Lechner tervezte Leovits-ház, a Kossuth utcán a Raichle által felújított homlokzattal
pompázik a Nemzeti Szálloda, a főtéren a szintén Raichle-féle Nemzeti
Kaszinó, a mai Városi Könyvtár (amelynek dísztermében ma ülünk), amott,
a Rudics mögött a vadonatúj gimnázium (ez is Raichle munkája!), amelynek
termeiben, tágas udvarában, igazgatói lakásában az ifjú Kosztolányi napjai
telnek. És a tér túloldalára, szemközt a gimnáziummal, Jakab Dezs ő, a díszes
Kunec-ház építője, Komor Maracellel összefogva, már odaképzelte a majdani
zsinagóga fantasztikus boltíveit, kupoláját (alig másfél év múlva már ott is
áll majd!)...
Ezt a diák Kosztolányi, persze, még nem tudhatta: ő 1901. március 24-én,
öt nappal tizenhatodik születésnapja el őtt, borongós hangulatban rója unokaöccsével, Brenner Jóskával (a kés őbbi Csáth Gézával) le-föl a Kossuth
utcát: „...mintha ő sszel az avaron járnánk. Hol vannak a pajzán élcek, »jó
barátok«? Hol a boldog szerelem? Így töltöttük a napot merengve. Végre a
vén templom öblös harangjai megszólaltak, er ős kongásukkal megrezgetve
a léget, s én a nagy házak között sűrűsödő ködben búsan hazaballagtam..."
Ebben a kamaszos ömlengésben egy mellékesnek t űnő mondatrész ütötte
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meg a fülem: „a nagy házak között" — egyik ritka bizonyítéka annak, hogy
ez a fellegekben járó fiú azért valós koordináták között mozog, érzékeli a
nagy házakat maga körül, s szavainak architektúrájá lassan, észrevétlenül
konvergálni kezd a szabadkai utca méreteivel, dimenzióival. Egyébként, a
föntebb említett Teréz-templom nem sokkal kés őbb (április 10-én) még egyszer előfordul a naplóban egy másik, kisebb, bels ő séta tartozékaként. A
mondatot érdemes idézni, nemcsak a hangulatáért, hanem azért is, mert
már-már a költő Kosztolányi hangján fogalmazódott: „Ha teljesen elsötétül,
szeretek egyedül járni a nagy udvarban. Az ablakokból kidereng ő lámpák
fényei sejtetik a gymnázium hatalmas épületét, a nagy templom pedig mint
valami két óriási gyertya világít fekete lánggal az esti szürkületben."
A legeredetibb század eleji sétán Csáth Géza (alias Doktor Horatio)
kalauzolja — persze, kitalált — „atyai barátját", a világjáró Lord Lawrence-t,
akit kizárólag a házak érdekelnek „a Westminstert ől le egészen Sidneyig", s
csak azért száll le Szabadkán, hogy megismerkedjék a város architektúrájával. A ragyogóan szellemes kroki 1910 új évére jelent meg a szabadkai Bácskai
Hírlapban. Csáth ekkor már — noha nincs, egészen 23 éves — ismert író,
zenekritikus, több könyv szerz ője, a legjelesebb irodalmi folyóiratok munkatársa, s ugyanakkor tudományos pálya is állt volna el őtte, ha azt választja:
ideggyógyászként a pesti Moravcsik-klinika tanársegédje. Sokoldalúságát
bizonyítja, hogy már gyerekkora óta — legalábbis helyi viszonylatban —
kitűnő hegedűművésznek számít, s őt, unokafivére, Kosztolányi biztatására
komolyan foglalkozik a gondolattal, hogy festő lesz (Kosztolányi épp csak a
műfordítástól tanácsolta el kategorikusan!). Hogy mindemellett ragyogó
tollú publicista is, az csak természetes..S hogy ért az építészethez, nem egy
írása bizonyítja; különben is, zene és építészet, mondják, a legközelebbi
rokonok...
Csáth tehát a várost mutogatja a világjáró lordnak, Szomory Dezs ő
stílusában (ezt írásának alcímében említi), s idegenvezet őként valóban éppoly szeszélyes, fantáziadús és gunyoros, mint Szomory, vagy mint a várost
mind nagyobb számban betelepítő szecessziós (akkori szóhasználattal: modern) épületek valamelyike. S éppoly célratör ő is: egyáltalán nem rejti véka
alá ama szándékát, hogy minél kedvez őtlenebb képet nyújtson „vendégének". A Kossuth utca házait például ilyen kommentárral látja el: „Nekünk,
lord, nincs múltunk, fiatalok vagyunk, csúnyák, mint egy ma született
csecsemő. A szabadkai polgároknak a XVIII. és XIX. században nem volt
pénzük ahhoz, hogy szép házat építsenek. Vagy volt pénzük, de nem akartak
szépet, azaz drágát építeni. Vagy végre volt pénzük, de nem tudták, mi az a
szép."
Nincs szándékomban átmesélni a cikket (tulajdonképpen idézni kellene
elejétől végig!); csak az önkényességében is következetes csáthos interpretáció néhány jellemző vonására térnék ki. A nagyobb épületek közül egyértelműen csak a Teréz-templomot és az épp akkoriban befejezett Barátok
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templomát dicséri. Az el őbbiről azt mondja, hogy „olyan, mint egy kedves,
fiatal lány, aki meztelenül nyakig vízben áll", az utóbbi pedig „valami kis
olasz várost juttat az eszünkbe, valami vidám és boldog fészket..." A régi
posta (a mai Sárga Ház) érdemel még figyelmet szerinte: „Nemes lendület,
előkelőség, kissé olcsó az egész, pár forintot ér mindössze, de szép. Ez a ház
talán még Brüsszelben is mutatna, alkalmas helyen persze." Érdekes stílusjátéka a szerzőnek, hogy amelyik ház iránt ő akarja kiváltani a lord érdeklődését (a Virág utca sarkán lev ő, utóbb sajnos lebombázott barokk kúria,
a Milkó-ház a Deák utca sarkán, a Bárány Szálloda — „Fantasztikus és
önkényes, de van benne invenció és karakter" —, vagy a korzó végén lév ő
„intelligens és formás" épület, amelyben mellesleg ma Dér Zoltán, az ismert
Csáth- és Kosztolányi-szakért ő lakik), a vendég csak hallgat vagy hümmög,
esetleg „jó, jó!" — ennyit sz űr ki a fogai közül, amit meg viszont a lord vesz
észre (a Városi Színház homlokzatának nemes arányait), azt Csáth fitymálja:
„Egy régi szálloda... Valamikor szép volt és kopott, most kifehérítették hazug
malterrel, és most komikus, mint egy párizsi szabású ünnepl őbe öltözött
iparósleány, selyemkend ővel a fején."
A legrosszabb bizonyítványt, furcsamód, Kosztolányi és Csáth meg
azóta annyi sok nemzedék alma matere, az akkor még alig tízéves gimnázium
kapta. „...ne nézze meg, lord Lawrence, mert bosszankodni fog az emberi
ízléstelenség e kis tárházán, amelyet a homlokzat képvisel!" — és az idegenvezető oldalt kerül, eltakarja az épületet, mintegy kikapcsolja a lord horizontjából... Vajon kin akart bosszút állni a rosszmájú újságíró ezzel a t űszúrással: volt iskolája igazgatóján, az öreg Kosztolányin, a városatyákon, vagy
Raichle Ferencen, az épít őn, akinek legszebb m űvét, az állomásra néz ő
Raichle-palotát be sem mutatta az angol lordnak, s aki egyébként nem sokkal
előbb a teljes csőd elől menekülve dicstelenül távozni kényszerült Szabadkáról?
A szabadkai szecesszió két legreprezentatívabb alkotása, a zsinagóga és
a befejezés el őtt álló városháza sem járt sokkal jobban. Az el őbbiről még
elismeri, hogy „kissé túl színes, de körvonalaiban formás", és mentségére
felhozza, hogy „... egészen új még. Ha temperálódik, a színe szép lesz..."; a
városházát viszont szinte visszatetsz őnek mutatja: „Óriási lesz és modern
stílus, amit ízléses ember nem sajnálhat eléggé. A kis teret be fogja tölteni,
és reá fog nehezedni a házakra körös-körül, mint egy hatalmas tyúk, amelyik
szakajtón ül."
Jól értettem? Valóban arról a monumentális építményr ől van itt szó,
amelyről a mai szakértő (hogy csak egyet említsek: Bela Duranci) így ír
legutóbbi összefoglaló igényű tanulmányában (a Híd Négy város c. összeállításában): „... a szabadkai városháza a századforduló európai építészetének
egyedülálló mű emléke", amely „...minél távolabb kerül a saját korától, s
minél több új épület fogja körül, annál gyakrabban közvetít metaforikus
üzenetet. Szintézisét mindinkább úgy értelmezzük, mint a városlakók össz-
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hangjának jelképét, ennek a környezetnek a jellegzetességét". Hovatovább:
„A városháza... egy rejtélyes döntés csodálatos eredménye... A szabadkai
polgárok... a századfordulón... meghatározó jelleg ű építmény tervét fogadták el, holott nem voltak jöv őbe látók"!?
Elnézést a hézagos és nem egészen korrekt idézet miatt, de sietnem
kellett a végére érni egy még meredekebb párhuzam kedvéért: míg Csáth
Géza és lord Lawrence kedélyesen év ődik a városháza el őtt, még egy „rejtélyes döntés csodálatos eredménye" érik be a szemünk láttára, még egy
„meghatározó jellegű mű" közvetíti „metaforikus üzenetét" Szabadkáról:
1910-ban világot lát Kosztolányi Dezs ő második verseskötete A szegény
kisgyermek panaszai versciklusával.
Mielőtt azonban elindulnánk e legmeredekebb, s őt egészen merőleges,
a gyermekkor legmélyébe s a város leglelkébe visszavezet ő szabadkai sétára,
egy szubjektív kitérőt kell tennem; nem halaszthatom tovább. Az eddigiekből nyilván kitetszett, hogy valójában csak két témám van: Szabadka és
Kosztolányi. Szabadkáról próbálok beszélni a szabadkaiaknak, akik százszorta jobban ismerik ezt a várost, mint én, aki immár félszázada nem
számítok igazán a lakójának; sem a régiekre nem emlékszem jól, sem az újat
nem bírom már befogadni. És Kosztolányiról az irodalomtudósoknak, filológusoknak, akik nemcsak a nagy költ ő életét és életművét vizsgálták át
többszörösen és a legapróbb részletekig, hanem valamennyi esztétikai-nyelvi, lélektani, társadalom- és történelemfilozófiai, s őt az antropológiaitól a
metafizikaiig minden egyéb vonatkozását becserkészték, behatárolták; a
magamfajta amat őr vagy dilettáns „kutatónak" egyszer űen nincs mit „felfedeznie" rajta. Nem is próbálkozom ilyesmivel. De úgynevezett „költ ői"
mivoltommal sem akarok visszaélni, s bármennyire is hajlamos vagyok a lírai
elérzékenyülésre, különösen ha Szabadkáról és Kosztolányiról, zsugorodó
életem e két meghatározó élményér ől van szó (utóvégre én is ugyanazokat
az iskolapadokat koptattam nyolc éven át, ugyanazok között a házak között
kószáltam, mint ő; láttam hullákat kiterítve a városháza el őtt, tapasztaltam
a gyönyörű szecessziós paloták évtizedes romlását, és nagyon is érzékelem
a Városra nehezed ő mai felhőket és fenyegetéseket is), de különösen egy
olyan hosszú és bizonytalan út el őtt, amely most rám vár, s amely — hogy
stílusos maradjak — inkább hasonlít egy kínos, vakon tapogatózó alagútjárásra, mint kedélyes sétára, szigorúan feltettem magamban, hogy ezúttal az
önvallomást is mellőzni fogom. Tehát: se várostörténet, se irodalomtudomány, se líra; csak néhány közismert vagy könnyen hozzáférhet ő irodalmi
példa és adat fölidézése és párhuzamba állítása azzal az inkább csak megsejtett, mint világosan fölismert céllal, hogy legalább önmagamnak próbáljam
kideríteni, mik azok a titkos szálak, s hogyan m űködnek, amelyek egy város
múltját és jelenét összekötik a bel őle kelt, rá visszaható szellemi tényekkel,
s azokkal együtt sajátos, egyedi arculatát, szellemiségét, kultúráját kialakítják. Nem az úgynevezett, sokat dicsért és ócsárolt „helyi színeket" keresem
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tehát a művészetben, hanem inkább a m űvészet, a művész, a művek „lenyomatát" a városon, a környezeten: konvergenciát, igen, de fordított irányban:
a taine-i race — milieu — moment hármas törvényt a harmadik tag, a pillanat
felől megközelítve. Elméleti fogózóm nincs —mondtam, hogy nem vagyok
teoretikus —, csak valami halvány megérzésem, hogy a tudománytól sem
idegen egészen, amit keresek.. Nemrég olvastam bizonyos Roopert Shalldrake amerikai antropológust — egyet azok közül, akik Rudolf Steiner antropozófiája nyomán a spiritualizmus és transzcendencia segítségét veszik
igénybe a modern tudomány útveszt őiben. Ez a Shalldrake ismerteti kutatásait bizonyosfajta morfogenetikus erőkről, amelyek szerinte afajta emlékezését
biztosítják. Nem hivatkozom rá — a transzcendens tudományokhoz még
kevésbé értek, mint bármi máshoz —, de azért jó volna ezeken az imaginárius
sétákon valahogy tetten érni a város emlékezését biztosító morfogenetikus
erőket!
S Kosztolányi itt jó útvezet őnek ígérkezik Igaz, ha vele tartunk, el kell
hagynunk a szabadkai aszfaltot, egész biztosan ki kell lépnünk a jelenb ől,
mai önmagunkból, mert ez a virtuális séta, vagy inkább utazás csak egy
sajátos idő-dimenzióban képzelhető el, egy folytonos eltávolodásban és
visszatérésben: úgy m űködik, merőlegesen, mint valami imaginárius felvonó: le a gyermekkor világába, az ősállapot biztonságába, és vissza fel a
„felnőtt" emberzűrös, veszélyes, lázálomszer ű valóságába, amely azonban
idő közben továbbmozdult: sohasem oda térünk vissza, ahonnan indultunk;
egy-egy ilyen lemerülés után soha többé nem lehetünk azok, amik voltunk
Ezt a bonyolultnak látszó viszonyhálózatot Kosztolányi zsenije csodálatos
könnyű séggel szakítja át és állítja helyre: szempillantás alatt beleéli magát a
századvégi kisgyerek meg a század eleji diák szerepébe, de feln őtt tudattal
is rendet tud tenni emlékei között. Irodalomtörténeti közhely, hogy épp A
szegény kisgyermek panaszaiban talált rá igazi költ ői énjére, s nem kevésbé
köztudott, hogy a ciklust els ő megjelenése (1910) óta folytonosan b ővítette,
„tovább írta", még A bús férfi panaszaiba (1924) is beépítette, s őt ekkor, az els ő
világháború utáni, valóságos elszakadás a szül őföldtől, a más országba
került Szabadka hozta ki bel őle legmélyebb, legfájdalmasabb akkordjait.
Olyannyira, hogy éppen pályazáró, utolsó nagy versében, a-Szeptemberi
áhítatban találjuk ennek az örökös emléküldözésnek, reménytelen és konok
haza-hazalátogatásnak legteljesebb, végérvényes megfogalmazását:
Bizony, csodás ország ,ahova jöttünk,
mint hogyha a perc szarnyakon osonna,
el-nem-múló vendégség van köröttünk,
hosszú ebéd és méglnosszabb uzsonna. stb.stb.
— nem akarom idézni tovább, utóvégre a magyar költészet egyik legismertebb versér ő l van szó, de ki kell hogy mondjam: ennél szebb és maradan-
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dóbb szabadkai sétát el sem tudok képzelni. Mert ne feledjük, még mindig
Szabadkán vagyunk, 1935-ben, a Szeptemberi áhítat keletkezésekor . is a századforduló szecessziós Szabadkáján; a családi ház a nagy kapu mögött a kert
színes üveggömbjeivel, ahová még én is becsodálkoztam egykor, még ott áll
a Damjanich utca 2. (vagy 4.?) alatt, a mai Pátria Szálló helyén: a szül ők,
testvérek, rokonok, él ő k és holtak népes tábora üli körül az ünnepi asztalt;
a szobában az „ódon, ónémet, cifra óra" ketyegi a sose múló id őt, „a konyhában sugárzó rézedények" immár a csillagok örökkévalóságát juttatják
eszünkbe... És odakünn, hol „...a Kossuth-utcán porzó, / zöld ködbe jár az
úri nép,/ hallgatja a cigányzenét, / és áll az esti korzó...", „a beteg, boros, bús,
lomha Bácska" jellegzetes figurái — „Méreggel mart, fehér, virágos orcák. /
Lánggal rikító selymek, rác mennyország... / Trágár tivornya, részeg és
tunya. / Sír a beteg és méla, szláv duda..." — megszépülnek a végs ő szemlén:
„Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, / a fájdalom, a koldus gúnya is..."
De persze, ez már a „mindenen túl" idilli képe. A valóság — a Kosztolányi-versben megő rzött is -, bizony, többnyire más képet mutat: „Másként
halálos csend és néma untság. / Poros akácsor, vakolatos utcák" — mondja
már A szegénykisgyermek... zárórészében, kés őbb pedig a távolság és reménytelenség még sötétebb színeket kever a palettájára:
Ah, jól siess. Szíved még egyszer megszakad tán,
ha hosszan bolygasz a cirillbetű s Szabadkán,
s nem értenek.
És űznek majd tovább, idegen, bús hazádban,
zsákutcán és közön, idegen és hazátlan
kísértetet."
— üzeni a már halott Csáth Gézának 1920-ban, s végtelen szomorúsággal
az otthonhagyottaknak A bús férfi...-ban:
Ha volna egy kevés remény,
a lelketek megmenteném,
ti drága-drága szentek,
kik ültök otthon tétován
az elhagyott szobák során,
s este sétálni mentek.
De nincs remény, de nincs remény,
az élet az kemény, kemény,
én száz mérföldre estem.
Mi segítsen az életen,
varázsszer ott fön sem terem
a bűvös Budapesten.
Jaj, barna, csúnya bútorok...
gipsz-szobrok... sírva bódorog
itt az a régi gyermek.
Mi volt valaha tiszta rend,
énnekem fáj, és bárha szent,
hiszem most őrületnek." stb. stb.
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Ezt sem idézem tovább; lenyomata rajta van e város házain, utcáin,
emberein... Ennyit azért ide kellett tennem az el őbbi, első és végső „gyeremekmennyország" ellensúlyozásául, és mert jobban összecseng a szecesszió nyugtalan, lázongó vonalaival, azzal a Szabadka-képpel, amilyent a fiatal
Kosztolányi és Csáth „sétái" mutattak, s amilyennek ma is, a posztmodern
íróinak szemével látjuk.
Igen, hátralevő sétáinkon már nem annyira a nosztalgia és a mélabú,
inkább olyasféle torzító irónia fog vezeteni, ahogyan Csáth kalauzolta lord
Lawrence-t 1910 el őestéjén. Petko Vojni č Purčar szabadkai származású horvát
író, a szintén Szabadkán született Danilo Kg kortársa és több vonatkozásban
követője, egy rendhagyó „pannón" regényt írt a hetvenes évek vége felé Az
otthon, egyre távolabb (Dom, sve dalje) címmel, amelynek regionalizmusa,
történetisége, személyesség-vállalása, s nem kevésbé formai-stiláris eklekticizmusa az irodalmi posztmodern minden ismérvét kimeríteni látszik — persze, az
irodalomelméleti meghatározást itt is egészen feltételesen használom, s minden tudományos ellenérvet készségesen elfogadok —, de mindennél fontosabb
számomra, hogy igen-igen érdekes és szuggesztív képet ad Szabadka (az ő
elnevezésével: Panongrad) múltjáról és jelenér ől, egyéni módon egymásra
csúsztatva, átfedve az egyes korszakok szerepl őit, a nagy hírű bunyevác—
magyar von Piukovich, majd Piukovi č család nemzedékeit. témánk
szempontjából most kevésbé fontos az udvari tanácsos, városi szenátor, báró
és gróf, barokk Piukovichok leírása; sétánkat inkább ott folytatjuk, ahol
Kosztolányi abbahagyta, a harmincas évek Szabadkáján, amikor Remija
Piuković, a „dandy" és impresszárió végigvezeti lármás és vidám varietétáncosnőit a város központján az állomástól a Victoria Szállodáig, persze,
olyan szecessziós „díszletek" között, mint „az osztrák—magyar pompaszeretettel" berendezett állomási park, s mellette a díszes nyilvános reterát, aztán az
elkerülhetetlen korzó, mely úgy bukkan fel, „mint alkonyatban a folyó", és
végül a szálloda, amely pazar világításával „egy lehorgonyzott óceánjáró
hajóra emlékezteti a járókel őket". Akövetkező helyszín már a II. világháborús
Szabadka, amelyet két fiúcska: Törne, a kés őbbi író, és öccse, Silvije, később
világjáró üzletember kószál be velünk a g őzfürdő, a piac, a mozi küls ő-belső
leírásával, a titkon elcsent kulccsal felnyitott zsinagógáig. Tblcs Ede
erkélytartó két Atlasza is megjelenik a beteg kisfiú lázálmában; megszabadulnak megalázó terhükt ől (a Kaszinó erkélyét addig gerendákkal polcolják fel),
és a két óriás, borzas fej, a Jobb és a Bal, egymást és a gyermeket ugratva
bölcselkedik a világ sorsáról. A két utolsó jelenet számomra a legleny űgözőbb,
s érdekes módon mindkett ő a századelő szecessziójára mutat vissza. A híres
(azóta eltűnt) szabadkai villamos, mint tudjuk, egy darabon a Damjanich,
később Wilson, még később Gorkij utcán robogott e1, s ott a leggyorsabban,
ahol csak egy keskeny járdacsík választotta el a házaktól. Ez a „halálsarok",
ahogy Vojnič Purčar nevezi, az én gyerekkori rémálmaimban is szerepelt: a
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megtáltosodott, csikorgó-dübörg ő szecessziós villamos a regényben valóságos
ítéletvégrehajtó szerepét tölti be - kerekei alatt fejezik be az életüket a szabadkai öngyilkosok... És az utolsó séta: egy futurista felh őkarcoló liftje felviszi
utasait az els ő emeletre (itt a legfels ő emeletet jelzik egyes számmal!), ahonnan egyenesen a szecessziós Raichle-palota hullámvonalait, fantasztikus
görbületeit utánzó színpompás felh őkre lép ki az ember, hogy aztán halálos
tárgyilagossággal kijelentse: „A kezdet, az otthon felé haladok..." Bizonyára
észrevették, hogy az eddigiekben szinte kizárólag csak idelátogató, vagy innek
akár az egyetemes magyar, vagy a tágabb jugoszláv irodalomba „elszármazott"
írók műveivel jártuk be Szabadkát. Szándékosan nem böngésztem végig az
„igazi" szabadkai írók könyveit Milkótól és Munktól mondjuk Kopeczkyig,
nem mintha ott nem remélhettem volna megfelel ő anyagot munkámhoz,
hanem mert a témához jobban illett az elszakadás és visszatérés attit űdje,
ahogyan a szecesszió szó szerint elszakadást jelent, a posztmodern pedig —
igaz, jócskán, leegyszer űsítve — egyfajta visszatérést a szecesszió
„hagyományához". Most azonban, máris túl hosszúra nyúlt dolgozatom végén,
egy olyan íróhoz érkeztem, aki éppen „maradó" szabadkaiságával tüntet, abból
táplálja kifogyhatatlannak látszó epikus mesél őkedvét, úgyhogy már els ő
novalláiból egy jövendő monumentális Szabardka-regény körvonalai sejlenek
ki. Sietek elmondani, hogy a fiatal írón ő, Lovas Ildikó Kalamáris című kis
könyve a legizgalmasabb olvasmányom volt az utóbbi id őben. Bárhol olvasok
bele ebbe az ízig-vérig posztmodern prózaszövegbe, azonnal ráismerek benne
az én Szabadka-képemre is, bár nemzedékek választanak el bennünket
egymástól, de ugyanúgy kortársa lehet a fiatal Kosztolányinak és Csáthnak,
tehát a szecesszió irodalmának is. Amikor például a Komor Marcell és Jakab
Dezső építészpáros nevéb ől összevont Komor Jakabot végigsétáltatja az Erd ő
utcán a városközpont felé, és rádöbbenti, hogy az üres telek, amely mellett
naponta többször is elhaladt, s amelyre a szabadkai zsidók szánták
zsinagógájukat, voltaképpen a legideálisabb hely a már megtervezett, de
Szegeden elutasított templom felépítésére („A két bejárat fölé magasodó
falakat átívelések fűzik majd össze, folyó fölött átível ő vasúti hidak mintájára,
a téglákon, akár a síneken a vonatok, rohannak, szállnak, repülnek felfelé az
imádságok, és a kupola mindennünnen látszani fog, gömböly ű formája a
térmérés, a geometria tökélyét, ezzel a tér végtelenségét, a végtelenség
egyetlen erőben, a Mindenhatóban való összpontosulását hirdeti majd,
sárgás színében visszatükröz ődik az élet gazdagsága, megvásárolhatatlansága."), az e felismerést követ ő gondolatok nem csak irodalmunk
legszebb helyeit idézik fel, s nemcsak Szabadkáról szólnak, hanem magát
Szabadkát fogalmazzák meg: „Szabadkának nem kell olyannak lennie, mint
a fán gubbasztó bagoly, minden lehet bel őle, ha ő úgy akarja. Királya,
teremtője lehet egy városnak. Hogy miért? Hogy mire jó az? Talán semmire,
talán arra, hogy szellemiséget, gondolkodásmódot, életvitelt adjon az em-
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bereknek. Talán csak arra, hogy rabul ejtse az ott él őket és az ott megfordulókat, talán arra, hogy az id őn átívelő hídként megsejtesse a szépséget. Vagy
az örökkévalóságot"
Sétálhatnánk továbbá a fiatal Kosztolányit les ő Löbl Sárával a Rudicstól
Wolf dr. házáig, vagy a magányát ápoló Gruber Emmával a palicsi Bagolyvárig, s a szerb templomtól a kiserd őig... De éppúgy a város metaforájára
bukkanunk például a gimnázium és a zsinagóga közötti „átjárhatatlan"
körforgalomban, amely csalafinta módon megtekert Möbius-szalagként az
„egy helyben maradás", az „örök szabadkaiság" átkát fejezi ki ironikusan
vagy tragikusan, már aszerint, hogy a Möbius-szalagon belül vagy kívül
futjuk-e pályánkat.
Nem tudhatom végül is, hogy a jelzett Szabadka-regényt Lovas Ildikó
fogja-e megírni (én személy szerint azt szeretném), vagy valaki más: az egy
ideje Szabadkán, illetve Palicson megtelepedett Tolnai Ottó, a „messzi"
Budapestre elvetődött Bognár Antal, az Ujvidéken élő Juhász Erzsébet,
esetleg aki pillanatnyilag nem is jut eszembe, vagy akár a helybeli horvát
vagy szerb írók valamelyike? Egy biztos, hogy meg kell íródnia, már íródik,
sőt már bele is íródott a szabadkai házakba, utcákba, csak le kell fejteni a
falakról, az aszfaltról, kiásni a kertek és pincék alól. Kosztolányi már rég
megírta egyik holtakkal társalgó versében (Azokról, akik elt űntek):
Gazdag vagyok, mint a vén uzsorás,
ki rongyba jár és vigyorog ha szánják,
mert mindenét, mi volt, aZcincs, arany,
elásta, és most a határtalan,
mély földbe van,
s ő tudja ezt a biztos, ősi bányát.
Mi is tudjuk, vagy legalábbis sejtjük: ez a szabadkaiság titka.

Magyarországi vendégek tisztelgése az író szelleme el őtt
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BODNÁR GYÖRGY

A LÉLEKTANI ÁBRÁZOLÁSTÓL A LÉTREGÉNYIG
A program arról tájékoztatja e tudományos ülés résztvev őit, hogy én is azt
a Kosztolányi Dezs őt idézem, aki bekapcsolható a kisebbségi magyar irodalomról kialakuló gondolatmenetbe. Úgy látszik, az én témajavaslatom nem
érkezett el a tisztelt szervez őkhöz, ezért most vagyok kénytelen a módosítást
bejelenteni. Nem mintha a kisebbségi irodalom tisztázásának igénye hiányzana belő lem. Éppen fordítva: az a megközelítés, amellyel én a Kosztolányiéletmű vet értelmeztem, legalább olyan fontos a kisebbségi magyar irodalom
fogalmának tisztázásában, mint a magyarországi irodalomtörténet gondolatmenetében. Az egyetemesség eszménye ez, amely Kosztolányi Dezs ő
korában éppoly kiküzdend ő érték volt, mint a magyar irodalmiság kényszerű megoszlása idején. Mert a magyar irodalmi modernség különböz ő
célokat követett, de ezek közös nevez ője az irodalom autonómiája volt,
éspedig az autonómia, mint létforma. Közismert, hogy a Nyugat mozgalma
a lírában hamarabb elérte ezt a célt, mint az epikus m űfajokban. S az utóbbiakban is az irodalmi forradalom idején a novella valósította meg az irodalmiság autonómiáját, miközben a regény csak a kísérletek izgalmát nyújthatta az új m űvészi teljesség helyett. A századel ő legprovokatívabb regényei
egy-egy részletprogramot valósítottak meg. Móricz Zsigmond Sáraranya a
naturalizmus ütötte résen át hódított meg új életterületeket az irodalom
számára, s Babits Mihály Gólyakalifája pedig a fantasztikum lélektaniságának
bemutatásával szakadt el attól a szerept ől, amelyet a XIX. századi realizmus
a háttérfestésben kínált az író számára. A naturalizmus és az új lélektaniság
találkozása a modern regény születése idején természetes jelenség. De
együttélésük sikere attól függ, hogy regényközeget, új m űfaji alakzatot
alkotnak-e. S ha igen, akár a fantasztikummal is keresztez ődhetnek — önelv ű
és világszerű realitássá téve az irrealitást. A Gólyakalifa írói indítéka egy
ilyen önelvű és önérvényesítő irreális világ megteremtése. Babits is tudta
ezt, hiszen egyik mellékalakját így jellemzi: „Ezt a különös olvasót els ősorban a kuriózumok foglalkoztatták... Az abnormis pszichológia tényei... Az ő
számára érdekes kuriózumok voltak, semmi más." Más helyen pedig a költészet tényér ől így gondolkoztatja f őhősét az író: „Ami neki csak adat volt
és kuriózum, az én lelkemben érzelmi és esztétikai értéket nyert." A Gólyakalifa fantasztikumából ez az érzelem és esztétikum, tehát a világszer űen
érvényes teremtett világ hiányzik. Ezért Babits provokatív m űvében a modern magyar lélektani regény korszakos kísérlete befejezetlen maradt.
Amint illúziónak bizonyult a század eleji új lélektani iskolák közvetlen
hatásának regényelméleti vívmánya is. Kiderült ugyanis, hogy a tárgyilag
merész, feltáratlan lelki rétegek és folyamatok megjelenítése önmagában
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nem teremthet új poétikumot: az elfojtások ábrázolása önmagában ugyan-_
olyan naturalizmus, mint a vegetáció, a fizikai romlás, vagy a delirium
tremens leírása. Márpedig a századel ő modern magyar írói jól sejtették, hogy
egy új lélektani ábrázolás vezethet el az új regényformához. A pontos cél
azonban ismeretlen volt, azt ugyanazoknak kellett meghatározniuk, akik
elfordultak az örökölt regényeszményekt ől. Aligha véletlen, hogy ezt a célt
legtökéletesebben Kosztolányi Dezs ő érte el és határozta meg — ha nem is az
irodalmi forradalom h őskorában, hanem a húszas években. Ő kezdettől
fogva sejtette, hogy az újlélektani koncepciókban is létkérdések rejlenek.
Többet remélt tehát t őlük, mint egy motivációs szerep betöltését, vagy az
ember ismeretlen lélekrétegeinek a felfedezését. Egyik büszke percében ezt
mondatja Esti Kornéllal: „Olyan író akarok lenni, aki a lét kapuin dörömböl,
s a lehetetlent kísérli meg." Az ő nagy epikus m űvei áttörik a határokat, ha
a lélektani regények közé helyezzük őket. Még csak a novellákban kereste
a lélektan új szerepét, amikor 1917-ben, az Éjfél című misztikus gyűjtemény
előszavában megalkotta a maga lélektani regénymodelljét. „Ma újra viharos.
szellemjárás van az irodalomban — írta akkor. — Ami künn volt, az ma
bennünk van. Magunkban hordozzuk a kísérteteinket. Ebben a korban
történt meg az új lélektan dönt ő felfedezése, az, hogy lelkünk jó részét
egyáltalán nem ismerjük. Ezt az irdatlan területet... most fedezik fel a lélek
merész conquistadorai... A kezdet és a vég csomóit sohasem oldották fel,
mindig hallucináltak és vizionáltak az emberek... Voltak azonban korok,
melyek a két pont között csak a jelenségeket vették észre, azok a korok,
melyek a földi élet harmóniájában megfeledkeztek önmagukról. A miszticizmus... az emberi ész kétségbeeséséb ől folyó cselekedet... Miben higgyen?
Mit valljon? Hová fusson? Attól az idegen világtól, melyet nem érthet meg,
önmagába fut vissza, a rejtély el ől a rejtélybe... boldog korokban nincsenek
misztikusok..." (Éjfél. Szerk.: Bálint Aladár. Gyoma, 1917. 5.) Kosztolányi egy
helyen azt mondatja valamelyik h ősével, hogy a megértés már fél gy őzelem,
és a szeretet kezdete. Az új lélektan vonzásában ő egyszerre ismerte fel az
értékeit vesztett ember menekülését és korának önmegfogalmazását. Ebb ől
a megértésb ől nőtt ki regényei újlélektanisága és egyidej űleg teljessége.
Abban a szférában, ahová az új lélektan vezette el a kort, más néz őszögben áll az ember, mint amelyb ől az előző évszázad szemlélte. A felvilágosodás utáni korok az ember id őbeni fejlődését vizsgálták f őképp: a társadalomban és a természetben elfoglalt helyét, az itt lezajlott változások rá
gyakorolt hatását és az ő küzdelmét körülményei megjavítására. Tehát mintegy hosszmetszetében mutatták be életét. A modern lélektan tanulsága és
vizsgálódási módszere kilencven fokkal elfordította a hagyományos
nézőszöget. Antropológiainak is nevezhetnénk azt a szemléletet, amely
ebből a nézőpontból érvényesül. S az új törekvés id őszerűségét mutatja,
hogy a század második-harmadik évtizedének regénykoncepciója másfel ől
elindulva is ugyanerre a pontra érkezett. Halász Gábor például a formai
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változtatásokat figyelve jutott el arra a felismerésre, hogy a modern regény
visszakanyarodik a korai angol regények módszeréhez, azaz a fejl ődésregény helyét elfoglalja a történésregény.
Az új lélektan nyomában megindult poétikai változások természetesen
elsősorban a pszichológiai ábrázolás igényeit és jellegét módosították. A
tizenkilencedik századi regényben a lélekábrázolás a fejl ődésrajzot szolgálta, akárcsak a korrajz vagy a tájfestés. Beilleszkedett az id őbeli változások és
hatások kifejez ő eszközei közé, s csak annyit mutatott meg tárgyából,
amennyi az egész m űvet meghatározó néz őpontról látható volt. A modern
lélektani regény nemcsak, s őt nem elsősorban azzal tért új útra, hogy f ő
feladatát a lelki élet egy-egy jelenségének ábrázolásában látta, lett légyen az
új irányok frissen felfedezett problémája. A lényeges itt a látószög-módosulás volt, amelynek során a vállalt pszichológiai téma is strukturális szerephez
jutott. S aki ezt vállalta, az szükségképpen feladta a racionális oksági elvet.
Kosztolányi nagy regényeinek tiszta képletéig persze hosszú volt az út,
melyen az új lélektan felismeréseit követ ő íróknak is meg kellett küzdeniük
a műfaji konvenciókkal. Másrészt viszont az új lélektan el őtti táj ékozódások
is sokat segítették az örökölt poétikai törvényrend bomlasztását.
Ennek az alakuló új lélektaniságnak a magyar elbeszél ő irodalomban
Kosztolányi Dezső Édes Annája a mértéke, de tájékozódási pontjai már a
regényeket megel őző Kosztolányi-novellák is. Már a Sakk-matt házitanító
fiúja azért lázad fel beteg tanítványa ellen, mert az megalázza. Története
tehát olyan lélektani folyamat, amely az önérzet lázadásával kezd ődik és a
győzni akarás értelmet áttör ő gesztusában ér csúcspontjához. Felt űnő azonban, hogy írója — bár egyes szám els ő személyben beszél — nem merül el a
tudatfolyamban, hanem a lélektani motivációkat is a narrációra bízza.
Ugyanilyen értelmen túli er ő megjelenítője A kövér bíró. Hősei e novellának
is gyerekek, akik azért utálják a kövér bírót, mert az kövér. Az ő indulatuk
azonban nem kegyetlenségben tör felszínre, hanem a részvét oldja fel, amit
a kövér bíró édesanyja kelt fel bennük, mid őn fájdalmas nosztalgiával idézi
föl előttük fia gyermekkorát. 'A kegyetlen tréfa visszáj ára fordult lélektanát
mutatja be az Április bolondja:, az Üllői úti diákszoba lakója társát akarja
kilesni magányában, s ő maga válik a magány, a bezártság és az elveszettség
áldozatává. Ezekben a korai kísérletekben Kosztolányi Dezs őt az új lélektani
felismerések vonzzák. Az emberi élet ama területei, amelyeket a tizenkilencedik századi irodalom még nem hódított meg. A felfedezés izgalma kétségtelenül új energiaforrás. Az általa táplált elbeszélés bels ő ereje azonban
helyzeti, amely annál inkább gyengül, minél ismertebb lesz az új környezet,
a tudatalattijában is feltárt lélek. A következetes író tehát el őbb-utóbb
kénytelen felismerni, hogy az új lelkitájak ugyanúgy csupán elrugaszkodási
pontok lehetnek számára, minta történelem és a társadalom rég meghódított
terepei. Nem véletlen, hogy a fiatal Kosztolányi jó ideig a gyermeki világban
mozog, amely a naturális életben is a múlékonyság és az egyetemesség
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határzónája. Kés őbb azonban már nem elégszik meg nyersanyagának bels ő
tartalékaival, hanem elbeszéléseinek egész szerkezetével akarja kifejezni az
esetleges részletekben a világszer ű tartalmakat. Az elbeszél ő Kosztolányi
fordulópontja bizonyára az 1911-es Lidérc. A novella elbeszél ő hőse részeg
munkásokkal találkozik egy homályos úton, szorongás vesz er őt rajta, bemenekül egy kétes hangulatú vendégl őbe, ahova azonban vélt üldöz ői
nemsokára követik. Meghatározója tehát lélektani állapota, a szorongás,
melyet tovább fokoz üldöz őinek provokációja. Ez a provokáció észrevétlenül emeli ki a novellát a reálisból az irreálisba. Üldöz ői az elbeszélő hőst régi
társuknak nevezik, aki nem emlékszik rájuk, de amikor egy sárga tökvirág
hangulatára utalnak, mégis magukkal tudják vonni őt a maguk világába. Ha
a novella itt befejez ődik, annak a dekadens életfelfogásnak a megfogalmazása lesz, amelyben az illatok és színek emlékképei valóságosabbak, mint a
dolgok és a történések. Az elbeszél ő hős azonban tovább menekül, s hazafut,
ahol idegenként fogadják, s amikor egy utcai tükör el őtt szembenéz önmagával, ő is megrémül az idegen arctól, amely visszapillant rá. A tudathasadás
története ez? Vagy az elveszettség tragikumának megjelenítése? Mindkett ő,
Babits Gólyakalifájának ugyanúgy előképe lehet, mint Karinthy Ferenc Epepéjének. Elvont tárgyiassága pedig Francz Kafkára emlékeztet, mert elbeszélő hőse ugyan egyes szám els ő személyben nyilatkozik meg, lidérces
rémlátományai a dolgok és az akciók formáját öltik magukra. Csak a novella
végén bukkan fel egy tudatosan talányos szinten tartott mondat: „Az arc...
mozdulatlanul feküdt... (a tükörben), mint üvegkoporsóban a halott, és az
álom nem akart végetérni." Az elbeszél ő közlése ez, amely visszafelé álomnak minősíti az elmondottakat? Vagy hasonlathoz folyamodó stílusfogása,
amely egyszerre mutatja tükörképét halottnak és álomképnek? Véleményem szerint e talányos novellazárás az írói mondanivaló lényegének a
felerősítése. A végszó nem akar racionális magyarázatot adni a szorongásra,
de azt igenis ki akarja emelni a pszichológiai naturalizmus közegéb ől. Így
lesz a Lidérc hiteles lélektani lejegyzés, s annak a létproblémának a felvillantása, amelyet a magányba, az elveszettségbe hulló ember él át. Ezért lesz
képes Kosztolányi nagy elbeszéléseiben megjeleníteni a háromdimenziós
embert: azt, aki individuumként a történelem, a társadalom és az egyetemes
létezés része.
A Kosztolányi-regények lélektanát még a Nyugat is tétován fogadta.
Talán mert a novella-el őzmények értelmezésében már tudomásul vette, hogy
az író átlépte az epikus ábrázolás örökölt határait? Aligha, hiszen éppen
Kosztolányi mondta ki, hogy az elbeszél ő művészetben a regény világának
zártsága kényszeríti ki a motívációk rendszerré szervez ődését, míg a novella
egyiket-másikat kelléknek mutatja. Ábécéjének regénycímszavában azt írja,
hogy ez a műfaj „zárt világába vezet bennünket, ahol minden ember, minden
bútor régi ismerősünknek rémlik... Ezzel szemben a novellában az ajtók
nyitva maradnak, az alakok meglepetésszer űen toppannak elénk, a tárgyak
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csak kellékeknek tetszenek". Kosztolányi hite eszerint a regény világa nemcsak zárt, hanem teljes is. Amikor regényeinek és életének kapcsolatairól
faggatták, éppen e teljességigényben jelölte meg az író és az élete nagy
regényét ajánlgató dilettáns különbségét. „A m űkedvelők — válaszolta —
nincsenek viszonyban az egész élettel, csak annak egy esetleges részével."
Regényfelfogásában tehát benne fejlik az a felismerés is, hogy a novella
nyitottabb rendszerré válhatott a korforduló el őtt, mint az új világkép
megfogalmazására igényt tartó regény: már akkor kifejezhette az új életviszonyokat és hangulatokat, amikor azok csupán töredékes képet nyújthattak a világról. Ez a zártság- és teljességigény azonban Kosztolányi számára
egyáltalán nem igazolta a regény örökölt oksági rendszerét. Éppen fordítva:
az ő következtetése szerint az alkotás az író útja, amelyet megtesz, s az a tusa,
amelyet megvív. S ebben a tusában neki nemcsak a forradalmak bukása utáni
világgal kellett megküzdenie, hanem a kódexnek vélt m űfajelméletekkel és
az új lélektani felismerésekkel is.
Kosztolányi regénybe foglalt tusáját a kortársi kritika nem tudta végigkövetni. A Nyugat is csak sejtette, hogy írója messzi pólusokat ível át, de
magát az ívet nem írta le. Földi Mihály, amikor 1927-ben kísérletet tett a
Kosztolányi-regények rendszerezésére, a vezérmotívumot a kóresetben látta. Szerinte a Nero a dilettáns költ ő tébolya; A rossz orvos a bűntudat kényszerképzete; az Aranysárkány egy inzultus patologikus lelki következménye;
a Pacsirta a lelki és testi tehetetlenség vitustánca; az Édes Anna pedig egy
szegény cselédlány megkínoztatásának és pillanatnyi elmezavarának története. A kritikus ebben a világban felel őst és magyarázatot keres. De okot és
célt sem talál, csak körülményeket, amelyek hatásában egy láthatatlan kéz
kikapcsolja az okság törvényét. S nem jut messzebbre Elek Artúr sem, pedig
ő csak a végkifejletet, az Édes Annát vizsgálja. Az ő fő gondja is az oksági
összefüggések hiánya. Szerinte tettének Édes Anna sem ismeri a miértjét, de
nem tudja az olvasó sem, az író pedig nem magyarázza. Mindez persze már
kritikai ítélet lenne, ha Elek Artúr nem lépné át a leírásából kikívánkozó
következtetéseket, s nem hivatkozna a végzetre. „Ilyen el őkészítetlenül —
írj a —, ilyen váratlanul csak a végzet csap szét az emberi sorsok között. A
végzetnek olyanféle rettenetes zúgását érzi az olvasó, mint Móricz Zsigmond Szegényemberekjében; s régen találhatta magát a világegyetem nagy
gondolatáramainak, az örök gondolatvonulatnak annyira a közelségében",
mint e könyv elolvasása után.
Elek Artúr utalása Móricz Szegényemberekjére már jelzi, hogy Édes Annára a zaklatott kor szabadította rá végzetét; a háborúban köznapivá vált
gyilkosság, s a forradalmak rettegése. A kritikus érvelése azonban nem jut
túl a jelzésen, mértéktartásával fejezve ki, hogy a novellában felvillanó
összefüggés aligha tarthatna fenn egy gazdagabb jelentés ű regényszerkezetet. És Földi Mihály is jól látja a kóresetek ellenpólusát. Kosztolányi racionalizmusát és részletesen kidolgozott társadalomképét. „Egyik oldalon az
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erkölcsi nihilizmus — zárja le gondolatmenetét —, másik oldalon az őrület.
Belül izgalmas, forró infantilis érdekl ődés a világ iránt, kint az irracionális
élet; innen „menekül Kosztolányi Dezs ő a racionalizmusba... ez az ő mikrokozmosza, ahová visszahúzódik az ellenséges világ el ől..."
Íme a kortársi kritikai élet, amelyben a nagy felfedezés izgalma éppúgy
benne van, mint az öröklött m űfajtörvények és regénylélektanok kísértése.
Mai olvasatunk vajon segít-e feloldani ezt az ellentmondást? Ha jobban
körülnézünk, észrevehetjük, hogy segített mára kortársi is. Gyergyai Albert
például rövid esszéiben is arra törekszik, hogy elevennel cserélje ki a regényíró Kosztolányiról kialakított statikus képet. Szerinte „a magát feledni, vagy
tágítani vágyó lélek más, távoli, minél távolibb lelkekben való elmerülése"
Kosztolányi Dezs őnek csak egyikvonása: a játékosság éppúgy jellemzi, mint
a pontos megfigyelés. S úgy véli, hogy tárgyaihoz való viszonya is változékony: olykor álruhás fejedelem marad, máskor belülr ől érzi alakjait, maradék
nélkül olvad tárgyába. S valóban, a Kosztolányi-regények lélektanát sem
tudjuk hitelesen feltárni, ha ezt a változékonyságot nem ismerjük fel.
E művek elemzése külön-külön azt bizonyítja, hogy Kosztolányi már
feladta az oksági elvet, de új igazságait sem egyik vagy másik válaszában
fogalmazza meg, hanem változatos és folyamatos küzdelmében tárgyaival,
társadalmi, történelmi, lélektani, létproblémáival és a regénnyel. A Nerótól
az Édes Annáig.

A gimnázium egykori igazgatói lakásának falán elhelyezett emléktábla el őtt
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PENAVIN OLGA

GYORSFÉNYKÉP EGY KISEBB BÁCSKAI KÖZÖSSÉG
ÉL Ő NYELVHASZNÁLATÁRÓL
PALICS NYELVHASZNÁLATÁNAK ÁLLAPOT- ÉS
VÁLTOZÁSVIZSGÁLATA
Bevezetésképpen mondjuk el, hogy napjainkban egyre jobban fokozódik az
érdeklő dés a közlési stratégia, a közlés során használt él ő, beszélt nyelv
iránt. A vizsgálatban a szociológiai tényez ők kaptak nagyobb szerepet. A
vizsgálat során ugyanis tekintetbe veszik például a megnyilatkozó foglalkozását, életkorát, nemét, m űveltségi szintjét, annak emelkedését, a beszél ő
szerepét, a beszédszituációkat és az ezek követelte új megnyilatkozási módokat, a kutatott hely történetét, a lakosság migrációját, a társadalmi-gazdasági szerkezetet, az esetleges szerkezetváltást. Ezzel a felsoroltak által determinált nyelvi rétegez ődés került el ő térbe. Kiderült, hogy vége a nyelvjárások bezárkózottságának, az új gazdasági-m űvelődési viszonyok új nyelvi
ízlést hoztak, de az is kiderült, hogy létezik vagy létezhet egy alapnyelvjárási
réteg, ennek változata egyéni és családi színekkel, egy átmeneti jelleg ű
regionális köznyelv, egy viszonylag stabil, standard nyelvváltozat, a köznyelv, esetleg egy keveréknyelv, egy makaróni nyelv idegen szavakkal,
szerkezetekkel. (Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy a regionális köznyelv a
mozgás állapotában van, s egyfajta területi köt ődés jellemzi.) A közlésstratégia megválasztásakor a beszél ő ezekből a lehetőségekből választ. A modern élet követelte beszédszituációnak és szerepnek, a témának megfelel ően
választva meg a megszólalási formát, amely az anyanyelvi kétnyelv űség, de
a munkahelyi és a mindennapi kommunikációs igénynek megfelel ő bilingvizmus megszólalási lehet őségei között van.
Alapigazság a nyelvészetben, hogy a természetes él ő nyelvet akkor
ismerhetjük meg leghívebben, ha m űködésében, azaz használat közben
vizsgáljuk. Az is tudott dolog, hogy .a társadalmi közösség mindennapi
érintkezésének eszköze a nyelv, így a vizsgálatkor tekintetbe kell venni azt
a közösséget is, amely él vele, élteti, befolyásolja, mert egymást feltételezik,
egymást befolyásolják. Így derül ki aztán, hogy a nyelvben állandó folyamat
a változás, a mozgás, nem megkövült állapotról van szó, s őt az is, hogy a
nyelvi állapot min ősége és frekvenciája is változik.
Palics nyelvének vizsgálatához nagyszámú adatközl őtől helyszíni
gyűjtéssel 55 lapnyi terjedelm ű nyelvi korpuszt használtam fel. Mindig a
természetes beszédhelyzetekben beszélt, használt él ő nyelvet figyeltem
meg. Az adatgyűjtés, mivel hosszabb szövegekr ől van szó, mindig magnetofonnal történt.
Mielő tt azonban a település nyelvhasználatával foglalkoznánk, vessünk egy pillantást magára a helyre, az embernek helyt adó vidékre, embe201

reire, akik éltetik a nyelvet. Mint említettük, a társadalomban érvényes
szabályok szabják meg nyelvi viselkedésünket is, azt, hogy melyik formát,
változatot választjuk a nyelvi lehet őségek közül.
Néhány szó magáról a helyr ől.
Palics (Pali ć), „a Bácska gyöngye" Szabadkától 9 km-re az 1462-ben
említett Palij pusztában, az 1580-82-b ől származó Pálegyháza melletti Paligo
palus, a mai Palicsi-tó körül található. Szöll ősi Gyula szerint a bácskai
lösztáblában fekszik, amely éppen itt találkozik az északra elterül ő homokháttal. Az apró szem ű homokot a szél mindig felkavarta, mozgatta, míg a
növénytakaró meg nem kötötte. A múlt században meginduló nagyméret ű
erdő- és gyümölcsfa-telepítés végleg megnyugvásra késztette a futóhomokot, úgyhogy ma már nagy kiterjedés ű akácosok, feketefeny ő- és nyárfaerdők, valamint gyümölcsösök borítják. Ezeket pedig gondozni kellett. megjelentek háta pusztán legeltet ő juhászok mellett „a budárok", a budárházakban, vityillókban, a sz őlőkben lakó magyar és bunyevác sz őlőművesek, akik
a környék településeiről, a város szélér ől verődtek össze. A magyarok els ő
rétegét Horgos, Martonos, Királyhalom, azaz Bácssz őlős, Szabadka, sőt még
Csantavér szegény népéb ől ide telepedett családok és egyének alkották.
Ezek hozták magukkal kibocsátó közösségük nyelvjárását.
A tó nyugati, déli és keleti területein a lösz feletti humuszréteg lehet ővé
tette az intenzív földm űvelést. A valamikori pusztának nyoma veszett. A
környék népe, bunyevácok, magyarok, szerbek, horvátok tanyásították a
vidéket, szállásokat alakítva ki. A tó halászokat is vonzott, halásztanya is
alakult.
Szabadka XIX. század végi városiasodása, a gyógyfürd ő vonzása nyári
lakok építését, a környék rendbe hozását, utak, szállodák, vendégl ők építését, a közvilágítás, villamos, kövesút megépítését, vasút, vasútállomás megteremtését, erd ősítést, parkosítást hozott magával. Az anyagilag bizonságban élő keresked ők, orvosok nyári lakokat, villákat építettek nyaralás céljára. Ők nem voltak állandó kinti lakók, az állandó réteg a kis budárházakban,
melléképületekben él ő budárok voltak. Az ő nyelvük dominált a kommunikációs kapcsolatokban. (Még én is ismertem hajdani budárokat: Kalorék,
Mósóék stb.)
Az 1920-as években az orvosok, tanárok, keresked ők, hivatalnokok
rétege jelentette Palics lakosságának szaporodását, hozta a lakosság nyelvének magasabb szintű művelését. Ők már ugyanis a korabeli köznyelvet
hozták magukkal a szerb nyelv tudása mellett.
Egyfajta szerény, szinte le sem mérhet ő változást jelentett 1941-ben a
„kofferások", a magyarországiak megjelenése. Az 1944 utáni id ők egy darabig a jövevények eltávozása után stagnálást mutattak, de lassan megkezdődött az építkezés, a máshonnan jöttek betelepedése.
Ez a folyamat a 80-as években kulminált, egy egészen új települést
alakítva ki a városhoz közelebb es ő részen, a településmagtól távolabb. A
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„gyütmentek” között nemcsak a régi Jugoszlávia népei képviseltetik magukat, hanem a nemzetiségek, kisebbségek is, magyarok is. A magyarok között
a bácskai Horgostól kezdve Baranyán, Szlavónián át a Muravidékig találunk
új letelepülőket a modern, összkomfortos, nyugati mintára épült házakban.
A külföldi munkán gürcöl ő vendégmunkások közül is sokan itt fektetik be
megtakarított pénzecskéjüket. Ezek az új réteget alkotók, mint említettük,
Jugoszlávia legkülönfélébb helyeir ől verődtek össze. Palics ezen új rétegének magyar nyelvhasználatát szociális helyzetét ől, kultúrális szintjétől
függően a részleges vagy teljes diglosszia jellemzi, illetve a nyelvjárásiasságtól a köznyelvi szint ű nyelvhasználatig.
A más városokból, helységekb ől érkező hétvégi kirándulók, az itt nyaraló turisták, gyógyulni vágyó, üdül ő vendégek, sátortáborlakók Palicson
tartózkodása nem huzamos, csak átmeneti jelleg ű, éppen ezért nyelvi hatásuk jelentéktelen, főleg a szókincsben érz ődik, ti. az argó szavak megjelenésében mérhet ő le. De ugyanez a következménye a szegedi bevásárló kiruccanásoknak is, illetve — mint ahogy az egyes adatszolgáltatók mondják —
bizonyos nyelvi kisebbrend űségi érzés, amikor ilyen kedves megjegyzésekkel fogadják őket odaát: „Milyen szépen beszél magyarul! Hol tanult meg
magyarul?"
Ezek szerint a két- vagy többnyelv ű Palics magyar lakosságának több
rétegével kell számolnunk akár az eredet, akár a szociális rétegez ődés szempontjából.
Az eredetet tekinte a következ ő rétegekről kell tudomást vennünk:
I. Szabadkáról és a környék falvaiból származó budárok, halászok,
pásztorok, földművesek;
ÍI. az 1920-as és 1930-as évek építkez ői Szabadkáról;
az 1944-ben mindenfel ől érkező betelepül ők;
az 1970-es és 1980-as évek egész Jugoszláviából érkez ő betelepülői;
bácskai, bánáti földművesek, kisparasztok, kisiparosok;
vendégmunkások mindenhonnan.
A lakosság mai szociális rétegez ődése így fest:
Hajdani budárok, napszámosok, kubikusok, halászok, deklasszált
elemek csekély számban;
kereskedők, kisiparosok;
értelmiségiek: orvosok, tanárok, tisztvisel ők;
ányagilag jól szituált hazatért vendégmunkások.
Adatszolgáltatóim a fenti rétegekb ől kerültek ki. Tekintetbe vettem még
a nemek és életkor szerinti megoszlást is, valamint azt, hogy bilingvis-e az
illető vagy monoglott.
Munkamódszerem: 1) Megfigyeltem a spontán beszédet, a kommunikatív kódhasználatot egymás között a családon belül és az idegenekkel,
szomszédokkal; 2) ha szükség volt rá, igénybe vettem az interjút is; 3) amit
eddig sohasem tettem, nemcsak a beszédet figyeltem, hanem olvastattam
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fennhangon az alanyokkal. Ugyanazt a szöveget olvasták mindnyájan, Herceg János Kék nyárfás c. elbeszélésgyűjteményéből az Örökség c. elbeszélés
(121-122.) két oldalát, melyben 117 középzárt é-s szó szerepel. De figyeltem
a szupraszegmentális elemekre, a nem verbális eszközökre is, a mozdulatokra, a közlést aláhuzó, támogató jelrendszerre is, az arcon átsuhanó érzelem
sokatmondó, de nyelvileg ki nem fejezett viszonyulását a szavakba öntött
mondanivalóhoz, figyeltem a gesztusokra is.
A lopott felvételek, a nyíltszíni felvételek, az olvasási teszt, az interjúk
alapján a palicsi közösség magyar nyelvének informatív jelleg ű leírásában a
standard magyarral összevetve a következ ő megállapításokra jutottam;
AZ I. RÉTEG NYELVE
Mivel nem homogén nyelvi, nyelvjárási közösségr ől van szó, azaz
erősen rétegezett eredet ű kisebb csoportokból tev ődik össze, elsődleges
nyelvváltozatuk eredetük, társadalmi tagoltságuk, kulturális nívójuk különbözősége miatt magyar nyelvhasználatuk er ősen heterogén mind fonetikai
szinten, mind a tájszavak ismeretében. (Rögtön el kell mondanom, hogy ez
a megállapítás nem új, a dialektológiai dolgozatok mind leszögezik ezt a
tényt!)
A nyelvjárásos beszéd legbiztosabb, legkövetkezetesebb használói a
hajdani budárok, halászok, földművesek még él ő nagyon idős egyedei és
utódaik, akik nem kerültek el környezetükb ől. Nyelvük fonetikai jellemz ői:
Tekintve, hogy egy részük ö-z ő falvakból származik, az ö-zés mint nyelvi
hagyomány tovább él a családban, de néha be-beugrik az idegennel folytatott beszélgetésbe is szórványos ö-zésként: embör, mindönki, télön, gyerök,
eccör stb.
A középzárt é-zés általános jelenség: éméntem, még, gyerek, étt. Egyegy alakban viszont kommunikációs kudarcként nyílt e is megjelenik középzárt é helyett.
Az ü-zés (i, ü) is megfigyelhet ő: üdős, üsmer, üng.
A zártabbá válás él ő valóság: durung, ustor, csuda, bukor, hun.
A hangzónyújtás elég gyakori: pósta, k őr, póstás, lakós, lakósság.
A mássalhangzóknál feltűnő a palatalizáció: rokony, betonyon, keny,
feny, nyől, szappany.
Az azonszótagú -1 viselkedése — kiesése és nyújtóhatása — is figyelmet
érdemel: főd, vőgy, vót, ződ, még vőt kéküvé.
Az intervokális mássalhanzgó megnyúlik: ess ő, jeggye, két órakkor,
eggyetem. Ugyanakkor rövidülésre is van példa: l őtek, szőtek, étem. Van
tartamátvetés is: ujjabb, önnáló. Hangkivetésre is van példa: tesvír, úság.
Alaktani jelenségek: az értelmiségiek stigmatikusnak tartják a süksükölést, a nákolást, a meszetet, banántot, aztat, tustot húz-féle accusativust, a bír
ige használatát a ható ige képz ője helyett, a tíz napnak utána-féle birtokos
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szerkesztést. Az ez mellett, az miatt-féle megoldás kevésbé szúrja még az
értelmiség fülét is.
A mondattani jelenségek közül említsük meg a szintén stigmatikusnak,
parasztosnak tartott: A tollat, akit vettem (amit, amelyet helyett). A
disznótorok, akik összehozták az embereket, lassan megsz űnnek.
Itt is felhangzik a senki se nincs itt nyomósított tagadás. Az el-e megyszerű kérdés sem zavar senkit.
A tájszavak, mint például rögöny, röggöny, koncert (állati takarmány)
szintén stigmatikusak.
A többi réteg viszonyulása, értékelése e nyelvhasználatról egyetlen szóba
sűrűsödik: parasztos. Egyesek számára meg éppen nevetséges. Ugyanakkor az
ezzel a nyelvhasználattal él ők számára ez normaérték ű, normatív, társadalmi
érvényű.
Fel kell azonban figyelnünk arra a jelenségre, hogy a középkorúaknál
mindkét nem esetében diglossziát is tapasztalunk. A családok kívül, a
távolabbi közösségben parancsoló szükséglet a nyelvi alkalmazkodás. Új
ejtési, új megnyilatkozási módok terjednek. A társadalmi mobilitás, mozgás
nyelvhasználati mozgékonyságot, alkalmazkodást követel meg, hogy a
társadalmi életben részt vehessenek. A köznyelv űsödés — mint sok más helyen
is — a középkorúaknál a nyelvjárásosság egyfajta csökkenését, a nyelvjárás
szegényedését hozta magával, amihez nagymértékben hozzájárult az iskola
mellett a magyar köznyelvi és a szerb nyelv ű információáramlás, amely a
legkülönfélébb médiumokon keresztül történik.
Érdemes megjegyezni, hogy a „finomkodás" a többé már nem az otthonra orientált nőknél tapasztalható. Az a benyomásom, hogy a n ők hamarabb
köznyelvűsödnek, noha Ők voltak a hagyományőrzőbbek, és még ma is a
nyelvjárási archaizmusok Őrzői.
A település hajdani elszigeteltségének megsz űnése, Szabadka
vonzerejének erősödése, a személyforgalom akadálymentessége (autó, vonat,
autóbusz) és a turizmus is támogatja általában a köznyelv űsödési tendenciát.
De ilyen beszédet hallanak a templomban is a magyar misén, vagy ha beruccannak a Népkörbe a színiel őadásokra. A ristiéi színházban ilyen élményben
nem részesülnek. Az író-olvasó találkozók is pozitív tényez ők a kevésbé
igénybe vett könyvtár mellett.
Az is elfogadott tétel a dialektológiában, és itt is beigazolódott, hogy „a
diglossziát, az anyanyelvi kétnyelv űséget, a nyelvjárás és a köznyelv tudását az
életkor, az életforma, a családi nyelvi hagyományok, a nyelvi m űveltség
rétegezi" (Szabó Géza: Diglosszia és nyelvi norma a nyugati magyar
nyelvjárásokban, Norma átlageltérés. Pécs, 1986. 131.) Nálunk sem egységes a
diglosszia, többek között jelentkezik a tökéletlen diglosszia is. F őleg a házhoz
kötött személyeknél, olyankor jelentkezik, mikor gondosan, szinte görcsösen figyelnek bizonyos hangtani jelenségek elkerülésére, többnyire
köznyelvű idegennel folytatott beszélgetés során, a mesemondás megkezdése-
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kor. Ekkor ugranak be az ilyen alakok a kés őbb nyelvjárásos szövegbe: volt,
egyszer, n ől, rokon, ing. Nemegyszer normák konfliktusa szüli a hiperkorrekt alakokat a beszédben a parasztos stigma elkerülésére: „Azt monta, ne
festjek most. -Most mit tegyek? Festjek vagy ne festjek? Csak szoldát iszok."
Ami a neolog jelenségeket illeti, egyeseknél a nem familiáris nyelvhasználatban mint presztizsváltozat, mint a finomkodás, a köznyelv űsödési
tendencia jele, a nyelvjárásos beszédt ől szabadulás egyfajta presztizsjeleként megjelent a fataloknál a középzárt é helyett ejtett nyílt e ejtése. Ezt
talán a magyarországi hírközl ő eszközök és a munkahely köznyelvet beszélőinek hatásaként regisztrálhatjuk.
Gyorsfényképünk készítésekor nem feledkezhetünk meg a szerb nyelv
hatásáról sem, hisz sokan dolgoznak szerb nyelv ű környezetben, élnek
vegyes házasságban. Tehát bizonyosfokú bilingvizmussal is számolnunk
kell. A szituatív kódváltás szülte fonetikai alkalmazkodás a magyar beszédben fonetikai változást és más interferenciás nyelvi jelenséget eredményezhet.
A középkorúak és a fiatalok olvasását tesztelve az általános iskolában
beléjük rögződő ejtésre, ejtésmódra derül fény. A tanítónak a nyelve, kiejtése, nyelvi következetessége lappang az olvasásukban, a középzárt ejtésében vagy nem ejtésében, megterheltségében, abban, hogy mennyire váltja
fel a nyíl e a középzárt é-t, a családból magukkal vitt nyelvjárási örökséget.
Az alábbi kis statisztika szemlélteti a középzárt é-hez való viszonyulást.
A Herceg János-féle szöveget elolvasta 20 személy, férfi: 10, n ő: 10.
Következetesen használta a középzárt e-t: 5 férfi, 4 n ő;
kommunikációs kudarcként jelentkez ő ö-zést többszöri nekifutás
után javította: 1 férfi, 1 n ő;
toldalékban jelentkezett az é—e váltás: télen, hegye, őket, 3 férfi, 4 n ő;
hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben is bekövetkezett é—e váltás:
etettem, egyesek, férfi: 1, n ő:1.
Ebből talán azt lehetne levonni, noha igen kisszámú alanyról van szó,
hogy a középzárt még tartja magát mindkét nem ű nyelvjárásos beszél őnél,
de már megjelent mint presztizsváltozat a köznyelvies neológ nyílt e.
Néhány megjegyzés még az olvasással kapcsolatban.
A magánhangzó megnyújtása hangsúlyos helyzetben néhány szóban
az olvasáskor is felbukkan: kőr, pósta, únja magát. Az intervokális -1, -s, -sz,
megnyúlása is szinte általános: egésszen, ess ő, gyüllés, szallag. Olvasás
közben is beugrik a betűejtés mellett a magánhangzó utáni -1 kiesése és az
előtte álló magánhangzó megnyúlása: f őd, vót. A geminált -rr megrövidül,
az előtte álló magánhangzó megnyúlik: ára, virad, vár. A nével ő (az)/ z-je
hozzátapad a szókezd ő magánhangzóhoz: a zember, a Zerzsi. Az énekl ő
hanglejtésre is akad b őven példa, főleg a nőknél. Említésre méltó még az is,
hogy az idősebb olvasók olvasásába, ejtésébe benyomul az er ősnek bizonyult, a hangos beszéd bels ő hangzását imitáló nyelvjárásos ejtés, például a
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palatizáció: rokony, keny, feny. Még arra is volt példa, hogy felbukkant az
élő beszédben nagyon megterhelt suksükölés is, — a nyomtatott szöveg nem
kötötte az olvasót.
A II. ÉS III. RÉTEG
A kommunikatív dialektológia, a nyelvszociológiai szempontok ismételt felhasználásával vizsgáljuk meg most már a II. és III. réteg, azaz a
keresked ők, kisiparosok, értelmiségiek nyelvhasználatát.
Említettük, hogy e két réteget az 1920-as és 1930-as évek Szabadkájáról,
a városból az érintetlen, romlatlan szabadba költöz ők és az 1944 utáni
különféle kibocsátó helyekr ől összeverődött lakosság alkotja. Számos régi
jugoszláviai község képviselteti magát közöttük A m űveltségi szintjük is
különböző.
Mindkét réteg jellemz ője, hogy magával hozta a többé-kevésbé normaértékű nyelvjárási alapréteget kibocsátó közösségéb ől. Ez a normatudat
szülte nyelvhasználat még az egymás közötti kommunikációban is nemcsak
felsejlik az értelmiségieknél, hanem némileg jellemz ője is a beszédnek (özés, a szlavóniai származást eláruló illabiális á-zás és a diftongálás) az iparos
és kereskedő rétegnél. Még a kupuszinai illabiális á-zás, az ö—é, az ü—i
helyettesítés is felbukkan, amit alacsonyabb presztizs űnek tartanak a többiek, az ízes nyelvet beszél ő közép-bácskaiak, bánátiak, nemegyszer ki is
nevetik őket. Különösen akkor, ha szabálytalan, helytelen alakot ejtenek az
ö-zés, i-zés, é-zés helyett.
E két migrációs csoport nyelvjárásos beszédér ől kiderül: habár amit ől a
közlésstratégia alkalmazásával igyekeznek megszabadulni egy tudatalatti
önkontroll segítségével vagy éppen csak figyelve, önmagukat ellen őrízve, a
parasztos, a primitívnek tartott nyelvhasználattól őrízkedve, önkéntelenül
is több nyelvjárási alakot, archaikus változatot őriznek meg. Önkéntelenül
megőrzik a kibocsátó közösségb ől kilépés idejének nyelvi állapotára jellemző tulajdonságokat, s őt mint a kibocsátó közösségt ől eltávolodó és egy
új közösségbe belépő, beolvadni akaró, beszédjének felt űnő sajátságaitól
megszabadulni akaró, a befogadókhoz alkalmazkodni akaró, s a ható társadalami kommunikációs tendenciához, a köznyelv űsödéshez közeled ő
egyén több már kiható, ritka, a nyelvi hagyományban gyökerez ő archaikus
nyelvjárási alakot, változatot őriz meg. Több a kibocsátó nyelvjárásban is
már hajdaninak vélt, régi társadalmi érték ű nyelvi megoldást, szót, jelentést,
mondattani szerkesztési módot vélünk felfedezni a szinkrón közlésben
(például diftongálás, hasonlító határozó -tól, -t ől ragggal, fejébe teszi a
kalapot, a városra megy-féle szerkezet, gazdagabb múltid ő-rendszer, ikes
ragozás, tájszavak stb.)
Az értelmiség, különösebben az id ősebbje, akik magyarul végezték
középiskolai tanulmányaikat, s őt talán még az egyetemit is, s mellettük a
felfelé kapaszkodó más rétegbeli is szebbnek, jobbnak, el őkelőbbnek, egy207

szóval presztizsjelöl őnek tartja magyar beszédében a köznyelv használatát,
a választékosságot, a nagyobb mértékű figyelést a nyelvhelyességre, a presztizsjelölő é-zést, az ikes ragozás használatát, de az ilyen tévedéseket is:
könyörgöm, hazudom stb., vagy választékosnak méltat] a a múlt id ők hajdan
gazdag rendszerének használatát, de nem riad vissza a neológizmustól sem
(a középzárt helyett nyílt e ejtés lassan egészen elharapódzó tendenciája).
Teszi ezt többnyire akkor, ha a beszédpartner hasonló nyelvi eszményképet
alakított ki.
Természetesen nem mindig sikerül igazi köznyelvi megnyilatkozási
móddal élni. A pongyolább beszédben — partnert ől, helytől, szereptől
függően — a köznyelv változata, egyfajta kompromisszum a nyelvjárás és
köznyelv között, a regionális köznyelv is nyelvi eszköz, a nyilvános kommunikáció eszköze. (A regionális köznyelv a konkrét, él ő kommunikáció
sajátos formája, funkciója van.) Reflexszer űen történik a kódváltás beszédhelyzettől, szereptől függően.
Nem szabad elfeledkeznünk arról az igen fontos tényr ől sem, hogy e
két réteg, különösen az értelmiségieké és a feltörekv ő, finomkodásra hajlamos, uraskodónak tartott keresked ő, iparos réteg nemcsak a diglosszia felé
tendál, vagy már el is sajátította, hanem bilingvis is, azaz két különböz ő
nyelvi rendszer elsajátítója, használója is, s mint ilyen interferencia-jelenségeknek is ki van téve.
E két réteg többnyire bilingvista. Szakmáját többnyire szerb nyelven
sajátította el, szakmája szerb nyelv ű szakszavainak felhasználásával szakmája végzése közben szerb nyelv ű kommunikációra képes. A nyelvi kódváltás
bizonyos nyelvhasználati körökben, szituációkban, szerepekben reflexszerűen megy végbe. A két nyelv, a magyar és a szerb nyelv használata
bizonyos funkciómegoszlást mutat. A szerb nyelv ű megnyilatkozás alkalmai: hivatalos ügyintézés, szakmai megbeszélés, el őadás, hozzászólás, szerb
nyelvű partnerrel folytatott közönséges, mindennapi kommunikáció helyben vagy távolabb stb. A magyar nyelv használata: magyar nyelv ű vagy azt
tudó hivatalos személlyel türtén ő ügyintézés, szakmai megbeszélés magyarokkal, családi, szomszédi spontán beszélgetés, társalgás stb.
Ami az idegen nyelvek tudását illeti, a fiatalabbak a középiskolában
elkezdett angol tanulást olvasmányaikkal tökéletesítik, külföldi útra mostanában csak ritkán mehetnek anyagi okokból. A francia, a német nyelv
tudása, használata az id ősebbek nyelvi repertoárjának része.

A modern gazdasági migrációk aktorai a vendégmunkások. Azok, akik
anyagi helyzetük javítása érdekében vették nyakukba a nagyvilágot, miután
céljukat elérték, többnyire hazajöttek. Tették ezt az elmúlt években. Újabban
kevesen szánják rá magukat a hazatérésre. A hazatért vendégmunkások
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nyelvállapotát vizsgálva az derül ki, hogy attól függ a magyar nyelvük állapota,
hogy milyen környezetben dolgoztak, éltek, meddig tartózkodtak kint, milyen
társadalmi funkciót töltöttek be, kapcsolódtak-e hazai magyar vagy szerb
csoporthoz, klubhoz, volt-e szorosabb kapcsolatuk kibocsátó közösségükkel,
gyakran látogattak-e haza, melyik generációhoz tartoznak, az els őhöz-e vagy
már a második, kint született, kint iskolázott generációhoz, s őt a már megjelent harmadik generációhoz, az unokák csoportjához.
A hazatért vendégmunkások között anyanyelvi szempontból én három
csoportot különböztetnék meg.
Azok csoportja, akiknek spontán beszédében szinte semmi, vagy
csak igen csekély utólagos idegen hatást konstatálhatunk.
Nyelvük megrekedt a kimenetel idején létez ő nyelvi szinten, nyelvi
repertoárjuk, nyelvhasználatuk is mutatja ezt a tényt, mivel évtizedeken
keresztül alig-alig tarottak fent kapcsolatot kibocsátó közösségükkel.
Másnyelvű interferenciai jelenségek is felbukkannak beszédünkben.
Huzamosabb itthon létük idején igyekeznek leküzdeni a zavaró momentumokat franciás raccsolás, németes, különösen hamburgi ejtésmód,
németből fordítás eredményezte vonzathasználat, mondatszerkesztés és
egyéb közlési zavar).
A harmadik csoport kommunikációs kudarcokkal, közlési zavarokkal küzd, mivel 20-30 éves kinttartózkodás és a befogadóhoz való minél
tökéletesebb nyelvi idomulás, valamint a hazai közöséggel való
kapcsolattartás teljes megszakadása következtében nemcsak a beszéd
szintjén, hanem még az olvasás szintjén is csak romjaiban őrízte meg az
anyanyelvét, ha volt neki ilyen (!). Hosszabb id őnek kellett eltelnie, hogy
ismét reflexszerű működőképes anyanyelvi repertoárral élhessen, a tudat
mélyéről hozva felszínre az ősöktől örökölt, a gyermek- és ifjúkorban tanult, kimunkált nyelvi rendszert.
ÖSSZEFOGLALÁS
Palics (Palié), ez a nem homogén, rétegezett eredet ű és társadalmi
tagoltságú, többféle szociális helyzet ű, különböző műveltségű nyelvi
közösség magyara nyelvhasználatát illet ően is erősen heterogén.
A spontán beszédet figyelve itt is megbizonyosodhatunk arról, hogy a
nyelvjárás ffS létezési helye a család. A hagyomány őrző család közössége a
nyelvi hagyományban gyökerez ő normatív nyelvi jelenségek továbbéltet ője,
átadója. De a nyelv sem örökkétől fogva ugyanolyan, változatlan, stabil,
hanem új jelenségek, neologizmusok is gazdagítják, átmeneti alakokon
keresztül készítve el ő az utat az újnak, a neologizmusnak. A periferikus
neologizmusként megjelen ő újdonság idők folyamán egyre jobban tért hódít
a nyelvhasználatban, míg végül is bekerül a közösség spontán beszédébe, s
válik presztizsváltozattá, illetve magas presztizs ű alakká. Közben nemegyszer normák konfliktusára is sor kerül, s válik stigmajelöl ővé a
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helytelen alak (suksükölés, nákolás, hiperkorrekt: nehogy elmulasztjuk-félék, a tollat, akit stb.
A nyelvjárás itt is a diglosszia egyik alaprétege, megvalósulása és állapota a használó közösség szociális, társadalmi, művelődési, gazdasági szintjétől függ. Hajdani viszonylag önálló részrendszer voltának állandósága,
normatív volta, specifikuma, sajátossága a társadalmi mozgás, rétegezettség,
migráció következtében csökken ő tendenciát mutat. No meg a nyelvjárások
stigmatizációja, szégyenlése a nyelvjárásosság visszaszorulását eredményezi. Így csökken a nyelvjárás és az írott és beszélt normalizált köznyelv közötti
különbség is. A köznyvelvűsödés a társadalmi szereptől, szituációtól függ ő
köznyelvűsödés a városhoz így-úgy kötődő, foglalkozást, környezetet váltó
rétegeknél felismerhet ő folyamat. Ugyanakkor a kontaktusváltozat kívánta
bilingvizmusnak, a különböz ő fokú kétnyelvűségnek, a reflexszerű szituatív
nyelvváltásnak is megvan a konkrét oka és hatása bizonyos közlési zavarok,
kommunikációs kudarcok, esetleges szerb nyelvi interferencia megjelenése
formájában.
Egyszóval a kis, körülbelül 10 000 f őnyi palicsi közösség magyar nyelve
is erősen heterogén.
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POMOGÁTS BÉLA

AZ IFJÚSÁG ROMJAIN
KOSZTOLÁNYI TRIANONRÓL
Kosztolányi mindig teremtő vagy kiábrándító szellemi izgalmak lázában élt,
érzékenysége következtében kedélye a magasra csapó öröm és a sötét örvényekbe taszító kiábrándulás között ingadozott, ez a lázas állapot azonban
talán sohasem hányódott úgy a végletek között, mint az els ő világháború
végén, a forradalmak napjaiban és a húszas évek elején. Barátaival, a Nyugat
és a Huszadik Század körül gyülekez ő írókkal együtt abban reménykedett,
hogy a világháborús pusztításokra következ ő béke nemcsak a nyugalmat,
hanem a nemzetek közötti kölcsönös kiengesztel ődést is lehetővé teszi, s
létrehozza a demokratikus Magyarországot, amely az egymás mellett él ő
népek szövetségére alapozza a kárpát-medencei rendezést és a nyugati
mintákat követő polgárosodást. Nem így történt, az 1917-ben a világpolitikai
horizonton feltetsz ő reményeket: a megegyezéses béke reményeit elsodorta
a német császári rendszer hajthatatlansága, a francia revanspolitika, a bécsi
kormány tehetetlensége és a közép-európai kisállamok hódításvágya. A
megegyezéses béke helyett így a háborús vereség, az osztrák—magyar állam
felbomlása, az elvetélt magyar polgári forradalom, a kommunista diktatúra
kísérlete, végül Trianon következett. Kosztolányinak nemcsak politikai álmait kellett eltemetnie, tudomásul kellett vennie azt is, hogy körötte felbomlott a történelmi ország, amelynek bukására korábban gondolni sem mert
volna, sőt elveszítette szül ővárosát, amelyhez mindig patrióta h űséggel
ragaszkodott.
Az osztrák—magyar hadsereg szétesése után a világháborúban korábban vereséget szenvedett kisállamok: Szerbia és Románia, illetve az osztrák
birodalom kötelékéből kivált Csehország gyors ütemben kezdett hozzá
ahhoz, hogy megvalósítsa területszerz ő terveit, és elfoglalja azokat a magyar
és osztrák területeket, amelyeken szlávok és románok éltek. Ennek során
azután igen jelentékeny magyar- és németlakta területek is az utódállamok
birtokába jutottak, és az 1919-1920-as Párizs környéki békeszerz ődések
rendre szentesítették ezeket a foglalásokat. Az osztrák hadvezetés által
kötött fegyverszünet, majd a magyar köztársasági kormány által aláírt belgrádi megállapodás után az újjászervezett és francia fegyverekkel felszerelt,
francia csapatokkal támogatott szerb hadsereg is hozzálátott a Bánság, Bácska, Baranya, Muraköz és Muravidék megszállásához, november közepére
eljutott a Belgrádban kit űzött demarkációs vonalra, s ennek során Szabadka
is szerb kézre került.
Kosztolányi amúgy is zaklatottan élte át a háború végének eseményeit
és következményeit, szül ővárosának sorsa pedig valósággal kétségbeesésbe
taszította. Minderr ől felesége a következ őket jegyezte fel: „Az els ő halálos
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csapás most érte. Napokig nem mozdul ki a házból, ég ő arccal mered maga
elé. Nem akarja hinni, nem akar belenyugodni. Kétségbeesve lázadozik.
Fuldoklik a fájdalomtól. Ezekben a napokban új háborúról beszél, és azt
mondja, abban ő is részt vesz. Arról ábrándozik, hogy a felszabadító sereg
élén elsőül vonul szülővárosába. Kiszínezi ennek a bevonulásnak minden
részletét. Majd elcsügged, és az írói egyesületben azt indítványozza, hogy
egyetemesen tiltakozzanak, és szólítsák fel Európa valamennyi íróját Magyarország érdekében. Indítványát azonban nem tartják id őszerűnek és
célravezetőnek. Ez a tiltakozás akkor elmaradt, s ő többet nem vesz részt az
írói egyesület tanácskozásán."
Ennek a fájdalomnak a tüzében született Szül őföldemnek című verse,
amely eredetileg a Pesti Napló 1919. január 5-i számában látott napvilágot,
majd helyet kapott az 1924-ben megjelent A bús férfi panaszai című versciklusban. Kosztolányi verse tulajdonképpen Kisfaludy Károly közismert
Szül őföldem szép határa kezdetű versének parafrázisa: amir ől a nagy előd, ha
nosztalgikus érzéssel is, de a birtokon belüliek biztonságával és önérzetével
beszél, arról Kosztolányi már személyes fájdalommal, mint akinek szül őföldj ét nemcsak id ő legesen, hanem tartósan vagy véglegesen el kellett veszítenie. Rendre idézi fel a gyermekkor, az ifjúság környezetének tündéri képeit,
ahogy a költői ciklus más darabjaiban is. A sokat idézett „Ha volna egy kevés
remény" kezdeti költemény 1914-ben még annak a férfinak a nosztalgiáját
szólaltatta meg, akit gyermekkorának városából kiröpített az a hatalmas
vonzóerő, amellyel a fővárosi irodalmi élet ragadta magával a vidéki Magyarország tehetségeit, egyszersmind ragaszkodó szeretettel tett vallomást
szülővárosa iránt: „Mert vén Szabadka, áldalak, / mit hosszú, bús évek alatt
/ hittem sorsnak, hazának, // te álom voltál és regény, / poros hársfája »A
szegény / kisgyermek panaszá«-nak." Ebben az új, Szabadkához szóló költeményben viszont már minden emléknek, minden szóképnek a veszteség
érzése ad fájdalmas értelmet. A költ ő búcsúzik mindattól, amit gyermekkorából megőrzött, amit szeretett:
Szülő földemnek bús határa, hajh,
elér-e még a bánat és sohaj?
Mert hozzád többé nem visz a vonat,
csak így emelhetem rád arcomat.
Gyermekkorom, áldott gyermekkorom,
te hontalan, hozzád kiáltozom.
Fejemre kulcsolom a két kezem,
és koravénen rád emlékezem.
Vagyok szegény, ki semmit sem akar;
harmincnégy éves, elfáradt magyar.
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S nem kérdezem, az ég ragyog-e még.
Azt sem kérdezem, hogy vagyok-e még?
A fájdalmas-nosztalgikus számvetést, amellyel a költ ő szülővárosának
elvesztését tudomásul vette, kés őbb, hogy a régi ország felbomlása bizonyossággá vált, még csalódottabb vallomások követték. Kosztolányi egyik
legkeserűbb költeménye az 1919-ben írott Magyar költők sikolya Európa
költőihez 1919-ben. Ebben a rímtelen és csak kevéssé jambizáló szövegben,
amely már-már a szabadverses kifejezésmódot követi, szinte rapszodikus
zaklatottsággal fejez ődik ki a költő felbolydult belső világa, lázas lelkiállapota:
Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már,
nincs is magas és nincs számunkra mély.
Anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz,
mi lesz szivünkkel és mi lesz szavunkkal,
ha j ő az éj?
Ti messze költők, akik távol innen
emelkedtek az Isten szívihez,
mi földön ülünk már s szavak hamúját
kapargatjuk, és fölzokogva kérdjük,
mi lesz, mi lesz?
A versünk is már csak segélysikoltás,
mely ki se hat a tűzön-poklon át,
mint gyönge csecsem őé, kit megölnek,
és mint a szűzé, akit meggyaláznák
a katonák.
Kosztolányi ezekben a hónapokban: az 1918 végét ől 1920 végéig tartó
két esztend ő drámai hónapjaiban egymást követve hja csalódottságról és
kétségbeesésrő l tanúskodó költeményeit. A Szénrajz 1918 őszéről melankolikus, világfájdalmas hangulatát az Ima harc előtt kiábrándultsága és pesszimizmusa, a Szonett az öreg királyról nosztalgikus Monarchia-idézése és a
Rapszódia népi siratókra utaló gyásza követi, s közben ott van az 1919
szeptemberében keltezettA magyar romokon című költemény, amely már csak
jaj szókat hallat:
Jaj, hol az arcom?
Jaj, hol a múltam?
Jaj, hol az ágyam?
Jaj, hol a sírom?
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A költő szavát a gyász sötét dallama hatja át, szül ővárosának elvesztését
és az ország történelmi válságát egyaránt megszenvedi. Ezekben a tragikus
költeményekben azonban nincsen semmi a mások ellen támadó indulatból
és a politikai-hatalmi revansvágyból: Kosztolányi gyötr ődve éli át a régi
Magyarország bukását, de nem érez bosszúvágyat vagy gy űlöletet azokkal
a népekkel szemben, amelyeknek reményeit és terveit beteljesítette a magyar
háborús vereség. Nemigen szoktunk beszélni arról, hogy 1919-t ől, 1920-tól
kezdve az egész magyar irodalomban megjelent egy fájdalmas hang, amely
a háborús vereség történelmi következményeit, az úgynevezett „trianoni
traumát" fejezte ki. Ez a hang nem volt szenvedélyes és haragos, inkább
fájdalmas és nosztalgikus. A kor legjobb magyar írói szólaltatták meg, Kosztolányi mellett Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Tóth Árpád,
Juhász Gyula, kés őbb József Attila és Illyés Gyula. Vagy erdélyi írók, mint
Kós Károly, Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László, Tamási Áron és
Dsida Jenő . Az egész magyar közvélemény és szellemi élet, Magyarországon
és az utódállamokban Mohács-méret ű, nagy nemzeti tragédiaként élte meg
a trianoni rendelkezések következményeit, természetes dolog, hogy a magyar irodalom kifejezésre juttatta ezt a tragédiát. Minderr ől fölösleges és
oktalan volna hallgatni, hiszen ha a húszas éveknek ezt a „trianoni irodalmát" elhallgatjuk, legjobb íróink életm űvét fogjuk megcsonkítani.
Kosztolányi életm űve is ennek a csonkítottságnak az állapotába került
1945 után. Azok a versei, amelyeket az imént idéztem, többnyire hiányoztak
az új kiadásokból, csupán az új életm űsorozatban megjelent 1984-es Kosztolányi Dezső Összes versei című kötetben olvashatók. Ám még az új életm űsorozat 1981-es háromkötetes elbeszélésgy űjteményében sem olvasható az Égi
jogász című novella, amely utoljára az író Novellák című háromkötetes gyűjteményében jelent meg. Ebben az elbeszélésben Kosztolányi arról ad képet,
hogy a háborús vereség, az idegen katonák megjelenése miként bolygatta
fel a magyar vidék megszokott és hagyományos életét.
Az 1919-1920-as verseket olvasva olyan benyomást szerezhetünk, miszerint Kosztolányi költeményei a korábbi kötetek szecessziós, impresszionista és klasszicista stílusa és a kés őbbi Meztelenül című kötet expresszionista
indíttatásai között egy pillanatra a népi hagyományok verskultúrájához
közeledett. Valóban, a "Szül ő földemnek bús határa" kezdetű költemény,
vagy A magyar romokon című vers a népdalok, a népi siratók hangját idézi
fel, mintegy annak bizonyságául, hogy az egész magyarságot érint ő történelmi megrázkódtatásban a költ ő azon a hangon kíván szólni, amelyet
mindenki jól ért, azt a poétikai hagyományt éleszti fel, amelyet a legszélesebb körű közönség is a magáénak érez. Ezt a hagyományos-népies el őadásmódot mutatja az Égi jogász című elbeszélés is. Kaszás-Kis János, a novella
hőse egyszerű parasztember, „világéletében napszámos volt. Reggelt ől estig
talicskázott a határban". Élete munkában telt, gondját viselte családjának,
nem is vágyakozott többre, tulajdonképpen „boldog ember" volt, akár Mó-

214

ricz emlékezetes h őse, hiszen meg tudta keresni a mindennapi kenyeret, és
nem voltak ábrándjai, álmai. A háborúban katonának vitték, megsebesült,
aztán hazatért, és folytatta egyhangú, mégis nyugalmas életét. Átélte a
forradalmakat, kés őbb román katonák vonultak be az alföldi magyar faluba,
szétoszlatták a községháza el őtt bámészkodó embereket, és eközben egy
román baka arcul verte a talicskáján békésen üldögél ő Jánost.
Ez a megaláztatás változtatta meg az egyszer ű napszámos életét: szégyenében búskomorságba esett, majd egyszer ű falusi rigmusokba szedve
bánatát ő lett az „égi jogász". Egy csillagos éjszaka az égb ől hangot hall: „Te
majd a magyarok dógát igazítod, már mint égi jogász." János ezután Budapestre utazik, utcapadokon talál éjszakai nyugvóhelyet, majd mint menekült
egy vagonban kap szállást. Vidám és szomorú versezeteit szavalja, osztogatja mindenütt, akár egy Hazafi Veray János és minden népkölt ő, akinek alakja
furcsa és komikus, primitív szavai mögött mégis ott rejlik valami nagy, közös
fájdalom. Kaszás-Kis János ugyanis nemcsak Móricz „boldog emberének",
hanem Ady „Mesebeli Jánosának" is rokona. „Amint — fejez ődik be Kosztolányi elbeszélése — esténként zúgó parasztfejét egy gázlámpához nyomta és
nézte a reménytelen kavargást, ő volt ebben a hűtlen országban a h űség, ő
volt ebben a rothadt városban a megalázott szenvedés, a pokolba hullajtott
ártatlanság, a jogászfajta szent prókátora, a leggyilkosabb világtörténelmi
pör égi fiskálisa, a vértanú, kürtös és apostol, a dalolni és szólni nem tudó
igric, aki csikorgó-ízetlen rigmusokban jajgatja ki barbár fájdalmát, a századokig parlagon hagyott parasztság magáraocsúdása, az eltékozolt napkeleti
gazdagság, egy évezredre nyúló sajgó visszaemlékezés, Komáron, Kassa,
Pozsony, Eperjes, Losonc, Szabadka, Temesvár, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár,
Marosvásárhely keserve, egy nép ki nem szakadható halálordítása. Ő volt a
magyar költő."
Kosztolányi "Égi jogásza a kétségbeesés örvényéb ől bukkant fel, a maga
elesettségében, szánalmasságában is valamiképpen a helytállás és a megmaradás jelképeként. Az eszmék és az irodalom történetíróját mindenképpen
arra figyelmezteti, hogy a „magyar parasztba" vetett hit nemcsak Szabó
Dezső Az elsodort faluj ának és a rajta nevel ődött népi értelmiségnek a végs ő
vigasza volt, hanem legalább egy pillanatra az európai polgár Kosztolányié
is. A trianoni kétségbeesés és reménytelenség hónapjaiban ő is osztozott a
közös fájdalmakban, és noha kés őbb mindig és újra Európához fordult
jogorvoslatért és igazságért, volt egy pillanat, amid őn az egyszerű emberek
mitikus közösségében keresett orvosságot lelki sérüléseire. Európa ugyanis,
ahogy megszoktuk t őle, akkor is, azután is, hallgatott.
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ÁGOSTON MIHÁLY

ANYANYELVI PROVINCIALIZMUSUNK
ANATÓMIÁJA
I.
Mielőtt anyanyelvünk provincializmusának bels ő összefüggésrendszerét vizsgálnánk, illetve mibenlétének anatómiai leírásába fognék, egy-két
szóval azt próbálom megvilágítani, hogy milyenek a küls ő körülményei
ennek a kommunkációnak. S őt, mivel a nyelv önmagában tulajdonképpen
nem is létezik, a délvidéki peremmagyarság anyanyelvi helyzetér ől is szólnom kell, magunkról. Az anyanyelvi készségeinkben lev ő, jórészt tudat
alatti jelenség- vagy inkább tünetkomplexumot szándékozom boncolgatni
és leírni. Noha egészen logikus, mégis lehet meglep ő ez az általam provincializmusnak nevezett tünetkomplexum szintén csak egyéni, mint anyanyelvi készségünk, melyben kifejl ődött, és szintén csak közösségi (nyelvközösségi) funkciójában él, alakul és esetleg megfékezhet ő.
Ott, ahol ez a nyelvközösség többé-kevésbé szétszóródottan él, viszonylag mindenben jelen van az államnyelv, az anyanyelv pedig kisebbségi
életföltételek mellett alakul és tölti be szerepét. Amennyire képes. A többnyelvűség általában azt jelenti, hogy a nemzeti kisebbség nagy része az
anyanyelve mellett még az államnyelvet is érti és használja kisebb-nagyobb
mértékben.
Anyanyelvünk állapota tekintetében nem egységes a Délvidék, nem
homogén. Falun többnyire kisebb a köznyelv ismerete, de kisebb a szerb
nyelv elidegenít ő hatása is. A dialektus legtöbbünknek els ő, valódi anyanyelve, de a falutól távolodva felejtjük. Viszont nyilván sohasem felejtjük el
egészen, sőt nem tudva is, idő nként ezzel pótolgatjuk nem szilárd és eleve
is hézagos köznyelvi ismereteinket, anyanyelvtudásunkat. (Nem szilárd és
hézagos, mert hiányosan sajátítjuk el, s azt a keveset is ritkán van alkalmunk
hallani és használni.)
Anyanyelvi készségünk állapota észak—dél irányban is általában kedvezőtlenebb, részben a Magyar Televízió hatósugarának megsz űntével, részben a magyar kisebbség lakossági számarányának csökkenésével, de már
nemcsak dél felé, hanem Szabadkától nyugati irányban is, Zentától keletre
is. Tudniillik a peremmagyarságon belül is van tömb és szórvány, ami er ősen
meghatározza az anyanyelvi életföltételeket.
A nyelvi provincializmus legtipikusabban a köznyelvi élettérben
tapasztalható — ahol ilyen élettér egyáltalán van. De ott általánosan, ha
földrajzi fekvést ől, a lakosság foglalkozásától függ ően más-más intezitással
is.
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Ez a provincializmus a nyelven belül sem gy űjtőfogalom, hanem mozaikegység: a többféle „anatómiai" tényez ő csak együttesen eredményezi. A
tömegtájékoztatás nyelvhasználatában éppúgy (noha talán ott a leghalványabban), mint az iskoláéban. Ezekben (és mindannyiunk anyanyelvkészségében) egyidej űleg van jelen az egyetemes magyar köznyelvvel. S a kett ő
párharcot folytat nemritkán ugyanazon személy ajkán vagy tollán (újságíróén, pedagógusén, orvosén, keresked őén). Az „ellenfelek" er őviszonya
nemcsak a személyt ől függ, s nemcsak attól, hogy pillanatnyilag ki a partnere, kinek szól vagy ír, hanem a témától is, az alkalomtól is függ. De szinte
mindannyian kett ő s szerepet töltünk be: építünk és rombolunk akaratlanul
és észrevétlenül.
Az anyanyelvi provincializmus min őségi kategória tehát, mégpedig
nálunk a kisebbségi magyarság nyelvhasználatában. De föltételezem, hogy
a peremmagyarság többi területegységén is hasonló az anyanyelvi helyzet.
Domináns nyelvjelleg. Intenzitása változik, de kevéssé vagy semenynyire sem függ az általános m űveltség fokától, mivel kisebbségi helyzetben
az általános m űveltségnek rendszerint nem függvénye az anyanyelvi kultúra. Ez a jelenségkomplexum nem azonos az emigrációs anyanyelvi gondokkal. Iránya azonban itt is az anyanyelvi életképtelenség és a nyelvi
asszimiláció. Az eddigi.
A nyelvi provincializmus, éppen mozaikszer űsége révén, jelen van
nyelvünk minden rétegében, minden síkjában. Átfogóan, akárcsak földrajzi
elterjedtségében.
3. Lehető leg tömörebben, de szólnom kell itt külön a fordításról. A
leghatásosabb tényez ő a provincializmus kialakulásában és fenntartásában.
Egészen más a szerepe, mint a többségi nyelv életében, vagy a homogén
nyelvközösségben. Jelen van a tömbegtájékoztatás minden médiumában, és
fordítással készül minden tankönyv. (Minden kisebbségi tankönyv.) Ha az
államnyelv közvetlenül nem hatna a mindennapjainknak szinte minden
órájában, a fordításnak ez a jelenléte akkor is elviselhetetlenül nagy teher
lenne anyanyelvünknek. Hogy miért, arra kés őbb térek ki, a provincializmus leírásában. Itt még nem a következményr ől szólok.
A legaktívabb forrása és terjeszt ője a nyelvi provincializmusnak. Aki
ugyanis rendszeresen fordítást olvas, abból tanul, az egyre nagyobb mértékben fordításnyelven szól és ír.
A fordítás amat ő r tevékenység jobbára. Mindennapiságából és helyzetünkből ez ered. (Eddig nem m űfordításról szóltam, s ezután sem az lesz a
témám része.) Nem a rutin hiányáról van szó, hiszen ezrek fordítanak
évtizedeken át. Hanem arról, hogy pl. a biológiakönyvet ugyanaz fordítja,
mint aki a fizikát, illetve egyiket sem fizikus vagy biológus. A tömegtájékoztatás fordítója „jól tud szerbül", de nem politológus, nem közgazdász vagy
pénzügyi, oktatásügyi szakember, illetve nem szakképzett ismer ője annak,
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aminek az ő munkája révén élő nyelvezetet kellene adnia. Használhatót,
azaz egyetemesen él ő köznyelvet vagy a témától függ ő szaknyelvet.
A fordítás az írott nyelvben domináló, de általában spontánul (észrevétlenül) hat a beszédre, s őt az észjárásunkra is. Azáltal pedig közvetve
meghatározója (egyik legfontosabb meghatározó tényez ője) a magyar
nyelvű írott fogalmazásnak is, a tömegtájékoztatáson kívül is.
Természetesen, az anyanyelvi provincializmus nemcsak a fordításokból
táplálkozik, hanem a nyilvános nyelvhasználat kényszerhelyzeteiben a
készségbeli hézagokból is, közvetlenül a hallott vagy olvasott szerb nyelvi
formákból, szerkezetekb ől is.
II.
1. A nem rövid bevezető után mindenekel őtt azt lássuk: mib ől alakul ki
a nyelvi provincializmus!
Legerősebb és legsokrétűbb tényez ője az idegenszerűség. Ez következménye is, oka is annak, hogy az egyén elidegenedik a saját anyanyelvét ől.
Kiejtésben, szókészletben stb.
A másik domináns tényez ő a pongyolaság. Ez is többrétű jelenség. Nem
egészen azt mondjuk, amit szeretnénk; nem egészen úgy. Azazhogy meg is
szokjuk ezt a „nemegészen"-t, s elbizonytalanodásunkat azzal próbáljuk
ellensúlyozni, hogy id őnként több változatban is kimondjuk, leírjuk, elmondjuk ugyanazt.
A tájnyelv szerepe ebben nem jelent ős, és főleg nem hangtani. (Noha
eléggé általánosan hangoztatott szó pl. a „vörösköröszt".) Már csak azért sem,
mert a városban születettek nemigen ismernek tájnyelvet. Másrészt pl. az
ö-zők még ott is kerülik az ö hangot, ahol nem kellene: felesleges, felmegyek,
feltételez. S ugyanígy a „leleplezést ől" való félelmükben mond a földműves
is a riporternek „buzá"-t búza helyett. S ugyanez a fölösleges inkognitó
mondatja: „A legkisebbekr ől sem feledkezzünk meg!"
A tájnyelvekből alig s aligha kerülhetnek elemek köznyelvi készségünkbe: főleg olyanok nem, melyek azt gyöngítenék. Vannak azonban
rejtettebb táji elemek, melyek id őnként mégis bejutnak. Ezek szórendiek
(„el-e mehetek”/, ill. jelentéstaniak, alaktaniak. Az idegenszer űséghez és a
pongyolasághoz képest azonban ezek együttesen is jelentéktelenek. Ha nem
közelítenek is bennünket a magyar köznyelvi normához, annak elsajátítását
biztosan nem hátráltatják.
A provincializmus alaptényez ői között akár első helyen is említhettem •
volna a nyelvkészségbeli hézagot. Sok ilyen van: ezek gyorsítói, s őt kiváltói
az idegen vagy téves nyelvelemek fölvételének. Így pl. az él ő, beszéd közben
végzett szóösszetétel nálunk szinte ismeretlen. Ez nem is csoda, hiszen noha
egyik alapvonása ez anyanyelvünknek, ez a szóalkotási mód nem jellemz ője
a szerb nyelvnek. (S ő t a határon túl környes-körül ilyen nyelvekkel érintkezik a magyarság: ilyen a szlovák, a ruszin, a román, a szlovén.) De hézagot
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jelenthet készségünkben sok más is, amit itt nincs alkalmunk elsajátítani:
szavak, szólások, képz őfajták, szóvonzatok stb.
A nyelvi részrendszerek bomlását, zavarát els ősorban az idegen
nyelvek váltják ki, nálunk a szerb nyelv. (Hely- és id őszűke miatt most nem
szólhatok arról, hogy hogyan védekezhetnénk, az nem is témám.)
Anyanyelvünknek szinte minden részrendszerében tapasztalhatjuk a
fölbomlás jeleit. Bomlanak szerkezetek, hangtani, alaktani, szóalkotásbeli
rendszerek.
A rendszerbomlásokon túl igen jellemz ő nyelvi provincializmusunkban a szószegénység, s ennek következtében az árnyalatlan fogalmazás.
Stílusunk elszürkülését pedig nem kell ően ellensúlyozza az érdekeskedés
(vagy modorosság), de az archaizálás sem. (Ilyen archaizálás a lett légyen, és
divatozás a szükségeltetik.)
Tükörfordításssal nemcsak szavak honosodtak már meg nyelvünkben,
mint amilyen az „előláttuk" ige, hanem szerkezetek is, vonzatok is, pl. jelentkezem neked, Kosovón (na Kosovu), itt írja (tu piše) stb. Ilyen a m űveltető ige
felcserélése is cselekv ővel, pl. „meghosszabbítom az útlevelemet".
Az idegen közszavakkal és tulajdonnevekkel nemcsak az a baj, hogy
szerbes alakban vesszük őket át, gyanútlanul, mint amilyen a „budzset" (a
büdzsé vagy költségvetés helyett), hanem néha rosszul magyarosítunk: a
federacija magyarul nem „födöráció", hanem föderáció vagy még inkább szövetség; a rezolucija pedig általában nem "rezolúció", hanem határozat lenne, ha jól
fordítanánk.
Szinte közvetlenül függ össze a fordítással a laikus nyelvújítás, mely a
közelmúlt évtizedeire volt jellemz ő. Nem egy abszurd szószerkezet őrzi az
emlékét, mint amilyen a birtokszóként használt, de jelöletlen birtokos szerkezet ebben: a Képvisel őház Polgárok Tanácsa. Semmi sem indokolhatja elterjedtségét, csak a rossz fordítás, illetve a nyelvészked ő kuruzslás eredménye.
A mozaikkép felszíni megvilágítása után egy-két jelenséget közelebbről is nézzünk meg!
Nyelvünk hangrendszerében pl. sajátos részrendszert alkot a rövid és
a hosszú tartam sarkított megkülönböztetése, akárcsak az olaszban. A szerbbel ellentétben. Nos, nálunk is tapasztalható lépten-nyomon, az értelmiség
körében is, a tartamérzék sorvadása. Főleg azoknál, akik szerb nyelven végzik
a munkájukat. S ez bizony eléggé tipikus. Nemcsak a hosszú mássalhangzók
megrövidüléséről van szó, hanem a rövid hangok indokolatlan megnyújtása
is jelentkezik a nyelvi elidegenedés magasabb fokán.
És milyen a szókészletünk? Idegenes az idegen szó, jelen vannak a szerb
vendégszavak, s őt néha a mondat fele szerbül hangzik. Szerbesek a földrajzi
nevek (pl. „Egyesült Amerikai Államok", „Alzsír", „Tajland"), szerbesek az
asszonynevek a gyászjelentésben.
Mivel előadásom elején már jeleztem, hogy a min őségi kategóriát jelöltem a nyelvi provincializmussal, mégpedig mint mozaikegységet, nyelvi
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sajátossága egyrészt az egyes jelenségek intenzitásában van, másrészt a
mozaikszemek együttesében. Mind a két szempont érvényesül a provincializmus helyesírási vonatkozásában: megnyilvánul benne ismereteink elégtelensége is, a szerb hatás is. (Az elégtelenség forrása nem pusztán az
iskolákban keresend ő, ha nem provincialisztikus nyelvszemléletünkben
is!)
Vázlatosan említenék még a részrendszerek bomlásából.
Összetett szavak és jelz ős szerkezetek helyén szerb mintára gyakran
birtokos szerkezetet találunk.
A tővégi hangzónyújtás rendszerének a teljes zavarát terjeszti naponta
a televízió: Goraždeban és goraždéi — e helyett: Goraždéban és goraždei.
Az írásjelek használatában sajtónk is közel áll az írástudatlansághoz. A
vesszőn kívül szinte semmit nem használ, vagy ha igen, akkor rosszul. S
ezzel a mondatszerkezet zavaros képet ad, a mondanivaló fele vagy egésze
elsikkad.
Állandósultak beszédünkben a szerbes szórendi sémák.
Csonka, zavaros vagy hamis az egyeztetés az értelmez ős szerkezetekben
és a mutató névmási jelz ős szerkezetekben: ez a négy év alatt tanulta meg a
spanyolt.
A birtokos szerkezet az írott nyelvben szétesik, mert vagy j elöletlen a távol
álló birtokos jelz ő, vagy birtokszavát megel őzi a beékelt értelmez ői mellékmondat. Ez utóbbi a szerbben nem okoz zavart, mert a birtokos jelz ő a
birtokszó után áll, tehát akkor már az értelmezése nem szakítja szét a birtokos
szerkezetet.
4. Mielőtt az anatómia vázlatos leírását befejezném, két küls ő tényez őt
is itt említek meg, melyek csak látszólag nem részei a leírásnak.
Legfontosabbnak tartanám, s legsürg ősebben megszüntetni vagy legalább fokozatosan csökkenteni valónak a nyelvi provincializmust a tömegtájékoztatás és a közoktatás nyelvében. Persze, leginkább lehetségesnek is
ezt tartom.
A másik gondolatom: Évtizedeken át, ha nem nagymértékben is, a
;,lojalitás" kifejez őeszköze volt a nyelvi anyaországellenesség, s ennek még
élnek a nyomai. Vagyis: néha a helyességet az határozta meg, hogy eltér attól,
ahogyan odaát mondják: a Vajdaság, általános iskola, Montenegró, Kim Ir Szen,
vény, rajter (írva: Reuter) helyett: nével őtlen Vajdaság, elemi iskola, Crna Gora,
recept, rojter. (Szánalmas tény, hogy ezt nem is a rendszer kérte t őlünk.)

1. Mielőtt megköszönném szíves figyelmüket, megpróbálok válaszolni
a föltételezett kérdésükre: Van-e kiút?
Szerintem lenne több is, és kellene is több. Mindegyiken végig kellene
haladnunk, hogy létrehozzuk min őségben is, rendszereiben is anyanyelvünk egységét. Ilyen utak:
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független magyar közoktatás
— intézményes„ átfogó, szakmai megoldások
megfelelő anyaországi kapcsolatok (pl. táborozások, de átfogóan és
tervszerűen)
anyanyelv ű tanárképzés, tankönyvírás, közigazgatás
szakavatott nyelvm űvelés az egész nyelvterületen
megfelelő itthoni nyelvi életföltételek
Ha nem akarjuk, hogy nosztalgianyelvvé zsugorodjon anyanyelvünk,
ha életképessé szeretnénk tenni, úgy gondolom, önáltatás és illúzió lenne
ennek elérését remélnünk az imént említett radikális megoldások nélkül,
vagyis csak a meglevő törvényes kerethez igazodni. Nem a törvényhez kell
reformot szabni, hanem a jó reform biztosításához törvényt.

Élénk eszmecsere folyt az emlékszobában
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JUHÁSZ ERZSÉBET

HIÁNY ÉS TÖBBLET
A TÁVOLSÁGTARTÁSOK RENDSZERE KOSZTOLÁNYI DEZS Ő
PACSIRTA CÍMŰ REGÉNYÉBEN
1924-ben jelent meg Kosztolányi Pacsirta című regénye. Valamennyi vele
foglalkozó méltatás megegyezik abban, hogy a Pacsirta szinte hibátlan prózai
remekmű. Dolgozatom arra igyekszik választ találni, hogyan éri el az író,
hogy ez a regény, amelynek konfliktusát egy oktalan biológiai véletlen: a
csúnyaság képezi, szegényes, jellegtelen cselekménye alig több, mint ébredések, evések és elalvások leírása, tere egy eseménytelen vidéki város sz űk
színtere, ideje mindössze egy hét — elénk tár egy egész világot, egyszeri és
általánosíthatatlan sorsokat ábrázolva pedig egyetemes tartalmakat tud kifej ezni arról a létezésr ől, amely ebben a világban a létezés maximumaként
lehetséges.
A Pacsirtábanpontosan fel van tüntetve a regény cselekményének ideje.
A nyitókép percnyi pontossággal meghatározza: 1899. szeptember 1. péntek,
délután fél egy, és a szerepl ők életének egy hetét foglalja magában. Színtere
egy Sárszeg nevű kisváros. Köztudomású, hogy ez a fiktív név Szabadkát
takarja, mely mint az író gyerekkorának és koraifjúságának színtere ihletének egyik fő forrását képezi. A regény cselekménye mindössze ennyi: Vajkayék lánya, Pacsirta, egy csúnya vénlány egy hétre elutazik a tark ői pusztára rokonaihoz. A kezd ő és befejező rész kivételével a regény a Vajkay
házaspár lányuk nélkül eltöltött egy hetének történetét foglalja magában.
Mivel a külső világ színtere lesz űkül, arra gondolhatnánk, hogy a szerepl ők
belső világának bemutatására összpontosít az író. S ez így is van, de nem a
megszokott módon nyer ábrázolást. Mert hiába keresnénk itt hosszú bels ő
monológokat, hiába keresnénk olyan leírásokat, melyek közvetlenül szólnak a szereplők belső vívódásáról. Mégis, aligha lehetne teljesebb, érzékletesebb a szenvedésnek, a kiúttalan bels ő gyötrődésnek az a kettős vonulata,
amely egyfelől Pacsírtáét, másfel ől a szülőkét foglalja magában. A közvetettség e regény ábrázolásmódj ának a legsajátabb vonása. E közvetettség azonban nem jelent statikusságot, még kevésbé az írói közlések túlsúlyát. Az
ábrázolás néz őpontjának a többszöri változása, az aspektusváltások dinamikája képezi a Pacsirta epikus konstrukciójának leglényegesebb mozzanatát.
Úgy vélem, a regény elemzésekor a legkézenfekv őbb abból a tételből
kiindulni, amely szerint „az epikus modell rendszerében nem az ábrázolás,
hanem a távolságtartás a par excellence epikaiságot hordozó elem... Az epika
alapeleme a műnem szempontjából: az „idegen szó" er őterének létrehozása,
olyan erő téré, amely idegen az írótól, az „idegen szó" alkotójától, annak
szavától, olyan, mely az epika más eszközeinek segítségével jön létre, tehát
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az epikus konstrukció más szintjén, minta szerepl ők „idegen szava". (Király
Gyula)
Azt kell mindenekel őtt megvizsgálnunk, hogy az „idegen szónak" hány
egymástól különböz ő rétegét találhatjuk meg ebben a regényben. Adva van
az elbeszélő „idegen szava", különösen kiemelt helyet képvisel az egyik
mellékszerepl ő: Ijas Miklós „idegen szava". Szerz ői közlés egyáltalán nem
fordul el ő ebben a regényben. A távolságtartásoknak ebb ől a több fonalból
összeszövődő renszeréből olvasható ki az írói élmény, élet- és világlátás,
amely a regényben epikus formában objektiválódott. A távolságtartások
egész rendszerére azért van fokozott szükség ebben a regényben, mert a
téma folytán minden oldalról az a veszély fenyeget, hogy a m ű nem lesz több
egy patologikus eset kórrajzánál, egy freudi tétel illusztrálásánál. A Pacsirtában ábrázolt konfliktus lényege ugyanis az emberi kapcsolatok eltorzulása.
Vajkayék Pacsirtával kapcsolatos érzelmei nem eleve, csak a sárszegiek hatására lesznek ellentmondásossá. Pacsirta sivár rendje is a lány önmegvalósításának lehetetlenségéb ől ered ően teremtődik meg.
Vizsgáljuk meg, hogyan állítódik fel a regényben a távolságtartások
rendszere. Nézzük el őször a szereplők egymáshoz való viszonyának képrendszerét. Adva van a regény címszerepl ője: Pacsirta. A közvetett ábrázolás
csúcsa az, ahogyan Kosztolányi premier planba tud állítani egy alakot úgy,
hogy az nincs is jelen, részt sem vesz a tulajdonképpeni cselekményben.
Pacsirta ugyanis csak az eseményekb ől való fizikai hiányzása révén válhat
igazán jelenlev ővé, mivel a rágondolások által lényének csak lényegmeghatározó tulajdonságai jutnak kijezésre. Hiányzása, távolléte révén kap alakja
teljesebb dimenziókat, „eltávolítása": kinagyítás. Pacsirta alakját és sorsát
tehát javarészt áttételes formában ismerjük meg. Annak alapján, ahogy
szülei gondolnak rá, beszélnek róla vagy elhallgatják, ha eszükbe jutott.
Apa és anya viselkedése és párbeszédeik letöbbször az „idegen szónak"
ugyanazt a rétegét képezi a távolságtartások rendszerén belül. Pacsirtához
való viszonyulásukat két, egymástól élesen eltér ő magartás váltakozása
jellemzi: szeretik és szánják, ugyanakkor nyomasztja őket, szenvednek tőle.
Ez a feloldhatatlan kett ősség robban ki a regénykonfliktus csúcsát képez ő
jelenetben, amikor Ákos, az apa egy mámoros pillanatában kimondja: mindannyiuknak jobb lenne Pacsirta nélkül.
A regény első fejezete rögtön felfedi a három szerepl ő összetartozásának több vonatkozását is. Az, hogy a szül ők úgy viszonyulnak Pacsirtához,
mintha még mindig kislány volna, nem tekinthető egyértelműen groteszknek vagy komikusnak, éreznünk kell ugyanakkor ennek az összetartozásnak az ő szinte emberi melegségét is. Az, hogy Ákos nem mer a kertb ől
elő kacsázó lányára ránézni, meleg emberi szánalom kifejez ődése. Összetartozásuk, szerepszer ű összejátszásuk mindhármuk számára a biztonságot is
jelenti. E szerepszer ű összejátszás akkor válik nyilvánvalóvá, amikor kilépnek otthonuk védettségéb ől. Míg az el őző fejezetben az elbeszél ő objektív
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hangnemben, mintegy felülnézetb ől közli az eseményeket és képeket, itt a
távolságtartások arányának átszervez ődésére figyelhetünk fel: Ákos alakja
és gondolatai kerülnek el őtérbe, egy csapásra megváltozik a látószöge; egy
idegen szemével kezdi figyelni hármasukat. S újult er ővel fedezi fel látványuk legkirívóbb vonását: Pacsirta csúnyaságát:
„Bámulta őt, gondos figyelemmel, szinte sért őn: ezt a megszokhatatlan
arcot, mely kövér is volt meg sovány is, a húsos orrot, a tág, lószer ű orrlyukakat, a férfias, szigorú szemöldököt, a pirinyó, savós szemet, mely valamit
az ő szemére emlékeztetett.
Soha életében nem értett á n őkhöz, de azt élesen érezte, hogy leánya
csúnya. Nemcsak csúnya volt most, hanem hervadt, öreg, igazi vénlány.
Csak a naperny ő rózsás fényében, ebben a majdnem színpadi megvilágításban derült ez ki egészen. Mint hernyó a rózsabokor alatt, gondolta."
Kilépve otthonukból a szabálytalanság kínzó szégyenévé alakult át
mindaz, amit lakásuk falain belül mesterséges renddé szerveztek. Amikor
megkezdődik Pacsirta nélküli egy hetük, újfajta életvitelt alakítanak ki, s
hamarosan be kell ismerniük, hogy kellemesen érzik magukat. Jóérzésük
azonban megengedhetetlen annak a rendnek a törvényei szerint, amelynek
fenntartását Pacsirta bíztosítja, s ezért meg-megújúló b űntudatot éreznek.
Attól kezdve, hogy Vajkayék kapcsolatba kerülnek a sárszegiekkel, Kosztolányi ezt a világot belülről ábrázolja. Néz őpontváltás következik tehát be a
megjelenítésben. De ebben az esetben sem a közvetett ábrázolás feladásáról
van szó, hanem a távolságtartások rendszerének újabb átszerevezésér ől.
Azzal, hogy belülről láttatja az író a regény terét és közegét Vajkayék küls ő
világára helyezve a hangsúlyt — egy másfajta távolságot teremt meg. Dönt ő
szerepe van ennek az ábrázolásmódnak a m ű másodlagos jelentéseinek
megteremtésében, így válik nyilvánvalóvá, hogy Sárszeg nem küls ő színtere
a regényben ábrázolt létezésnek, nem háttere vagy díszlete, sokkal több
ennél: maga a közege.
Fontos és terjedelmében is jelent ős részét képezi a regénynek a Sárszeg
„szellemi elitjeként" szerepl ő Párducok tablója. A Párducoknak nemcsak
cselekménysíkon, hanem értékmegjelenítés síkon is kulcsfontosságú szerepük van a regényben. Cselekménysíkon a velük való találkozás vezet el a
konfliktus kirobbanásáig. Értékmegjelenítés síkon pedig s Párducok részletes bemutatása leplezi le annak a létezésnek a teljes tartalmatlanságát,
amelytől Vajkayék, Pacsirta csúnyasága révén elszigetel ődtek. A Párducok
életviteléhez viszonyítva képez Vajkayék mesterséges, hamis életrendje,
életvitele többletet. A regény másodlagos jelentéseit az ábrázolt létezés
milyenségéből olvashatjuk ki. Olyan létezés tárul elénk Vajkayék hármas
képrendszerén keresztül, amely egyidej űleg jelent hiányt és többletet. S mint
ilyen képviseli az ábrázolt helyzetben lehetséges létezés legteljesebb formáját, az értékmeg ő rzés egyedül lehetséges módját. A létezés, mint az autentikus lét felismert hiánya, e hiány, mint az inautentikus léthez viszonyított
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többlet, s bezárva a kiúttalanság körét: az inautentikus léthez viszonyított
többlet, mint az autentikus lét hiányának állandó, kínzó mementója — ez az
az egyetemes felé nyító tartalom, amely a m ű másodlagos jelentéseinek
színtj én olvasható ki a regényb ől.
Tisztáznunk kell azt is, hogy milyen értelemben van a regényben önmagán túlmutató jelentése Pacsirta csúnyaságának. Ha figyelmen kívül
hagyjuk a regény másodlagos jelentéseit, az egész m ű szüzséje szinte semmitmondóvá zsugorodik. Vajon milyen egyetemes tartalmakat fedhet fel
életről és világról egy olyan szituáció, amelynek konliktusát egy tisztán
biológiai, buta véletlen idézi el ő? Pacsirta csúnyaságának önmagán túlmutató jelentését nem az ő alakjának képrendszerén belül kell keresnünk,
hanem a regény egészének szintjén. Ez a csúnyaság a világ rendjéb ől való
kiszakadás okozója, arra szolgál a regényben, hogy leleplez ődjön általa:
maga a világ „szabálytalan", s a benne uralkodó rend, értelem és harmónia
merő látszat. Van Pacsirta csúnyaságának még egy fontos vonatkozása. A
szülők alávetik magukat a lányuk képviselte rendnek, mely nem más, mint
az igazság folytonos leplezésének gondosan kiépített magatartásrendszere,
s mint ilyen többletet jelent a Párducok életmódjával szemben. De miért
többlet ez? Mert őszinte, mély emberi szánalomból és együttérzésb ől fakad.
Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nemis olyan könny ű ez a szeretet. Hiszen
a Pacsirta által fenntartott rend maga a sivárság. Itt a legcsekélyebb változás
is az egyensúly felborulásával fenyeget. A Párducok élete is tartalmatlan és
sekély, de nem sivár. Vajkayék életének viszont a sivárság az uralkodó
vonása.
Említettem, hogy külön réteget képez a regényben Ijas Miklós „idegen
szava". Egyfelől az ő nézetei leplezik le Ákos és az egész sárszegi világ
anakronisztikus voltát: amikor Ijas hazakíséri Vajkayéket, meleg emberi
kapcsolat alakul ki közöttük, de Ákos nem érti Miklós szavait, két egymástól
végérvényesen elszigetelt világot jelentenek ők kettén. Ez a beszélgetés Ijas
révén a kor eleven szellemi áramlataiból ad ízelít őt, s ez az, amire Ákos nem
tud rezonálni. Vajkay elszigeteltségének dimenzióit növeli meg ez a beszélgetés. Még egy fontos funkciója van Ijasnak a regényben. Ő az, aki a
Széchenyi kávéház egyik tükörablaka mögül rálát Sárszegre, akinek a szemén keresztül láttatva fölvonulnak a sárszegiek. Ijasnak, a Széchenyi kávéház tükörablaka mögül kitekintve napról napra ugyanazokat a látványokat,
történéseket kell regisztrálnia, hiszen Sárszegen az id ő múlása nem megkülönböztető jegye a létezésnek.
Az eddigiek során csak annyit mondtam el Sárszegr ől, hogy az itteni
élet sivár és egyhangú, s hogy e regénybeli vidéki város modellje Kosztolányi szülővárosa: Szabadka. Bori Imre tanulmánya hívja fel a figyelmet egy
nagyon fontos körülményre, amely nélkül e regény legteljesebb vonatkozásai rejtve maradnának. „A Pacsirtával kapcsolatban — írja -- az »eltűnt idő «
motívumát kell emlegetenünk, de nem a »megszépít ő messzeséget« is
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ugyanakkor. Kosztolányi a húszas évek kezdetén, A bús férfi panaszai írása
idején intenzíven éli át a szül ő föld élményét, annál is inkább, mert a
szülő földje ihletének sajátos és igen termékeny rezervátuma volt. A szegény
kisgyermek panaszaiban még közvetlen impressziókkal dolgozott, s lírai hangulatokat láttatott. Itt már epikus kompozíció van szület őben. Ennek egyik
koordinátája az elveszett gyerekkori világból való volt, a másik viszont az
Osztrák—Magyar Monarchia felbomlásának élményéb ől keletkezett, különösképpen, hogy e bomlás révén vált szül őföldje félig jelképesen, félig
valóságosan elveszetté, vált egy másik világgá, ahová a gondolat révén
juthat el a legkönnyebben." A Szabadkát fed ő Sárszeg nem csupán egy
eseménytelen és jellegtelen vidéki város, nem csupán a vidéki tespedtség
színhelye, hanem — a m ű keletkezésének id őpontjából következően — a
partravetettség színhelye is. Mert a regény keletkezésének id őpontjából óhatatlanul következik, hogy Sárszeg megjelenítésekor az író ihletét nemcsak a
gyerekkori, tehát a századforduló korabeli Szabadka formálta-alakította,
hanem erő teljesen bele kellett hogy játsszon az a sorsdönt ő körülmény is,
hogy ekkorra már a szül ővárost országhatárok zárják el az anyaországtól,
hogy e városban megszakadt egy életforma, mely az Osztrák—Magyar Monarchiában alakult ki, s volt érvényben évszázadokon át. Szabadka-Sárszeg
olyan helyszínné lett a húszas években, ahol megszakadt egy évszázados
életforma és életvitel eleven áramköre, de ami ennél még sokkalta sorsdöntőbb változást jelentett: az anyanyelvhez, a kultúrához, a történelemhez
és a hagyományokhoz való természetes hozzátartozás áramköre is. Sárszeg
a partravetettség szimbolikus helye is, a fogalomnak abban az értelmében,
ahogyan ezt a húszas évek elején Dettre János panaszolja fel a Szabadkán
akkoriban megjelen ő Bácsmegyei Napló hasábjain.
Rónay László mutat rá Kosztolányi regényeivel foglalkozó tanulmányában, hogy „Vajkay Ákos nemcsak egy lélektani kísérlet alanya, hanem
tőről metszett képvisel ője a lateiner középosztálynak, s akárcsak osztálya, ő
is lassan készül ődik a halálra, melynek figyelmeztető jelzései ott árulkodnak
a kezén, »melyen kéken puffadtak a kemény, meszes erek«. »Sápadt, porcogós, majdnem halotti orra volt«, és szinte természetes, hogy a halál és az
elmúlásjegyeit visel ő ember — akár osztálya— szívesebben élt a múltban, mint
a jelenben."
A regény legteljesebb vonatkozásait egyfel ől Ákosnak és általában a
sárszegieknek a jelenhez való viszonya adja meg. Valamennyien anakronisztikus figurák, életmódjuk, életszemléletük mind azt mutatja, hogy egész
létezésük megakadt valahol a múltban. Egész életformájuk, világszemléletük halálra van ítélve, nem vezet bel őle út a jelenbe. Másfel ől azonban
nemcsak a lateiner középosztály képvisel őire kell gondolnunk, amikor a
sárszegiek anakronizmusáról beszélünk, hanem azt is hangsúlyoznunk kell,.
hogy mindez annak következtében oly reménytelenül végérvényes, hogy a
modellül felhasznált szülőváros a történelem viharának folyományaképpen

226

holtággá, vakul# lett. Ez a sorsdönt ő körülmény annak ellenére is
beszüremlik Sársom~ába, hogy a ténylegesen feltüntetett regény
97et, a t&ténelini kataklizmát húsz évvel megel őző időt
Đ naptára 189,

mutatja.
Ennek fényében kapja meg a maga tényleges jelentéskörét és távlatát
-

Iás Miklós gupizegiekre vonatkozó összegezése is: "Eddig azt hitte, hogy
semmi köze sincs azokhoz, kik körülötte élnek, Környeyhez, a részeges
Szunyoghhoz, Szolyvayhoz, a rossz ripacshoz, Dobához, ki folyton hallgat,
meg szegény Pacsirtához. Igaz, els ő látásra érdektelenek mind, torzak, görbék, lelkük befelé kunkorodik. Nincs tragédiájuk, mert itt el sem kezd ődhetnek a tragédiák."

Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a relikviákra

ATLASZOK - SZABADKAI IRODALMI M

ŰHELY I.*

ATLASZOK
Budapesten kaptam a hírt: az Atlaszokról kell írni, gondolkodni, valahogy
ez lenne a feladat, kiosztották és slussz, el őször nem is nagyon értettem, hol
vannak itt/ott Atlaszok, a telefon recsegett, más hangok is kiabáltak bele,
sistergett, valami káromkodásféle is elhangzott, meg utána egészen finom,
lágy turbékolás, tehát Istenek, h ősök, de hát Istenem, hol vannak ők ma már,
ki látja ő ket, merre téblábolnak, vajon, vajon mit is akarhatnak, akarhatnának, kinéztem az ablakon, közben azért még ott volt a telefon, hallottam,
amit csak nekem mondtak, a dombokra láttam a tiszta üvegen keresztül,
azokra, amelyeket rossz kedvemben hegyeknek szoktam nevezni, látni,
megyek mászni, mondogattam volt, hegyet, csúcsot, új hazát, irány az erd ő,
a fenyves, zsák a hátamon, egy-két fröccs már a szívem alatt, hasítani friss
levegőt, igen, elszántan indultam neki a kalandnak, van is egy olyan írásom:
A nagy kaland, amely ugyan másról szól, a végzetes nekilódulásról, de hát
melyik nem az, ebben nincsenek fák és kövek, lopakodó csermely, csak
félelem van, így, ennyire egyszer űen és Szirmai szelleme, amely mintha mind
többet és többet kelne fel, támadna fel halottaiból, és körözne körülöttünk,
távolságot, országhatárt nem ismerve már. Ott is kaparásznak az ajtón,
valahogy így végz ődik, de csak az írás, ott a papíron, mert a hegyek zöldjében, fehérjében sokszor tovább írom, úgy útközben, sziklák között, vagy
éppenséggel a meredek lejt őn, fulladva, lihegve viszem, bogozgatom tovább, de a végére, az igazi végre sosem jutok, nemis juthatok, azt majd valaki
más csinálja meg, mert nem lehet, mert ez az egész csak velem fejez ődik be,
kiszállni, Istenem! kisétálni nincs lehet őség. És olyan sokszor nézem a
hegyről az eget, főleg ha kék, és akkor most gondoljam oda az Atlaszt, a
vétket, a büntetést, nem kell olyan messzire menni, önz ő vagyok, itt vagyok
én, de tudom, hogy nem err ől van szó, hanem a sárga könyvtárról, ahol most
ülünk, lóhalálban érkeztem, a vám őrök, kalauzok nem szeretnek már, azon
gondolkodtam, mielőtt felszálltam volna a vonatra, a gyertya elég lesz-e
vajon, karácsonykor, mikor itthon jártam otthonról j őve, a zuhany alá tettem
egy csonkot, az egész lakásban sötét, mit lehet most csinálni, kérdeztem, és
minek. A halat már nem én hoztam, és a többit sem. Nem úgy, mint tavaly.
Igen, most idén van, ülünk itt és az Atlaszokról mélázunk, amelyek nagyok
és hatalmasak, de hát csak egy volt, de úgy látszik, nálunk megsokszorozódnak a dolgok, attól nagyok tán, hogy ilyen a sorsuk, ezt kell csinálniuk,
tartják az eget, a falat, az erkélyt, és a lelket bennünk is tán, ki tudja?

* A három írás az Atlaszok Irodalmi Műhely első, 1995. február 24-én a szabadkai
Városi Könyvtár emeleti olvasótermében megtartott felolvasóestjén hangzott el.
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Múltkor eszembe jutott ez a könyvtár, a nagyterem meg a kicsi, az a
sajátos szag, könyvszag, a régi, ódon bútorok, székek, meg hát sok minden
más is, szomorú ok volt erre, mostanság elég sok van ilyen, már megint
elment valaki közülünk, Szombathy fönti kiállításán hallottam a hírt, a
Slavko is elutazott, ki-ki ebb ől a világból, úgy vékonyan, hosszú hajjal,
beesett, szinte elveszett, kigurult szemekkel, el őtte volt a Mileta, a legelején
az Ivan és a Péter, igen, úgy mennek el, probléma nélkül, és még hányan is
távoztak el őbb, Istenem, a Bálint feketében volt, így mondta a hírt, ő mindig
ilyen, sötét ruha, sápadt, fehér arc, múltkor apámmal együtt utaztak, a
vonaton ismerkedtek össze, a maga fia az író, kérdezte, apám segíteni jött,
fúrt-faragott, az utca legjobb borát kutattam föl, kell a fröccs, az energia
életem első lakásában, az új hazában, körülövezve a függ őfolyosókkal,
partvisokkal és így tovább, elvittem apámat a Tokaji borozóba, emígy kedvenc helyünk, szerdánként ott ver ődünk össze, a bor tán a legfinomabb a
városban, erd őberényi félédes, várom a szerdát, Olivér is ott van, a kanadai
magyar angoltanár, az akcentusával, meg Laci, aki annak idején Szabadkára
járt lemezeket venni, ki is rúgták a gimib ől, túl sokat volt itt, túl keveset a
rámás képekkel borított falak között, néha mesélek nekik, mesélem a várost,
a korzót, az épületeket, de az Atlaszokról még nem szóltam, nem is jutottak
az eszembe, de lehet, hogy nem véletlen ez, ki tudja. Apámnak tetszett a hely,
úgy igazából. Kati délután f őzött az .új lakás új konyhájában, ültünk a
szobában, a nap szépen sütött, be-be a bútorokra, csillogott az intarzia az
ébenszínű asztalon az üveglap alatt, egy darab Szabadka, mondta múltkor
valaki, aki először járt nálam, a régi, itteni volt lakásra gondolt, hát mi mást
hozhattam volna el, mondtam neki, emlékszem, ott állt a kamion az állomás
előtt egész éjjel megpakolva a cuccainkkal, fölriadtam, többször is, vajon mi
lesz, ha föltörik, fölhasítják a ponyvát, kiszórják, kilopják a holmit, pedig hát
olyan kevés volt és most sincs több, s őt kevesebb, kevesebb. Kora reggel már
rohantam is a szürke teherautóhoz, meglazítottam a pántokat, be akartram
nézni, megvan-e minden, de szorosak voltak a szalagok, jól zártak, nem
sikerült, csak a határon, amikor vizsgálták a szállítmányt, csak ekkor láttam,
most már nincs visszaút.
És akkor kezdődik az új. De azért még történik egy-két dolog fájón.
Mintha így kellene lennie. Így lenne természetes. És az els ő, pontosabban a
második nyár tenger nélkül. Se Leszbosz, se semmi. „Tombol a Balaton a
balatoni nyárban", találom ki a szürke víz partján az őrültséget, és hiába
gyalogolok majdnem kilométereket, a víz nem lep el, nem akar. Pedig jó
volna már. Igazán megmerülni, úgy, ahogy ez máskor, valóban ment, észevétlenül, oda se figyelve. Nem, valami mindig más.
Szeretem Budapestet. Azt a zsongást, amit mások utálnak talán. És
Athént is, New Yorkot, hadd ne soroljam tovább, a városokat egyszóval, a
bennük való élést, hogy mész az utcán, és senki se ismer, a sok-sok filmet, a
neont, a villogást, szeretem Szabadkát is persze, valahogy mind mélyebben,
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egyszerre szeretek sok mindent, jó ezt így mondani, de tudom, az igazság
más. Csak annyi világos, hogy nem így néz ki. Ki tudja, mi van valójában,
talán ezek az Atlaszok, akikre eleddig nemigen gondoltam, talán busa fejükben lakozik valami, valami, mint ama bagolyéban, ott fönn a padláson, a
Witman fiúk kezei közt, mert mi is volt ott, de talán ezt j obb'nem kimondani.
SZATHMÁRI ISTVÁN

A GYÓGYSZERÉSZ BARÁTJA
Volt nekem egy barátom. Negyvenhét éves korában halt meg. Kalitkában
egy madarat tartott a házban, ahol éppen lakott. Sokszor valamelyik lap
szerkesztőségében. Léprigót. Évekig vándorolt a kalitkával szobáról szobára. Utoljára az állatkert tövében lakott. Azt mondják, a madara teljesen
megbolondult. Véresre verte magát a kalitka rácsainak repülve. Az állatkertből kiszűrődő zajok miatt lehetett. Napestig rikácsolhattak a pávák,
vijjoghattak a vércsék. Tudom, hogy hiába várták volna meg a telet ő és a
madara, ezek a hangok a csukott ablakokon, a zárt spalettákon is benyomulnak. Nem ítélhetem el azért, mert október 13-án kiengedte a léprigót. Úgy
képzelem, hogy sokáig nézett a madár után, fölnézett a szürkés leveg őégbe,
a tó felől talán megindult már a köd is, aztán megkereste, megvárta a
villamost. Úgy vetette alá magát, hogy arccal lefelé bukjon. Biztos vagyok
ebben. Csak akkor egyszer nézett föl, amikor a léprigó szárnyai fölfelé
zúgtak el. Nem tudom, nem ezért tartotta-e magánál évekig a madarat. Hogy
utána kémlelhessen, ha eljön a pillanat. Összesz űkűlt szemmel kísérhesse a
röptét. Kell, hogy valami magyarázata legyen. Nem a léprigónak, annak okát
ismerem, később rátérek. Annak, hogy soha nem nézett föl. Mintha súlyos
terhet cipelt volna a hátán.
Görnyedten járt, megroggyanva a súly alatt, és a fejét oldalvást tartotta
kicsit, szinte észrevehetetlenül billent ki oldalra er ős és szomorú arca, a
fölfelé tekintés kezdetének pillanatában, abban a momentumban is egyúttal,
amikor tudatosul a mozdulat befejezésének lehetetlensége: a súly miatt.
Olyan volt, mint egy Atlasz. Mondtam is neki sokszor: Atlasz — hanyatlasz!
És ő válaszolt mosolyogva, mert holnapra összed ől ez a bús világ.
Ilyen volta barátom, értette az utalást, és még véletlenül sem a legfels ő
nyakcsigolyára gondolt, pedig az én foglalkozásomból, meg abból, amit a
bátyámtól eltanultam, hihette volna, hogy arra utalok, de m űvész volt!
Festőművész volt az én barátom, egyike a legnagyobbaknak errefelé, ezért
nem értettem hát, különösen ezért nem tudtam elfogadni, hogy fölfelé
sohasem nézett, egy ficam volt csak, amit megengedett magának Az elmúlt
harminc év alatt sokat gondolkodtam ezen. A palicsi temet őben is, a sírja
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mellett csak ez jutott az eszembe, óriás volta is eltörpült a ficam mellett,
amellyel a fejét tartotta. Gondolom, a súly miatt. Erre visszatérek. El őbb
arról akarok beszélni, hogy miért lényeges az ő esetében az ég, a leveg őég
tekintettel való elkerülése. Mert ágakat és felh őket, álomvilágot kifejez ő
felhőket festett, őszi felhőket és holdvilágos tájat, szívettép ő gyönyörűséggel. Meg levélhullást. Zokogó fájdalommal. A lehullás minden részletében
otthonosan mozgó ujjakkal festette meg a levelek halálát. Honnan tudhatta,
ha csak az avart nézte? Nekem barátom volt. Tudom, hogy csak a halála el őtti
félórában nézett körül, szívta magába a leveg őég kékségét, ami a festményein úgy lebeg át, akár egy tündér. Megbocsátanak, gyógyszerész vagyok,
nem értek a szavakhoz. De lehet, hogy mások is ekként éreznek, tündérnek
látják a felh őit, csak nem mondják ki. Jó. Nem voltam mellette, amikor
elengedte a léprigót, csak a kalitkát találtam meg a házhoz vezet ő úton, de
érzem, hogy fölnézett. Nem történhetett másként, mert addig soha nem
nézett föl. A súly miatt. Persze tévedés lenne abból kiindulni, hogy a súly, a
teher nehéz volt neki. Az ereje volt óriási. Az ereje a súlya. Az ereje a
büntetése. Az nyomja lefelé, ficamítja a nyakát, függeszti a földre tekintetét.
A barátom esetében, gondolhatják, nem fizikai er őről beszélek, de a tehetségéről, vadul dolgozó kezéről, amellyel kente, kente a vásznat, a kartonpapírt, ha más nem akadt, csókolta fel felh őit és faágait. Ilyen gyönyörű
látomásokkal hogyan is nézhetett volna fel? Hogyan is viselhette volna el
áldott keze és szépségesen bomlott lelke a valós eget, felh őket, gyöngéden
aláhintázó faleveleket?
Tudta, hogy amit ő lát, amíg félpozícióban helyezkedik el a lent és a fent
között, sokkalta több, mint amit a valóságosból meríthetne saját lelkén
átpárolva és lefestve.
Nem a művészet és a valóság közti filozófiai viszonyt kívánom taglalni,
ahhoz én nem értek, csak azt próbálom elmondani, hogy az én barátom, aki
a vidék legjobb fest ői közé tartozik, lelkében a gyönyörűség és fájdalom
akkora súlyát cipelte, és ez a teher őt annyira nyomta, hogy nem tudott
belenézni a valóságba. Ez‘nincs ellentmondásban azzal az el őbbi állításommal, hogy tudta, amit ő lát, sokkalta több a valóságnál. Mert ez a tudás nem
helyettesíti, nem helyettesítheti a gondtalan szemlél ődést. Ha értik amit
mondok.
A háború után, három év lövészárokban, err ől sokat mesélhetnék, a
háborúról magáról, a félelemr ől, amely a gyomorból indul fölfelé, a megcsonkult férfitestekr ől, a vizenyőssé vált asszonyi szemekről, de minek, sok
időt töltött a Városi Kávéházban, annak m űvészasztalánál, reggelig tartó
részeg duhajkodásban. H ősnek tartották, és ő nem mondta el, hogy nem az.
Nem mondta el, hogy nincsenek h ősök.
A megmenekülés sohasem bátorság, csak véletlen szerencse dolga.
Azért vannak fenegyerekek, tudom én azt, akik elébe mennek a veszélynek,
és ép bőrrel kerülnek ki bel őle, sohasem tudtam átérezni viselkedésük
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lényegét, de ő nemcsak ezektő l különbözött, hanem' az olyan egyszer ű
emberekt ől is, amilyen én vagyok. Tő le nemcsak úgy állt távol a h ősiség
fogalma, ahogyan minden ő szinte és józan gondolkodású lényt ől, hanem
úgy is, mint a titánoktól a Perszeuszok harcos rohangálása.
Minőségbeli nagyságrendről van itt szó. Az én barátom, az Atlasz-fejtartású festő, a hő s pózában esetlenül viselkedett. Talán ezért is ivott annyit,
általában reggel fél nyolcig.
Amikor részeg imbolygással hazafelé indult, én már kinn álltam a patika
ajtajában. Néhányszor érte mentem éjféltájt. Csak ült, és kifelé bámult,
valahogy mindig talált egy apró kilátáscsíkot, zugot, ahonnan a Szabadkai
Önsegélyző Szöv épületére látott, az erkélyt tartó két Atlaszra. Körülötte
mulattak, ő meg az Atlaszokat bámulta, és csak azt hajtogatta, hogy holnapra
összed ől e bús világ, de ha nem, és én híres fest ő leszek, biztosan visszaadom
a kabátodat, de még az is lehet, hogy újat veszek neked. A többiek mulattak,
és időnként részleteket meséltettek vele a szuronyrohamokról.
Esetlen volt, nem volt h ő s, nem volt egy Perszeusz, azt mondják, Cellini
mintázta meg e harcos alakot legszebben, hegyes öl őszerszámával már elvégezte munkáját, levágott fejet tart a kezében. Atlasz volt, akinek túljárnak az
eszén, akinek más dolga van, mint ravaszkodni, más dolga van, mint h ősnek
lenni, a világot kell tartania. Hát kik tartják a hátukon a világot, ha nem a
művészek, a fest őművészek?
Tarthatnak elfogultnak, de amikor eszembe jutnak ezek a kávéházbeli
tivornyák, benne a Perszeusznak tartott Atlasszal, akit ől elvárják, hogy saját
magának mondja azt: tartsd helyettem a súlyt csak addig, amíg párnát teszek
a fejemre, akit ő l elvárják, hogy önmagát változtassa heggyé, akkor remegni
kezdek és fehér porokat keresek, mert tennem kellett volna valamit, meg
kellett volna mentenem, elmondani, hogy rendkívüli ember ez itt köztünk,
művész, aki magára vette a föld súlyát, de olyan, akinek tehetsége súlyosabb, mint lelkének és testének szövedéke, vigyázzunk hát rá, amíg itt van
köztünk.
Szerintem ez volt az els ő dleges oka annak, hogy elveszett számunkra
emberként, hogy huszonnégy éven át kallódott köztünk szennyes ingben
és szakadt cip őben, hogy pálinkáért festette remek képeit. Lehet, hogy ezt
még a kiváló filmesztéta sem értette meg, ő, bár a fronton egészen összebarátkoztak, csak azt állapítja meg róla naplójában, hogy "dacol a sorssal, és
szinte tudatosan teszi magát tönkre. Lehet, hogy öngyilkos lesz". Nem sok
szót fecsérel arra a lehet ő ségre, amin én hosszú éveken át gondolkodtam, és
most elmondom maguknak. (Hogy mi okból teszem, arról kés őbb.)
Megemlíti ugyan, de kevés súllyal. Hogy föltevésemnél és hasonlataimnál maradjak, azt kell mondanom, azért nem, mert benne a bels ő súly nem
feszítette szét testi-lelki kereteit. Modernebbül úgy hallottam ezt megfogalmazni, hogy a kiváló filmszakért ő , akinek a naplójából idéztem, m űvészi
hajlamaiban nem volt az önmegsemmisítésre predesztinálva. Mások viszont,
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még a második háború után is, határozottan kitartottak azon állítás mellett,
hogy a barátom, fest őink egyik legnagyobbikának sorsát a legcsekélyebb
mértékben határozta meg a háború, a szuronyrohamok, családi viszonyai
miatt nem tudott másképpen élni. Nem vitatják el t őle, hogy művészi nagysága titáni volt, nem kérd őjelezik meg, hogy tehetsége túl súlyos volt
testének és lelkének, egyszer űen csak azt mondják, hogy a háborúban
átélteknél meghatározóbb tény volt, hogy zabigyerekként született. Az
ilyenekkel nem vitatkozom. Egyrészt nincs hozzáf űznivalóm ahhoz, hogy
némelyek tragikusabb létélményt, közösségi és egyéni borzalommennyiséget is el tudnak képzelni, mint a háború, s őt, meghatározóbbnak, és hoszszabban tartó lelki válságnak érzik a zabigyerek státust a szuronyról lecsöpögő embervérnél, másrészt a barátom anyja csodálatos asszony volt és
imádta a fiát. Nem kétséges el őttem se, hogy nem gyógyuló sebe volt az,
hogy az őt örökbe fogadó apa nem szerette, hogy vér szerinti apja nem vett
tudomást róla, de ha nemes lelkét nem roppantja ketté az a három év, ha a
hazajövetele után nem bánnak h ősként, Perszeuszként vele, az Atlasszal,
talán minden másként alakul, talán megbirkózik életének kett ős súlyával.
Nem tudom, de halála óta egyfolytában a választ keresem.
Az édesanyjáról is mesélnem kellene, mert nem egy vidéki megesett
lány volt, akit aztán a szigorú poros város és kárörvend ő közvéleménye
kizárt köreib ől, éppen ellenkezőleg, gyönyörű volt, tanárn ő volt, a zeneiskola megalapítóinak barátja, aki, bár állásából kitették, mert az állami nyelvvizsgát nem tudta letenni, haláláig otthont biztosított fiának Palicson. Ismertem, hát vállalni tudom a szót: barátja volta fiának. Fontos volna számomra,
hogy a halálom el őtt megtaláljam a választ a barátom életútjára, ezért is
hozakodtam el ő ezzel a másik nézettel, és most már tisztán látom, hogy én
járok a helyes úton, és ezt be is bizonyítom, alátámasztom magánéletének
egy részletével, szerencsétlen szerelmi életével. Bár csak gyógyszerész és
igen egyszerű ember vagyok, úgy hiszem, hogy egy férfi életének inkább
meghatározója a n őkkel való viszonya, mint zabigyerek volta, különösen
ha örökbefogadott. Saját fegyverükkel gy őzöm le azon nézet képvisel őit, ha
élhetek a fordulattal, akik vidékünk egyik legnagyobb fest ője szörnyű
életének okát az említett momentumban látják, mert tiszta vonalvezetéssel
feltárom, hogy a háborúban megtört atlaszi volta határozta őt meg, ez tette
tönkre magánéletét.
A léprigóra azután tett szert, hogy öngyilkos lett a kedvese. Nincs
szándékomban szépíteni a n őkkel való viszonyát, nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy romantikus volt ez a kapcsolat, mélabús alföldi szerelem,
félig leeresztett red őnyökkel és hatalmas sóhajokkal, szavakba fulladt sétákkal és delejes veszekedésekkel, néhány mámoros éjszakával, amelyek
ellenére a lány nem tudja elviselni a fest ő részegességét vagy az őrlődik fel
szerelmi érzései, lefesteni való látomásai és a pálinkás fityók között, nem
akarom azt a benyomást kelteni, hogy a barátom, miután a lány már nem
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élt, hosszan bámulta a borospohárban a rámpást, haja a szemébe hullott,
könnyei pedig az italba, magát vádolta vagy sajnálta az átkozott vagy meg
nem értett szerelmes örök pózában. Hiszen nem ez volt az egyetlen rosszul
sikerült szerelmi ügye a barátomnak, minden n ő elhagyta, elhagyta ez is,
csak másként, szigorúbban, mint a többiek. Még azzal sem tehetem színesebbé ezt a történetet, hogy érzékenynek mondom a lányt, fogékonynak a
művészetek iránt, finom lelk ű versolvasónak. Szabadkai volt. Gondolom, ez
elegendő. Szép volt és könny ű, úgy volt alföldi, hogy bunyevácok, svábok,
szerbek vére is tombolt benne, fodrozódott lelkében a tunyaság. Megcsalta
a barátomat igen sokszor. Mindig úgy éreztem, hogy nagyon hiányzik
belőle a méltóság, ezért többentem meg, nem a tettén, az jellemz ő volt, de a
búcsúlevelén. Főbe lőtte magát a Palicsi-tó partján, már gomolyogtak a
ködök a víz felett. És azt írta a barátomnak, hogy lekötözve érezte magát,
elviselhetetlenül. Évekig nem értettem, hogy mit jelentett ez, hiszen a
barátom részegségei, kimaradozásai lehetetlenné tették, hogy ilyen érzést
váltson ki valakib ől, és főleg belenyugvó megbocsátásai, amelyekkel a lányt
visszafogadta, cáfolták azt, hogy a lány lekötözve érezte magát. Számomra
az sem jelentett semmit, hogy a temetés után léprigót szerzett. Nem értettem
ugyan, hogy miért cipeli magával a kalitkát házról házra, ahol éppen lakik,
sokszor szerkeszt őségek hátsó szobáiba, de nem is tulajdonítottam jelentőséget az ügynek.
Amikor, átlépve a véres síneken, eljutottam a házához vezet ő útig, és
megláttam az üres kalitkát, kezdettel érdekelni a madár, de csak tegnapel őtt
értettem meg. De akkor a lányt is, aki bevérezte a tavat és a barátomat is, aki
bevérezte a sínt. Azt gondoltam, hogy a madár a lány emléke. És harminc
éven át próbáltam megfejteni a barátom életét, pedig mindvégig el őttem
volt a magyarázat. Legalább abban nem tévedtem, hogy jelent őségteljesnek
ítéltem a mosolyát, amivel az Atlasz, hanyatlasz!-ra válaszolt, és őt magát
láttam annak. Nagyon fáj, hogy ennyire vak voltam, hogy titok maradt
előttem, amit az a lány és a barátom olyen tisztán láttak, nagyon fáj, mintha
barát nélkül maradtam volna hirtelen, hogy rájöttem: harminc évig gondolkodtam a fejtartásán, azon a félbemaradt mozdulaton, elképzeltem azt is,
ahogy a léprigó után néz, de mindezt rögtön is tudhattam volna, ám bárgyú
voltam. Az abutácska alföldi lány rögtön megérezte az ő nagyságát, a súlyát,
amit ereje jelentett, ezért írta, hogy... értik ugye? A barátom meg, aki szenvedett ett ől, aki nem tudott szabadulni súlyától, szerzett valahonnan egy
léprigót, egy éppen olyant, amilyen a minap az udvaromba tévedt, és egy
látogatóm meglátva azt, meglep ődve felkiáltott: milyen különös, egy léprigó. Nyáron ritkán látni a kertek közelében. Tudtad, hogy a legmagasabb
fákon fészkel és a legnagyobb viharban is ott ül, nem hagyva abba énekét?
Nem tudtam.
A barátom, aki a vidék legnagyobb fest őinek egyike, tehetsége Atlaszerej ű volt. És ez a súly nyomta, nyomta vállát és félmozdulatba merevült
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fejét, talán akarata ellenére is. Mert lehet, igen, elképzelhet ő, hogy ő csak
magasságra, bátor énekre vágyott, könnyedségre. És mindent, sok mindent
én rontottam el, mert nemcsak hittem nyilvánvaló tehetségében, másokhoz
hasonlóan, de mindenáron lehet őséget akartam teremteni arra, hogy fessen,
nyugodt körülmények közt fessen, ő meg szabadulni akart ett ől. Milyen
mások most lefestett felh ői, holdvilágos tájai, faágai.
Így van rendjén. A barátja voltam egy Atlasznak. Csak az nincs rendjén,
hogy mindig azt állítottam magamról, jól ismerem a klasszikusokat; értem
szavaikat. „A »barátságom«, szólal, »nem sokra becsülted, vedd az ajándékom!« S baljáról néki Medusa förtelmes képét odanyújtja. Vált, amilyen nagy
volt, nagy heggyé Atlasz."
Elfáradtam. Már semmit sem merek gondolni. De úgy érzem, tudnak
még hinni nekem, hogy a barátom a vidék legjobb fest őinek egyike volt.
LOVAS ILDIKÓ

AZ ATLASZOK
AVAGY ORBÁNCKA LELKÉN A SÚLY TONNAI

T Orbán, akit mindenki csak Orbánckának becézett (minden betegség megtalálta, miért ne találta volna akkor meg, mint a kismalacokat, lebes pírjával,
ránggöreseivel, eszméletkihagyásaival maga az orbánc is): papnak, pontosabban szerzetesnek, ferencrendi barátnak készült. Arra készítették. Naponta háromszor-négyszer misére kellett kísérnie Amál nénit, keresztanyját.
Igen, Amál néni Orbáncka számára afféle kereszt volt, jóllehet nem is az ő
keresztanyja volt valójában, hanem édesanyjáé és a bátyjáé talán. Orbáncka
keresztanyja a félkegyelm ű Margaréta volt, de azt senki sem nevezte keresztanyának, jóllehet Orbáncka érezte, Margaréta tulajdonképpen nem is félkegyelmű, hanem éppen ellenkez őleg, egész életére megkegyelmezett, de azért
ő sem hívta kertesztanyj ának, hanem csak Margarétának, Amál nénit viszont
mindenki keresztanyj ának szólította, amib ől Orbáncka arra következtetett,
hogy vannak nőszemélyek, akik eleve keresztanyának születnek. Amál néni
eleve annak született. Igen, pontosan: afféle kereszt volt Orbáncka számára
is. Kezdetben, amikor el őször vezette körbe a négy templomban, felmagasodó, később, amikor beköltöztek Szabadkára, mind súlyosabban Orbáncka
vállára, Orbáncka lelkére nehezed ő.
Ám, mi is lehet a lélek, t űnődött Orbáncka, ha érezni kezdte azt a
bizonyos súlyt. Mi is lehet, ha ilyen borzalmas súly nehezedhet rá? Nem
értette. Fogalma sem volt. Pedig még bátyja filozófiai kis tükrébe is belesett.
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(Orbáncka zsebtükrének hátulján akkor még egy szabályos focipálya volt,
amelyen nagy meccseket lehetett játszani óra alatt egy lila ólomsöréttel.) A
fogalmat ugyanis Orbáncka afféle foglalatnak gondolta, amelyben a dolgok
veleje helyezkedik, rejt őzködik el. Nem volt fogalma a lélek számára. Minden bizonnyal azért, mert maga a lélek volt a fogalom, és nem ő maga,
márminc Orbáncka, nem ő volt a foglalata, önnön velejének a foglalata...
Semmit sem értett. Ám a súly napról napra mindjobban ránehezedett, a szó
szoros értelmében rátápászkodott a lelkére.
Azon a bizonyos napon, két mise között, amíg Amál néni átfésülte a tej-,
a tyúk- és a zöldpiacot, noha persze semmit sem vásárolt, de hát ez volt az ő
művészete, éppen ez, hogy azt a szinte semmit szinte semmiért meg tudja
vásárolni, sőt még abból a semmib ől is tudott valamicskét lealkudni, maradt
Orbánckának egy egész óra szabad ideje.
Hajnali misét a ferenceseknél hallgattak. Orbáncka a tüsténked ő barátok kávébarna csuháját tanulmányozta. Behatóan. Bátyja egy alkalommal
megjegyzést tett a remeték, ő kizárólag csak ezt a kifejezést használta velük
kapcsolatban, csuháj ának színét illet ően. Hogyan a fenében lett kávébarna
a verébszürkéb ől? Verébszürkéb ől, kérdezte Orbáncka. Igen, eredetileg az
volt a színük. Orbáncka, lévén szinte betegesen színérzékeny (egyes színek
olykor ágyba tudták dönteni) aztán sokat t űnődött bátyjának ezen a megjegyzésén. És végül arra az eredményre jutott, hogy ez a vita eldönthetetlen.
A verebek csakugyan szürkék, mondogatta, ám ugyanakkor barnák is...
Orbáncka szerette a szerzetesek csuháj ának szabályos kis kapucnij át is, noha
nem értette pontosan a rendeltetését, még sosem látta ugyanis, hogy használták volna. Még esőben sem. Nyugodtan lépkedtek, hagyták, hogy az
esőcsöppek kopogjanak a kobakukon. Legjobban azt a derekuk köré tekert
kötelet, szent övet, a kordát szerette, végén az üvegszer űen áttetsző csomóval. Körüljárta a piaci és vásári köteleseket, de sehogyan sem sikerült felfedeznie azt a kötelest, aki a ferenceseknek dolgozott. Se a piacon, se a vásáron
nem árultak kordát. Otthon olykor már ő is kötelet kötött a derekára. Ne ezt,
kiáltott rá Amál néni, amikor egy alkalommal meglátta, ne ezt: erre akasztotta fel magát az Anti. Melyik? A Vitéz. Miért akasztota fel magát a Vitéz Antun,
kérdezte tűnődve bogozva le derekáról a kötelet Orbáncka. Mert belekeveredett a politikába, mondta sulyomból f űzött olvasójával csörögve Amál
néni. Keress más kötelet, tele velük a fészer. Szerette a szerzetesek saruját is,
azt, hogy sosem kell nekik zoknit használni, még a legnagyobb fagyok idején
sem. Igaz, bátyjának ezzel kapcsolatban is volt megjegyzése. Mármint hogy
nyáron miért nem járnak meztélláb. Orbáncka azon nyomban elhatározta,
ha ő remete lesz, nyaranta meztélláb fog járni... Amikor Amál néni észrevette,
hogy Orbáncka tátott szájjal bámulja a barátok öltözékét, mindig a fülébe
súgta: nemsokára neked is ilyen zaccszín szerelésed lesz, Orbánckám. S őt
olykor már kis kapucinusomnak is nevezte. Mindennek felettébb örült
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Orbáncka, csak egyetlenegy problémája volt. Az, hogy neki, Orbánckáriak,
nemsokára szoknyában kell járnia. Egyszer titokban felpróbálta Amál néni
ruháját. A diólevélszín zsörzsét. És roszul lett. Elájult. Igaz, lehetséges, hogy
csak Amál néni avas b űzétől.
A következő misére a Teréz-templomba mentek. Ott is szeretett Orbáncka. Ott is jól elvolt. Ott a bunyevác öregasszonyok nehéz, sötét ruhájában
gyönyörködött. Az mintha egy kicsit jobban is tetszett volna neki, mivel azt
sosem is kell majd mágára öltenie. Egyszer az egyik barátja a szekrényforma
sekrestyébe is bevezette, amelynek az ajtaján az öreg sekrestyés, Szilveszter
bácsi, úgy megy be, mint egy házba. Benn látta a püspöksüveget is — a
püspöklilát ragyogni magában... De Orbáncka a Teréz-templomban mégis a
műmárvány falakhoz vonzódott legjobban, amelyek izzadtak és inkább az
élő húshoz, mint a márványhoz voltak hasonlatosak. Titokban szeretett
azokhoz a falakhoz támaszkodni, simulni. Ahogy disznóvágáskor is szerette
belülről végigsimítani a kettéhasított állatot.
Olykor, ott a Teréz-templomban, úgy érezte, bálna belsejébe került. Ám
ha Amál néni rászólt, hol van, hová kalandozott már el megint, miért nem
kíséri a misét, miért nem imádkozik, miért nem énekel, nem mondhatta, hogy
a bálna hasában leledzik éppen.
Azon a napon, a hajnali mise után, amikor Amál néni elviharzott a
piacok irányába, Orbáncka a Fekete Mária elé settenkedett. Mindig félt ett ől
a szentképt ől. Felpillantott rá. Majd úgy tett, mintha valaki intett volna neki,
valamelyik ismerős koldus, és azért kellett félrehajtania a fejét. Azután meg
az egyik virágcsokrot cipel ő barát elől kellett kitérnie. De nem sokáig alakoskodhatott maga el őtt. Rá kellett döbbennie: nem bírja elviselni a Fekete
Mária tekintetét. Vagy pedig, ez még rosszabb, a Fekete Mária nem hajlandó
Orbánckára pillantani. Minden jel szerint inkább err ől a második változatról
lehetett szó. Olyannyira lesütötte a tekintetét, amikor Orbáncka elébe térdepelt, hogy a szó szoros értelmében el őrebillent a koronája. És a száját,
keskeny, éles száját is lebiggyesztette hirtelen. Az igazság az, hogy a korona
és a szája is úgy maradt a mai napig, el őrebillenve, lebiggyesztve. Orbáncka
vékony lábszárán csorogni kezdett a verejték.
Az, hogy a bűne halálos, egyértelm űvé lett.
Már napok óta tudta, meggyónni képtelen. Akkor gondolta ki, hogy a
Fekete Máriának mondja el, hiszen b űnének, halálos b űnének tulajdonképpeni tárgya, a kéménysepr ő lánya is Schwarz éppen. Habár azt is tudta, a
Fekete Máriának elmondani sem lett volna olyan egyszer ű.
Orbáncka több változatot is kidolgozott, el őkészített. Amál néni kertjében, a savanyú almafák és a büdöskék közötti bombatölcsérben berendezett
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rejtekhelyén, két változatot papírra is vetett. De a papírra vetett és a memorizált változatok is csak oldalazások voltak (még Ókanizsán magyarázta el
neki Piusz Pisti, aki rossz stoplis focicip őben ministrált, hogy gyónás közben
hallá kell változni és úgy, élivel kell elsiklani a pap és a b űn, a tűz és a jég
között), köntörfalazások, mellébeszélések. Ilyen-olyan motyogások. Sehogyan sem sikerült direkt a b űnre irányítani a kormányt. Végül is be kellett
látnia (ezt már otthon, Ókanizsán is bizonygatta neki Kecsenovics Firó, de
az ő édesapja kommunista volt, nem volt hitele), hogy a halálos b űnt egyszerű en nem lehet elmesélni. Az nem mese. Nem történet. Nem lehet meggyónni. Ezért gondolta el Orbáncka, hogy a Fekete Máriának mondja, meséli
el. Magában. Némán. Egy fél óra alatt körülmotyogja problémáját. A Fekete
Mária úgyis meghallja, meg, amit akar. Amire kíváncsi. A Fekete Mária majd
kihámozza. Lehámoza lelkét. Különben is, a Fekete Mária már úgyis értesült
az esetről. Egészen konkrétan, a b űnbeesésről. Tud mindent. Ami őt illeti,
nem szükséges túl hosszú lére ereszteni. Úgyhogy a Fekete Máriának csak
az lett volna a feladata, hogy valami jelt adjon. Jelezze, hogy meghallotta.
Hogy tudomásul vette. És hogy leemeli róla. A súlyt. Hogy hajlandó leemelni .Orbáncka lelkéről a halálos bűn tonnáit. Mert akkorra már tonnákról
lehetett szó.
A korzón volt egy nagy, piros utcai mérleg. Orbáncka, aki különben
nyápic, szinte súlytalan, mezítlábas legényke volt, el őző nap, a két mise
között, amikor még más egérutak is mutatkoztak, sejlettek legalábbis, ráállt
a nagy, zománcos mérlegre. És a mérleg mutatója kiakadt. (Orbánckának
fogalma sem volt, hogy a mérleg már napok óta rossz.) Akkor, ott fenn a
mérlegen világosodott meg el őtte, hogy csak a Fekete Mária maradt hátra.
És most, lám, a Fekete Mária sem volt hajlandó Orbánckára tekinteni.
Nem volt hajlandó tudomásul venni Orbáncka vallomását. B űnbánatát.
Nem volt hajlandó feloldozni. Pontosabban, leoldozni válláról-hátáról: lelkérđl a bűn, a halálos bűn súlyát. Tonnáit.
Orbáncka elhaladt a mindig ragyogóan felöltöztetett, babanagyságú
(ezt írta alatta: Emeltette Kun Etelka — közben azon a babán nem volt mit
emelni, inkább játszani, babázni kellett volna vele) Kis Jézuska el őtt, aki egy
zöldre festett falabdát (almát? földgolyót?) tartott a kacsójában. Csak ne
kezdjen el mosta zöld falabdával játszani, zsongl őrködni, gondolta Orbáncka, és kitámolygott a templom el őtti nagy platóra. Miel őtt kilépett volna,
talpa alatt még érezte a betonba öntött SALVE fényesre koptatott, jeges
betűit. És lekuporodott kedvenc helyére, a koldusok közé. Ezek bizony,
állapította meg körülpillantva Orbáncka, verébszürkék... De az egyik koldus, éppen az a különben béna altest ű, durván oldalba rúgta. Orbáncka
szinte legurult a lépcs őn. Mi az, kezdett el kiabálni utána a koldus, mi az,
újabban már az úrigyerekek is koldulni fognak?!
Orbáncka a Csokonai tér felé sompolygott. Amál néni nevezte még
mindig Csokonainak a Szabadság térre átkeresztelt teret.
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Ki volt az a Csokonai, kérdezte egyszer. Amál nénit Orbáncka. Hát a
Vitéz, mondta Amál néni. Vitéz, kérdezte csodálkozva Orbáncka, hiszen
Amál néni és az ókanizsai nagyanya leánykori neve is Vitéz volt. Az almáriumon lévő szép, bőrkötésű imakönyvbe, az Áhítat koszorújába (amit imákból
és énekekből egy Szent Ferenc-rendi áldozár f űzött egybe) sorba be voltak
vezetve a Vitézek mind
Vitéz Károly
Vitéz Márton
Vitéz Julianna
Vitéz Mária
Vitéz Magdaléna
Vitéz Antal
Orbáncka gyakran forgatta az Áhítat koszorúját, ahogyan Amál néni
többi bársony- és csontfödel ű imakönyvét is. A stációk képregényét sosem
tudta megunni, de a Könyörgések is tele voltak Orbáncka számára borzongással. Szinte naponta elkönyörögte a háború és a döghalál idejére, a boldog
kimúlásért, es őért, valamint a hazáért el őírt rövid szövegeket. Vitéz, kérdezte ismételten Orbáncka, ugyanis arra gondolt, a család valamelyik tagjáról
nevezték el azt a szép terecskét. Vitéz?
Igen, a Mihály, tette hozzá Amál néni, még jobban összezavarva Orbánckát. Nem Márton? Mihály, mondom: Csokonai Vitéz Mihály.
A korzó felöli oldalon sompolygott, majd átvágott a Csokonai tér irányába.
Megnézte, vannak-e fészekb ől kipottyant kisgalambok a Népszínház oszlopai alatt. A múltkor egy tokosat hazavitt és a bombatölcsérben szépen
felnevelte. Igaz, miel őtt kirepülhetett — visszarepülhetett volna a Népszínház óriási oszlopaira, a jósn ő fekete macskája elcsípte a büdöskék alatt és
kibelezte. Most nem volt fészekb ől kipottyant kisgalamb...

.

De lassan itt az ideje, elérkezett, hogy a tárgyra térjünk
Íme, Orbáncka halálos bűnének rövid története. A bombatölcsérben
papírra vetett két változat alapján.
Orbáncka szeretett lejárni, alászálllni az Amál néni félig lebombázott
háza előtt (Folyó utca 1.) felbukkanó Folyó mély medrébe. A városi kanalizációt hívták Szabadkán — ezen a tóvidéken (Palics—Vértó—Ludas—Sóstó et
cetera) Folyónak. Ami Orbáncka számára, aki a Tisza mentén, a Tiszába
magában n őtt fel, meglehetősen furcsán hángzott. De ha nem volt más, ez is
jobb volt, mint a semmi. Ha Folyó, hát legyen folyó... Annál is inkább, mivel
az egyik késes gyerek (valójában köször űsök voltak) azt bizonygatta, hogy
ott egykor valós folyó folyt, csak kés őbb kiszáradt — és teleszaladt szarral...
Viszont az igaz, hogy Orbáncka már otthon, Ókanizsán is különös
vonzódást mutatott a vizesárkok kőlyukai iránt. Ám azok alá csak hason
csúszva lehetett bejutni, úgy is csak akkor, ha teljesen ki voltak száradva az
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árkok. A Folyó alagútjának viszont olyan magas boltozata volt, hogy Orbáncka még ugrálva sem tudta elérni a tetejét. Igazi alagút volt, akár vonat
is végigszáguldhatott volna rajta, igazi alagút, mosott, kopott régi téglákból,
amelynek közepén, hol csörgedezett, hol hömpölyögve, valódi folyót idézve
zúgott Szabadka szennye. Kellett egy fél év is, hogy Orbáncka szaglószerve,
gyomra átálljon. Hogy a ragyogó, izzó, s őt virágzó Tisza után a föld alatt
hömpölygő ürülékben kezdjen gyönyörködni, mint a környék, a Mlaka (a
posta és a Folyó utca) id ősebb gyerekei. Nézd azt a zsíros rudat! Nem
aranyrúd az, hanem löveg. H űzlibe lehetne húzni, szorítani. El kellene
néhányat vinni a kaszárnyába, hadd próbálják ki... Orbánckának ilyenkor
ott lenn is úgy rémlett, a bálna belsejében leledzik, a bálna hömpölyg ő, zúgó
bélsarát tanulmányozza. Az id ősebbek egyik csoportja, az egyik késes gyerek vezetésével, expedíciót készült indítani a város alá (állítólag létezik egy
titkos ajtó, amely egyenesen a városháza dísztermébe vezet), másik részük
pedig, a másik késes gyerek vezetésével, egy kamraajtóból eszkabált tutajon,
a Palicsig készült hajózni (a fekete kalózzászlót éppen Orbáncka bátyja
festette)...
Ám voltak napok, azokat kedvelte igazán Orbáncka, amikor senki sem
ő gyelgett a csatorna bejáratánál. Akkor ott, lenn szépen elrendezgethette a
dolgokat. Mármint az ügyes-bajosokat. A lelkét nyomó apró súlyokat is
természetesen. A súlyokat, amelyek valóban aprók voltak, akár apja egykori
boltjában a 10-20-30, nagy ritkán 50 dekagrammos rézkörték. Voltak ködös
napok, a köd tüllje-fátyla olyankor akárha egy menyasszony fejér ől beszippantódott, amikor az alagút sokkal jobb hely volt az ilyesmire, mint a
bombatölcsér.
És Orbánckának ezt a szokását, hogy egyedül kóvályogjon lent a
ködös, huzatos, visszhangzó alvilágban, hamar észrevette, kifigyelte a szomszéd kéményseprő, a Schwarz bácsi, Orbánckánál egy-két évvel id ősebb
lánya: a Fekete Fáta. Mind gyakrabban esett meg, hogy Fáta Orbáncka után
settenkedett a sötétben. És ott váratlanul beléjekarolt. Rátapadt.
Sokat sétáltak, olykor térdig ürülékben. Sokat beszélgettek: a korallokról. A fehér korallokról. Fekete Fáta valamiért csak a fehér korallokról volt
hajlandó beszélgetni. Az igazság az, hogy Orbáncka sokáig azt sem tudta,
mi az, hogy korall. A Fáta azt mondta, egyik rokona, a Schwarz Stipán
Ausztráliában egy korallzátonyon él. Állandóan napszemüveget kell viselnie, hogy meg ne vakuljon a sós fehérségt ől. Meg arról, hogy ő, Fekete Fáta
is ott fog majd élni hamarosan. És hogy ő, Orbáncka hajlandó lesz-e vele
menni a fehér korallzátonyokra. És ott hajlandó lesz-e vele, Fekete Fátával
élni le hátralév ő éveit?
Egy napon Orbáncka azt tapasztalta, hogy Fáta szoknyácskája alatt:
pucér. Hogy Fátán sosincs bugyi. Megállás nélkül nyitogatta magát, csattogva, mint egy olló. Orbáncka nem tudta eldönteni, hogy Fáta csak akkor van
bugyi nélkül, amikor a csatornába jön, vagy máskor is. Lehet, t űnődött
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kezdetben Orbáncka, olyan szegények (a szerzeteseknek nincsenek megélhetési gondjaik, mint a kéménysepr őknek, mondogatta Amál néni), hogy
még bugyira sem telik nekik. Hogy az id ősebb nővérei is mind pucérok a
szoknya alatt. Igaz, t űnődött tovább Orbáncka, ők, az id ősebb nővérek, már
mind sötét, meleg szőrmét hordanak a lábuk között, és az mégiscsak melegít,
mégiscsak helyettesíteni tudja valamennyire a bugyit. A b űzös nyirok, akár
a csiríz, összeragasztotta őket.
Egy másik napon, ahogy ott alant üldögéltek a csatorna falának támaszkodva, Fáta szorosan megragadta Orbáncka kezét és azt mondta, nyálazza
meg a mutatóujját. Orbáncka megnyálazta. És akkor Fáta azt mondta: dugja
be. Többször egymás után. Még jobban. És mind gyorsabban... Fekete Fáta
lába köze pontosan olyan volt, az illata is egy az egyben, minta tiszai kagyló.
A tiszai kagyló gyöngyház tányérkái közé is kunszt volt bedugni a mutatóujjad. Hogy közben össze ne csukódjanak. És le ne cvikkeljék az ujjad.
Orbáncka néhány tiszai kagylót kényszer ű Szabadkára költözésükkor is
magával hozott. Egy napon azonban valami er ős bűzforrás kezdett el
működni kis szobájukban, amelyet Amál néni ideiglenesen a rendelkezésükre bocsátott. Szaglászni, kútászkodni kezdett a család, míg végül rá nem
bukkantak a b űz forrására: Orbáncka tiszai kagylóira. Már mind kinyílt,
széttárult. Kissé megszégyenülve vonult el kincseivel. A Mlaka kerekes
kútjánál mosta, síkálta ki a gyöngyház tányérkákat, hogy aztán mégis a
bombatölcsérben kreált kis oltárj ára helyezze őket.
A csatornában történtek után Orbáncka napokig szédülten kóválygott.
Az is megfordult a fejében, többé fel sem is jön az alvilágból. Ha nem alant
kóválygott, a bombatölcsér oltára elé húzódva vacogott. Hogy aztán, hamarosan ismét alábotorkáljon, a meredek lejárón. Alá: a pokolba. Lassan, fokozatosan, az egyik misér ől a másikra loholva Amál nénivel, döbbent csak rá,
hogy valójában mi is történt. Hogy a csatorna bej árata — egy az egyben: maga
a pokol kapuja. És ő, Orbáncka, lelén besétált rajta. Besétált Fátával, a
Schwarz kéménysepr ő lányával. Közben tudhatta volna, hogy a kéményseprő — erre ezeregy rejtett utalást tett is Amál néni — nem más, mint maga
az ördög...
.

És lassan, mint jeleztem, fokozatosan nyomni kezdte a b űn. Nyomni a
lelkét a halálos bűn súlya. Pontosan érezte, egészen pontosan meg tudta
ítélni a súlyt, ugyanis sokat játszott édesapja raktárában a mázsák hatalmas,
karikaforma fogantyúval ellátott súlyaival is. Pontosan érezte, tudta, mikor
érte el a mázsát, az els ő tonnát. A tonnás áruk — a vasáru, ládákban a szög, a
patkó, az ólom, zománcos hordókban a zsír és más kulimászok — legtöbbször
vonaton érkeztek, szigorúan leplombázva.
És lassan az is mindinkább egyértelm űvé lett Orbáncka számára, hogy
nem fogja sokáig bírni tartani a tonnás súlyt. Nincs hozzá kondíciója. Már
jóval előbb be kellett volna iratkozni a birkozókhoz, bokszolókhoz. Vagy a
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cirkusosokkal kellett volna elmenni, hiszen Ljubónak, aki három éve ment
el velük, már az elefánt is ráállhat a hasára. Igaz, mindennek viszont ellent
látszik mondani az a tény, hogy Ljubo végül is egy törpe növés ű hölgyet
vett feleségül...
Amikor az is kezdett világos lenni Orbáncka el őtt, hogy a gyónás
irányába sincs számára kiút (mert az még út lett volna, s nem egérút), máson
kezdte el törni a fejét.
És egy napon megvilágosodott el őtte. A szó szoros értelmében. A fény
átütötte a bombatölcsér kátránypapírral, üszkös deszkákkal megpakolt tetejét. Megvilágosodott el őtte, hogy rajta már csak az a két szakállas Atlasz
segíthet. Hogy senki más (se a gyóntató atya, se az áldozár, se a Kis Jézuska,
se a Fekete Mária, se a tanító néni, se a bátyja) nem veheti át a terhet. Ugyanis
az már túlontúl nehéz. Több tonnás.
Igen, akkora súlyt egyedül tán még csak az Atlaszok képesek megtartani
ezen a világon — hiszen a világot magát is ők tartják. Egyedül csak ők tudják
átvállalni. Nem is átvállalni, csupán csak átvenni. Mint ahogyan a rakodó
munkások, egy ügyes kis mozdulattal, vállrándítással, adják át egymásnak
a zsákokat, a ládákat.
Orbáncka már legels ő szabadkai látogatása alkalmával felfedezte magának a két szakállas öreg jóságát. Pihenni, szemlél ődni mindig a közelükbe
húzódott. Az öreg gipszlények tán meg is érezték, hogy szívesen besegítene
nekik, ha nem lenne ilyen vékonydongájú, gyengefájú. Csak már amikor
Szabadkán járt iskolába, tudta meg, hogy azok az erkély alá feszül ő, némán
jajgató, robusztus aggastyánok: Atlaszok. És azt is, hogy kik is az Atlaszok
valójában. A tanító néni egy alkalommal elvezette őket a Városi Könyvtárba,
amit egy Iványi nevű vak tudós alapított, egy Izidor nev ű szépíró pedig
szépen feltöltött. És ott, a gyönyör ű, tükrös olvasóteremben, ahonnan egy
kétszárnyas ajtó nyílt az Atlaszok feletti erkélyre, azt mondták nekik, vehetnek egy-egy könyvet, leülhetnek olvasgatni az asztalokhoz.
Orbáncka egy régi, b őrkötésű lexikont emelt le a polcról és gyorsan
kikereste, szerencsére a legelején volt, és egy szuszra elolvasta, kik is azok
az erkély alá szorult, behemót gipszlények Az Égnek és a Földnek óriás
gyermekei, a Titánok, olvasta, miközben mind er ősebben érezte-hallotta
szuszogásukat (a kovács és a kántor fújtatója szuszogott így), nyögésüket,
jajgatásukat, a Titánok, akiket Zeusz kemény harcban levert és az alvilágba
zárt, arra ítélve őket, hogy az égboltot a vállukon tartsák...
Attól kezdve minden nap elszaladt a két kövér aggastyán alá. Hasuk
olyan volt, mint a frissen dagasztott kenyér. Miért ilyen nagy a hasuk,
kérdezte egyszer a bátyját Orbáncka. Buddhának is nagy (nagyon nagy) a
hasa, mondta a bátyja. Az is mindent a hasából csinál, még gondolkodni is
a hasából gondolkodik... Meg, tette hozzá, amikor észrevette, hogy Orbánckának fogalma sincs, ki is volt az a Buddha, a török basáknak is ilyen nagy
hasuk volt és majdnem elfoglalták az egész világot.. Orbáncka nem értette.
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Eddig a lélekkel bajlódott (már mind elny űtte bátyja filozófiai kis tükrét),
most meg egyszerre valami óriások kezdtek el mutatkozni el őtte, óriások,
akik mindent a hasukból csinálnak. Fogalma sem volt — ezekr ől az óriás
hasakról meg éppen nem volt fogalma, de azért továbbra is szorgalmasan
eljárt hozzájuk.
Most már valóban csak ők, a jóságos aggastyánok maradtak számára.
Azon a napon tehát Orbáncka a Fekete Máriától a Népszínház égig ér ő
oszlopaihoz vonszolta magát. Onnan pedig a Csokonai téren lév ő kedvenc
zsidómeggyéhez. Mohón átölelte a parafás kérg ű (Orbáncka különben sokat
elmélkedett volt a parafáról, édesanyja cip őjének parafa sarkáról) fát, hogy
kissé levegőhöz jusson, kiegyenesedjen. Otthon, Ókanizsán is volt zsidómeggy, például a Fejetlen Szent János körül. Volt, de mégsem annyi, mint itt,
Szabadkán. (Egyesek gelagonya-galagonyafának, megint mások pedig celtisznek nevezték. Orbáncka legszívesebben szabadkai fának keresztelte
volna.)
A Csokonai térről a Dusán cár utcába araszolt, hogy kilesse, a könyvtár
őre, derekán nagy kulcscsomóval, pisztollyal, zseblámpával, mikor hagyja el
fülkéjét, mikor megy hátra az udvarba. És besurrant. Gyorsan felvonszolta
magát a hideg, szürke márványlépcs őn. És mint aki rendszeres látogatója az
olvasóteremnek, éppen csak elid őzve a nyilvántartóban, a már ismer ős
lexikonnal hóna alatt, az erkélyajtó melletti asztalhoz ment. Ismét az Atlaszoknál ütötte fel. Ugyanis még akkor, els ő alkalommal járva a könyvtárban,
elhatározta, legközelebb tüzetesebben utánanéz annak a bizonyos lázadásnak, mármint hogy miért is kellett a Titánoknak fellázadniuk Zeusz ellen.
Ám most nem látta a bet űket. Kint kánikula tombolt, bent kellemes h űs
lengedezett. Orbánckát fogta, rázta az orbánc. (Nemhiába figyelmeztette
Amál néni, hogy lent a szennycsatornában mindfenféle betegséget össze
lehet szedni.) Érezte, ha egy-két pillanaton belül nem szabadul meg a halálos
bűn tonnáitól, belepusztul. Még egy-két perce volt hátra mindössze. A
szomszéd asztalnál ülő, pápaszemes bácsi zsebórája mind hangosabban
ketyegett.
Kellő pillanatban, amikor a két könyvtárosn ő kávézni ment, Orbáncka
felállt. Kis híján nekiment a nagy tükörnek. Még sosem látta magát ilyen
csapzottnak. Arra gondolt, lehet, többé már nem is fog találkozni magával.
Pedig milyen szép lenne egyszer majd, mint azok az olajfestékkel felkent
férfiúk, aranyos rámából mélázni a végtelenbe... Ügyesen rést nyitott a
csipkefüggöny mögött, a súlyos ajtón. És kiosont. Szerencsére senki sem
vette észre. De az is lehet, többen látták, nézték az erkélyre támolygó, maga
után verejtéknyomokat hagyó, sovány gyereket, csakhogy ez ott, az olvasóterem zárt, kis közösségében (bátyja szerint már évtizedek óta ugyanazok az
emberek gubbasztottak, őszültek azoknál az asztaloknál, ugyanazok az
emberek, ugyanazok a könyvek, ugyanazok a régi újságok felett) termé243

szetes dolog volt: felváltva kiállni az Atlaszok hátára, hogy kieszell őztessék
fejükből a poros könyvekb ől beszippantott felesleges bet űket. Bátyja viszont egyszer valami olyasmit is mondott, hogy arra az erkélyre szigorúan
tilos kilépni. Páncélszekrényben őrzik a kulcsát. Oda csak a politikusoknak
van kijárása. Csak ők állhatnak ki. Rezsimváltozások alkalmával. Legtöbbször még elnyűtt, vagy már vadonatúj (a férc még itt-ott látszott) katonaruhában. A bátyja szerint azért is volt szükség Atlaszokat kényszeríteni —
begyűrni (bátyja mindig csak így mondta, mintha valóban nyers kovászból
lettek volna: begyűrni) a kis erkély alá, mert a politika kurva nehéz dolog.
Orbánckát felettébb érdekelte volna, hogy a politika is tonnás valami-e, mint
a halálos bűn, sejtette, hogy igen, ha már a Vitéz Anti felakasztotta magát
(ha nem akasztotta volna fel magát, mondták, felakasztotta volna az új
hatalom), illetve ha nem is tonnás, de mázsás minden bizonnyal, ám most
nem volt sem ideje, sem ereje újabb tonnás, illetve mázsás ügyekbe bonyolódni...
Künn a kis erkélyen Orbánckát orrba vágta a kánikula, megszédült. És
hogy megkapaszkodjon, pontosan úgy helyezte két tenyerét az erkély repedett korlátjára, amelyen hangyák nyüzsögtek, akárha kis csillékben ég ő
parazsat, bíbort szállítanának, bodobácsok tolattak, mint a szónoklás mesterségében még járatlan, ám bizonyos mozdulatokat, pózokat már elsajátított, rongyos katonákból vezet ő politikusokká előléptetett, komikus figurák.
A súly, a halálos b űn súlya, akkorra vált elviselhetetlenné. Akkor, abban a
pillanatban lett Orbáncka lelkén tarthatatlanná. Volt ideje kitanulmányozni,
a bűn tonnái inkább a bal felét nyomasztották, jóllehet ott a szíve dobogottdobolt, és nem a lelke húzódott meg. A filozófiai kis tükörrel semmire sem
ment, még csak azt sem sikerült tisztáznia, hogy a szívnek van-e valami köze
a lélekhez, mármint hogy a szívre is nehezedhet-e b űn, vagy csak a lélekre...
Kis zsebtükre pedig az üde, zöld focipályával, még minden bizonnyal annak
a verébszürke koldusnak a rúgásától, összetört, mélyen felsértette combját.
Mezítelen talpával érezte a két agg Atlasz hatásának forró nyirkát. Érezte az
erős inakat, ereket. Egy helyen mély seb tátongott, látszott, többször próbálták bitumennel teleönteni. A vékony es őcsatorna kiszáradt üt őérnek tetszett
Orbáncka szemében. De azonnal megérezte, az öregek is felismerték őt. Azt
a vézna kisgyereket, aki helyettük is zabálta a vattacukrot, törögette a
napraforgót, tökmagot, helyettük is fagylaltozott, rágta a f őtt kukoricacsöveket. A verejték, a könny elöntötte Orbáncka szemét, a szép színes városháza víz alá süllyedni látszott. Orbáncka keresztet vetett, gyorsan imádkozni kezdett. (Bátyja azt mondta, egyszer magát a püspököt is látta kint az
erkélyen, a gyűrt aggastyánok hátán.) De ugyanolyan gyorsan abba is
hagyta az imádkozást. Eszébe jutott, hogy az már nem segít. Hogy arrafelé
számára már nincsen út. Még csak egérút sem.
Immáron csak ezt a két agg pogány segíthet rajta.
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És akkor, mintha meg akarná vakarni a bal hóna alját, ugyanakkor bal
térdével pedig le akarna térdepelni (különben sem baj, ha kissé lehúzódik,
mert egy-két szájtáti már tekintgetni kezdett az erkély felé), egy ügyes
mozdulattal, ahogyan azt a - magtár zsákolóitól és a raktár ládákat cipel ő
munkásaitól elleste, átbillentette a többtonnás súlyt, a halálos b űn többtonnás ólomtömbjét (szöggel teli ládáját) a lelkér ől, az agg Atlaszok dagadó
vállára, hátára. Éppen csak megrezzentek, valahogy úgy, mint amikor b őrükön rántva böglyöt zavarnak a lovak.
A csöpp erkély nem zuhant alá, nem zúzódott porrá, Orbánckát is maga
alá temetve.
Orbáncka, akár a sárba ragadt vessz ő, hirtelen felcsapódott, kiegyenesedett.
Bátyja irodalmi kis tükrében (abban jobban eltájékozódott, mint a filozófiai kis tükörben) Orbáncka sokáig silabizálta Csokonai Vitéz Mihály (meg
volt győződve, közeli rokonuk, tehát egyszer majd ő is felveheti a Vitéz
nevet) egyik hosszú versét. A bolháról szólt. Ez tetszett neki. Addig nem
tudta, hogy a bolháról is lehet költeményt írni. A tanító néni azt mondta,
csak felemelő érzésekről és tárgyakról lehet verset írni. Amilyen a haza, a
nemzet és a lobogó, valamint a természet. A bolháról nem. És ez,.mármint
hogy éppen egy Vitéz ír a bolháról, méghozzá egy lányka, egy tetvészked ő
lányka (aki akár maga a Fekete Fáta is lehetne) kezéb ől kicsuszamló bolháról,
Orbáncka fejébe szöget ütött. Na már most abban a versben olvasta Orbáncka, hogy a világ, a föld nem nagyobb egy zöld citromnál. Ez nagyon
meggyőzőnek tűnt számára, hiszen a ferencesek templomának Kis Jézuskája
is zöld gyümölcsszerű valamit tart a kacsójában... Akkor, gondolta még ott
az erkélyen, a két jóságos aggastyán is csak valami zöld gyümölcsöt, talán
éppen azt a zöld citromot tartja a hátán. Tehát nem eshet nehezükre nekik
átvállalni az ő halálos bűnének tonnáit. És különben is ők, a lázadó Titánok,
az agg, pogány Atlaszok ketten vannak, ő, Orbáncka pedig egyes-egyedül.
A Vitéz költeménye így szólt, néhány sorát Orbáncka fejb ől megtanulta:
„Látod-e, melly kicsiny itt a föld, félrésze vizekkel
Béfoglalva setét zöldes, félrésze világos,
S mint félérés ű citrom hintálva tulajdon
Terhe nyomásától, lóg a nagy semminek ágán.
Mennyi piciny férgek mászkálnak rajta, balénák,
Hány bogarak járják túlnan?..."
A halálos bűn tonnáitól immár megszabadítva lelkét (egy pillanatra úgy
érezte, ő az a vessző, a nagy semminek az az ága), ott künn az erkélyen, az
Atlaszok dagadozó hátán, Orbáncka mégis elájulhatott, mert amikor ismét
tudni kezdett magáról, már benn legyezgették, itatták a kedves könyvtárosok az egyik raktárhelyiségben. Alig várta, hogy ismét az olvasóterem
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hatalmas, aranyos rámájú tükreiben láthassa magát. Eltökélte, többé nem
bajlódik kis tükrökkel, zsebtükrökkel...
Mit is tehetnénk, ragaszthatnánk még kulimászunkkal történetünkhöz?
Talán azt, hogy amikor bátyja egy alkalommal Amál néni hokedlijét
szegezte dühösen, Orbáncka, akárha véletlen (maga sem tudta, véletlen-e),
oda találta tenni-dugni a kalapács alá mutatóujját. Orbánckát azonnal kórházba szállították, mutatóujját gipszbe göngyölték. Amikor a Schwarz kéményseprő lánya, a Fekete Fáta megpillantotta a fehér gipszpólyát Orbáncka
mutatóujján, nyúlósan elmosolyodott. Csalta, máris húzta le Orbánckát a
csatornába. A szennycsatornába. Az alvilágba. A pokolba.
Orbánckát elkapta a pánik, fogalma sem volt ugyanis, szabad-e ismét
bűnbe esnie. Fogalma sem volt, hogy az els ő halálos bűn utáni nagy bűnök
ismét halálosak-e, szintén tonnányi súllyal fognak-e lelkére nehezedni. És
ha netalán igen, az agg pogány Atlaszok hajlandóak lesznek-e ismét átvállalni. Csak úgy, mintha mi sem történt volna, akár egy semmis csomagot,
átvenni.
Fogalma sem volt, hogy a könyvtár kis erkélye hány halálos b űn súlyát
bírja megtartani.
Mindenesetre úgy gondolta, nemsokára majd az egész karját, mindkét
lábát, a derekát, a hátát is gipszbe pólyázzák, gipszbe öntik. Gipszbe öntik
őt is, mint az Atlaszokat. És akkor majd őbelé is olyan vasszerkezetet helyeznek, belülről majd őt is olyan vasszerkezet tartja, mint amilyent, belesve az
egyik tátongó repedésen, az Atlasz testében látott Akkor majd az ő lelke is
olyan vasrudakból, vaspálcákból lesz összehegesztve, drótozva.
És akkor, ha majd Orbáncka lelke is vaspálcákból, vasrudakból lesz
összehegesztve, összedrótozva, máris indulhatnak a Schwarz kéménysepr ő
lányával azokra a korallzátonyokra — nem csak a fehérekre, a rózsaszín űekre
is, indulhatnak Fekete Fátával, akinek akkorára már szintén meg fog bundásodni a hasa alja, mint a n ővéreinek, indulhatnak, hiszen nincs kizárva,
ezeregy titkos mellékcsatornával az Indiai-óceán is össze van kötve Szabadka ország titokzatos szennycsatornájával: a Folyóval!
TOLNAI OTTÓ
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BARANOVSZKY EDIT

SZÜLETÉSNAPOMRA
Megértem ennyi évet,
hogy mennyit, ne kérdezd!
Nem titok, csak sok(k),
mert nem éltem,
hányódtam sűrű,
zavaros létben.
Volt hazám, nevem,
személyi számom...
Mit csináltam?
Nem kérte senki számon.
Csak én tartozom számadással magamnak,
életet, irányt, sorsot
mások szabnak.
Engeded?
Nem mai gondok,
születésnapi hordalékok.

HA GYERMEKÜNK LEHETNE
F. D.-nek — Desirének

Szép szerelmünk záloga
Lehetne egy gyermek
Mért nem lehet?
Mért nem lehet?
Ha lenne egy gyermekünk
Boldogságunk adta
Öröm napja
Öröm napja
Áldott lenne gyümölcsünk
Ígéretünk álma
En forrása
Te forrása
Más mint te és más mint én
Kettőnk hites mása
Valónk váza
Valónk váza
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Játszom a gondolattal
Késő est virága
Múltunk násza
Múltunk násza

RÓZSA
A rózsákról mennyit zengenek,
öt szirom takarónak, hogy
Krisztus sebei behegedjenek.
Szerelem, szépség, mennyek
országa, paradicsomi világ,
mind, mind e szép virág.
Madonnák jelképe, Mária
fájdalmának enyhítése,
Énekek éneke, szűzi tisztaság
a rózsa képe.
Színlelt világ, vérpiros rózsa
szirmai hullanak a koporsókra.
Rózsa, rózsa, háború rózsája,
az élőknek, az életnek légy fája.
VASS IZABELLA

CÉDRUSOK ÉJE
Cédrusok lehelete ringatózik a holt sötétben.
Denevér rikácsol.
Gyermeksikoly alszik mögötte.
A lámpa kiáltott!?
(vagy én kiáltok, míg megülepszik
mellettem az éj lehelete...)
Holt cédrusok lehelete ringatózik sötéten
Varjú károg.
Mögötte meglopott gyerekek sikolya alszik.
Valaki kiáltott!?
(vagy a denevér rikácsol, míg megülepszik
lehelete mellett az éj...)
Az éj leheletétől holtan ringatózik a cédrus.
Bagoly huhog.
Gyerekek sikolya alszik mellette fehéren.
Fényért kiáltok!?
(vagy nem is én kiáltok, hanem gyermekek
rémült sikolya tör fel mellemb ől...)
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OLÁH ISTVÁN

NEGYVENNYOLC LÉPÉSRE A HALÁLTÓL
Üldöztek acélkék embervadászok.
Ítéltek elborult, vérz ő, vad szemek.
Száz pióca hízott véremen.
Kivénhedt füzek daloltatták a szelet,
rejtették bilincsbe vert szégyenem.
Álmomban nevettek békeporontyok,
s a Halál táncot írt körém.
A „túloldalról" a padlón tértem meg,
amint fölém hajolt egy ősz öreg.
Mint templom kövén szétszórt mozaik.
Viharban a kitárt ajtó, fecskeszáj.
„Így túl egyszerű, fiam. Ez volt az els ő.
Még negyvennyolc lépés a halál."
Kinn anyám vezetett.
Néhány éve, hogy temettük szegényt.
Még maradt volna, miattunk. Talán.
Bár örült, hogy apám után mehet.
Intette az a sírhely már rég:
ketten tartják majd ott azt a mázsás követ.
Hörgött a kötél a súlya alatt,
pedig a kórházban teljesen elfogyott.
Mint a reggeli harmat. Katicabogár, elszállt.
Valahol a Sarkcsillag alatt lobban egy gyertya,
s pattan a zokogás, ahogy megfagyott.
Zuhantam, de anyám csak vezetett.
Kisfiam hangján pörölt a táj:
„Ne hagyj itt, apám! Még nem lehet.
Még negyvennyolc lépés a halál."
Köröttem patakban folyt a hiába kiontott vér.
Pestis kutyája nyalt él őt s holtakat.
Összeborulva sírtak a szüretre induló asszonyok.
Ölelkezett a délibáb a sárral. Nyargalt a Négy Lovas.
Fagyott vértükrön, mint a farkasfog.
Szarvasagancs hegyén a villanás.
Számláltam diadallépteit, ahogy a fejekre lecsapott.
Egy, kettő... Háromra ébredtem.
Azóta itt oson. Mögöttem kísért.
Tarkómon érzem az elmúlás leheletét:
„Még nincs itt az id őd.
Még nincs itt. De aki keres, talál.
Még negyvennyolc lépés a halál."

249

MOLNÁR CS. ATTILA

VARÁZSLATOS ÉLETEMR ŐL(2.)
Úgy emlékszem, hogy 1943 júliusában érkeztem Zenta városába a Rajsliékhoz. Már az első napokban úgy éreztem, hogy nagyon jól bánnak velem, és
a. nagy rokonlátogatások alkalmával is úgy tűnt, hogy majd a jöv őben még
sokkal jobban megbecsülnek.
A házigazda igazság szerint a második unokabátyámnak számított és
én szeretetre vágyó, kivert kutya módjára a világban teng ődő zsenge lélek
valahogy nagyon vonzódtam hozzá. Az új környezetbe aránylag hamar
beleszoktam, anyagiak terén pedig a Rajsli bácsikám vagy huszonegy lánc
földdel, mellé megfelel ő jószágállománnyal, gazdasági épületekkel, egyébbel rendelkezett, emellett négy hold sz őlőt és gyümölcsöst is magáénak
mondhatott. Különösen ez utóbbi ragadott meg engem látogatásakor, no
meg azt se tagadhatom, hogy a három szemrevaló kislány se hagyott hidegen, különösen a legkisebb dobogtatta meg a szívemet módfölött. Igen
aranyos, kedves, játékos és értelmes kisleány volt; harmadikos polgárista.
A város másik felében lakott, de a mi utcánkban volt az iskolája, így
Mancika naponta be-benézett a nagynénjéhez és s űrűn-sűrűn megkérdezte:
— Hát Péter?
— Éppen a szőlőbe ment, vagy a rétben kötik meg hordják a herét.
Az az igazság, hogy volt mit tenni éjjel-nappal, s csak ritkán találkozhattunk a kis pacsirtával. Mert oly idegennek t űnt számomra a szép határ és
a környezettel való ismerkedés, akár valami viharvert méhecskének, melyet
a kegyetlen szél elsodor a hatodik határba, amikor mindent ől messze kerülve
bolyong egymagában az ismeretlen idegenségben...
No de az én hányott-vetett sorsomat nem fogtam föl soha oly nagyon
nagy tragédiának, pedig ahogy múltak az id ők, hamar rájöttem, hogy itt, az
új helyen sem mind arany, ami fénylik, hogy itt is csak a kemény munkám
számít. Mégpedig az éjjel-nappal elvégzett kemény munka, s az is eszembe
jutott, hogy sem korábbi helyemen, sem pedig itt nem minden fenékig tejfel.
Igaz, tejfel akadt minden hajnalban, s mivel már kora reggel nagyon
éhes voltam, megengedték, hogy egy darabka kenyeret belemártogathassak
a tejfeles üvegbe. Ez nekem isteni eledelnek számított! Azután következett
az igazi reggeli, ami igencsak szalonnából meg f őtt vagy sült hajába krumpliból állott.
Így ment ez egész esztend őn át, de nem is ez volt a legnagyobb baj,
hanem az érem másik oldalán: az örökbe fogadó, mézes-mázos unokabácsi
a szemem láttára az asztalnál majd mindég mást evett. Reggelire kolbászt
vagy sült halat, füstölt sonkát, máskor különböz ő konzervokat fogyasztott.
Mindmegannyi íny- és orrcsiklandozó falatot, különféle ínyencségeket, melyek láttán nekem csak a kisszívem facsarodott el módfelett.
Ahogy marcangolták a finomabbnál finomabb falatokat, arra gondoltam, hogy no, a rokonok is jól bemutatkoztak pár hónap alatt! Voltak ott
kosztos munkások is, és itt kell megemlítenem ángyom ismétl ődő biztatását:
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— Csak tik dolgozzatok sokat és szorgalmasan, ne féljetek, finom csirkepaprikás lesz ebédre! Mind a tíz ujjatokat megnyaljátok majd utána!
Igen ám, de az a beígért csirkepaprikás tele volt olyan, de olyan rágnivaló húsokkal, hogy az embernek menten elment az étvágya. A fazékhalálra
ítélt szárnyas csak örülhetett, hogy nem kínlódik tovább; akadt közöttük
heptikás, taknyos, visszaálló tollú, fejit félrehordó, féllábát vonszoló, rikácsoló, földön fetrengő, kopasz fej ű, dülledt szemű, fostos fenekű, csont-bőr
sovány teremtmény. A kacsák közül a tömésben kiszenvedett, megmeredt
jószágok voltak többnyire.
— Halljátok, nincs ennek a baromfinak semmi, de semmi baja az égvilágon! Tessék, csak fogyasszátok jó étvággyal!
Máskor a hentesáru is b űzt fogott, mire étel lett bel őle, de az ángyi
egyre csak pöntyögött:
— Ne félj, nem halsz meg, semmi bajod se lesz t őle, ajjaj, csak ne finynyáskodj, nem annyira úri a te bendőd...
Talán nemis arra gondoltam hirtelen, hogy valami bajom eshet a gyanús
kinézetű koszttól, a Pilátustól visszatért házi szárnyasoktól, hanem mert én
eladdig a tanyavilágban hasonlókat nem forgattam a szájamban. Azok a
„madarak" mind-mind egyt ől egyig szépek és egészségesek voltak. No
éppen ezért állt vissza azén tollam is, ha enni kellett, de hátha sokat dolgozik
az ember és megéhezik, mindent megeszik...
A tájékozódás nálam mindig nagyon jól ment; a Tisza öleli át Zenta
város keleti oldalát, de jól ismertem a földterületeket is név szerint: a hídnál
északi irányban fekszik a Kisbudzsák, majd a Kis- és Nagypána, a Koplaló,
a Becke, továbbá a Kis- és Nagyrét, Keresztes, a Bikaistalló területe, ezt követi
a Csésztó, ett ő l nyugatra a Paskom és Bogaras.
Déli irányba indulva megtalálható a Kislapos, a Kerekszék, a Nagylapos,
majd a Stepan č ev-féle tanya, délkeletre esik a Sárgapart, a Kisbátka, túl a
Tiszán terül el a Nagybátka, utána következik a komp, majd Mákos. Itt
található a törökverő Savoyai Jenő szigete, ahol is vagy negyvenezer török
hagyta ott a fogát a régi id ő kben. Porontynak keresztelték el, és ezzel be is
fejeződött az én tájolásom.
No, a hasam meg idő közben ki-kitömtem a jóféle réti meg pánai
dinnyékkel, mézédes szőlővel.
VI.
Hát gyors szárnyakon repült az id ő, múlt az esztend ő; 1943 késő őszén
a helyő rség három hónapos szanitéctanfolyamot szervezett, és a leventék
közül harmincunkat kiválasztottak.
— Ha ezt a tanfolyamot elvégzitek, akkor szép vöröskeresztes diplomát
kaptok! A fronton is könnyebb lesz majd a hátvonalban, no meg hát idehaza
is könnyebb lesz a sorotok, ha majd bombáznak... — biztattak bennünket.
Hál'istennek Zentán erre nem került sor.
Végül huszonhárman le is tettük a vizsgát a Fehér Hajó épületében a
város színe el ő tt. Mindent fel köllött sorolni és bemutatni, amit csak tanul251

tunk az elsősegélynyújtásból: mi a teend ő a vízbe fulladás vagy fuldoklás,
villanyáramütés, kutyaharapás, kígyómarás esetén.
Bemutattuk a háromféle vérzés, zúzódás elkötözését, valamint a bajba
jutott emberek egyéb mentési módszereit. Mi tagadás, nagyon örültem a
diplomának, úgy éreztem szívem mélyén, hogy most már én is számítok
valakinek a többiek szemében.
Hamarosan elérkezett a nagyszüret ideje is, el őkészültünk rá; következett a hordók kimosása, kénezése, majd a nagy munkákra összejöttek a
lányok-asszonyok. Magam pedig vagy két hétig hurcoltam a sok édes mustot a kocsira, amelyen négy hordó nyelte az édes ned űt, a kocsit pedig két
gyönyörű ló húzta.
A munkálatok befejeztével nagy szüreti bálat rendeztem. A Nagy Ireneusz, avagy a Remete rezesbandája fújta a szebbnél szebb táncdalokat,
nótákat, fülbemászó melódiákat.
Szép volt nagyon, csak még most is tartana...
Következett ezután a rámpások és borok rendezgetése. Több mint
tízezer litert kevertünk össze, mert mi már akkor koncentráltat csináltunk.
Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy a mi italainknak igen nagy híre-neve
volt az egész környéken, s őt fél Bácska és Bánát lakodalmait mi láttuk el
kitűnő minőségű, magát itató borral.
Az 1944-es esztend ő őszén sok es ő lehullott, nagy sarak, rossz utak
keletkeztek — és megkörnyékezett bennünklet a háború vihara.
Valaki elárulta nekik, hogy nálunk sok a krumpli, el is jöttek hozzánk
mondván, hogy nekik több mázsa krumplira van szükségük, de pénzük
nincsen. Ám van egy pónilovuk, meg egy új, nagy gumis ponyvájuk. Létre
is jött a cserebere, én meg befogtam a kis pónilovat a már meglév ő kettő mellé
éppen a rossz, szinte járhatatlan utak miatt.
Egy napon a Koplalóba kellett menni a leszedett kukoricáért, meg is
rakodtam egyedül és hazafelé fordítottam a kocsim rúdját. Az út a Tisza
szélén haladt, s egyszeriben h őjt szóltam a lovakban, mivel a teher igen-igen
nehéz volt, s a két ló megállt, de a harmadik nem állt meg, mivel nem értette
a parancsszót magyarul. Az ő nyelvét meg én nem tudtam, s így a kocsit
lerántotta a partoldalba; aló meg a két kerék egy méterre volt a vízt ől, a másik
két kerék meg fent maradt a mély csapásban. Csak haj szálon múlott, hogy a
Tisza elnyeljen bennünket.
Azonnal leugrottam a kocsiról és uzsgyi, futtottam lélekszakadva a
gátőrházig, ahol mintegy kétszáz levente ebédölt Erdélyb ől, akik a harcvonalat, vagyis a lövészárkokat ásták végig a folyó mentén.
Elmondtam, hogy mi a haj, jöttek is tizenvalahányan, kérdezgetik, mit
gondolok, nem estek-e bele a lovak a vízbe azóta.
Minden meglehet! — kiáltottam, és futottunk vagy két kilométert,
amikor megpillantottuk a lovakat a parton. Odaérvén rám parancsolnak:
Azonnal ülj föl a kocsira, fogjad a gyepl őt!
Ők ezalatt körülfogták a kocsit, fölemelték a leveg őbe és rátették az útra.
A nagy izgalom után elindultam hazafelé, miközben a bánáti erd őkből
jócskán lövöldöztek, csak úgy fütyültek a golyók körülöttünk Mi tagadás,
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nem volt éppen mindegy, de végtére is sikerült onnan kimenekülni baj
nélkül, s a székelyek sem ástak tovább, elvonultak valamerre.
Az orosz csapatok egy-két nap múltán átkeltek a Tiszán, mintegy negyven kocsit összeszedtek, ezeken vitték a partizánokat Szabadkára, a Nyugati
kaszárnyába.
No, odahaza, amikor lepakoltam, megjelent az udvarban egy fiatal,
szinte gyerekkatona, mondja nekem, hogy az egyik lovamat elcserélné egy
ruggancsért. Igen' ám, de a ló nem az enyém, hanem egy utcabélié. Nos, én
egyre próbáltam véle megértetni, hogy nem adhatom, nem cserélhetünk,
mivel a lovat haza kell vinnem a gazdájához.
A kiskatona azonban hajthatatlan maradt, avval fenyeget őzött, hogy ő
mindjárt elmén a parancsnokhoz! Amint eltávozott, a többi kocsis arra
biztatott, hogy hajtsak csak az élre bátran, és mit ád Isten, az őr kiengedett,
hajtottam elöl, a többiek meg utánam.
Ama megemlített kiskatona meg nemcsak másfelé, amarraf elé lövöldözött, hanem utánunk is igen-igen élénken sivítgatta golyóit, de mindhiába!
A negyven kocsi meg ment, oszt ment, amellik utcánkba tévedett, tán
annyi szaladt elfelé. Mert a mellékutcákból kijutván csak-csak eszembe
jutott az a bizonyos rámás városból meg a zentai utcai irány.
A városban már ekkor igen sötét volt, ami nagyon nagy kárnak bizonyult, mivel hát Orompartot csak-csak elértük, s ottan hegyeztük egyre a
füleinket.
Ugyan mire?
Arra talán, hogy mi arról a bizonyos láncról tüstént letértünk a köves
útról, emellett a sároskás-csúszócskás útra kerültünk és szép csendben leereszkedtünk lefelé, a mellékutcák felé. Ezekb ől meg majd kijutva a rámás
városból irány a zentai utca!
Ekkor már eléggé sötétedett, ami eléggé ellenünkre volt, mert hát
elértük az Orompartot, és a továbbiakban ott hegyeztük a füleinket, hogy
ugyan mi az a láz, hogy amiért mi most is létezünk.
Tüstént létezhetünk?
Ugyan micsoda az?
Mert hát jól élt emlékezetemben, hogy a köves útról éppen mellé, a sáros
útra, lent a szépséges csendbe mindannyian leereszkedtünk annak idején.
Aztán az a bizonyos szörnyetegnek nevezhet ő trénkocsisor elindulása
után úgy találtam, hogy azt köll meg illik mondanom:
— Gyihéhó!, de újfent inkább mondjad azt, hogy gyijé-svojstvuju maty,
meg hogy prű, és az én tovarom bizony megállt!
—Jaj-jaj — mondom —, inkább gyerünk be, addig, míg el nem csépelnének
ezek.
No, aztán egészen kés ő éjszaka érkeztünk Zentára.
Az állomás felé haladván két fegyveres „Sztajint" kiáltott reám, azaz állj
meg! Mármint magyarra lefordítva ezt jelenti.
— Megálljatok, ugyan hunnan gyüttök, hogy mertek északnak menni?
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— Éppen csak ki akartunk menni, ezen a kocsin vittük kifelé a partizánokat! Hallod-e, hé?
Másnap hazaérünk.
— Akkor meg tű njetek, akár a gyorsvonat! Éjszaka tilos a város területén
mászkálni.
Hát el is hordtuk magunkat azon nyomban, be a mellékutcákba. Hazaérvén el is meséltem, hogy milyen viszontagságos körülmények között
bírtam hazahozni a szép lovat.
A púpos Gyurka bácsi szép ajándékot ígért, no vasárnap be is állított
egy liter borral.
— Ez csakugyan szép kis ajándék — jegyezte meg az unokabátyám
gazda létére ugyancsak kiszúrta a szemedet. Bezzeg ha szegény lett volna,
biztosan a markodba nyom pár garast.
Nekünk tizenkétezer liter bor bugyogott a hordókban. Mondogatták is
az utcbéliek: „No Péter, ezért igazán kár volt az életedet kockáztatni a golyók
fütyülése közepette!"
Én meg annak örültem módfelett, hogy majd a ló gazdája még jobban
fog örülni, hogy megkerült a pacija, pedig még azt a nótát is eldaloltam neki,
hogy „Nincsen pénzem, se dohányom, vedd meg, pajtás, a dolmányom..."
Jól emlékszem rá, hogy még annak idején, tizenhat éves koromban
nekiduráltam magam, hogy majd én a rokonságban leszurkálom a hízókat,
mivel nem merte, vagy nem tudta senki más, így bel őlem vált böllér.
A böllérnek jobb falatok jutnak, meg aztán amúgy is fontos személynek
számít, egyszóval nagyon örültek, hogy ezt is meg tudom csinálni. Ínycsiklandozó kolbászt csináltam becsei módra, meg azok a szép kerek sonkák...
Később már másoknak is vágtam és gyúrtam-dagasztottam a jó svartlit,
májast, ízletes, hatalmas darab tepert őket sütöttem ki, azután meg el őkerült
a harmónika hangulatcsinálónak
—,

VII.
A fordulat utáni napokban a kis Marikáék vágtak egy hízót, a bácsikám
megvette felét, de az volt a legnagyobb gondunk, hogyan is vigyük haza. A
lovat nem lehetett utcára vinni, de el kellett vinni a jószágot.
— No majd én elhozom — jelentettem ki magabiztosan, és fogtam a
tragacsot meg egy csalánzsákot, majd a zsák tartalmával hazafelé vettem az
irányt. Már a volt csend őrlaktanyánál toltam, amikor szembejött vélem egy
orosz lovas katona. Megállított, nagy kérdez ősködésekbe fogott, hogy merre is kell Budapestre menni, meg hogy milyen messze van. Öt kilométer:
Felsőhegy felé mutogattam, ő erre megsarkantyúzta a lovát és nagyon
örvendezett, hogy ő lesz a legeslegels ő , aki Pestre bemegy! Az is megeshet,
hogy jutalomból hazaengedik. Elvágtatott, én meg a rakománnyal szerencsésen hazaérkeztem.
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Még kora .ősszel Zentára érkezett néhány tánctanár a Felvidékr ől és
tánciskolát nyitottak. No én is beiratkoztam kés őbbi nagy bánatomra, mert
az első táncórán szempillantás alatt szétkapkodták a szemrevalóbb leányokat, én meg hoppon maradtam, mivel nem ismertem egyet se közülük.
Hát egyszer csak, uram isten, a sor másik végér ől elém vezetnek egy
vagy kilencvenkilós banyát, mondván nekem, hogy hát éppen annyi a lány,
mint a fiú. Én meg borzasztóan ácsánkodtam, hogy sohasem szerettem a
kövéreket. A többi cimborából erre kitört a röhej, én meg majd elsüllyedtem
szégyenemben. Hát amikor meg átkaroltam, minden ujjam elt űnt a hájában.
A nagy begyei meg egyre-másra lökdöstek fent, ő meg azt kérdezi:
Jó így?
A plafont bámultam, erre ő is felnézett, hogy vajon mit bámulok odafent.
— Azt fürkészem, azt az évszámot, amely megmondja, hogy hányban
építették ezt a helyiséget, azaz az Eugént. Ekkor hirtelen olyat ugrott a
naglábam ujjára, hogy egyb ől csillagokkal lett teli a mennyezet, mire ő:
Jaj, bocsánat, nagyon fáj? Higgye el, nem akartam!
Hát bizony másnap nem bírtam cip őt húzni, úgy megdagadt a lábam
ujja. Mondtam is magamban mindjárt: én ugyan nem táncolok többet vele.
Úgy is lett, mert jöttek az oroszok, a tanárok meg a 35 peng ővel együtt
elszaladtak...
Azután jött egy olyan id őszak, amikor rengeteg herét hazahordtunk a
Mákosból meg a rétből; mindkét helyen nyolc-nyolc föld volt. Éjszaka
magammal vittem a harmonikát, hogy el ne aludjunk a kocsin.
Hát egyszer jött valami gondolatom és elhatároztam, hogy önként
bevonulok katonának. Bementem a katonai ügyosztályra, nagyon megörültek, hogy a frontra akarok menni, hát majd ők szólnak nekem pár nap múlva.
Úgy is történt, de a Marika éppen az el őző nap eljött, hogy elbúcsúzzunk,
hát én el is búcsúztam t őle három puszival. Így már nagyobb volt a remény
ahhoz, hogy nem mehet a tanárképz őbe Szegedre az események alakulása
miatt.
El is mondtam a nővéremnek, hogy ha megmaradok a fronton, akkor ő
lesz a te kis ángyikád, ha egyáltalán megvár és hajó kislány lesz, de akkorra
már megnő, mire hazakeveredek. A húgom meg rögtön elmondta mindezt a
Marikának.
Meg is kaptam a behívót, hogy másnap tíz órára az Eugén el őtt találkozunk. Akkora már ideértek a horgosi, martonosi, kanizsai regruták. Fölsorakoztattak bennünket, és indulás gyalog, lábbuszon!
Többünknek nem nagyon tetszett, mivel zömmel faklumpában voltunk„ így jómagam is abban caplattam.
Láttátok, már november van, a tél gyün rátok nemsokára, és ebben
nem fagy meg a lábad — mondta a bácsikám, én meg ráhallgattam, és össze255

csomagolva a hazait, nagy búcsúzkodás, sírás-rívás küzepette indultunk a
frontra.
— No, ezek se jönnek többé haza, mind egy szálig odavesznek — mondogatták az otthoniak.
Hát elindult a menet, mintegy hatszázan lehettünk; hosszú sorokban
vonultunk Ada irányába. Kiérvén a város szélére, látjuk ám, hogy nagy
tömeg verődött össze elbúcsúzni az ismer ősöktől. Mondták, hogy köztük
volt a Marika is, de az én századom akkorra már elhaladt, nem bírtam
meglátni; ezt ő is megírta nekem a háború után.
Estére Becsére érkeztünk, útközben újabb adai, moholi és becsei századokkal szaporodtunk. A havas éjszakában az állomásnál összeállították a
kisvonatot és a Topolyai úton kifurikáztunk a Gombos-majorba, ahol a nagy
istállókban nyugovóra térhettünk, de nemigen tudtunk elaludni, mert a
hazai batyuban ott lapultak a literes pálinkásüvegek.
Itt kell megemlítenem, hogy én nagy szerencsével vittem magammal a
harmonikámat is. Több zenész nem lévén, igen-igen kapós lettem; a harmonikást keresték éjjel-nappal.
A majorságban átvett bennünket egy b őrköpenyes parancsnok és kiadta az utasítást, hogy a tanyák környékén le köll szedni jó pár száz holdnyi
kukoricát, lisztté köll őröltetni és a frontra küldeni.
Estére kelve azonban többen is sírva fakadtak, hogy ott fagynak meg a
negyvencentis hóban. Másnap az udvart szegélyez ő kukoricást vágták ki,
mert a sok marhának szüksége volt a takarmányra. Jól megélezték a szárvágókat, hogy jobban tűrjék a fagyos szárat.
Neki is fogtunk, mintegy ezren beálltunk a táblába, id őközben megfogtunk vagy harminchárom nyulat is. Ami engem illet, csak a harmonikát
húztam nappal kint az ég alatt, éjszakánként meg bent a barakkokban.
A kastély nagyon szép volt, jó néhány este odahívatott a parancsnok,
hogy húznám el azt a nótát, hogy „Ide Tito preko Romanije..." Hát amikor
fölmegyünk a fullajtárjával, látom ám, hogy az egyik szoba csupa-csupa zöld
bársony, a másik bordó, lila meg kék szín ű béleléssel van ellátva. Benyitunk
egy kicsi szobába, hát ott látom a parancsnokot egy gyönyör ű szép lány
társaságában.
A lány keservesen sírdogált, a parancsnok meg félkeréken leledzett.
— Egyél csak, fiam, bátran! Van itt minden, sült kacsa, sült pulyka meg
mindenféle ital — mutatott az asztalra a „hallj ake".
Jóllakván a sokféle finomságból, ismét hozzám fordult:
— No, hallod-e, most azt húzd, ami a te szívednek a legkedvesebb!
Hallgattam a biztató, jó szóra, és rázendítettem „A kanyargó Tisza
mentén"-re, s ez az érzelmes-bús muzsika igen-igen megnyerte tetszését.
(Folytatjuk)
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„Hát, nem is tudom... Van ebben valami. Lehet, hogy
mégiscsak bevonulok" - mondta Lazar annak a gyerekes,
cowboyos-indiános szemléletmódnak a hatása alatt, ahogyan az összem űködő szerb-horvát vágóhidat látta.
... Októberben, amikor a s űreje volt, Lazaron feleannyit sem csodálkoztam,
mint szüleiken, Andela és az ő közös szülein. Nem tudtam felfogni, hogy
Vida néni és Mihajlo bácsi, akiket, jellemük valamennyi következetlensége
ellenére, értelmes embereknek tartóttam, hogyan fogadhatták el a behívót,
amitől akkor úgy félt mindenki ebben az országban, hogy még bomlottan
sem nyúltak volna hozzá, nemhogy aláírják (amit ők szívélyes előzékenységgel megtettek). Hát ez sehogyan sem fért a fejembe! Andela magánkívül
volt dühében; s kollaboránsoknak titulálta a szüleit. Meg is érdemelték Nem
volt nehéz elképzelnem, ahogyan a katonai kézbesítőket kávéval traktálják
- hisz ők ketten mindig is a kellemes házaspár soha elégszer el nem játszott
szerepében tetszelegtek Az pedig, hogy nem rosszindulatból, hanem
együgyűségükben lettek kollaboránsok, nem szolgálhat mentségükre.
Aztán meg a feleségemen kezdtem rágódni. Azon, hogy Andela mit
tenne hasonló helyzetben. Ezt próbáltam kifürkészni, ez érdekelt. Hogy
feltalálná-e magát az adott pillanatban; hogyan reagálna? A várható válaszokból azonban nem mosolygott rám semmi kecseget ő. Amennyire ismerem a feleségem, állapítottam meg, őnagysága kihasználná a ritka alkalmat,
s úgy odamondogatna a kézebesít őknek, hogy azt ugyan nem tennék ki az
ablakba! (Akárcsak a múltkorjában, amikor, a terhességt ől dagadtan, egy
béketüntetésen fölment a rögtönzött emelvényre, s olyan tüzes politikai
szónoklatot vágott ki, hogy nem győztem irulni-pirulni miatta a közeli
kávézó kerthelyiségében.) De az is lehet, hogy egyszer űen rájuk csapná az
ajtót. Ennyi, tüntetően kinyilvánított ellenszenv láttán a megbotránkozott
kézbesítők valószínűleg elkotródnának, ám er ősítést hozva magukkal, hamarosan vissza is jönnének! Ez pedig olyan eshet őség, amitől én már előre
féltem, s még a gondolatába is beleborzongtam. Minden vágyam az volt,
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hogy mélyen a névtelenség védettségébe burkolózva, megmaradjak parányi
jelentéktelenségemben, ha egy efféle találkozásra egyáltalán sor kerül. Akkor megtörténhet, éltetett a hiú remény, hogy megfeledkeznek rólam, egyszerűen leírnak, hisz minden megeshet egy ilyen országban, amely ennyire
mélyre süllyedt. A következ ő pillanatban azonban lázas nyugtalanság vett
erőt rajtam. Ha sürgősen nem teszek valamit, hogy eleve elhárítsam azt az
állandóan fenyegető veszélyt, hogy a nyelves Anđela a kézbesítők amúgy is
minden mértéken felül érzékennyé taposott tyúkszemére lépjen, akkor
egyetlen, megválaszolhatatlan, őrjítő kérdés társaságában élek majd ezentúl,
azzal, hogy ugyan mi jót remélhetek még a j öv őtől? Ezért elhatároztam, hogy
kipuhatolom, miként van An đela felhangolva ezzel kapcsoltaban. Jócskán
be voltam rezelve a várható választói, de An đela ebből, úgy látszott, semmit
sem,vett észre. „An đela", kérdeztem meg, „te mit csinálnál, ha — mondjuk —
úgy értem jönnének, mint ahogy Lazarért eljöttek?
„Azt hiszem, becsapnám az ajtót az orruk el őtt", felelte An đela gyorsan
és kelletlenül, bár egy gondolatnyi t űnődés után. Mivel a tv-műsor kötötte
le figyelmét, nem látta, hogy az imént átélt sokk hatására elájulok.
Azon az estén korán elnyomott bennünket az álom a televíziókészülék
előtt. Kellemes kékes fény hunyorgott ránk. Keresztül-kasul a m űbolygó
műsorokban a mieink nyakló nélkül öldösték egymást. An đela átvetette
rajtam a lábát; noha időközben magamhoz tértem, s őt meg is mosakodtam,
annyira a csontjaimba állta félelem, hogy még mindig egymás után nyeltem
a gombócokat; Andela combja rám súlyosodott, de valahogy azért összemelegedtünk az ezerjóf ű illatú közös pléd alatt. Mi mást tehettem abban a
csendben: némán sírdogáltam.
HANGOK AZ ÖRVÉNYBŐ L
Aztán meg olykor úgy éreztem, hogy nincs is túlságosan sok okom arra,
hogy ilyen méltatlanul viselkedjem. Mit nekem egy piti kis háború?! —
gondoltam ilyenkor. Amióta beleszoktam a nagykorúságba, meg nem szűnő
háborúskodás közepette éltem. Körülöttem, a legképtelenebb módokon,
szakadatlan sorban haltak el az emberek, s ez a folyamat a nyolcvanas évek
végén, a kilencvenes évek elején annyira felgyorsult, hogy nem gy őztem
rendbe rakni magamban ezt a gyászos, ám nélkülözhetetlen statisztikát, a
holtak lajstromát, úgyhogy az angyaljelöltek egész serege zsibongott örökösen a fejemben.
Mindazokat, akik eltávoztak az életb ől, még csak meggyászolni sem
lehetett úgy, ahogyan esetleg megérdemelték volna. Igen gyakran el őfordult, hogy még egy teljes hónap sem múlt el a legutóbbi haláleset óta, amikor,
na tessék, itt a következ ő áldozat — megsuhogtatja szárnyait a fejünk felett,
majd eltű nik mindörökre. Valamikor standard laikus voltam, a gyakori halálesetek azonban az összes temetéstípusok szakért őjévé tettek. Már éppen
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aggódni kezdtem, hogy mindebbe id ő előtt belefásulok, amikor kitört a
horvátországi háború és egy értékes, bár elég zavaros tanulsággal ajándékozott meg: hogy ti. minden eddigi egyéni haláleset, összességében, csupán
(magánéleti) nyitánya volt a klasszikusan véres (közéleti) tragédiának,
amely — mint minden igazi tragédia — a nemzetek közötti nagy háborúról
szólt. Az egész históriában az a legrosszabb, hogy a darab— abban az id őben,
melyről írok — valójában éppen hogy csak elkezd ődött. Pontosabban: még
csak az első felvonás kibontakozásánál tartottunk, s máris elegünk volt
mindenből. Hiányzott az elmaradhatatlan konvenció. Hiábavalóan reménykedtünk, hogy majd csak legördül a függöny, vágytuk a happy endet, a
szerencsés véget, de azt is tudtuk, hogy ama isten a Gépb ől nem száll le
egyhamar a felh ők közül, hogy szétválassza a civakodókat és igazságot
tegyen. Arra a nagyon nyugtalanító felismerésre jutottunk, hogy arat majd
még itt a halál eleget. Annyit, hogy meg is szokjuk, unalmassá válik a végén.
Nem fogunk félni tőle, mint valamikor, naivságunk boldog érájában.
De hát mindez csupán tv-ügy valamiképpen. A való világ soha nem is
szolgált a végső tanulság mentsvárával. 1991 októberében, igaz, fronthalálból korántsem volt annyi, mint békebeli, civil elhalálozásból (azazhát csupán
egy, hozzám némileg közel álló személy esett el az addigi háborúban),
viszont a háború sem tartott még megközelít ően sem olyan hosszú ideje,
mint a mindannyiunkat pátyolgató békekorszak.
Azt azt embert, aki túl korán esett ki a játékból, 'vannak hívták. Középiskolás koromban teljes két évet töltöttem el vele úgy, hogy rendszeresen
elblicceltük az órákat. Kedveltem őt, de nem annyira, hogy kés őbb is érdekeljen, amikor már sikerült átcsúsznom az osztályvizsgán és kínkeservesen
befejezhettem tanulmányaimat, ő pedig kénytelen volt megismételni a negyedik osztályt. Ilyenképpen aztán, tizenkét évvel utolsó közös emlékeink
után, Ivan alighanem jócskán becsapottnak érezhette magát, amikor az egyik
Erdőd környéki tanyán, amíg az els ő reggeli vizelés közben, álomittasan
még, azon töprengett, hogy mit csináljon azzal a 200 köcsög darált paprikasalátával, melyet a magyar gazda éléskamrájából rámolt ki, robbanás lepte
meg. Azért mondom, mert bizonyos vagyok benne, hogy az eljátszottnál
némileg nagyobb szerepet szánt magának az életben. De így, a nagy finálé
után, Ivanból annyi sem maradt, amennyi legalább egy köcsögöt megtöltött
volna a kétszázból, melyet, különben, szeretett volna pénzzé tenni.
Ami Dejant illeti, hát ez egy kissé fájóbb eset volt, mert Dejant őszintén
szerettem. Együtt jártunk úszóedzésekre, s ezek a gyakori, egyhangú edzések őt már akkor fárasztották. Apja kívánságára úszott, közben arról álmodozott, hogy dobos lesz. Évekkel kés őbb (kezdőnek már öreg is volt) a GSG
9 együttesben játszott, melyet a nyugatnémet antiterrorista elit különítményről neveztek el. A GSG 9-esek, amúgy félmeztelen izompacsirtákként,
szőrtelenített fels őtesttel, zordonan, komputerekkel és strobo fénytestekkel
körülvéve, remekül festettek akkoriban, s miközben két ilyen ipse a zene259

karból tömegszerencsétlenségekr ől és természeti katasztrófákról szóló híreket, meg Wagnert, Sztravinszkijt és süvölt ő légitámadásokat sample-ozott,
a kopaszra nyírt és a többieknél is izzadtabb Dejan, álló helyzetben, olyan
nekibuzdulással püfölte dobjait, mintha büntetné őket. A kimondhatatlan
nevű GSG 9 együttes nagy ambíciókat dédelgetett, és Dejan volt a zenekar
lelke, ismerőseim, barátaim közül ő> volt az egyetlen, aki csakugyan vinni
akarta valamire az életben. A gyakorlástól megkérgesedett a tenyere, ujjlenyomata meg már nem is volt — ujjbegyei teljesen simára koptak. Egy
maribori független kiadónál kés őbb lemezük jelent meg, hangversenyeik
idővel mind látogatottabbak lettek. Belgrádban, Ljubljanában, Zágrábban,
Rijekában, Szkopjéban, Triesztben, Bécsben és egyáltalán mindenütt, ahol a
GSG 9 fellépett, a közönség zömét azok a Doc Martens-csizmás, sovány
városi csitrik alkották, akik mindig; transzba esnek a túladagolt nyugtatóktól.
De hát mindez máról holnapra durván félbeszakadt, s 1991 nyárutóján,
kora őszén nehezen felejthet ő múlttá vált. Dejan pedig igyekezett búcsút
venni a jobb kezétől, úgyhogy amikor a katonai klinikán meglátogattam,
ahol a csonkolást elvégezték, már csak a bal kezét használta. A WC-ben
szipóztunk, utána pedig visszavánszorogtunk a szobájába. Dejan végignyújtózott az ágyon. Bekapcsolta a rádiót, de valami rejtélyes okból elpirulva, ki is kapcsolta. Egy puha széket húztam az ágyához, s leültem. Beszélgettünk, főleg mindenféle marhaságokról. Eszébe jutott a piros atlétatrikóm,
amelyen elöl hatalmas, fehér ötágú csillag és a BRIGADE ROSSE felirat
díszelgett. Évekig nyaggattak érte, hogy adjam el, de én ném akartam
kötélnek állni, mert a trikót magam is ajándékba kaptam. Az volt a benyomásom, hogy Dejan, amúgy félkezű en, roppant kellemetlenül érzi magát.
Úgy viselkedett, mint akit anyaszültmeztelenül tuszkoltak be egy díszfogadásra. Egész idő alatt nyakig volt takarózva, s azt hajtogatta, hogy fázik.
Ugyanakkor azonban a megmaradt: fél keze, vadul hadonászva és akarata
ellenére, minduntalan el őugrotta takaró alól. „Nem kellett volna engednem,
hogy szipózz" — mondtam er őltetett tréfálkozásssal, noha valóban nem
kellett volna.
Arra máig emlékszem, mert megható volt, ahogyan Dejan a látogatás
egész ideje alatt váltig reménykedett, hogy ha elbocsátják a kórházból,
odakint az októberi verőfény várja,, melyet az ablakából látott. „Hát, lehetséges" — válaszoltam ostobán, és vállat vontam. Úgy gondoltam, Dejan az én
felvilágosításom nélkül is megérti, hogy valójában mi vár rá: balkáni latyak;
a közelgő november, részvétteljes tekintetek és nosztalgikus újratalálkozás
egy becsapott főváros utcáival.
Hát, röviden, ez volna. Igaz, Dejanon kívül még hárman oda voltak
abban az időben, de róluk semmit sem tudtam. S amíg ők ott vizelés közben
hősi halált haltak, elveszítették végtagjaikat, mindenféle borzalommal űztek
szerencsejátékot, engem a hétköznapok rutinja fojtogatott, így megesett,
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hogy napokig nem jutottak eszembe. Néhanap felötlött, hogy felhívom
szüleiket, a n őjüket vagy a feleségüket, azonban úgy nyúltam a telefonkagyló után, mintha tengeri uborka lett volna, s mindjárt le is tettem. Vagy
szebben megfogalmazva: viszolyogtam t őle, no. Lám, még egyszer átgondoltam, újraértékeltem ezeket a kapcsolatokat. Mert mi van akkor, morfondíroztam magamban, ha mi sohasem álltunk olyan közel egymáshoz, mint
ahogyan — ilyen vagy olyan okból — nekem tűnt?
Azt akarom mondani, hogy csehül állnak a dolgok, de nem annyira,
hogy nem lehetett volna sokkal rosszabb is. Akkor még a háború nem zúdult
a pofánkba kifordult emberi bels őségek alakjában; a háború malomkövei
ésszerűbben morzsoltak bennünket. Akkor már igencsak néma maradt a
telefonunk, pedig valamikor élni nem lehetett t őle. Barátaink többsége
messze, az ország határain kívül volt. Az önfenntartás kínkeserves munkájában, görcsös erőfeszítéseikben, hogy össze ne roppanjanak ott és akkor,
ahol és amikor nem szabad, riém jutottak telefonkészülékhez, vagy nem volt
elég szabad idejük, vagy, hát, pénzük; elég az hozzá: ritkán hívtak fel
bennünket. Időnként kaptunk egy-egy képes levelez őlapot Budapestr ől,
Prágából, Koppenhágából, Casablancából, Athénból, Amszterdamból, Londonból, csupa remek helyekr ől, s hát valóban örültünk ezeknek a képeslapoknak, viszont nehéz volt megszabadulni attól a benyomástól, hogy mindegyiküket mintha ugyanaz a kéz írta volna. Latin bet űs, kapkodó, szűszavú
irkafirkák voltak, de a helyi körülményekt ől függetlenül, mintha a leírt
szavak is ugyanazok lettek volna: „nincs munkám", „itt-ott dolgozgatok",
„nehéz", „de én. OK vagyok", „föltalálom magam" és így tovább, és így
tovább...
Abban az id őben égre-földre esküdöztek sokan, hogy nem éppen a
háború el ől léptek meg. Távozásuknak éppenséggel semmi köze a háborúhoz, bizonygatták; mentek, mert mehetnékjük volt. „De talán mégsem mentek volna", vitatkoztam velük magamban, „ha itt egy kissé másképpen állnak
a dolgok, nem igaz?"
„Veszed észre a különbséget?" — hívta fel figyelmemet egy alkalommal
Anđela. „Azel őtt meghaltak, most meg kiszédelegnek." Elmosolyodtam.
Igaz, az utóbbi időben kevesebb a haláleset, de számottev ő különbség azért
nem volt. Minden tizenöt napban kikísértünk valakit, s hamar elgyászoltuk
őket mind. Egyébként az 1991. esztend ő sajátos tevékenységgel ajándékozott meg bennünket: új barátokat gondoltunk ki, vagy pedig a külföldre
szakadt barátaink barátaival barátkoztunk, de az is el őfordult, hogy régesrégi ismeretségeket újítottunk fel. Mindennek néha volt is értelme — immár
nem tudtunk különbséget tenni a valóságos barátkozási vágy és a nagyfokú
alkalmazkodóképesség között. Egész éven át egy újfajta társadalmi toleranciához szoktattuk magunkat, s a végén bele is jöttünk: azok az emberek,
akiket korábban nyugodt lélekkel elhanyagoltunk, szívesen látott vendégek
lettek. Amikor megcsörrent, An đelával versenyt futottunk a telefonhoz,
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persze én gyorsabbnak bizonyultam, különösen ősz felé már, amikor a nejem
jócskán megvastagodott, megkeblesedett, mivel pedig a hasa mindig útban
volt, ügyetlenül kacsázott szaladtában.

Az eltűntekkel való ilyetén foglalatoskodásomat, többszörös b őrréteg
gyanánt (amelyekb ől sosincs elég), akár magamra is ölthetném és meg is
melegedhetenék alatta, de ehelyett, íme, egy csoportkép. Ugyanezen év
márciusában valamiféle értelmetlen tüntetések voltak, s az ebben a könyvben emlegetett emberek közül sokan, meg ráadásul közülünk is nem kevesen, összeprésel ődve, mint a szardíniák, ott ácsorogtunk a várostorok, a
Terazij e sárgás fény ű lámpái alatt. Milyen ostobák és nevetségesek voltunk!
Ordítoztunk és elégedetlenkedtünk, szörnyen dühösek voltunk, közben
meg, a végeredményt tekintve, jóval több öngólt rúgtunk ; mint gólt. Mert
alig néhány hónappal kés őbb, lám, mi történt velünk?! Voltak közülünk,
akik már azon az őszön a villanyoszlopokra ferdén felragasztott, kék szegélyű gyászjelentéseken feszítettek, voltak, akik hosszadalmas gyógykezeltetésre távoztak, egyesek képeslapokat írogattak külföldr ől, mások pedig
gyerekesen örvendeztek ezeknek az anzikszoknak... Hát akkor kérdem én,
egyáltalán minek vesztegettük Isten drága napjait azon a téren, ha hagytuk,
hogy ezt csinálj ákvelünk? Már azon az őszön nehéz volt eldöntenünk, hogy
egyáltalán létezünk-e vagy sem, mindössze néhány hónap alatt végeztek
velünk: villámgyors mélyütések sorozatával ronggyá vertek bennünket.
Októberben, amelyr ől írok, ott, félúton a kett ő között, jobban féltem az
előttem álló márciustól, mint amennyire undorodtam attól a korábbitól,
melyet átvészeltünk. Attól tartottam, hogy az elkövetkez ő márciusban csupa
rosszul sikerült fotóként látom majd édes mindannyiunkat, amit közülünk
senki sem rendelt meg, s hogy félelmetes folytonossági hiányok tátonganak
majd közöttünk, s hogy mindezen vakfoltok között lesújtóan kevesen leszünk, s hogy majd nem tudunk mit mondani egymásnak, hanem csak le-föl
sétifikálunk azon az értelmét vesztett téren, most, ha már véletlenül itt
vagyunk, arra kérve Istent, hogy miel őbb és minél fáj dalommentesebben
kergessen szét bennünket váratlan égiháborúval, fenyeget ő vasvillaszemekkel, szitkokkal, vízágyúkkal, gumibotokkal.
Ma sem tudom megmondani, mi sújtott le ránk, de majdnem bizonyos
vagyok benne, hogy valamiféle végzet, balsors teljesedett be rajtunk,
melyről mindenki megfeledkezett. Hát ilyesmi is megesik. Mert egyszerre
csak felb őgött valami, egy szempillantás alatt áradattá vált, és magával
sodort bennünket. Akár egy bibliai kataklizmában. Ebb ől a háborgó folyóra
emlékeztető örvénylésb ől csak időnként bukkant fel egy-egy fej, nyúlt ki
egy-egy eler őtlenedett végtag, hogy gyengéden a mennybolt vastag farába
rúgjon, megnedvesedett szemek a napról napra távolodó látóhatárt fürkészték, különös lényekként kezek röppentek a felszín fölé, hogy megragadja262

nak valamit, ami soha nem is létezett Ahogy múltak az órák, egyre kevesebben küzdöttünk az áradattal, közben pedig, valamennyien, felindult hangon szavaltunk a habról, melyben elmerül a láb, mely nem szolgálhat szilárd
támaszul, mert elnyel, mint az ingovány, mely nem oltja a szomjat, mely
semmire sem szolgál, mely színtelen, szagtalan, íztelen, de álnok és hamis,
mert használhatatlanra marja kedves, logikus dolgainkat; oda sem figyelve
egymásra, fecsegtünk légnemű láváról, mely majorizál és nivellál, olvadókészségről, dezintegrációról, egy falánk vírusok tenyészetének ismert beteg
világ végóráiról. Egymásnak ellentmondó tapasztalatok alapján mindenki
más-más történetet mondott el, no de hát mit számított az?! A hab, amelyben
fuldokoltunk, úgyis alkotórészeire bontja le, összevegyíti, elnyeli valamennyit. Legvégül, mindebb ől a rengeteg, elviselhetetlen fájdalomból és
szenvedésből még csak egy közepes nagyságú buborék marad a levegőben,
majd az is elpukkan.
BORBÉLY János fordítása

A tudományos értekezlet résztvev őinek egy csoportja
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ÖRÖKSÉG
VAJDA GÁBOR

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN
A SZENTELEKY CENTENÁRIUM KAPCSÁN (14.)
Az értelmezésben el őbbi fejtegetéseinkhez kell visszatérnunk. A vezér említett írásában — öntudatlanul is — a szintézisét adja a melankóliája diktálta
gondolatoknak, a húszas évek emberhiányának, nihilélményének és az ez
ellen megteremtett művelődési programnak, emberkeresésnek, közösségformálásnak. Azzal, hogy itt ezt a másik mozzanatot nem részletezi, hiszen
oly sokszor tette szóvá korábbi cikkeiben, A Mi Irodalmunk szerkeszt ői
üzeneteiben. Aligha tette gyávává .a halál közelsége a sorsával már megbékélt szerkeszt őt. Az ok inkább a közrem űködésre felkért írók kézirataiban
rejlik. Kevesen vannak közöttük olyanok, akik szociális érzékenységgel
rendelkeznek. Ha akad ilyen, akkor azt Szenteleky — mikén Laták István
esete tanúsítja — támogatja. Ahogyan a levelezéséb ől kiderül, nem rajta múlt,
hogy a proletár író munkája nem került be az antológiába. Mindenesetre a
vezér óvatos volt, s többször is — nem csupán az esztétikum érdekében —
megfontoltságra intette a kisebbségi sors m űvészi tudatosítóit, a vajdasági
írókat. Ezek viszont még annyit sem mertek, mint a hatóságilag többször is
megfenyegetett Szenteleky, úgyhogy az antológiába gy űjtött anyag (amelynek megszerkesztésében mások is közrem űködtek) nem teljesen, s ha igen,
akkor is többnyire csak er őltetett módon vajdasági jellegű; jócskán ellenpontozva a bevezet őt. Ennek elvontsága és az antológiának a felemássága szomorúan jelzi annak a nagy er őfeszítésnek a hiábavalóságát, amelyet a szerkesztő az irodalom és a kultúra meggyökereztetése érdekében fejtett ki.
Ugyanakkor a szóban forgó esszé nem bontja meg a vezér gondolkodásának szervességét, csak éppen azt hozza el őtérbe, amit az utóbbi évek
cselekvésre bizdításában egyre ritkábban említett. (Hogy azért id őnként
engedett a régi kísértésnek, ezt például A Mi Irodalmunkban közölt Nyelvi
problémák című cikke is tanúsítja, amely — a bevezet ő anyagelvű determinizmusának szellemében — még a nyeljárási autentikumot is megtagadja vidékünk magyarságától.) A vezér ebben a cikkében (legalábbis úgy érzi) a
nagyvilág előtt vizsgázik, s mivel önmagában és a közösségben is egységre
törekvő szellem, a mérceként idézett világirodalmi példák, a kiemelt neves
antológiák (legalábbis szerinte) az egyöntet űség tanúbizonyságai. Ezekkel
szemben nálunk a szinte teljes kulturális hiány dominál. Az tehát, ami őt az
előző évtizedben a splended isolation megtartására bátorította. Most azonban nem csupán érzi, hanem tudja is a magános álmodozóból lett vezér, hogy
melyek az összetev ői ennek a hiánynak: „Nálunk minden összefolyik, langyos, lágy bizonytalansággá mállik, a tiszta osztályöntudatot éppoly ritkán
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találjuk meg, mint a kisebbségi öntudatot, a soha ki nem fejl ődött polgári
öntudatról nem is beszélve." (Uo.) Ha ezt egy pesti lapban olvasta volna
Szenteleky, akkor megbántódna. Azt mondaná (ahogyan többször írta),
hogy az önmagával eltelt nagy központ nincs tisztában a kisebbségben él ő
magyarság élethalálharcával és elidegeníthetetlen jöv őképével. Az adott
helyzetben viszont saját maga kényszerül ítéletmondásra. Mert azok, akik
ezt a nihil élményt mint kallódás-tapasztalatot kifejezik (illetve ki kellene
fejezniük), csak szenvedni, álmodni és vágyakozni tudnak. Lényegében
ugyanúgy, mint ő a megtagadott Úgy fáj az élet című lírai prózakötetében. Ez
viszont a jobbik esetben csak esztétikai teljesítmény. Nem (új) kultúra. Nem
teremtő túlhaladás, hanem csak fájó hiányleltár.
Ez mindenekel őtt abból látszik, hogy a Szenteleky emlegette pozitívum,
ha tudatos erkölcsként több szövegben is felt űnik, erőltetettnek hat, a
tájelemek viszont leginkább apróságokként vannak jelen az Ákácok alatt
novelláiban. Egyes írók megmosolyogtatóan komolyan veszik a tájunkhoz
való ragaszkodást kifejez ő érzelmeket, amelyek f őleg a Tisza mentéhez és a
termőföldhöz fűzik őket. Adorján András Tiszai imádságának hőse úriember
létére fizikai munkásnak is elmenne, csakhogy befogadja az el őítéletekkel
terhelt kisváros. Végül, miután Zágrábot is megjárta, a bácskai tanyai élet
magányába taszítja a honvágy. Börcsök Erzsébetnek Gábor búcsúja című
történetében is giccsesen túlméretezett jelent ősége van a kisebbségi közösséghez való ragaszkodásnak. Gábor a kedvesét is képes elhagyni, csakhogy
— a papi hivatás vállalásával — szül őfaluja érdekeit szolgálhassa. S az sem
túlságosan meggyőző, ahogyan Bencz Boldizsár novellah őse, a hasznos és
boldog életet választva, lemond a családja tönkretev ője ellen forralt boszszúj áról (Gyöngysziget). Ezeket a novellákat csak a helyszín és a földrajzi
nevek tették vajdaságivá.
Van az antológiában két olyan történet is, amelybe kizárólag honvágyként szűrődik be a couleur locale. Az egyiknek Börcsök Erzsébet (Vándor a
Nisavánál), a másiknak Darvas Gábor (Karácsony táján) a szerzője. Az első
tételízű, a másik vázlatos: olyan benyomást keltenek, mintha megtörtént
eseményeket beszélnének el — általánosító er ő nélkül. Viszont erkölcsileg is
vitatható az a magatartás, amelyr ől Polácsi János Legjobb az egynes út című
elbeszélése tesz tanúbizonyságot. Az valóban nagyszer ű, hogy a tanító,
ahelyett, hogy a Monarchia militarista érdekeit szolgálná, igazolja az általa
jól ismert szerb embert a hatóság el őtt. Az erkölcsi vétség annak elhallgatásában van, hogy a szerbek, miután Trianont követ ően fölülkerekedtek,
valójában nem önmagának, nem a magyarságának mentették meg a tanítót
a bosszútól, hanem abban a magától ért ődő reményben, hogy teljesen beilleszkedik világukba, vagyis a magyarok lapulásának és asszimilációjának is
úttörője lesz. Meg kell érteni... — mondaná Szenteleky. Persze, de azt is meg
kell érteni, hogy az ilyen kényszerhelyzetben leírt kényszerhelyzetet nem
tarthatjuk jó novellának. Éppen azért, mert nagyon is megértjük.
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A tájjellegtől független erkölcsi példamutatásnak is vannak példái az
Ákácok alattban. S érdekes módon ezek többsége jó novella. Borsodi Lajos A
nyomorék csattanójában a feleség erkölcsi keménységét emeli ki, amely nem
enged a hódító külsej ű csábítónak s hű marad a hadirokkant volta miatt
zsarnok férjhez. Hasonlóképpen Radó Imre Emberkéjében is a szinte félkegyelműségnek tekinthet ő jóság csodája nyű gözi le az olvasót, hiszen a férj
olyasmit engedélyez a feleségnek, ami normális házasságokban konfliktusok forrása szokott lenni.
De a szociális jelleg ű önfeláldozásnak is megvannak a mintái a Szente
leky által készített válogatásban. Ilyen mindenekel őtt Herceg Jánosnak az
expressionista mélység ű és szélességű parabolája a kizsákmányoltak óriási
erejéről (A hatalmasok). Vagy a részben erre emlékeztet ő Kristály-szöveg
(Áradás) a gátvédő k nyomorúságának és nagyságának mérhetetlenségér ől.
Azután ebben a szellemben született Csuka Zoltán jól sikerült, m űvészi
értékű emlékidézése a katonák pécsi lázádásáról, a jó szándékú szerb ember
tragikus pusztulásáról a világháború idején (Pér'ó bácsi példaadása).
Hiába hirdetett a vezér olykor szinte diktorikusan optimizmust, a reménytelenségnek is kénytelen helyt adni az antológiában. Részben azért,
mert tekintélyes, általa is elfogadott írók is akadnak az ilyen szövegek
szerző i között; részben pedig amiatt, minthogy az ilyen alkotói beállítottságot ébresztő szándékú kritikaként is fel lehet fogni. Például Aranyady
Györgynek a Három óra múlt öt perccel című hosszadalmas, naturalisztikus
törénetét, amely a bácskai (csapszéki) nyomor leírását állati gyilkossággal
tetézi. És Arányi Jen ő nek a vázlatos kidolgozású, tájunk szociális ellentéteit
a lázadás katasztrófája által szemléltet ő , a magyar nemzeti alárendeltséget is
érintő Aratását. Nem utolsósorban Farkas Geizának az általános emberi
időtlen közegéből merített, az embert mint önmegsemmisít őn agresszív,
káini lényt karikírozó Gonosz álom című tárcanovelláját. Nemkülönben Kende Ferencnek a (tüntet ően?) budapesti couleur locale-ra épül ő, de a Farkasnovellával azonos üzenetet hordozó Gyík anyóját. Vagy Munk Artúrnak a
kispolgári korlátoltságról, kapzsiságról s ennek következményér ől, a boldogtalanságról készített rajzát (Ági néni öröksége). Azután a magyar szegényember idegeiben hordott végzetének a beteljesülését, a rossz szenvedélyek
okozta tragédiát Markovich Mihály Dunai hajósában. Továbbá a szolgalelkűség és a karrierizmus velejáróját, a bels ő megnyomorodást Szenteleky
nagylélegzetű elbeszélésében (Érvényesülni!), amely a maga sz őtte hálóban
vergődő nek mutatja a szerb bürokrácia létráján feljebb kapaszkodni vágyó
magyar hivatalnokot.
Szenteleky, Herceg és Majtényi említett szövegein kívül még kett ő tűnik
ki értékhordozó couleur locale-jellegével, de úgy, hogy a társadalmi id őt is
kifejezik. Az egyik Kisbéry Jánosé (Rendőr igazoltat), a másik Gergely Boriskáé (Egy nap ezerkilencszázharmincháromban). A lelki nyomor nem egyszer űen
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ábrázolásnak a tárgya ezekben a szövegekben, hanem az él ő valóság sok
szálából fonódott, szorongató háló.
Mindazonáltal a derűs színek, a csipkel ődő irónia, a megbocsátó humor,
az anekdotikus felületesség, egyszóval az életb őség elemei sem hiányoznak
prózánknak e reprezentatív kiadványából. Közöttük a legkomplexebb, groteszknek mondható hatású Herceg Jánosnak a Kekez Tuna lakodalma című
remekműve. A vitalista életvitel mámoros szépségét festi, s az abban lappangó csapdát sejteti. Czakó Tibornak a Birtokszerzése is érdekes, mivel azt
érzékelteti, milyen agyafúrtságra kényszerül a (történetesen Temerinben
élő ) parasztember, hogy megteremthesse egzisztenciáját. De érdekes a háttért tekintve kötetlenebb Dudás Kálmán-novella (Kandúr mászkál a kuckóban)
is, amely azt a régi igazságot illusztrálja, hogy a házastársak között, ha
máshol nem, akkor az ágyban születik meg a béke. A vajdasági hátteret
mellőző Borsodi (A szerenád) és a vidékiséget élvez ő Cziráky Imre (Meggyónt
a Kerekes Gábor) már felületesebbek, s ügyefogyott h őseik által inkább csak
megnevettetni igyekeznek az olvasót. Ugyanezt célozza mérsékeltebb formában Magister is, aki már a novellája címében (Ballada a Halasi úton) is
kifejezi, hogy Szabadka külvárosi életének kispolgári jellemz őit tűzi tollhegyre. Ebben az íráscsoportban Luciának a Pánj a rugaszkodik legmesszebb
a valóságtól a szimbólumok nyelve és a mítosz tájai felé, de a mélység hitele
nélkül.
Az említett jó néhány (tendenciózussága, megszerkesztetlensége, mélységfedezetének hiánya miatt) gyönge szöveghez Nánássy Károlynak a Czibere József bosszút áll és Sziráky Dénes Sándornak Az „A"-vágányon elrohan az
élet című novellái is társulnak. Az el őbbi nem motiválja kell őképpen a
honvágyának enged ő Cziberének az otthoni anyagi és erkölcsi bukását; az
utóbbi viszont nem jut túl egy valószín űleg megtörtént esetnek az elbeszélésén, annak a mozdonyvezetőnek a válságát írva le, aki a nyugdíjaztatás
traumájában halálos veszélybe sodorja önmagát és másokat.
Reménytelen volt tehát Szentelekynek az er őfeszítése, hogy valamilyen
belső egységet valósítson meg az antológiában. Ennek ellenére meggy őzőbben érvel az Ákácok alatt ürügyén keletkezett vitában (a Kalangya 1933.
évi 8. számában), mint Havas Emil, akit végül is maga az élet részben igazolt
Szentelekyvel szemben. Mert noha szellemiek tekintetében a vezérnek nem
volt méltó vitapartnere, igazát a közötte és a hívei közötti nagy színvonalbeli különbség miatt (de öncenzúrájától és er őltetett bens őségkeresésétől
sem függetlenül) csak kismértékben tudta érvényre juttatni. Valóban többnyire vicinális szintű volt az általa felkarolt irodalom, ám ez nem az ő
elméletén múlott els ősorban (ahogyan ezt f őleg Szirmai Károly és legutóbb
Utasi Csaba hangsúlyozta ki), hanem azokon, akik képtelenek voltak elérteni annak lényegét, szükség szerint akár magával a vezérrel is vitába szállva.
Igaz, a vitatott antológiabevezet ő a történelmi nyomorúság helyett a természeti determinizmust hangsúlyozza ki, ám a Havas Emilnak írt válaszban
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már kevésbé elvont, mondván, hogy „a magyarság csak ezen a területen él
délszlávok között és délszlávok hatása alatt..." Vagyis az említett paradoxonok (ritkábban: valóságos ellentmondások) ellenére koherensnek mondható a folyóirat-szerkeszt ő Szentelekynek a világképe, még akkor is, ha súlyosodó betegsége következtében nem mindig képes elmélyülten olvasni. Így
például képtelen volt felismerni Papp Dániel prózájában azokat a min őségeket, amelyek nem küls őségekben, hanem lényegi vonásokban fejezik ki
tájunk emberi problematikáját. Szerintünk azért, mert Papp kívülr ől és
fölülről közeledett gyermekkora színteréhez, tehát Szenteleky szemében a
Herczeg Ferenc és a Kosztolányi típusú írókhoz tartozott, akiket még nem a
trianoni döntést követ ő bácskai nyomorúság ihletett. Meg aztán a vezér
időnként az újrealizmus módszerét egyedül üdvözít őnek gondolta a kor
nagy emberi és művészi átalakulásában. Ennek lényegér ől mindenesetre
rendkívüli erudícióval és nagy meggy őző erővel ír. Arra viszont már nem
jutott sem energiája, sem ideje, hogy alapvet ő irodalomesztétikai problémákról magyarázgasson tanítványainak, akik közül — a sz űkszavú szerkesztői üzenetekb ől — csak kevesen értették meg, hogy a próza vagy a vers
a nyelvnek és a szerkesztésnek a m űvészete, — túl a nyomorleltáron.
Az elmondottakban remélhetőleg elfogadható választ sikerült adnunk
arra a dilemmára, amelyet Tornán László fogalmazott meg az 1983-as Híd
szeptemberi számában Utasi Csaba bölcsészdoktori disszertációja kapcsán:
,,...azt hiszem, választ kapunk irodalmunk lényeges kérdéseinek egyikére:
mit akart a couleur locallal Szenteleky Kornél, mi volt a lényege, célja ennek
az elméletnek, s mi volt később szerepe irodalmunkban. Csak a pillanatnyi
szükségletek hívták életre, taktika volt, vagy egy irodalom elméleti alapjának szánta Szenteleky? Vajon valóban csak a couleur locale, a szellem követelése volt, vagy (tudatosan vagy öntudatlanul) mást (is) akart vele Szenteleky Kornél is, az írók is, akik elfogadták és alkalmazták, s őt később is
hirdették. Arról is kellene beszélgetnünk, nem volt-e — már Szenteleky
Kornélnál, de kés őbb is, sőt főleg később, nehezebb időkben — a couleur
locale metafora. Annak a metaforája, amit nem lehetett kimondani." Ezekre
az alapvető problémákra adott megoldásunkat az alábbiakban igyekszünk
sommázni.
Igaz ugyan, hogy a couleur locale már a „leveg őben" volt, hiszen
világirodalmi, magyar és kisebbségi magyar összefüggésekben már jóval
Szentelekynek vezérként való fellépése el őtt mind az elmélete, mind pedig
a gyakorlata kialakult, mégis az Úgy fáj az élet szerzőjének léthelyzetét is szem
előtt kell tartanunk, ha szólunk róla, minthogy ez meghatározó er ővel
befolyásolta ennek a populista törekvésnek a sajátos változatát. Szentelekynek nem volt sem ideje, sem pedig lelkiereje ahhoz, hogy legalább megközelítően olyan hiteles m űvészetet alkosson, mint amilyet olvasni szeretett,
ugyanakkor túl sokat betegeskedett ahhoz, hogy az orvosi hivatás gyakorlásával beérhette volna. Mivel normális családi életet sem élhetett, ezért,
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amikor felkínálták neki a Vajdasági Írás szerkesztését, úgy érezte, itt van
annak a nagy cselekvésnek a pillanata, amelyr ől csak homályos álmai voltak
olykor. A couleur locale elméletének hirdetése nem csupán a korral való
együtthaladást jelentette számára, hanem nagy bizonyítási lehet őséget is.
Annak tanúsítására adódott itt alkalom, amit a gyöngélked ő orvos a mindennapi életben nem mindig nyilváníthatott ki, jóllehet a szegények gyógyítása mellett többször is megpróbált feloldódni a vidéki m űkedvelő társaságokban. Ez azonban sem a kultúrája, sem a betegsége miatt nemigen
sikerülhetett neki, ami még inkább fokozta kisebbségi, illetve fels őbbrendűségi komplexusát. Ez levezetetlen szellemi energiatöbblettel, megoldatlanság-tudattal, többrehivatottság miatti kallódásérzettel tetézte testi nyomorúságát. Vajon hogyan utálhatja közelebbi és távolabbi környezetét (a
létfenntartásukért vagy a vagyonukért küzd ő parasztokat és a kulturálisan
igénytelen városi kispolgárokat) egy európai igény ű humanista, aki Dantéra
esküszik, mondván, hogy a szeretet mozgatja a földet, és Tolsztojt dics őíti,
aki szerint, ami összeköti az embereket: jó, ami elválasztja őket egymástól:
rossz? Mindenekelőtt tehát önmagának kellett bebizonyítania: ő igenis képes összefogni széthúzó hangulatait, számára a nagy társadalmi cselekedet
nem olyan frázis, mint amilyennek drámai h őse, Keserű János száján hangzik, hanem hiteles, egyéni életformát teremt ő tartalom. Összekötni a kicsit
és a nagyot, a közelit és a távolit, a közönségest és a fenségest — annyi, mint
rendet teremteni állandóan háborgó belvilágában. S ezt a csodálatos egységet, a kultúrált és a kultúrálatlan világgal való együttm űködést már maga az
elmélet kínálja, a realizálást viszont a szerkeszt ői pozíció teszi lehetővé.
Mindazonáltal a jó szándék önmagában nem elég, a külvilág nyomására
hajlékonnyá kell válnia az elméletnek, hogy alkalmazható legyen. Az ember
csak anyanyelvi kultúrájában maradhat meg embernek, viszont e problémakör tudományos és m űvészeti tudatosítása ellentétben van az államhatalmi
érdekekkel. Aki mindenkinek a legjobbat akarja, leginkább falakba ütközik.
Ha nyíltan beszél, akkor a hatalom megfenyegeti, ha viszont áttételesen
fogalmaz, akkor azok nem értik meg, akikhez szól. Néha saját maga is
belezavarodik mondókájába, annyira fáradt, annyira er őlteti az optimizmust, amely őt magát is élteti. Nem csupán — feltehet őleg — az utókor
emlékezetében, hanem biológiailag is. Ezért szinte monomániásan mondja
a magáét, nagy-nagy megértéssel a szélesebb útra vezérelve a vele haladókat,
minden erejével bízva, hogy alacsony mércéje kezd ő sebességet adhat azoknak, akik majd később öntudatosan, a kisebbségi és az egyetemes kultúra
szolgálatában, saját igényeik és a közösségi szükségletek szerint haladhatnak.
Ilyen körülmények között a couleur locale a szellemi otthonteremtés
módszere, a biedermeiernek vagy az érte folytatott harcnak (m űvészi kritikának) sajátos formája. Konkrétan jelentheti a hovatartozást jelz ő naturalista tájelemeket (vidékünkre jellemz ő neveket, jó és rossz szokásokat), vagyis
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a barbárságnak az irodalmi megnemesítését, de jelentheti a történelem és a
társadalmi élet kegyetlensége által felhalmozott nyomorúságokat is, amelyeket az írónak megfelel ő szellemi beállítottsággal, erkölcsi lázító szándékkal
fel kell tárnia. Ilyen értelemben valóban metafora a couleur locale Szentelekynél, hiszen a nemzeti és a szociális kínok m űvészi vagy tudományos
megfogalmazása tekintetében félig-meddig be volt kötve a szája, nemcsak
neki (akinek már nem volt veszítenivalója), hanem azoknak is, akik jobb
időkre tartalékolták életüket, hogy diadalra vihessék a vezér elveit. Egy-egy
ártatlanabb részproblémáról nyíltan lehetett írni, viszont az élet f ő meghatározóit csak elvontan volt szabad érinteni.
Ez a dilemmája, sajnos, a halálát követ ő évtizedeket is meghatározta
mind a mai napig. Ő ugyanis az els ő írónk, kinek munkásságában a legvilágosabban látszik annak az öncenzúrának a kialakulása és folyamatos jelenléte, amely ajugoszláviai magyar irodalom hitelességét sajátosan korlátozta.
Íróink ugyanis az elmúlt több mint fél évszázadban nem mindig vállalhatták
teljes mértékben élettapasztalatukat, s vagy túlabsztrahálták mondanivalójukat (túlhangsúlyozva a m űvészet szimbólumalkotó szerepét), vagy pedig
mellébeszéltek. A mi első vezérünk tevékenysége alapozta meg ezt a dilettáns vagy epigon irodalmár-gyakorlatot. Hiába írta le ugyanis többször,
hogy ő erkölcsi meggondolásból, nem pedig hiúságból vállalja a szerkeszt ői
szerepet, ez egyáltalán nem zárja ki azt, hogy ne érezte volna önmagát mint
vezért nélkülözhetetlennek a vajdasági magyar kultúra megteremtésében, s
hogy nem az irányítói tevékenységet tudta volna munkássága leghitelesebb
állomásának. Saját magának — gyakran hangoztatott szerénysége ellenére
történ ő — abszolutizálása f őleg abban mutatkozik, hogy nem vette észre: az
ő álláspontjai (keménysége vagy engedékenysége) nem mindig a szellem
elfogulatlan fölülnézetéb ől, hanem szerencsétlen sorsából következtek. Jóllehet elvben mindig fontosnak tartott bizonyos esztétikai minimumot, a
köréhez csatlakozókat, a „szellemi" autonómia támogatóit eleve más elbírálásban részesítette, mint azokat, akik csak az egyetemes magyar nemzeti
kategóriában igyekeztek gondolkodni és alkotni. Azoknak könnyebb volt,
ezeknek nehezebb. Azoknak egyengette az útját, ezeket (jobbik esetben)
megtűrte. Legsúlyosabb mulasztása a kiegyenlítés volt. Az írókat törekvésük, az ő kulturális céljának megfelel ő hasznosságuk szerint mérte, s nem a
mű belső rendjéből indult ki, mikor támogatta vagy fitymálta őket. Mind
lehetetlenebb körülményei miatt egyre kevésbé mélyedhetett el a kéziratokban, így a szerepe mindinkább csak önmagában volt fontos számára. Magányát olyan tanítványokkal népesítette be, akiknek a válaszleveleiben nem
részletezhette, mi a rossz és mi a jó írásaikban. A Mi Irodalmunk szerkeszt ői
üzenetei csak általánosságok, s ahelyett, hogy mélyebbre hatolnának, megelégednek a stílusirányzati el őnyadással. A giccs problémáját sem vetik fel
kellő nyomatékkal, aligha függetlenül attól, hogy (lírai) prózájában saját
maga is áldozott ennek az álm ű vészetnek, egészen addig, míg vezérként
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össze nem szedte magát. Igaz, ezután sem szabadulhatott meg teljesen t őle,
hiszen a giccs fölött szemet húnyó szerkeszt ői gesztus is még mindig
önámításból fakad.
Nem vezethet félre bennünket a Németh Lászlóval kialakult kapcsolata.
Vezérünk azért üdvözölte a Tanút, mert egyrészt annak szerkeszt ője is
függetlenülni akart a pártpolitikáktól, másrészt pedig mert az akkor rászorult. Szentelekynek esze ágában sem volt újabb Németh Lászlók után kutatnia az anyaországban. Ő mint vezér m űvelődéspolitikusként gondolkodott,
különben folyóirataiban a magyarországi irodalom legalább olyan figyelemben részesült volna, mint a kisebbségben él ő magyarság kultúrája. Ezt,
anélkül, hogy behatóbban megvizsgálta volna, eleve magasabb rend ű-nek
tartotta, akaratlan demagógiával tévesztve össze vágyát a valósággal. Tájunk emberével az anyanyelvét akarta meg őriztetni és kulturális öntudathoz
akarta juttatni, ám kritikátlanságával inkább az igénytelenségnek, a vidéki
kivagyiságnak tett szolgálatot. Mivel létfontosságúnak érezte a feléje áradó
szeretetet, ezért nem merte az általa legbelül igencsak tisztelt Nyugat folyóirat második nemzedékének stílusát, szemléleti egyetemességét, képalkotását és formakultúráját a kedvencei elé állítani. Pedig különben is normatív
poétikát forszírozott! Nyilván nem tetszett neki, hogy a nála illúziótlanabb
magyarországi szekeszt őktől és íróktól kevesebb dicsér ő szót kap, mint az
erdélyiektől vagy a felvidékiekt ől. S még inkább: rögeszmésen bízott a
messiásszerep jelent ő ségében. Abban, hogy a nemzetileg is elnyomottak
igaza melletti kiálláshoz képest az esztétikai érték kisebb fontosságú. Az
emberiség jöv ője az ő számára etikai kérdés volt, ezt viszont a kisebbségek
ügye tartotta napirenden. Neki viszont, akinek már csak hónapjai (talán
hetei vagy napjai) voltak hátra ebben az árnyékvilágban, a „leglényeghez"
kellett türelmetlenül közelítenie.
Mikor azonban azt állítjuk, hogy a második világháborút követ ő évtizedek szolgalelkű ségéért (amely a rebellisség látszatában jelentkezett),
rosszul értelmezett irodalmi autonómiájáért mindenekel őtt őt terheli felelő sség, akkor az ítéletnek nem csupán a vezér többé-kevésbé nyílt, de
eltökélt és őszinte kisebbségvédelmi koncepciója miatt kell felment őnek
lennie. Ő ugyanis nem volt a kisebbségellenes hatóság kegyeltje, hanem
sokkal inkább üldözöttje, hiszen több írását, illetve folyóiratszámát elkobozták, s nem kapott mindig útlevelet, hogy m űvelődési kapcsolatait kiszélesíthesse, illetve hogy gyógykezeltesse magát. Ennek következtében aztán,
miután öncenzúrára kényszerült, saját maga is cenzorrá vált, kifejezésbeli
óvatosságra intve munkatársait. Ha olykor túlzottan is megalkuvónak látszik, akkor gondoljunk azokra a rendkívül nehéz alkati és egészségi feltételekre, amelyek valamiképpen mindig befolyásolták munkáját. Ha tehát mindent tekintetbe veszünk, akkor azt kell mondanunk, hogy Szenteleky Kornél — kisebb-nagyobb tévedései ellenére is — heroikus harcot folytatott saját
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alkotói lényéért, szellemi továbbéléséért, vagyis a Jugoszláviába szakadt
magyarság fennmaradásáért, egy kultúráltabb, európai utókorért
A mi későbbi „kultúránknak" az az alapproblémája, hogy — habár testileg Szentelekyhez képest makkegészséges emberek álltak mögötte — ezek
sokszor a beteg vezér hibáit is elkövették. A Magyarországgal szembeni
kulturális autonómia ugyanis egyre kevésbé jelentette a sztálinizmusnak a
jugoszláv önigazgatási változatánál dogmatikusabb m űvelődéspolitikával
való szembenállást, hanem mindinkább a vajdasági, lényegében korlátolt
intézményes érdekek védelmével lett azonos. Amibe Szentelekyt a sorsa és
nyomorúságos körülményei kényszerítették, abba a rá hivatkozó utókor
kényelmi — és ennek megfelelő hatalmi — szempontjainak megfelel ően, csoportérdekek alapján egyezett bele. Azzal a különbséggel, hogy látszólag
szabad országban, látszólag szabad nemzetiséggel fogadtatta el a m űveltség
különféle látszatait. Ha a vezérnek nem volt lehet ősége koncepciója hitelességének ellenőrzésére az életben, a kultúrában és a m űvészetben, akkor az
utóbbi évtizedek vajdasági magyar m űvelődési autonómiája — intézményes
rendszabályozással — csak részlegesen (tehát csak részigazságokat támogatva) engedélyezte eredményeink, értékeink és szempontjaink átgondolását.
A kisebbség kultúrájának úgy kellett a jugoszláv államhatalom árnyékában
lassan, de biztosan korcsosodnia, hogy közben a jótékony fényben való
sütkérezésnek a benyomását illett keltenie.
Ennek taglalása azonban már meghaladja dolgozatunk kereteit.
(Folytatjuk)

Varga Lakatos Gizella; a szervezőbizottság elnöke köszönti Horváth Terézt,
Kosztolányi Dezső unokahúgát
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HÓZSA ÉVA

EGÉSZ VILÁG A BIRTOKA?
JÓZSEF ATTILA KILENCVENEDIK SZÜLETÉSNAPJÁN
Születésnapján mindig verssel köszöntötte önmagát. Miután meghalt, sokan és sokféleképpen köszöntötték a költ őt, akinek az emberlét fiúi aspektusa jutott osztályrészül, tehát Pilinszky, a költ ő-utód jogosan veti fel a lét
tragikus sűrítettségének kérdését az „igazi fiúk" kapcsán. Igy kellett a teljességet felmutatnia Mozartnak, Pet őfinek, Hölderlinnek, József Attilának...
Egy másik Pilinszky-cikk bevezet őjét idézzük: „Mikor meghalt, nem volt
semmije. És ma — költ ők tudják csak igazán! — egész világ a birtoka: f űszálak
és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül senki többé el nem
vehet tőle." (József Attila emlékkönyvébe. Kortárs, 1962. december) Igen, a
költők tudják csak igazán értékelni a mindenség „bakáját". Kosztolányi
fogalmazta meg az ugaroltak nemzedékének játék-attit űdjét, Radnóti a makói versek rendezgetése kapcsán — Cserépfalvi felkérésére — töpreng el a
bevezető sorokon, amelyek a zsengék bemutatására szolgálhatnának, és
1941. október 25-én ezt jegyzi be Naplójába: „S most mit írjak? A költ ő
kirostálta könyvei megjelenése el őtt ezeket a verseket s most kiadjuk... érzem
Attila rosszalló tekintetét... De hisz a többi vers, a nagy versek fénybe borítják
ezeket is... erről kelene írnom a bevezetőben, már írtam erről naplójegyzetet
is, ha jól emlékszem, a mű átfordul a halhatatlanságba s magával rántja a
törmeléket is."
Idézhetnénk Nemes Nagy Ágnes megállapításait a József Attila-versek
tanulságaival, valamint a visszaút kérdésével kapcsolatban. Vajon hogyan is
definiálnánk a „költő i üdvösség" kategóriáját? Utalhatunk Nagy László,
Juhász Ferenc, Sumonyi Zoltán, Csoóri Sándor és mások József Attila-képére, esetleg a mészölyi reflexiókra, miszerint „egy jó m ű több, koronként
változó ráfogást kibír. Mindig újra válaszol. Egy Oidiposz, Hamlet például
— vagy, hogy jósoljunk is: egy Godot. Vannak más m űvek, melyekből akkurátusabban megismerhet ő egy kor »reális« világa, de a lét nem osztályozható
megrendülései már nem annyira. S ezek mintha kevésbé volnának képesek
arra, hogy mindig »újra« válaszoljanak. El őbbiek a tartós többértelm űséget
részesítik elő nyben, utóbbiak a szenvedélyes egyértelm űséget. Mégis, hazárd állítás volna, hogy ez feltétlenül hierarchia is. De az biztos, hogy beolt
a dilemmával". (Otthon és vilkg, 1994).
József Atrtila költ ői világképe mindkét m űtípust tartalmazza, de nem
véletlen, hogy sokan az utolsó versek magasra ívelésér ől nyilatkoztak szívesen, tudniillik ezek a költemények válaszolnak mindig újra kérdéseinkre,
fő ként ezek tartoznak a Mészöly által meghatározott els ő kategóriába.
A hatvanas évektől kezdve új elemzéseket, s őt új műveket ismerhettünk
meg, József Attila-képünk tehát kiegészült, gazdagodott. A szakember betekintést nyert az egyre táguló „tudományos" József Attila-képbe, megszületett az istenkeres ő, az egzisztencialista, a freudomarxista és a metafizikus
József Attila, anyjával való kapcsolatáról pszichológusok és irodalomtörténészek értekeztek, a Flóra-szerelem részletei és a költ őn kipróbált Rorschach-teszt eredményei, a kezelés dokumentumai hozzáférhet ővé váltak,
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kortársak, „szerelmesek" és barátok vallottak róla, kéziratok kerültek el ő:..,
sőt költőnk a koronként változó ráfogásokat is kibírta.
És most — kilencvenedik születésnapján — ismét azt vitatjuk, vajon
ismerjük-e, értjük-e őt igazán. Miben más ő, mint a többiek, miben áll
különbözősége? Másságát — amelynek komponensei a költ ő különös, szokatlan és különb volta — egyéniségében hordozta. Vajon azok-e a nagy versei,
amelyeket annak tartunk, vagy fel kell majd fedeznünk a még nagyobbakat?
Látjuk, hogy önmagával szemben volt követel őző, sorsával és az abszurd lét
kérdéseivel viaskodott, környezetével szemben is fellépett, mert az nem
segített. Világhiányban élt, de vonzódott a közösséghez; költészete, költ őisége létében gyökerezett, ám ennek ellenére vonzó-taszító kötelékek f űzték
mesterségéhez, miként Babits Jónását a ninivei prófétasághoz. Eltöprenghetünk a költő közérzetelemzésein, amelyeket már nem konkrét m űfaji megjelöléssel, csupán a Vers címmel illetett. Miért jelennek meg a Vers című versek
élete végén, miért az öregség bölcs tudata ezekben az alkotásokban? A b űn
motívuma, az engesztel ő irgalom-attitűd a „semmi ágán" és a „semmi-félelem" költőjének állandóan visszatér ő rögeszméje. Jelenet című töredékében
kísérletet tesz a b űnbánatra, de kudarcot vall. A bíró szavai tudatosítják
sorsunkat:
Az ember ammiatt bánkódik,
mit nem tett, vagy nem tehetett,
de a bűnt nem bánhatja meg,
mert az igazság megbántódik.
A vívódást, a töprengést ebben a verstöredékben is a Németh Andor
által említett „érzékeltetés" teszi hitelessé és költ őivé. A vádlottban megjelenik a költő töprengő-szemlélődő és megszólaló-valló magatartása. A versmondatok tördelése, a gondolatjelek f őként az utolsó korszak József Attiláját
idézik, akinek bűnei halállá állnak össze, a megváltás és az önmegváltás
számára nem adott, s őt mi már tudjuk, hogy a költ ői üdvözülés is egyre
nehezebb „vershiányos" korunkban.
Huszonöt évvel József Attila halála után Pilinszky még mindig a legmodernebb költ őnek tekintette. Költészete ma is eleget tesz a modernség
kritériumának, sokszín űségében válik modernné. A rilkei értelemben vett
tág magányból sarjadtak ezek a versek, amelyek éppen abban különböznek
az ugaroltak nemzedékének és más költ ők műveinek sokaságától, hogy nem
osztályozhatók, a „beskatulyázás" szándékával meg sem közelíthet őek, ahogyan a világirodalmi mércével mérhet ő nagy alkotók művei sem. 1992-ben
Miért fáj ma is címmel az „ismeretlen" József Attilát bemutató kötet újabb
dokumentumokat tárt elénk.
A mostani születésnapon is azt állapíthatjuk meg, hogy nyitott József
Attila-képünk van, készen állunk új értékek és értékel ők befogadására,
hiszen még mindig nem ismerjük őt eléggé. Minden olvasatunk új és élményszerű, és csakis ez a nyitottság méltó a versolvasótól barátságot remél ő
költőhöz; valamint az is természetes, hogy Maupassant és Mészöly szemléletéhez híven a József Attila-megközelítések is néha m űalkotássá formálódtak, a költő számos műalkotás ihletőjévé vált. De ezt a m űvészek és a
versolvasók tudják csak igazán...
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ÉGTÁJ
BESZÉDES VALÉRIA

A SZŰZANYA TISZTELETE SZABADKÁN
BEVEZETŐ
A város újkori történetének meghatározója volt a többnemzetiség ű
közeg: három nemzet és két vallási felekezet él itt egymás mellett a törökök
kivonulásától. Az változó volt az elmúlt háromszáz esztend ő alatt, hogy a
magyarok, szerbek, bunyevácok (horvátok) közül melyik népnek volt domináns szerepe a város közéletében. A két vallás: a katolikus és az ortodox
mellett egyéb felekezetek és szekták is jelen voltak és vannak Szabadka
vallási életében. Az evangélikusok és a protestánsok csak a múlt század
hatvanas éveiben szervezik meg közös egyházukat, húsz évvel kés őbb
szétválnak, azóta külön templomuk és lelkészük van. A különböz ő szekták
a két világháború közötti id őszakban kezdik kifejteni tevékenységüket.
Követő ik száma azonban csak a II. világháború után lesz számottev ő. A
legtöbb az adventista, akiket a városban csak szombatistáknak neveznek. A
második világháború el ő tt mintegy hatezer zsidó is élt a városban. A protestánsok és az evangélikusok magyarok, a zsidók jelent ős része a századel őre
elmagyarosodott, a különböz ő szekták nemzetiségi összetételér ől nincsenek
adataink, de a gyülekezetek hívei vegyes nemzetiség űek. Szertartásaikat is
két nyelven tartják
A vallási tarkaság mellett régebben a katolikusnak volt meghatározó
szerepe a város közéletében. A határ ő rvidék felszámolása után, amikor a
város mezővárosi rangot kap, a település megváltoztatja a nevét is: 1743-tól
Szabadka helyett hivatalosan Szent Máriának nevezik, a szabad királyi
státus elnyerésekor pedig — a császárn ő tiszteletére — Maria Theresiopolisra
változtatják. A város második címere els ősorban vallási jelképeket tartalmaz,
későbbi címere pedig a korábbi elnevezésre utal, mert a pallosjogotjelképez ő
oroszlán mellett ott látható Szent Teréz, a város f őplébániájának véd őszentje
és a Madonna a gyermek Jézussal. A többi délvidéki szabad királyi város és
mezőváros címerei harciasabb, els ősorban a határőrvidékre, a katonáskodásra utaló jelképeket tartalmaznak.
Hogy a névváltoztatás helyi kezdeményezés vagy a bécsi udvar határozata volt-e, nem tudjuk eldönteni. Tény, hogy a szabadkai levéltárban
nincs olyan irat, amely visszakövetelné az évszázados elnevezést, viszont az
is igaz, hogy — Szent Mária és Maria Theresiopolis mellett — a város történelmi megnevezését is párhuzamosan használták.
Hogy a Madonnát megkülönböztetett tisztelet övezte a településen,
arra tehát a XVIII. században a város neve és címere is utalt, 1945-ig már csak
.
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a címere. E küls őség alapján természetesen nem állíthatjuk azt, hogy a
Szűzanyának nagyobb tisztelete volt ebben a bácskai városban, mint más
katolikus településen. Írásunkban arra sem vállalkozhatunk, hogy a Sz űzanya tiszteletének valamennyi aspektusát számba vegyük, mindössze két
jelenséget kívánuk bemutatni, melyeknek szerintünk nemzetiségi vonatkozásai is vannak: a Fekete Madonnát és a Mária-lányokat.
1. A FEKETE MADONNA
Szabadka vallási életében meghatározó szerepet játszott a ferences
rend. A helyi hagyomány, melyet a rend által vezetett krónika is alátámaszt.
A ferencesek vezetésével telepedtek le a bunyevácok a városban. A török
korszakban is ők látták el a hívek lelki gondozását. A hódoltság után is
csaknem száz esztendeig kizárólag ők intézték a város egyházi ügyeit. A
ferencesek temploma és rendháza a város legrégebbi épületében, az egykori
vár helyén van. A templom átépítését 1730-ban kezdték meg, de csak 1736ban szentelték fel. Az elmúlt két évszázadban több átalakítást végeztek rajta.
Mai formáját 1907 nyerte el. 1
Az egykori templomi ereklyéi közül a legrégebbi a Fekete Mária. A
kegyképnek napjainkban is igen nagy a tisztelete. Amikor a század elején
átalakították és b ővítették, a templom mellé kápolnát is építettek, melyet
Fekete Mária tiszteletére szenteltek fel, a Sz űzanyát pedig az oltárnál helyezték el. Az építkezés el őtt a kép a sekrestyébe vezet ő folyosón állt. Ott
állítottak fel egy mellékoltárt, melyet Martin Mük helybeli asztalosmester
készített. Ennél az oltárnál már 1769-t ől tartottak misét a szerzetesek és a
világiak számára. 2 1900-ban. Elizabet Mamuži ć, az egykori polgármester,
Lazar Mamužić felesége carrarai márványból átépíttette ezt az oltárt. Az
építkezések után a kegyképet a kápolnába helyezték át. Mai helyére 1929ban került. El őbb a Lourdes-i barlang helyén állt. 3
A kép megvételéről nincsenek írásos adatai sem a rendháznak, sem
pedig a városi levéltárnak. Keletkezésér ől több legendát is felj egyeztek már.
E hagyomány alapján ismertette elképzeléseit Ante Sekulié arról, hogyan
került a ferencesek tulajdonába. A Sz űzanya tiszteletét egy megtörtént
esemény is elősegítette a laikus nép körében. Err ől a már említett krónika is
megemlékezett. Az esetet, amely a Rákóczi-féle felkelés idején történt Szabadkán, Tormásy Gábor is megemlíti. 4 Nem tudni, hogy figyelembe vette-e
a szájhagyományt, vagy csak a ferencesek krónikájára támaszkodott. A
szabadkai kegyképhez hasonló történet f űződik a bácsi Boldogságos Sz űzanya képéhez is. 5 A szabadkai történet azonban nem a Fekete Máriához
kapcsolódik, hanem egy Madonna-szoborhoz, amely elveszett. Tormásy
monográfiája megemlékezik arról, hogy XVIII. században a templom f őhelyén egy Madonna-szobor állt, melyet a körmenetekben hordoztak. A szerz ő
maga jegyzi meg: nem lehet megállapítani, hogy a legendában szerepl ő
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Szűzanya-szoborról, vagy esetleg egy másikról van szó. A krónikában pontos kimutatást kiszítettek a szobor ruhatáráról. 6 Ugyanebben a feljegyzésben
említik meg azt is, hogy vasár- és ünnepnapokon a „Szerecsen Mária"-oltárnál miséket tartanak.
A bácsi és szabadkai kegyképet a sokác, illetve a bunyevác nép-hagyomány szerint őseik vándorlásaik során hozták magukkal. A bácsi Madonnaképről bebizonyosodott, hogy az valóban a ferencesek tulajdonában volt
már zvorniki tartózkodásukkor. Zvornikból Tuzlára, onnan Gradovrhba,
majd Szlavóniába, végül pedig Bácskába menekültek, ahol a Duna mellett
találtak menedéket.? A bácsi Madonnával kapcsolatos legenda bebizonyosodott, amikor azt 1988-ban restaurálták. A szabadkai ferencesek vándorlásáról nincsenek forrásaink, kizárólag a néphagyományra alapozhatjuk,
hogy a Szerecsen Máriát a bunyevácok hozták magukkal a városba.
A Fekete Máriát természtesen az itteni magyar népesség is tiszteli. A
magyaroknak is megvan a saját történetük. Eszerint a kép ősidők óta a
városban volt, csak a török id őben a templom, melyben őrizték, összed őlt.
A hódoltság után a kép épségben el őkerült. Ez valóságos csodának számított, emiatt imádkoztak, kérték a Segít ő Mária közbejárását Istennél.$ Olyan
történeti mondát is ismernek, mely arra adja meg a magyarázatot, miért
szerecsen a Mária. A történet nem a közismert bibliai magyarázat: nem az
Énekek énekének népies változata. 9 Mindkét nép tehát úgy ítéli meg, hogy
a Segítő Szűz kegyképe örökt ől fogva segítette őket. A bunyevácokat attól
a pillanattól kezdve, hogy útra keltek, hiszen régi szül őföldjükről hozták
magukkal, a magyaroknak pedig a folytonosságot jelenti, mivel az mindig a
városban volt, s még a legnehezebb id őkben, a törökök alatt is oltalmazta az
itt élőket; mi másért maradt volna épségben a romok alatt? Mind a két
közösség számára tehát a biztonságot jelenti.
A.hívők számára lényegtelen tehát, hogyan került a ferencesek tulajdonába. Sekuli ć elképzeléseit éppen a szabadkai magyarok eredetmondái kérdőjelezik meg. Igazat kell adnunk Cvekannak, a szabadkai rendház egykori
gvardiánjának, aki szerint a ferencesek 1734-1744 között jutottak hozzá,
mert a rámájára Jakov Su čić 22 rajnai forintot adott. A szabadkai kapitány
1744-ben halt meg, tehát a kép ekkor mára ferencesek tulajdonában volt. A
krónikában feljegyezték, hogy a kép másolatához Czenstochowában jutottak hozzá, s cserélték ki a korábban már említett szoborra1. 10 Magától adódna
a következtetés, hogy a szabadkai hátár őrök lengyelországi szolgálatuk
idején hozták magukkal, ugyanis 1734-ben egy lovasszázad tartózkodott
Jakov Sučić kapitány vezetésével a sziléziai határon. 11 Ekkor magukkal
hozhatták a képet, mert ugyanerr ől a Sučić ról tudjuk, hogy a helyi Rókuskápolna harangját egy romániai hadjáratból hozta magával. A krónika pedig
feljegyezte, hogy — mint már mondottuk — ő adta a pénzt a kegykép bekeretezéséhez. Ha Su čič adománya lett volna a kép, akkor minden bizonnyal a
ferencesek ezt is feljegyezték volna.
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A festményt 1955-ben az eredeti kegykép alapján restaurálták. Ivan
Lončarić restaurátor az ecsetkezelésb ől, valamint az ornamentikából arra a
következtetésre jutott, hogy minden bizonnyal Velecében festették háromszáz évvel korábban, tehát valamikor a XVII. század közepén. Amikor a
városba került a XVIII. század harmincas éveiben, már régi festménynek
számíthatott. 12
2. A KEGYKÉP TISZTELETE
Megbízható adataink tehát a szabadkai kegykép keletkezésér ől, megvásárlásának körülményeir ől nincsenek. Ez azonban nem változtat a lényegen, azon, hogy a képnek napjainkban is igen nagy a tisztelete. Mint már
korábban utaltunk rá, a XVII. század végét ől tartottak el őtte istentiszteletet.
Búcsúja szeptember 12-én van. Korábban erre az ünnepre a környékbeli
településekről gyalogosan jöttek a zarándokok. A szertartáson részt vettek
a horgosiak, csantavériek, bajmokiak, kanizsaiak. Tömeges búcsújárás azonban sohasem alakult ki, ezért búcsúsénekek, imádságok nem születtek tiszteletére. Az emberek egyénileg fordulnak a Segít ő Máriához, s ő sokat meg
is segített. A hívek hálájuk jeléül megajándékozták. Els ősorban ékszereket:
karkötőt, nyakláncot, gy űrűt vittek ajándékba. A helyi hagyomány szerint
a Szűzanyának olyan tárgyat kell felajánlani, mely szívünknek is kedves.
Nem az értéke számít, hanem az, hogy az imádság őszinte és szívb ől jövő
legyen. Az évtizedek alatt sok ajándék összegy űlt; ezeket a kép köré rakták
a ferencesek. Miután a kegyhelyet 1959-ben és 1970-ben kirabolták és a
tettesek nem lettek meg soha, az ajándékokat már nem rakják ki.
A ferencesek egy könyvbe írják be azokat az adományokat, melyeket a
hívek adnak a szenteknek és a rendnek. Legnagyobb tisztelete Szent Antalnak van és a Segít ő Szűzanyának. Korábban az el őbbinek inkább pénzt, az
utóbbinak pedig kegytárgyakat adtak. 13
Napjainkban már leginkább pénzt adományoznak a hív ők. Szent Antal
tiszteletére még manapság is naponta szolgáltatnak misét. Szerecsen Mária
tiszteletére napjainkban hetente két-három misét mondanak; korábban ez a
szám nagyobb volt. Olyan hív őkről is tudunk, akik évtizedek óta fogadalomból egy-egy meghatározott ünnepre feldíszítik a Mária-oltárt. Egyik
adatközlők már negyven éve újévkor viszi a virágokat, mert édesanyja a
Segítő Szűzanya segítségével Szilveszter napján nyerte vissza a látását.
Ahogy mondta, utolsó pénzüket költötte a virágra. Az asszony, hogy meggyőződjön róla, leánya teljesítette kívánságát, bár lábadozott, mégis elment
a templomba, hogy saját szemével lássa Mária virágait. Az ajándékokat a
szabadkaik utólag szokták elvinni, miután a Sz űzanya meghallgatta könyörgésüket. Sokan imádkoznak hozzá a kápolnában, de otthon is elmondhatják
kérésüket. Szerecsen Máriához csak akkor fordultak, ha nagyon nagy bánatuk volt, vagy súlyos betegek. A helyi hagyomány szerint csak Miatyánkot
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és az Üdvözlégy Máriát kell elmondaniuk. Az ima végén azonban hozzáteszik: „Segitő Szűzanyánk, könyörögj érettünk, légy a menedékünk most és
halálunk óráján, amen." A szentmisét csak kivételesen végzik a Segít ő Mária
oltáránál. A szeptember 12-i ünnepi szentmisét természetesen ennél az
oltárnál végzik. A körmenetek egy része is ett ől az oltártól indul, mint ahogy
az ünnepélyes bevonulás a papszenteléshez is innen történik. A szerzetesek
fogadalomtételük után itt búcsúznak el édesanyjuktól.
3. A MÁRIA-LÁNYOK
A korábban idézett Tormásy-m űbő l tudjuk, hogy a XVIII. században
éppen a Ferencesek templomában a körmenetek vitték a Sz űzanya szobrát. 14
A szerző nem tesz említést arról, kik vitték. A körmenetek a kés őbbi időkben
is meghatározták a szertartásokat. A f őplébánia-templom felépítésével a
helyzet annyiban módosult, hogy a körmenetek, melyek végighaladtak a
város akkori legfontosabb útvonalán, leginkább a Szent Teréz-templomból
indultak. A Mária-szoborról a feljegyzések nem tesznek említést. Mária-lányok a ferenceseknél sohasem voltak. Egyik adatközl őnk szerint azért, mert
nem volt plébániatemplom. A város területén a múlt század hatvanas éveiben szervezték meg a plébániákat; ezekben a templomokban sem voltak.
Kizárólag a főplébánia-templomban mű ködött az egyesület magyar leányok
körében. Különösebb küls ő ségek nem jellemezték a Mária-leányokat a városban. Nem volt egyenruhájuk, még a Sz űzanyát jelképez ő kék szalagot
sem viselték. Külön listát sem vezettek róluk. Aki be akart lépni, az csak
jelentkezett a Mária-asszonynál - így nevezték azt az id ősebb ájtatos nőt,
aki a lányok feladatait meghatározta és kijelölte a jelentkez ő további feladatát.
A Tisza menti településeken fehér ruhában voltak, és a szüzességet
jelképező koszorút viselték az istentiszteleteken. Külön fogadalmat tettek a
Mária-oltárnál, férjhezmenetelkor ugyanennél az oltárnál el is búcsúztatták
őket, ekkor vették le fejükr ő l ünnepélyesen a koszorút is. Fogadalomtételkor
és elbocsátáskor is erre az alkalomra szerkesztett dalt énekeltek.
Szabadkán kizárólag a vallási életre való nevelést szolgálta ez a szervezet. A leányok 12-13 éves korukban lettek tagjai. Kötelesek voltak belépni a
Rózsafüzér-társulatba, 'a Mária-asszonynál cserélték a cédulát. A napi imájuk
alkalmával el kellett mondaniuk: „Sz űz Mária, könyörögj érettünk, légy a
menedékünk, most és halálunk óráján, amen." A vasárnapi Mária-misén
vettek részt. Az ő feladatuk volt a Mária-oltár díszítése. Arra a misére a
kislányok hordták össze a virágokat, melyet az ő számukra mondattak.
Egyetlen ünnepélyes feladatuk a lobogók tartása volt.
Szabadkán a II. Vatikáni zsinat reformjáig a f őplébánia-templomban a
vasárnapi ünnepi magyar nyelv ű misét mindig a Mária-mellékoltárnál tartottak. Az oltárt - a helyi hagyomány szerint - az itteni magyarok állíttatták
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annak az emlékére, hogy Szent István királyunk a Sz űzanya oltalmába
ajánlotta fel népét. A Mária-leányok tehát ezen a misén vettek részt, s
tartották a lobogókat. A fiatalabbak a kislobogót, az id ősebbek pedig a
nagyobbat. Egy-egy alkalommal négy lánynak jutott ez a feladat. A Máriaasszony határozta meg, ki mikor érdemli meg ezt a tisztességet. Másik
feladatuk a Rózsafüzér-táršulathoz kapcsolódott. Temetéskor is minden alkalommal a Mária-leányok vitték a társulat lobogóját, tehát nem a koszorú
valamelyik tagja. Közösen jártak a zarándokutakra: gyalog mentek Doroszlóra és a sándori szentkúti búcsúba is. Feladatuk volt, hogy a város határában
megvárják a zarándokokat. A Mária-asszony beosztotta, hogy kik várakoznak a Zombori, a Bajai, a Zentai, a Majsai, a Halasi, a Szegedi kapunál. A
vidékről jövőkkel azután közösen mentek a misére. Egyebek között így
várták a hív őket a Szerecsen Mária búcsújára is.
A II. világháború után az utcai körmeneteket Jugoszláviában is betiltották, így a Mária-leányok feladata is kizárólag a vasárnapi miséken való
részvételre korlátozódott. Az ötvenes évek közepéig még részt vettek a
misén a lányok, de amikor meghalt a Mária-asszony, megsz űnt a szervezet
is.
4. ÖSSZEGEZÉS
A Szű zanya tiszteletének csak két mozzanatával foglakoztunk, jelesül
azokkal, melyek — a vallási élet mellett - az itt él ő népek nemzeti identitásához is kapcsolódnak. A czenstochowai Madonna a magyar nyelvterületen
közkedvelt. A Szabadkán mesélt monda abba a csoportba sorolható, mely a
török utáni korszakban épségben el őkerült Mária-ikonokhoz kapcsolódik.
A bunyevácok mondája pedig a horvátok körében közismert. Ugyannak a
kegyképnek más a története az azonos vallásúak, de más nemzetiség űek
körében.
Sem a szabadkai, sem pedig a bácsi Madonnának nem alakult ki országos kultusza, sőt még lokális ismertségük is igen sz űk területre korlátozódik.
A bácskai magyarok és horvátok, természetesen a szabadkaiak is, szívesen
részt vettek különböz ő búcsúkon. Már a XVIII. században eljártak Hajósra,
Máriagyű dre. A múlt század közepén a szegedi zarándokutak voltak népszerű ek. A két világháború között a magyarok Doroszlóra és a Szabadka
melletti Szentkútra kezdtek járni. A sándori kegyhely vonzásköre lényegesen nagyobb, minta Segit ő Szű zanya-képé. A II. világháború után kizárólag
a helybeliek fohászkodnak hozzá, de vannak szentek, akik napjainkban
népszerűbbek: Szent Antal, Szent Rita, a Luordes-i Mária. A Szerecsen Mária
történetét a fiatalabbak már alig ismerik.
A Mária-lányok Szabadkán kizárólag az egyházi nevelés szellemében
tevékenykedtek. Csak a magyarok körében voltak ismertek. Kérdésünkre,
hogy a bunyevácok miért nem szervezték meg a maguk csoportját, ezt a
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választ kaptuk: „Mert Szent István csak a magyarokat ajánlotta a Sz űzanya
oltalmába." A szabadkai egylet csak a nevében hasonlít a Tisza menti és
nyugat-bácskai Mária-társaságokhoz. Voltaképpen a múlt század közepén
alakult imaegyesületek XX. századi folytatásai. A szabadkai magyar Márialányok tagjai lettek a Skapuláre imaegyletnek, melyet a karmelita szerzetes
rend népszerűsített ezen a vidéken. A lányok egy-egy érmet kaptak, s ekkor
tettek fogadalmat, hogy az imaegyesület által megszabott imákat elmondják.
A társaság els ősorban a bunyevác fiatalok körében volt népszer ű. Nemcsak
lányok, de fiuk is beléphetek az egyesületbe; ebben különbözött a Máriatársaságtól. A Skapuláré egyesület napjainkban is m űködik. Mivel egyéni
ájtatosságot követel meg tagjaitól, mentes minden küls őségtől.
JEGYZETEK
SEKULIĆ : 1978.55-57.
TORMÁSY: 1883. 73. CVEKAN: 1977. 42.
SEKULIĆ : 1978. 79.
Bizonyos keleti vallású katona ugyanis több hitsorsosa kíséretében berontott a
katholikusok kápolnájába s kirántván kardját, éktelen szitkok közt hadonázott tárgyat keresvén, melyen harcvágyát kielégítse. Szemei a Bold. Sz űz szobrán akadtak
meg; eléje rohant tehát és iszonyú káromkodások közben kardjával egyik karját
levágta. De nem sokáig ringathatta magát a gy őzelem édes mámorában, mert e tette
után feltűnően hirtelen, még a kápolnában összeesett s mintha nehéz kór lepte volna
meg, iszonyú kínok közt hányódott a talajon s kegyelet nélküli lelkét csakhamar
kiadván, társai által elvitetett. TORMÁSY: 1883. 23.
SEKULIĆ: 1978.b. 73.
1. Három pár üng; 2. kilenc soros ezüst nyaklánc, ugyanez tiszta fényes ércb ől; 3.
közönséges vörös kargyöngy; 4. két korona, az egyik ezüstb ől bearanyozva, a másik
szövetből gyöngyökkel ékítve; 5. hat nyakkend ő, melyek közül kettő aranynyal volt
átszőve; három ezüsttel áttört öv, négy fels ő ruha, ezek közül egy régebbi hamuszín ű
selyemből, a másik fekete selyemb ől, a két utolsó félselyemb ől készült s arany csipkékkel volt díszítve; volt azonkívül három mellkend ő, egy vörös arany rojtokkal, a
másik zöld, a harmadik fekete szín ű ezüst csipkével, végül volt égy violaszín ű
köpenye. Tormásy: 1885. 69.
SEKULIĆ: 1985.52-53
A Fekete Mária nem ker űt az sehova. Mikó ugye a várost a törökök efoglaták, akkó
a templomot összevissza rombóták. És ez a Mária-kép a roncsokba vót. Mikó meglett,
hogy kimentek a törökök, vagy megverték üket, azt a Mária-képet teljesen épségben
megtanáták És az egy nagy csoda vót. A szemétbe tanáták meg. Minden össze vót
törve, csak a kép volt meg épségben.
Nekem így meséte az öreganyám. Mikor az Úr Jézus ment a Szent Józseffe,
megjelent az angyal, és azt mondta: menjenek el, mert a Heródes ki akarja végezni a
Jézuskát. Akkor útra indultak és mentek az úton. És egy ember vetette a búzát és arra
mentek a katonák. És arra ment a Sz űzanya a Szent Józseffe. De kérdezték tüle, nem
láttak-e valakit, aki menekülésbe vót, úgy hítták, Jézus. Az ember azt mondta: „Akkó
láttam, amikor vetettem a búzát. Akkó ment erre." És amikó hátranézett, a búza meg
volt érve. És a Sz űzanya a főd másik végin észrevette, hogy keresik a katonák. Akkor
cigányasszonynak vót öltözve, meg a Szent József legetette a szamarat. És akkó
ementek a katonák, így menek űt meg. Azé lett szerecseny a Sz űz Mária.
CVEKAN: 1977. 43.
IVÁNYI: 1886. 124.
ANDRAŠEC: 1971. 111-115.
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13. A szerzetesek könyvét nem volt lehetőségem átnézni. Paskal Cvekan monográfiájában az egyik adományozó 1900-ban egy arany szívet ajándékozott a Madonnának, 1907-ben pedig egy hölgy egy arany nyakláncot. Sekuli ć tanulmányában
számtalan bejegyzésr ől emlékezik meg. Budanovics Lajos néhai szabadkai püspök
visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az egykori polgármesterné adománya volt a
carrarai márványból készült oltár Az asszony azért ajándékozta a Sz űzanyának, mert
a férjét segítette egyik peres ügyében. Cveka: 1977. 44. SEKULI Ć: 1978. 105. ANDRAŠEC: 1971. 113.

IRODALOM
1971. ANDRAŠEC, Dionizije: Čudotvorna Crna Gospa. Subotička Danica, 1971.
111-115.
1977. CVEKAN, Paskal: Subotički franjevački samostan. Zagreb.
1886. IVÁNYI István: Szabadka szabad királyi város története. Szabadka.
1978. SEKULIĆ, Ante: Tragom franjevačkog letopisa u Subotici. Split.
1978.b. SEKULIĆ, Ante: Drevni Bač. Split.
1985. SEKULIĆ, Ante: Marijanske pobožnosti podunavskih Hrvata. Zag, reb.
1883. TORMÁSY Gábor: A szabadkai római kath. f őplébánia története. Szabadka.

Pomogáts Béla az Anyanyelvi Konferencia nevében üdvözölte
az irodalombarátokat
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BARÁCIUS ZOLTÁN

ELKÉSETT REKVIEM
SZÍNHÁZTÖRTÉNETÜNK MÚLTJÁBÓL (4.)
A MÁSODIK ÉVAD
Az a „másik" társulat
A létszámban megfogyatkozott, vezéregyéniségét ől megfosztott szereplőgárda biztatást várt, remélt, egy meleg hangú levelet, táviratot Szabadkáról, Topolyáról vagy Zomborból — a zrenjanini színház sorstársa volt a
többi itteni magyar színháznak —, de úgy látszott, hogy a Bega-parti együttesnek nincs se barátja, se védelmez ője. A színház ebben a városban magánügy: Juhász Ferenc, Juhász Zsuzsa és Tusnek Ottilia magánügye; nem hozott
megújulást, nem játszik sorozatban népszínm űveket, ideológiai szempontból is erősen bírálható — csupán egyetlen színész lépett be a kommunista
pártba —, tagjai nem hallgatják meg az elvtársak magyarázatait, nem „népi",
nem „városi", semmilyen ez a színház.
A színész nem tudta, hogy mi a vétke, b űne, mert valamiben vétkes,
bűnös lehetett. Az üléseken ugyanis Szalma Ferenc „aspektusról", „szektorokról" meg arról beszélt, hogy a szocialista színháznak megvannak a maga
imperativusai, le kell dönteni a cselekvés korlátait stb. Juhász Zsuzsa természetesen már az els ő ülésen összerúgta a port az elnök elvtárssal.
Mit csináljunk, elnök elvtárs? — kérdezte szikrázó szemmel —, essünk
térdre, mert megkapjuk a népbizottságtól azt a nyavalyás dotációt?
— Ne legyen a színház elszigetelt...
Kitől? Mitől?
A társadalomtól, amely szubvenciót ad neki.
Este meghirdetjük a m űsort. A néző betér a színházba, megtapsolja a
színészeket...
Nem erről van szó.
Hát akkor miről, könyörgöm?
Több... több tiszteletet... őszintébb tiszteletet. Önök valami más értelmű levezetés céljából szervez ődnek, politikai tudatosság nélkül, s ártanak
azoknak, akik... szóval... értjük egymást?
Nem!!!
Ilyen és ehhez hasonló dialógusok hangzottak el a társulati üléseken.
Egyébként a tagság már szeptemberben munkához látott. Sok közös akcióra
kerül majd sor, gondoltuk, s valamennyien mérsékelten bíztunk a színház
holnapjában. Mert színház volt az még mindig: Madách színház, csak így
egyszerűen: Madách Színház — „amat őr" nélkül. A korlátozó normáknak az
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a „cím" felelhetett meg a legjobban. Harcos színház leszünk — fogadkozott
az együttes.
Letették az asztalra a goromba diktátumot is. M űködjön együtt a zrenjanini színház a szabadkaival — meghívták Garay Bélát —, és a m űsorba
iktassanak be több, egyre több jugoszláv és vajdasági magyar szerz őt. Egy
színvonalas m ű bármikor utat törhet a társulathoz, és sok reprízt érhet meg.
Nem várt a mi néz őnk tökélyt és virtuozitást, de meg tudja ítélni, hogy az,
amit lát, értékes-e, tehát bízzunk mindent a közönségre.
Juhász Zsuzsa vállalkozott a nyitóel őadás rendezésére. Miroslav Fedldman zágrábi szerz ő Sötét idők című drámája ürügyén a rendez őnek újra volt
egy eszményi találkozása az új nemzedékkel, azokkal a szerepl őkkel, akikkel
a Vakarcsot színre állította.
B. T. tollából jelent meg a kritika a Magyar Szó 1954. szeptember 30-i
számában. A recenzens aláhúzta, hogy a darab egy régi, embertelen világot
mutat be. Dicséri a szerepl őket: Tusnek Ottiliát, Barácius Zoltánt. Nem
feledkezik meg Juhász Zsuzsa érdemeir ől sem, akinek rendezése szomorú
miliőrajz. A rövid írás a napilap utolsó oldalán, az apróhirdetések mellett
jelent meg. Ennyit érdemelt a magyar színház 1954 nyárvégén, őszelején,
ahogy tetszik.
Szabadkai recept szerint
Október 15-én a társulat színre vitte Zilahy Lajos tragikomédiáját, a
Zenebohócokat — nem éppen kirobbanó sikerrel. A „szabadkai recep"-tet a
zrenjaniniak csendben visszautasították. Juhász Zsuzsa és Tusnek Ottilia
nyúlfarknyi szerepben. Valami krakélereskedés sz űrődött a színpadról a
nézőtérre. Garay Béla kisebb engedményt tett a közönség egy bizonyos
rétegének — lelkiismeretesen dolgozott, de szemmel láthatóan nem találta
meg a helyét —, s a nagyon hosszú el őadás sajnos — nem igazolta a rendez ő
hírnevét. Ugyanakkor azonban megpróbálta hitében meger ősíteni az együttest. Mesélt topolyai, szabadkai és zombori élményeir ől, munkafeladatairól,
megemlítette a „men ő" színészek nevét, s a vendéglátók számára úgy rémlett, hogy idegen nyelvterületre tévedtek. A népbizottság döntésével bizony
megtörte a lendületet.
(A Zilahy-dráma gyorsan lekerült a m űsorról.)
Október 29-én újabb bemutató el őadás. A társulat színre vitte Molnár
Ferenc Delila című vígjátékát. A rendezés munkájával Nyáray Rezs őt, Rudi
bácsit bízták meg, de a veterán rendez ő és színész már az els ő olvasópróbán
sem jelenhetett meg. Nagybetegen azt üzente a szerepl őknek, hogy bátran
fogjanak hozzá a munkához, mert Molnár Ferenc nem egy fenevad, nem
Shakespeare ugyan, de legalább annyi nyelvre lefordították, mint az angol
klasszikust. Juhász Zsuzsa persze megint tarthatta a hátát. Zilahy Lajos után
Molnár Ferenc: újabb kacsintás a Tiszán túlra, Magyarország felé. Molnár
burzsoá szerz ő, érdemeit senki sem méltányolja ma, mindenki lekicsinyli,
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polgári családból származik. Zsuzsa megjegyezte, hogy éppen Molnár juttatta nemzetközi ranghoz a magyal- drámaírást: minden hiába. Molnárhoz
úgy nyúltunk hozzá, mint egy sivatagi tarantellához, mert Szalma elvtárs
valószínűleg még a Pál utcai fiúkban is beépített közellenséget látott. Juhász
Zsuzsa makacssága azonban nem ismert határt — a Delilát mégis bemutathattuk. A rendezés munkáját Gyapjas János és Barácius Zoltán vette át. Vitákat
nem kavart a produkció, de ebben az el őadásban Tusnek Ottilia újra kiváló
teljesítményt nyújtott. Meg is mondta egy újvidéki vendég (a nevére nem
emlékszem): „Maga kit űnő színésznő, csak egy másik színház kellene maga
köré!"
Az előadás cezenzense, M.J. a Magyar Szó 1954. november 4-i számában
ezt írta: „Fontos az is, hogy a szerepl ők a jövőben jobban ügyeljenek a
kiejtésre, mert bizony nem egyszer el őfordult, hogy tájszólással beszéltek."
~

Becsúszott aztán a repertoárba még egy népszínm ű, állítólag a néz ők
egyenes követelésére. Címe: Amit az erd ő mesél. Szerzője: Géczy István.
Bemutató: 1954. november 24-én.
Néhányan összedugtuk a fejünket. Hát mi vagyunk a népszínm űország? Ha már nem rukkolhatunk el ő újdonságokkal, akkor miért nyúlunk
vissza múltba, csillagösvénynyi távolságra? Ezzel a bemutatóval azonban
már senki sem foglalkozott. Néhány néz ő megjegyezte, hogy nem volna
szabad ilyen olcsó portékával beárnyékolni a színház munkáját, s ha a
színházban tudnak arról, hogy ez a produkció silány, akkor annál kétségbeejtőbb a helyzet.
Még a szerb társulat tagjai is távol tartották magukat t őlünk. Már nem
voltunk egyenrangú partnerek: a célunk már nem volt közös. Ett ől eltekintve a szerb igazgatóság a magyar társulat m űködtetését továbbra is segítette,
ám érezhető volt, hogy a távolság a profizmus és a dilettantizmus között
aggasztóan n ő.
Mivel menthető a helyzet? Vajdasági szerz ő művével.
Magdics-ügy
Kvazimodo Braun István szabadkai szerz ő Magdics-ügy című művét a
topolyaiak is 1954-ben mutatták be. Látta az el őadást — Újvidéken — Juhász
Zsuzsa, és azt tanácsolta Szalma elvtársnak, hogy vigyük színre mi is a
drámát: ha nem is lesz maximálisan hatékony, kiegyenlíthetjük a számlát,
mert vajdasági magyar szerz ő darabja még nem szerepelt a színház m űsorán.
Még nem tartunk ott, hogy röpiratokat osztogassunk — mondta Juhász
Zsuzsa —, egy szocialista m űvet fogunk bemutatni, lássuk tehát a medvét!
~

A színház a második évadban kollektíven hatott. Mégsem hallgatható
el a tény, hogy Juhász Zsuzsa irányította a társulatot. Gyakran mondta a
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fiataloknak, a kezd őknek: igazán az a színház érdemli meg, hogy színháznak
nevezzék, amely nem csapja be a néz őt, ám ugyanakkor tagjai révén sok
mindent meg akar változtatni. Kunkin Zsuzsannának, a szabadkai Városi
Könyvtár munkatársának színészportréjából: „Dürrigl Juhász Zsuzsa pályafutását az 1950-es évek elején kezdte a vajdasági magyar színészet öregjei,
Nyáray Rezs ő és Garay Béla mellett. Juhász Zsuzsa 1928-ban született Becskereken, színházrajongó értelmiségi családban..."
A továbbiakban arról olvashatunk, hogy Juhász Zsuzsa a zágrábi egyetem német tanszékén három évig tanult. Párhuzamosan a német nyelvvel és
irodalommal angolt és filozófiát is hallgatott, tanulmányait azonban nem
fejezte be, hanem — szülei nyomdokain haladva — elindult a világot jelent ő
deszkákon. Els ő sikerét Bródy Sándor Tanítónő című darabjában aratta.
1952-ben rövid ideig a Szabadkai Népszínház tagja volt. Szerepet vállalt
Indig Ottó Ember a híd alatt című művében, Machiavelli Mandragórájában,
Hunyadi Sándor Pusztai szél című alkotásában és az Aladár nem szamár című
gyermekoperettben.
Szabadkáról az „alapító tagok" el űzték. Örömmel tért haza szül ővárosába. A hivatásos színház megsz űnésével Zágrábba költözött, ahonnan huzamosabb időn át írt magvas jegyzeteket a Magyar Szó Jó reggelt című
rovatába. Ötvenéves sem volt még, amikor — 1976-ban — meghalt.

A színésznő alázatos tudott maradni az el őadott mű és szerepe iránt A
Magdics-ügyben újabb szép alakítással lepte meg rajongóit és a m űbírálókat.
A Magyar Szó 1955. január 13-i számában b. t egyebek között a következ őket
írta: „Minden újabb bemutató közelebb hozza hozzánk Quasimodo Braun
Istvánnak ezt az értékes drámáját. Korszakunk drámája ez, egy átmeneti
korszaké, amelyben a problémákat nem lehet egyszer űen megoldani, amelyben régi emberek vonulnak fel, emberi értékek és emberi sorsok ellen. A
fejlődésben az új győz, a fejlődés útja azonban egyéni tragédiákon át vezet.
— A bemutatón elsikkadt a drámai feszültség, amelyet például a topolyaiaknak sikerült kihozniuk a darabból, a 3. felvonás pedig egyenesen gyenge
volt. Valóban sikeres alkakítást csak Dürrigl Juhász Zsuzsa nyújtott."
Megírta a bíráló azt is, hogy a bemutatón megérz ődött a Madách
Színház legfőbb problémája: a rendez őhiány. A darabot Tusnek Ottilia rendezte, és ezzel a színház elvesztett egy jó színészt. Pedig még egy jó színésszel és a rendez ői hibák lefaragásával sikeres bemutató lett volna.
Ment a színház, nem is, de a színházi vezet ők legnagyobb meglepetésére — jóllehet a repertoáron nem szerepeltek bohózatok és operettek — a
nézőszám emelkedett. A szakszervezet a gyárakban, üzemekben toborozta,
szervezte a néz őket, s a diákság is rendszeresen látogatta az el őadásokat.
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Színházközeiben a Pygmalionnal
Mi, színészek különböző intenzitással követtük színházi világunk hihetetlen ellentmondásait. Természetesnek vettük, hogy mindenki úgy igazodik el az életben, ahogyan adottságai megengedik. Nem annyira a m űsor,
mint inkább a szereposztás érdekelt bennünket, s amikor megtudtuk, hogy
a színház műsorra tűzte Carlo Goldoni A hazug című vígjátékát, mindanynyian a hirdetőtáblához rohantunk.
1955. január 28-án bemutató el őadás. A Toša Jovanović Színházban
nemesen fognak szórakozni a néz ők — jósolta Gyapjas János, az el őadás
rendezője, s nem tévedett. A színészek egyike-másika a komédiai alaphangoltságú szituációk mélyén rejl ő groteszk mozzanatokat is érzékeltette. A
finoman stilizált produkció sokáig m űsoron maradt — a diákok ujj ongtak —,
de a sajtó már magára hagyta a társulatot. Szabadka messze esik Zrenjanintól, az újvidékiek nem rokonszenveznek a Bega-parti város színházával —
adta tudtunkra Juhász Zsuzsa, aki akkor már Bernard Shaw Pygmalion című
vígjátékának szövegkönyvében lapozgatott.
~

Szemelvények a kritikákból:
V. G. (Magyar Szó, 1955. március 20.): „Lányi István a darab elevenségére
tapintott, amikor óvatos, néha túlmérsékletes kézzel a humort a bíráló szatíra
szolgálatába állította, és kihámozta a darab igazi magvát, lényegét s a társadalmi bírálatot. Elgondolásainak megvalósításában a színészek jó segít őtársai voltak. Az Elisát; a virágárus kislányt alakító Dürrigl Juhász Zsuzsa szinte
szemünk láttára alakult át kis vadócból dámává. Igazi elemében volt, elmélyült alakítást nyújtott, s felfelé ível ő játéka csak az utolsó pillanatban
vesztett eredetiségéb ől."
V. G. aláhúzta, hogy meglep ően színvonalas alakítást nyújtotta veterán
Babinszki István Elisa apjának szerepében. Fa Józsefet tartózkodónak, Véger
Ferencet és Tusnek Ottiliát merevnek találta a kritikus, de mindent egybevetve szép színházi élménnyel távozhatott a színházból, még akkor is, ha a
díszletek feltűnően szerények voltak. (A társulat állandó díszlettervez ője,
Josip Vinarić akkor éppen betegeskedett. Emiatt a díszletképet a m űszak a
meglevő kuliszákból tákolta össze egy nappal a bemutató el őtt.)
(L) (7 Nap, 1955. március 27.): „Elmondhatjuk, hogy a zrenjanini Madách
színház ebben a nehéz darabban kipróbálta az erejét s mint fiatal együttes
elég szépen meg is állta a helyét. Juhász Zsuzsa kvalitása Elisa szerepében
olyan művészi színvonalat ért el, amelyben valóban meglátszik Shaw szelleme. Könnyed, természetes, közvetlenül emberi volt, még apróbb túlzásait
is szívesen elnézte neki az ember."
A recenzens azt is megemlíti, hogy a vígjáték megnevettette a néz őket.
Lányi István rendez ő bebizonyította, hogy tud hangulatot teremteni, de
sokat épített a vígjátéki elemekre.
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Sikeres bemutató volt a Pygmalion. Mi okból, nem tudtuk meg, a rendező nem bízott Shaw ötletében. Megmásította a darab címét (A tanár urat
megleckéztetik). A Pymalionnal vásári, népszínházi profil felé sodorta az
együttest. „Egészségesen" bolondoztak a színészek. Lányi István „szellemi
keze" — emlékezzünk Nagy Endre sziporkájára — megcsiklandozta a néz ő
hónalját. Mi akkor még nem tudtuk, hogy ez a „kezdet" volt a vég. Hiába
érezte a néz ő, hogy a társulat valami újat, valami mást hozott, nagykorú lett
a Shaw-vígjátékkal, hiába álltak a diákok még a karzaton is, az elvtársak már
elhatározták, hogy a színházat szélnek eresztik, vagyis megvonják t őle az
amúgy sem túl magas szubvenciót. Mégis a meglepetés erejével hatott,
amikor Szalma Ferenc az egyik ülésen arról szónokolt, hogy szükség volna
több bánáti vendégszereplésre. Hozzátette azt is, hogy a népbizottság a
lehető ségeihez mérten támogatja az együttest, s rendelkezésére bocsát egy
autóbuszt. Némi átszervezésre is szükség mutatkozik.
Juhász Zsuzsa azonnal lecsapott:
— Milyen átszervezésre? — kérdezte. — Visszacsatolnak minket a To š a
Jovanović Népszínházhoz?
Szalma Ferenc nem válaszolt.

Az együttes Juhász Zsuzsa rendezésében 1955. április 20-án színre vitte
Ljubinka Bobić Bio család című vígjátékát. Ebben a darabocskában a színésznő szerző szerb környezetbe próbál átültetni egy gall szabású bohózatot. Érdekes ringlispíl. Volt az el őadásnak némi humora, tempója, de a
társulat nem ambicionálta különösképpen a színm űvet. Mindenki a várható
nagy eseményre összpontosított: a Leányvásár című nagyoperettre, az évadzáró előadásra.
1955. május 27-én bemutató el őadás Németh Rudolf újvidéki operaénekes vendégjátékával. A színészek még egyszer — utoljára — ki akartak tenni
magukért. Az előadásról Törköly István számolt be a Magyar Szóban június
2-án: „Sokan voltak kíváncsiak Jacoby Viktor zenéjére a Madách fiatal együttesének el őadásában. Az operettr ől röviden annyit jegyzünk meg, hogy
meseszövése, szövege szokványos, könnyed, gyakran semmitmondó és csak
a behízelgő, tetszetős muzsikája teszi indokolttá el őadását."
A kritikus alaposan megbírálta Láng Imre karnagyot, mert lehalkította
a nyitányt és megengedte, hogy a kórus elnyomja a zenekart. Ugyanakkor
viszont megdicsérte Németh Rudolfot, aki minden tudását belevitte az
énekbe. Bársonyos, mély zengés ű hangjával sokszor nyíltszíni tapsot váltott
ki. Hutyka Ilonka Tusnek Ottilia helyébe ugrott be és nem vallott szégyent,
sőt. Ügyesen mozgott Barácius Zoltán és Gyapjas Mária. A többiek szokványos alakítást nyújtottak.
(Egy halk megjegyzés: ekkor szerepeltem el őször és utoljára operettben.
Magánvélemény: rossz voltam, mint a b űn. Botlábaimmal még táncra is
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bírtak A nézők véleménye: Barácius Zoltán végre megmutathatta igazi
arcát.)
Juhász Zsuzsa és Tusnek Ottilia már men őfélben volt. A Leányvásár
premierje el őtt egy cseppet sem kíméletesen közölték velünk, hogy a népbizottság megvonja a további támogatást a társulattól. Valaki megkérdezte:
— Hát akkor miért bocsátottak rendelkezésünkre egy autóbuszt?
A tömör és félreérthetetlen válasz:
— Az amatőr együttes megkapja a kell ő támogatást. Önök mától valamennyien amatőrök.
Emlékszem, Juhász Zsuzsa el őkotort a táskájából egy könyvecskét.
Abból idézett:
„Új élet indul. Az átfogó és szervez ő kultúrmunkát közvetlenül a harcok befejezése után, 1945 nyarán az akkor megalakult Jugoszláviai Magyar
Kultúrszövetség kezdte meg. Amikor a moszkvai diktátorok eszköze, a
Kominform 1948 júniusában hátba támadta Jugoszlávia népeit és ehhez az
aljas gaztetthez els őként csatlakoztak a romlottságukban tobzódó budapesti
csatlósok, népeink harca a szocializmusért egy olyan új szakaszába lépett,
amely jelentőségében fölér a fasiszta megszállók ellen vívott népfelszabadító háborúval. Noha Rákosiék arra építettek, hogy majd a jugoszláviai magyarság útján kikezdik hazánk népeinek egységét, noha akadt is sorainkban
egy-két áruló, aki szembefordult népünk forradalmi harcával, elmondhatjuk, hogy a jugoszláviai magyarság nemcsak hogy nem ült fel és ellenállt a
Budapestről jövő uszításnak, hanem még szorosabban fölzárkózott Jugoszlávia Kommunista Pártja és Tito elvtárs mögött, még szorosabbra f űzte
sorsközösségét hazánk többi népével, még nagyobb tömegei tömörültek a
Népfrontba. Ennek megfelel ően a magyar kultúrmunkát nem lazította meg
a kominformista orvtámadás. Kultúregyesületeink nem estek vissza, s őt
azóta még nagyobb tömeget gy űjtöttek magukba, még jobban kifejlesztették
munkájukat.
Ma bátran állíthatjuk, hogy a jugoszláviai magyar kultúrélet színvonalasabb, szervezettebb, mint bármikor volt. Számos olyan kérdést megoldott,
amelyet a régi Jugoszlávia 23 évében fölvetni sem lehetett. Jelent ős a könyvkiadás, sajtóorgánumai vannak, széles kör ű anyanyelvű iskolahálózata van,
úgyszólván minden magyar településen kultúregyesület is alakult. Vajdaságban 120 magyar kultúregyesület m űködik, bár 1948-ban még csak 62
egyesületről tudott a nyilvántartás."
Eddig jutott el színészn őnk az olvasásban. Szalma Ferenc durván félbeszakította:
— Mit akar ezzel mondani?
Juhász Zsuzsa visszaült a helyére. Többet nem szólt egy szót sem. Az
ülés után a kezembe nyomta a könyvecskét. Okulni lehet bel őle — mondta.
A kiadványt (Magyar Ünnepi Játékok, Palics 1952) ma is őrzöm.
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A kapuzárás nem kapott sajtóvisszhangot. Senki sem tiltakozott, senki
sem próbálta megmagyaráznia zrenjanini elvtársaknak, hogy nem a színház
politikai elhivatottsága a dönt ő, hanem művészi munkája, eredménye és
eredményessége. A hatalom nem ad pénzt azoknak, akik bukását kívánják.
Szerintük a Juhász család tagjai azt akarták, hogy megfulladjon a vörös
rendszer, amely két évig olyan sokat tett a magyar színházkultúráért.
Kitűnik, hogy „kirakatszínház" voltunk Kelet és talán Nyugat felé is.
A társulat szétesett. Garay Béla és Nagygellért János hívására Topolyára
szerződtem. Juhász Zsuzsa Zágrábba költözött. Tusnek Ottilia egyetemi
tanulmányait folytatta, majd az Újvidéki Rádió színészegyüttesének a tagja
lett. A Gyapjas házaspár is Újvidéken, a rádiónál folytatta pályafutását. Az
„öregek" búcsút mondtak a színpadnak: Babinszki István, Zádor Imre, Máté
Imre levonult a színről. Ormay Mária, Novotni Ferdinándi Ilonka, Fa József,
néhány évig még Farkas Zoltán is (ma Ausztráliában él), Véger Ferenc az
amatőr státust vállalta tudván, hogy a m űkedvelő színész is a színházm űvészetbe vetett hitet képviseli.
A város közönyösen temette el színházát. Néhány vélemény, hozzászólás azért elhangzott. A „legvéresebb": „A városban él ő nemzetek és nemzetiségek valamennyien beszélik a szerb nyelvet. Minek akkor m űködtetni
magyar színházat is?"
Nehéz volt az üzleti törvények és a politikai konformizmus körébe zárt
vezető emberek dolga. De a színház lélegzett, dolgozott, cselekedni akart.
Talán nem akart túllépni a hagyományos színházon, talán csak tetszelegni
akart, de a színészek az anyanyelvükön szólhattak le a színpadról, amely
számukra — mint tudjuk — az életet és a halált is jelentette.
(Folytatjuk)

Hat előadás hangzott el a szabadkai Városi Könyvtár emeleti olvasótermében
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V
VIKTORIJA ALADZI Ć GORDANA P. VUJNOVI Ć

A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ REVITALIZÁCIÓJÁNAK
PROBLÉMÁI
Jóllehet a levéltári adatok arról tanúskodnak, hogy színházi el őadásokat
Szabadkán 1747 óta tartottak, a k őszínház felépítésének a gondolata csak
1830-ban merült fel. Minden bizonnyal a pesti színház építésének a híre is
ösztönözte a város vezet őit kőszínház létesítésére. A Városi Tanács színházat
és mutatós szállót kívánt építtetni. A kivitelezéssel Skultety Jánost bízta meg.
1844-ben Skultety engedélyt kért, hogy megtekintsen néhány európai színházat, majd 1845-ben elkezdte a tervez őmunkát. 1848-ban lerakták az új
épület alapjait, de a forradalmi események miatt az építkezés abbamaradt. A
szálló csak 1853-ban készült el, egy esztend ővel később pedig a színház.
Ebben az időben páratlan megoldásnak látszott, hogy a szálloda és a színház
egy objektumban kapott helyet, s esetünkben a szállónak volt fontosabb
szerepe.
A Szabadkai Történelmi Levéltárban őriznek néhány lapot Skultety
eredeti terveib őli; a színház, illetve a szálló néhány részlettervét. Sajnos az
épület nem ezek alapján épült fel. Az 1845-ben készített terveken jelent ős
változtatásokat eszközölt.
A színház és a szálló, vagy ahogy abban az id őben nevezték: a Nagyvendéglő, a város lekszűkebb központjában épült fel; azon a helyen, ahol a
legfontosabb utak találkoznak, amelyek Szabadkát kelettel, illetve nyugattal
kötötték össze. A színház telkének tájolását úgy alakították ki, hogy az
épület főhomlokzata a piactéren volt. A Nagyvedégl ő felöli szárnya a Szegedi útra, a színház felöli pedig a Péterváradi útra nézett. Ez az épület volt
az első monumentális középület a városban, felépítésével kezd ődött el a
város központjának a kiépítése, az addigi jelentéktelen földszintes házakat
egyemeletes, mutatós paloták váltják fel. Ezek építése a XIX. század utolsó
két évtizedében jelent ős eseménynek számított.
Skultety János klasszicista épületeket tervezett. A színház építésekor is
ezt a stílusirányzatot követte. A két különböz ő funkciót sikerült egy egységbe ötvöznie, mégpedig a központi homlokzattal, melynek meghatározója
hat monumentális korinthoszi oszlop. A központi helyre helyezett lépcs őfeljárattal, a felette kialakított bálteremmel is a két funkciót kapcsolta egybe.
Az épület alaprajza az U betűhöz hasonlít, a csúcsa a főtérre néz. A déli
földszinti szárnyban vendégfogadó, az északiban pedig a színházterem volt.
Az épület szerkezeti megoldásaiban is sok különlegesség volt, különösen a színházterem esetében. A legtöbb színházépületet abban az id őben
úgy építették, hogy a küls ő burka falazott, a patkó alakú néz őtér konstrukciója viszont faszerkezet ű volt. Skultety a néz őteret is téglából építette fel,
erre támasztódott a faszerkezet ű nézőtér és a páholyok, a zenekari árok
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teknőboltozatú volt, ez adta a terem kiváló akusztikáját. Err ől a múlt századi
nagy színész, Egressy Gábor is elismeréssel szólt. Az ül őhelyek számáról
nincsenek pontos adataink, de a legtöbb irat arról szól, hogy körülbelül száz
ülőhely és harmicnál több páholy volt a földszinten és az els ő emeleten. A
második és a harmadik emeleten volt a kakasül ő. Egyesek ötszázra, mások
ezernégyszázra becsülik az ül őhelyek számát.
Harminc évvel az épület átadása után kezd ődtek el a viták arról, hogy
a régi épületet kell-e felújítani, vagy esetleg új színházat építeni. Mindenesetre a századfordulón az épület korszer űsítése mellett döntöttek, növelni
akarták a székek számát, valamint kényelmesebbé kívánták őket tenni.
1904-ben kezdtek a felújításhoz; ekkor építették ki az új t űzvédelmi rendszert is. Kib ővítették a néz őtér központi részét, kialakítottak három széles
erkélyt 70-70 új hellyel. A Szabadkai Történelmi Levéltárban megvan a teljes
tervdokumentáció. 2 A terveket Raichle Ferenc készítette. 1907-ben hozzáépítettek még egy szárnyat a szállodához. Az új épület is a korábbi szálló
beosztását követte. A földszinten kapott helyet a söröz ő és a vedégl ős lakása,
három szoba és az istálló. Az emeleten, a folyosó két oldalán a szobák
helyezkedtek el. Az adaptáció alkalmával a színháztermet mélységében
bővítették ki, s ezzel elérték, hogy a vidéki színházak közül a szabadkainak
volt a legnagyobb színpada.
1915-ben tűz pusztított a színházban. A t űvészben megsemmisült a
színházterem. A szálló nem károsodott meg, mert az új t űzfal megvédte a
pusztulástól. A levéltárban ugyancsak őrzik a tűzben megsemmisült szárnyak dokumentációját. 3
Az épület helyreállításához csak 1927-ben kezdtek hozzá. A néz őtér
ekkor elveszítette patkó alakját, s ezzel kiváló akusztikáját is. Az épület
belsejében kialakították a földszintet, az erkélyt és a kakasül őt, összesen 873
ülőhellyel. A színpadot is megnagyobbították. A báltermet közvetlenül a
tűzvész után alakították át színházteremmé, s itt tartották az el őadásokat,
mert a nagytermet nem hozták rendbe.
Az építkezési munkálatok után kommercializálták a színház épületét,
így csak hetente kétszer, hétf őn és kedden tartottak benne színházi el őadásokat, a többi napon filmeket vetítettek.
Az 1927-es helyreállítás után folyamatosan végeztek az épületen kisebbnagyobb javításokat. 1952-ben szerelték fel a forgószínpadot, melyet De
Negri Endre szabadkai műépítész tervezett. 1953-ban kiköltöztették a mozit,
ettől kezdve kizárólag színiel őadásokat tartottak benne. A korábbi báltermet
átalakították kamarael őadások számára, és kisteremnek nevezték. 1975-ben
az épület küls ő homlokzatát rendbe hozták, átfestették, de ezzel nem sikerült megakadályozni állagának romlását. 1985-ben ismételten felvetették a
színház épületének a felújítását. Napjainkban a színházat bezárták, mert
veszélyes benne a munka. Ha hamarosan nem kerül sor a helyreállításra,
akkor az épület teljesen tönkremegy.
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Az utóbbi esztend őben többen is megróbálkoztak a színház felújítási
tervének az elkészítésével, de hasonlóan, mint korábban, ismételten két
nézett ütközött össze. Egyesek úgy vélték, hogy a régi épületet le kell
bontani, s helyébe korszer ű létesítményt kell emelni, mások viszont a meglévőt kívánták helyreállítani. Az illetékesek végül úgy oldották meg ezt a
problémát, hogy a Szabadkai M űemlékvédelmi Intézetet megbízták, határozza meg a színház helyreállításának feltételeit. Amikor meghatározta,
országos ötletpályázatot hirdettek. Sajnos a pályázat nem hozta meg a kívánt
eredményt; az els ő díjat nem osztották ki, ketten kapták megosztva a második díjat. A pályázattal sem oldódott meg a színház épületének a további
sorsa. A mai jugoszláviai helyzet azután még inkább megnehezíti, hogy
bármilyen munkálatokat végezzenek az épületen.
Munkánkban a továbbiakban kivonatosan ismertetjük a szabadkai intézet feltételeit, melyek alapján helyre kell állítani az épületet, hiszen az
védett m űemlék. A tanulmány, illetve a tervek elkészítésében Branka Šadi
művészettörténész, Vas Géza történész, Jelisaveta Rudié Vrani ć technikus,
Antun Rudinski műépítész és Augustin Juriga fényképész segítkezett.
A tervek elkészítése el őtt alaposan áttanulmányoztuk a történelmi
anyagot, régi dokumentumokat, képeslapokat, írásos visszaemlékezéseket.
Célunk az volt, hogy valamennyi fázisában rekonstruáljuk az épület alaprajzát és homlokzatát. A rajzok és a leírások alapján részletesen elemeztük a
színház művelő déstörténeti értékét, a város urbanizálódásában betöltött
szerepét, elemeztük az épület különböz ő funkcióit, konstrukcióját, építészeti stílusértékeit. Ezeknek az elemzéseknek az alapján olyan ismeretekhez
jutottunk, amelyek meghatározták, hogy mit védjük az épületen, a leend ő
tervezőnek milyen szempontokat kell figyelembe vennie az átépítés terveinek elkészítésekor.
Az épület jelent őségét növeli, hogy nemcsak építészeti, funkcionális,
konstrukciós és mindenekel őtt művelődéstörténeti értékei vannak, hanem
az elmúlt száznegyven esztend ő alatt a város jelképe lett. Hat oszlopáról lett
ismert Szabadka, ez határozza meg a város identitását. Lakosai erre hivatkoznak, ha a város jellegzetességér ől esik szó. A színházban kezdett ől fogva
különféle összejöveteleket tartottak A szabadkaiak éppen ezért fájlalják,
hogy évek óta használhatatlan. Hiszen az itt él ők egzisztenciális támpontj a
ez az a létesítmény, amellyel azonosíthatják magukat, s ugyanakkor szabadkaiságuk meghatározásában is szerepet játszik. Christian Norberg Schulz
megállapította, hogy a vizuális kép és egyéb szimbólumok egészítik ki a
települést, valamint a lakhelyet. A szabadkai színház Skultety Jánosnak és
polgártársainak a víziója volt, jól tükrözi szemléletüket a város-ról, egzisztenciájukat, melyre a múlt század közepén szert tettek. Azzal, hogy a földszintes házak közé ezt a monumentális épületet emelték, pótolták azt, ami
hiányzott a városnak. A színház akaratukat és vágyaikat is szimbolizálta.
Fontos üzeneteket is rögzítettek, melyeket napjainkban is megfejthetünk.
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Azzal, hogy védjük és őrizzük a hely szellemét (genus loci), minden új
történelmi összefüggésben konkretizáljuk a lényeget. 5 Új tereket kell alkotnunk környezetünkben, de úgy, hogy nem változtatjuk meg azok jellegét és
szerkezetét, a város identitását és szellemét.
Ahogyan azt már említettük, az 1853-ban és 1854-ben készült tervek
elvesztek, de az 1904-ben készített felújítás el őtt pontos helyszínrajzot készítettek a bontási tervekhez. Ennek a tervnek az alapján rekonstruáltuk az
épület alaprajzát, az 1855-ben készült rézmetszet 6 és egy korabeli képeslap 7
alapján pedig a külső homlokzatokat. Elgondolásainkat nem tudjuk tényekkel alátámasztani, mert nem lehet pontosan rekonstruálni az eredeti épületet, vagyis nem állíthatjuk vissza a Skultety által tervezett állapotba. Különösen hiányosak az ismereteink az enteri őrről, amelyről csak néhány sz űkszavú leírásunk van. A Szabadkai Történelmi Levéltárban meg őrizték az
1904-es felújítás terveit, egy fényképünk is van a színházteremr ől 1915-bő1;8
a képet a tűzvész előtt készítették. Ugyancsak megvan az 1927-es adaptáció
tervdokumentációja. 9 Amikor ezeket a terveket összehasonlítottuk, egymásra raktuk az alaprajzokat, s kitöröltük a rekonstruált rajz falait, rendkívül
érdekes alaprajzot kaptunk, amely megmutatta, mi az, ami Skultety terveib ől
máig megmaradt. Ez a rajz alakította azután ki azokat a szempontokat,
melyek alapján a védettség szintjét határoztuk meg.
Skultety épületéből kevés maradt meg. Az eredeti falplasztika az oldalés külső falakon a különböz ő helyreállításokkor megsemmisült, megváltoztatták a nyílászárók helyét és nagyságát. Az épület oldalszárnyán kevés
falfelület maradt meg Skultety idejéb ől. A szállórészben egész részeket
kicseréltek, új vasoszlopokkal er ősítették meg a konstrukciót, új födémet
tettek. Az épület központi része, a monumentális lépcs őzet, az előcsarnok és
az egykori bálterem maradt meg leginkább régi állapotában. Itt néhány
klasszicista díszít őelemet is találunk.
Az épület tehát több szakaszban épült, s az egyes építészeti rétegek
napjainkban is jól elkülöníthet ők. Ilyen esetben nem törekedhetünk arra,
hogy az eredeti állapotot állítsuk helyre, hiszen egy ilyen épület értékét
éppen a több réteg adja. Sajnos a szabadkai színház esetében ez nincs így,
mert elemzéseink azt bizonyították, hogy a kés őbbi átépítések nem növelték,
ellenkezőleg: csökkentették az objektum értékét. Az átépítésekkel elveszítette akusztikáját, a t űzvész után az új terem nem volt funkcionális, rosszabbodtak benne a látási viszonyok, kevesebb néz őnek volt helye stb. A m űemlékvédelem szempontjából az eredeti helyzetet kellene helyreállítanunk, de
erre nincsen elég adatunk, kópia készítése pedig nem lehet a célunk. Ezért
úgy döntöttünk, hogy a jöv őben azokat az épületrészeket kell megtartanunk, melyeket Skultety tervezett, és amelyekkel kapcsolatban elegend ő
adatunk van az esetleges rekonstrukciók elkészítéséhez. Az alaprajzok elemzésével megállapítottuk, hogy ez az épület központi része.
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Tudtuk azt is, hogy az egykori színházterem nem tesz eleget a korszer ű
színházi követelményeknek, kizárólag kamarael őadásokat lehetne benne
tartani, emiatt egy új színházat is fel kellene építeni egy más helyszínen.
Ezért döntöttünk úgy, hogy a meglév ő épületen és az udvarban határozzuk
meg a védettség három szintjét, fokát.
A védettség els ő szintje az épület központi részére vonatkozik, pontosabban a hat korinthoszi oszlopra, az el őcsarnokra, a központi lépcs őházra,
valamint az egykori bálteremre. A m űemléki feltételek itt a legszigorúbbak
A felsorolt részeket vissza kell állítani az eredeti állapotba.
A védettség második foka az épület oldalszárnyára vonatkozik; ebben a
részben van a színházterem, valamint az igazgatóság az egykori szálló
helyén. Az épületnek ez a része lebontható. Az új falak kialakításában
figyelembe kell venni a központi homlokzatot, az új ennél nem lehet magasabb. A lebontandó épület magassága határozza meg az újat, az épületszárny
feléig a korábbi magasságot kell kialakítani, hogy meg őrizze klasszicista
jellegét. Meg kell őrizni az arányt az üres és a kitöltött falfelületek között, a
meglevő nyílászárók ritmusát kell követni, hasonló falplasztikát kell alkalmazni, az új tető hajlásszögének a meglév őt kell követnie, valamint a párkányt, hogy megőrizze az épület jellegzetességét: a szigorúságot, az egyensúlyt és a keménységet. A színház új homlokzatának a kialakításakor h ű kell
maradni Skultety koncepciójához, tehát meg kell tartani a homlokzat
klasszicista elemeit.
A védettség harmadik szintje az épület új részére, az udvari részre, valamint az 1907-ben épített szállóra vonatkozik A m űemléki feltételek az új
épület tömegével kapcsolatosak Horizontálisan a jelenlegi utca beépítését
kell figyelembe venni, vertikálisan pedig a környez ő épületek magasságát
kell követni. A homlokzatok kialakításakor figyelembe kell venni az épület
védett részeinek a falplasztikáját, a nyílászárók ritmusát. A tervez őnek
egységes egészet kell alkotnia térben. Vizuálisan is erre az egységre kell
törekednie. Ugyanakkora korszer ű színház követelményeinek is eleget kell
tenni.
A feltételek tehát rendkívül szigorúak, de valmennyi jó kiindulópontja
lehet az ötlettervnek. A leend ő színház külalakja tervez őjének a találékonyságától és ügyességét ől függ, hogy a megadott feltételek között hogyan
tudja megvalósítani saját elképzeléseit. A feltételek els ősorban ötletek a
lehetséges megoldásokra, tehát nem kívánják korlátozni a tervez ő elképzeléseit.
JEGYZETEK
Történelmi Levéltár, Szabadka (a továbbiakban: TLSZ). Népszínház. 1 doboz 7.cs.
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TLSZ, Népszínház 1 doboz 6. csomó.
Christian Norberg Schulz: Genius loci — ka fenomenologiji arhitekture.
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Iványi István: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka, 1892.
TLSZ, Népszínház 1. doboz.

295

KAKASULÓ

1

Q

f

AZ EMELET ALAPRAJZA

t

A BALTEREM
ERKÉLYE

ERKÉLYI.

a A FOLDSZINT ALAPRAJZA

1854.
1_11-1 111 =i 1-1-"i-a- i-~-~a:
-

li0í
~jn ■l~n~lrÍ~Éín'~ iÍ~lidi
y..

~

296

lr

14I;11 1

1:_

~ 1i 1i i
.l

"

HOMLOKZAT

KAKASÜLŐ

tk • '

AZ EMELET ALAPRAJZA
®® a
A BÁLTEREM
ERKÉLYE
•

•
•
•

1
I

,

o

fi

ERKÉLY I.

A FÖLDSZINT ALAPRAJZA

1907.

297

0

y

q

5

p

AZ EMELET ALAPRAJZA

1927.

~~`;

•

A FÖLDSZINT ALAPRAJZA

298

IrIrrY
A-A

!i

11111
1111111111111

B-B
AZ EMELET ALAPRAJZA 4)

5

A FÖLDSZINT ALAPRAJZA

10

Vrn

1990.
HOMLOKZAT

299

•
*

* AZ EMELET ALAPRAJZA

1990.
AZ 1854-ES SZÍNHÁZ
MARADVÁNYAI

f . i

300

I

A F ÖLDSZINT ALAPRAJZA

11"

AZ EMELET ALAPRAJZA

•**%41,'

i~

44 "I‚
®

4

5;1.

11.

i

A FÖLDSZINT ALAPRAJZA

A VEDELEM
FOKA

®~

❑ b ❑❑❑

~

sr —"

N N u e~l i ii1~~~~~
`'iTAi ~iw ~ -1~-Í==
~ ~ . ~á
~ pva..

~ dt.Ai

HOMLOKZAT

TÍ

•

.
~w~r
_~_~
~_
^~~~
~~ ,:-- ~

14

_ in

~\

-"4111L

.

. ~

-

~

~

•

4 7i72'

1?
~ :~CI
~ ■ i ~ '[~ R

II

301

HERCEG JÁNP S

KITEKINT Ő
NAPLÓJEGYZETEK 119.
Az európai lapok híranyagában még mindig vezet ő helyen szerepel Bosznia.
De most már nem szenzációként, hanem megállapodottabb, nyugodt hangon. A téma a folyóiratokba is átszivárgott, s politikai állásfoglalásra késztet
számos ismert közéleti személyt, mint legutóbb a Nobel-díjas lengyel írót,
Czeszlav Miloszt. Az ő súlyos vádiratnak beill ő elmélkedését már nem
hagyták válasz nélkül Belgrádban. Talán azért sem, mert csak nemrég választották Miloszt a Szerb Tudományos és M űvészeti Akadémia tiszteletbeli
kültagjának. Könyve is megjelent szerb fordításban Foglyul ejtett értelem
címmel. Ennek fordítója, Nikola Milošević most éles hangon utasította el azt
a vádat, hogy a boszniai tragédia a szerb értelmiség b űne, nacionalista
magatartása miatt. Ez a Miloševi ć a mai rendszer ellenzékéhez tartozik, a
szerb liberális párt elnöke. De a nacionalizmus vádjára a hosszú id ő óta
emigrációban él ő Mihajlo Mihajlov is elutasítón reagált mondván, hogy:
„Minden nacionalizmus baj, még ha egészen kis népek nacionalizmusáról
van is szó. A horvát vagy albán nacionalizmus semmivel sem rokonszenve• sebb..." Ezzel aztán meg is sz űnt a nyugati világban a nacionalizmust balkáni
sajátosságnak tekinteni, mivel egyre inkább a posztkommunista államok
gyakorlatának tulajdonítják az átalakulás folyamatában. És mit szóljon
mindehhez a magunkfajta gyakorló kisebbségi, aki kommunista rendszerben is megtanult európai normák szerint viselkedni? Mindenekel őtt
emlékezik a nemzetiszocialista tébolyra, amely gázkamrákba hurcolt hatmillió különböző nemzetiségű zsidót? Köztük nagyezüst vitézségi érmet szerzett magyar zsidókat, akiket a magyar nacionalizmus fert őzött meg. És
hasonló abszurd tanulságokat levonva az együttélés varázsára hivatkozik,
amely éppen a másféleség érdekességében éreztette hatását. A többnyelvűséggel még bizonyos fölényt is kifejezve. S a határszélek talán sehol
a világon sem maradtak tisztán egynyelv űek. A két háború közötti Bosznia
viszont a maga egynyelv űségében testvéri egységbe tudta zárni négy valláshoz tartozó mohamedán, katolikus, pravoszláv és zsidó vallású népét.
Hogy ezt a kohéziót hogyan bontotta szét egyszerre a vad gy űlölet, örök
titok marad. Pedig milyen egységes szellem nyilvánult meg Bosznia irodalmi
életében is. A szarajevói csársi és a mostari völgy népe elválaszthatatlannak
tűnt. Aztán szétszakadtak, és lakosai halálos ellenségként fordultak egymással szembe. Csak a szegény Fikret Abdi ć próbálta a maradékot valahogy
összetartani, de hiába. Szép szándékát esztelen bosszúvágy utasította vissza.
A harcok folynak, a világ tehetetlen. S hogy ki a b űnos ebben, itt nem
tudható. Nyugaton elfogulatlan szemlél őként tekintve az önpusztításnak
erre a kollektív harcára, küls ő hatásnak tulajdonítják az ellenségeskedést. S
a történelem ismétl ődését látják benne. A magyar történelem érintkezési
pontjai Boszniával Kállay Béni elképzelését példázhatnák, aki mint Bosznia
kormányzója megkísérelte ezt a vegyes lakosságú népet nemzetté tenni.
Utópia volt, nem fért el a Monarchia érdekei között, a többit meg már
elintézte a tizennégyes háború. Mintha Montecuccolinak, akit a költ ő Zrínyi
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Miklós oly hevesen támadott, mert hagyta, hogy a török elfoglalja Erdélyt,
mégiscsak igaza lett volna, amikor azt állította, hogy a történelem ismétl ődik.

Esztendők óta olvasom lankadatlan érdekl ődéssel Kalapis Zoltán életrajzi jegyzeteit, úgyhogy egyszer már ki kell fejeznem, mennyire bámulom
ezért. Nem a lexikális adatok összeszedéséért, de ahogy fáradhatatlan igyekezettel fedez fel és mutat be eddig ismeretlen kiválóságokat, akikre mostanáig rá se hederített talán a maguk kora, úgyhogy elfelejteni se kellett őket.
Ő meg száz évnél kisebb id őre vissza se néz, mint aki ennél alább nem adja
mondván, hogy erd ő meg csinálja magát. Neki messzebbre kell tekintenie,
mintha ott még sokan várnának rá. Sz űkebb hazánk egykori közéleti szereplőinek ez a felvonultatása történelmi példabeszéd, hiszen hét-nyolc évtized múlt el, hogy inkább felejtenünk kellett azt, ami volt, s nem dicsérni.
S akit aztán Kalapis Zoltán bemutat, annak csakugyan ott a helye a Duna—
Tisza közének ebben a panteonjában. Min ősítését ugyanis alaposan megindokolj a, a korabeli kritikát ugyancsak ellen őrizve, mert neki mindent tudnia
kell ebben a szellemidézésben, mivel nem élettelen adatokkal dolgozik.
Juhász Árpádnak utána kellett menni Gödöll őre a magyar preraffaelitákhoz,
s onnan vissza Schmitt Jen őig, közben talán Juhász Gyula verseit is érintve,
vagy tapintatosan elhallgatva valamit, mint most Móra István kései portréjában. Azt, hogy Móricz Zsigmond az ő egyik novelláját írta újra, a Barbárokat. Mert itt esztétizálni kellett volna, s ismételten megállapítani, hogy nem
a téma a fontos, ami különben az utcán hever, hanem a megírása. Ő ehelyett
honi irodalomtörténetünk ugyancsak eredeti nézetét követi, mely szerint
Móra István volt a szálláscsinálója a Kalangya népies vonalának, hogy
Borinak is igaza legyen. Engem meg kedvesen megörvendeztet azzal a
közlésével, mely szerint a „Lakodalom van a mi utcánkban" népszer ű dal
szövege Móra István verséb ől való. Dúdolom is már magamban: ,,...forgatja
a karikagyűrűjét, sajnálja a régi szeret őjét". Mert nem múlik el hét, hogy
édesbús hangulatot árasztva végig ne harsogjon a falun, mikor már gyülekezni kezdenek a vendégek a lakodalmas háznál. Szóval ebben is magunk
közt vagyunk. Mint ahogyan Kalapis Zoltán minden életrajza nekünk szól.
Néha nem is szigorú tárgyilagossággal sorjázva az adatokat, mert mintha
gazdájuk se tudná mindig elrejteni, amit érez. Anélkül persze, hogy objektivitásából egy fikarcnyit feladott volna. Kár, hogy mindez az újság egynapos életével elvész, mert alig hihet ő, hogy könyv alakban megjelenik belőle
egy válogatott gy űjtemény. Kár De talán akad is az olvasók között, aki gy űjti
ezt az érdekes anyagot, azzal az érzéssel, hogy „egy nemzetnél sem vagyunk
alábbvalók" a magunk kis hazájában. De hiszen itt van maga a szerz ő, s
remélhetőleg itt lesz még sokáig, hogy a maga módján a népét szolgálja,
ahogy eddigi munkásságának is ez volt mindig a célja. Az árva magyarok
meg hadd vigasztalódjanak népük múltjával, s az ősök jussán maradjanak
házukban és hazájukban, ahogy lehet, s ameddig lehet. S ne jussanak Terján
sorsára, de a fiaik se legyenek kénytelenek nekimenni a vak világnak, s őt
még az anyaországnak sem.
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KALA IS ZP LTÁN

MÁRCIUSI-JÚNIUSI ÉLETRAJZI KALAUZ
RUZSICSKA PÁL
(Pétervárad, 1888. augusztus 21. - Újvidék, 1965. március 3.)
A túlnyomorészt horvátlakta múlt századi Péterváradon még négy
nagyobb nemzetiségi csoport (német, magyar, szerb, szlovák) telepedett le,
s élt egymás mellett. Ruzsicska Pál szülei az utóbbiakhoz, a legcsekélyebb
népességűekhez tartoztak. Apja vándorgyolcsosként minden tavasszal megtette az utat a Felvidékt ől Szerémségig, s a Fruška gora lankáin meghúzódó
településeken értékesítette portékáját. Id ővel Péterváradon házat, földet
vett, úgyhogy amikor ötödik gyermeke, Pál megszületett, már foglalkozást
váltott: sikeres bortermel ő és gyümölcstermeszt ő lett, vagonszámra szállította a megy levét Budapestre és Belgrádba, meg nagy mennyiségben az
őszibarackot és a mandulát is.
Ruzsicska Pál gyermekkorában, de gimnáziumi évei során is - Újvidéken érettségizett - természetközelben élt, az apai sz őlő- és gyümölcskertekben, de a Lajosvölgyön (Ljudevitev dol) és a Rókusvölgyön (Rokov dol)' át
bejárta a Fruška gora gerinceit és völgyeit, megismerkedett a kolostorokkal
és a várromokkal, így a rednekivel (Vrdnik) is.
A szülők szívesen vették volna, ha fiuk a budai Vincellér Képezdébe
iratkozik, de ismerve kézügyességét, nem ellenkeztek akkor sem, amikor a
budapesti Iparművészeti F őiskola felé tájékozódott. Öt év alatt, 1906-1911
között fejezte be a díszít ő-festő tanszakot. Több budapesti, prágai, bécsi és
müncheni dekoratív díszítéssel foglalkozó m űhelyben továbbképezte magát. Négyévi frontszolgálat után, 1918-ban Újvidéken telepedett le, s ett ől
kezdve, Ács József fest őművész szavai szerint, csaknem, „fél évszázadon át
a dekoratív falfestészet úgyszólván egyedüli m űvelője volt ezeken a mi
táj ainkon. Ő készítette az újvidéki városháza üléstermének síkdíszítményeit, beleértve az alakos, rokokó stílusú medalionjait is. Az újvidéki görögkeleti
püspöki székesegyházban, amelynek ikonosztázát Paja Jovanovi ć ikonjai
népesítik be, ő készítette az egymásba fonodó és egymást keresztez ő geometriai és növényi falidíszeket - az arabeszkeket, a leveles, virágos indadíszeket, a falpillérek kerettel övezett, gazdagon dekorált falmez őit. Keze
munkáját dicséri még a karlócai, zombori, sztapári, izbistei és még mintegy
harminc bácskai, bánáti és szerémségi templom. Olykor restaurálásokat is
végzett, újra festette a faliképeket, ikonosztázokat javított faszobrász ismerőseinek segítségével. A két háború között ő volt a legismertebb és
legkeresettebb templomfest ő Vajdaságban.
Alapító tagja volta Vajdasági Iparm űvészek Egyesületének, az újvidéki
művelő dési egyesületekben pedig képz őművészeti szakosztályokat veze304

tett, az újvidéki amat őr festők egy nagyobb csoportja t őle tanulta meg az
alapismereteket (Zsadányi Lajos, Maróczi Péter stb.)
Ő maga csak kedvtelésb ől festegetett: az újvidéki utcarészleteket, de
leginkább a gyermekkori barangolások színhelyeit, a Fruška gora-i tájakat
örökítette meg vásznain. Az évek múlásával a benne feszül ő kevés ambíció
is kialudt, úgyhogy délutánjait a péterváradi kiskocsmákban, a borkimér ő
szőlősgazdák verandáin töltötte ismert m űvészek és műpártoló iparosok
társaságában. Önálló tárlata nem is volt, csak gy űjteményes kiállításokon
vett részt a negyvenes, ötvenes években. Így a Délvidéki Szépmíves Céh
1943. évi budapesti és újvidéki bemutatkozásán, a vajdasági képz őművészek
évi tárlatain 1948-1951 között és a magyar képz őművészek kiállításán a
palicsi Magyar Ünnepi Játékok idején 1952-ben. B. Szabó György szerint
képei „műnyomatokra hasonlítanak", ugyanazt mondja Ács József is nekrológjában (Magyar Szó, 1965. március 6.), de tapintatosabban: „Fesztészetére
jellemzőek a múlt századi bécsi iskola erényei: a megfigyelés pontossága, az
akadémikus realista rajz..." De hát Ruzsicska Pálnak nem is a fesztészet volt
a kenyere, hanem a díszít őművészet, a dekoratív falfestészet, s ebben a maga
korában a legjobb volt a mi tájainkon.
SÓTI FERENC
(Becse, 1920. március 29. — Újvidék, 1988. május 12.)
Fémöntőként került a jugoszláv kommunista mozgalomba, s a második
világháború után, munkáskáderként, több államosított nagyüzem igazgatója lett. Szabályos politikai pályafutás a forradalom gyözelme után! Az, ami
ez után következett, már némileg eltért a szabványoktól: a közgazdasági
tudományok doktora lett, több kézi- és tankönyv, sok tanulmány szerz ője.
Sóti Ferenc a lehet ő legmélyebbről indult: a harmincas évek elején
kisbéres volt a becsei Kapitány-szálláson, gyermekfejjel látástól vakulásig
dolgozott. Ott hallotta a cselédekt ől, hogy Becsén az egyik fémipari üzemben „csak hattól hatig" dolgoznak a munkások. Az egyik hétvégén — kéthetente egyszer mehetett haza egy pár váltó fehérnem űért — elújságolta apjának a hallottakat, ő azonban csak legyintett egyet: „Ez sem igaz." A gyermek
unszolására azonban mégis elment a gyárba, s a szerencse úgy akarta, hogy
éppen akkor egy tanoncot kerestek. Így lett Sóti Ferenc fémönt ő inas 1933ban.
Csakhamar, most már fiatal szakmunkásként, bekapcsolódott a munkásmozgalomba, részt vett a bérharcokban, küzdött az egészségesebb és biztonságosabb munkakörülményekért. 1941-ben, a becsei járási pártbizottság tagjaként azt a megbízatást kapta Nagy Istvántól, a járási párttitkártól, hogy
Újvidéken illegális propagandaanyagot vegyen át, s jutassa el a becsei,
szenttamási, turiai, bácsföldvári és péterrévei szervezeteknek, egy-egy példányt pedig helyezzen el a járási pártbizottság levéltárába. 1941 végén és
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1942 elején a pártszervezetet szétzúzták, tagjait letartóztatták, Nagy Istvánt
kelepcébe csalták és — mivel nem adta meg magát — lel őtték. Sóti Ferenc a
dél-bácskai „hideg napok" után, 1942 nyarán körözött kommunistaként
került rend őrkézre, kegyetlenül megkínozták és bebörtönözték. Ezt megelőzően azonban a járási irattárat bádogedényben alásta a kerti hereföldben
és az udvarban, a nyúlketrec és a nyári konyha kotlája alá. Amikor a háború
után kiásta, láthatta, hogy a nedvesség sok mindent tönkretett, de ami
megmaradt, az is egyedi érték volt, ezért végül is az egykori újvidéki Forradalmi Múzeum ritkaságai közé került.
Sóti Ferenc a váci fegyintézetben töltötte le büntetését, s hazatérése
után bekapcsolódott az ifjúsági mozgalomba, 1947-ben pedig ő lett az adai
Potisje első munkásigazgatója. Az újvidéki Március 27. Gépgyár élén egy
évtizedig állt, kés őbb pedig a tartományi gyáripari igazgatóságok, hivatalok
és intézetek vezet ői posztját töltöte be, a vajdasági kormány tagja lett.
A munka mellett állandóan tovább képezte magát. 1961-ben befejezte a
közgazdasági főiskolát, 1964-ben a szabadkai közgazdasági karon diplomázott, 1967-ben pedig magiszteri vizsgát tett a belgrádi egyetemen. Tanulmányai során nagy érdekl ődéssel fordult a kibernetika felé, azzal, hogy a
számítógépek és egyéb elektronikai berendezések m űködtetésének mind az
elmélete, mind a gyakorlata egyaránt foglalkoztatta. E tantárgy el őadója,
majd tanár lett a kranji és az újvidéki munkaszervezési f őiskolán. A Bevezetés
a kibernetikába című szerbhorvát nyelv ű munkája 1981-ben két kiadásban
jelent meg. Hatavankét éves korában avatták a közgazdasági tudományok
doktorává, értekezésének címe: A kibernetikai gondolat fejl ődésének kritikai
elemzése. Minta számítógépes termelés nagy híve, ő lett az 1972-ben megalakult Vajdasági Informatikai Tanács els ő elnöke.
Sóti Ferenc, aki oly nagy utat tett meg a kisbérest ől a tudományok
doktora címig, nagy könyvgy űjtő is volt. Halála után könyvtárának sok
egyedi példánya került a belgrádi Nemzeti Könyvtárba, így Dura Dani čić
csaknem minden munkájának els ő kiadása. Politikai könytárát az újvidéki
Történelmi Múzeum vette át, ex librises magyar könyveire pedig az újvidéki
Matica srpska antikváriumában lehetett egy ideig rábukkanni.
.

KLEIN MÓR
(Miskolc, 1842. július 7. — Nagybecskerek, 1915. március 29.)
A korabeli lapok tanúsága szerint a prágai zsidó teológiai intézet kiváló
diákj ának, az akkor már ismert hitszónoknak és hittudósnak nagybecskereki
letelepedése és főrabbivá való beiktatása nagy eseménye volt, valóságos
ünnepe a Bega-parti város 120 éves múltra visszatekint ő izraelita hitközségének. Nem csalatkoztak benne, mert Klein Mór minden téren beváltotta a
hozzá fűzött reményeket. Harmincöt éven át (1880-1915) állt a népes és
306

viszonylag gazdag hitközség élén, s ezt az id őszakot méltán tekinthetjük a
nagybecskereki zsidóság fénykorának.
Mint általában mindenütt, itt is többnyire keresked ők, gyárosok, bankárok, orvosok és ügyvédek voltak, s már akkor is, amikor Klein Mór átvette
hivatalát, „koldus, nyomorgó zsidó nem élt az egész községben egyetlenegy
sem". Anyagi helyzetük az elkövetkez ő évtizedekben tovább javult, úgyhogy különösebb nehézség nélkül fenntartották iskolájukat (Klein Mór után
jött több munkatársa, így Bányai Jakab igazgatótanító, a Délvidéki Tanügy
későbbi szerkeszt ője), s futotta egy szép, mór stílúsú zsinagóga építésére is,
Baumhorn Lipót tervei alapján.
Az ő jövetelével a hagyományos zsidó vallási élet megfelel ő kereteket
kapott, pénteken este és szombaton megtelt a zsinagóga, de sokan hallgatták
a rabbi talmudi el őadásait a reggeli istentiszteleten is. Volt azonban egy
bökkenő: a hitközséget „német" zsidók alkották, a f őrabbi viszont „magyar"
zsidó volt. Klein Mór eleinte maga is németül beszélt a szószékr ől, majd
minden második beszédét magyarul tartotta, végül csak magyarul prédikált,
ami egy ideig nemtetszést, olykor ellenállást is kiváltott. Ő viszont Kiss
József költővel együtt vallotta: „Megvirradt napod valahára hát, zsidó,
immár van neked is hazád!"
Jobbára magyarul is publikált. Így a Torontál hasábjain Herbert Spencerről értekezett, Jókairól, Gorkijról, Kolumbuszról írt, Darwin tanait ismertette, s ugyanott egy kötetre való verse is megjelent. Egyházi beszédeit
mintegy húsz füzetben tette közzé. Mint a zsidó tudományok j eles m űvelőj e
1880-1915 között a Rabbiképz ő vezérlő bizottságának tagja volt, számos
tanulmánya és cikke jelent meg a zsidó folyóiratokban.
Egyik jegjelent ősebb vállalkozása Móse Májmúni (görögül: Maimonides, egy másik névválozat szerint: Maimon) XII. századbeli spanyolországi
zsidó filozófus hitbölcseleti munkájának magyarítása. Eredetileg arab nyelven írta meg (Dálálát alhárin,1190/,héberre pedig egyik híve fordította, azzal,
hogy ő ezt halála el őtt még átnézte (Móre nebukhim, 1204). Könyvének nagy
hatása volt a keresztény Európa szellemi világára. Benne, Schreiber Sándor
magyarázata szerint, a bibliai szövegek és a tudományos kutatások eredményei között érezhet ő ellentmondásokat akarta elsimítani, összhangot teremteni a hit és a tudás között.
A háromkötetes nagy munka els ő könyve még előbbi állomáshelyén,
Pápán jelent meg, a két utolsó pedig Nagybecskereken (A tévelyg ők útmutatója,1880-1890), mégpedig a Magyar Tudományos Akadémia és a m űvelődési
minisztérium támogatásával.
Becskereki tevékenységének részleteit Németh Ferenc tárta fel (Egy
tudós rabbi. Magyar Szó, 1992. augusztus 15.), így közéleti szereplésének
tényeit is. Nemcsak ő, az egész családja köztiszteletben állt: felesége (Kiss
Erzsébet) m űfordítással foglalkozott, egyik fia (dr. Kiss Arnold) budai f őrab307

bi lett, a másik pedig (dr. Borsodi Lajos) ismert becskereki ügyvéd és vajdasági író.
A második világégés, a háború utáni kegyelet hiánya eltüntette a nagybecskereki zsidóság emlékeit. 1941-ben lerombolták a zsinagógát, a béke
éveiben pedig a zsidó temetőt tüntették el. „A felszámolt zsidó temet ő egyik
sírköve, dr. Klein Móré, több szerencsés körülménynek köszönhet ően fennmaradt... Mintha a sors is úgy akarta volna, hogy a becskereki rabbi emléke
mégse vesszen el nyomtalanul..." — írja idézett cikkében Németh Ferenc.
FRIDRIK TAMÁS
(Bácskertes, azaz Kupuszina, 1829. március 2. — Ada, 1905. április 11.)
Korának egyik legismertebb népiskolai tanítója és helytörténeti írója_
gyermekkorát szül őhelyén, a Zombor környéki kertészfaluban töltötte, középiskolai tanulmányait pedig Baján és Szabadkán végezte. Tizenkilenc éves
ifjúként részt vett a 48-as szabadságharcban. El őbb Damjanich táborába
került, majd frissen kinevezett tisztként részt vett Budavár ostromában,
énnek falairól leesett, súlyosabb sérülését csak hónapok múltán heverte ki.
Tanítói oklevelét 1852-ben-szerezte Szegeden, s a következ ő évben már
Adán találjuk, mint választott tanítót. Kiváló gyakorló pedagógusként és
szervezőként mutatkozott be: új elemi és ipari iskolát alapított, kihelyezett
tanyai tagozatokat nyitott, esti tanfolyamokat tartott, de idejéb ől futotta az
iskolán kívüli munkára is, így olvasókört alapított, faiskolát létesített, de
ellátta a kerületi tanítóegyesület alelnöki és a helyi selyemhernyó-tenyésztés felügyel ői tisztét is. Közben állandóan publikál ismeretterjeszt ő, helytörténeti és szakcikkeket Bácska csaknem minden ismert lapjában. Küls ő munkatársa a zombori Bácskának, a szabadkai Bácskai Híradónak, a Zentai
Figyelőnek, az Üjvidéknek. Szakdolgozatait a Tanítók Lapjában tette közzé,
szerkeszti, s jórészt írja is az adai ipari iskola értesít őjét, ennek a tanintézetnek 1983-tól igazgatója is.
Hírét, nevét helytörténeti írásai tartották fenn egészen napjainkig.
„Felmérhetetlenül sok és helytálló, a történelmi igazságnak megfelel ő adatokat szolgáltatott Adáról" — írta kései utóda, Urbán János, a kétkötetes adai
monográfia írója (Tűzsziget I—II., 1967, 1980.).
Fridrik Tamás legfontosabb munkája a megyei monográfia (Bács-Bodrog
vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai népszer ű leírása. Szeged, 1878). Az
első megyetörténetek a kiegyezés után jelentek meg, köztük Orbán Balázs
sorozata is hat erdélyi vármegyér ől (1868-1873), de a vármegyei határok
rendezését csak egy 1876-ban meghozott törvénycikkely írta el ő, úgyhogy
az első, modernnek nevezhet ő megyetörténetek csak ez után készültek el...
Ezt a sort nyitja Fridrik Tamás m űve. A megjelenés pillanatában tehát úttör ő
munka volt, nélkülözhetetlen kézikönyv,. az ismeretek gazdag tára. Ma már
sok tekintetben elavult, hibái is jobban kiütköznek, de azért most is megke308

rülhetetlen forrásmunka, fontos kordokumentum. Teljesen beigazolódott a
szerzőnek az a reménye, amit az el őszóban fogalmazott meg: ,,...Sok tekintetben hátramaradott népünk javára ezzel valamit teendek, a közügynek jó
szolgálatot teszek."
Fridrik Tamás elkészítette monográfiájának rövidített változatát is, az
iskolai tantervhez igazodva, mivelhogy éppen akkoriban rendelték el a
tanügyi hatóságok a helytörténettel, a környezettel való ismerkedést. Nem
tankönyv volt ez, hanem népszer ű családi kiadvány, amelyet azonban az
iskolában is jól lehetett hasznosítani. 1880-1905 között 14 kiadásban és
mintegy 60 000 példányban jelent meg és kelt el. Ez volt az els ő nagyobb
könyvsiker vidékünkön, alighanem, egy-két naptár kivételével, nincs is még
egy kiadvány, amely megközelítené. De ez volt ezen a tájon az egyik legsikeresebb kiadói vállalkozás is, ugyanis Fridrik Tamás, mint a kor szerz ői
általában, művét saját kiadásában jelentette meg. Az ő kiadványa volt 1885ben Bács-Bodrog vármegye színes térképe is.
SZTÁRAI MIHÁLY
(Drávasztára, Somogy megye, 1520 körül — Pápa, 1575. ?)
A padovai egyetemen tanult, Sárospatakon volt ferences szerzetes, de
már szalvatoriánusként, illetve obszervásként szolgálta az Urat, azaz rendtársaival együtt visszatért a rend megalakulásakor hozott szabályokhoz, az
eredeti szegénységhez. Innen aztán már csak egy lépés választotta el a
katolikus egyházzal szemben kibontakozó reformációtól, s ő, a nyugtalan
természetű ember, ezt meg is tette: vándorprédikátorként, hatalmas energiával és lelkesedéssel hozzáfogott a református gyülekezetek megalapításához és megszervezéséhez.
Tevékenységének egyik f ő központja a török fennhatóság alá tartozó
Baranya és Szlavónia volt; Laskóra 1544-ben érkezett. Életrajzírója, Baranyai
Júlia „sötétruhás, muzsikáló, énekl ő és szenvedélyes hévvel beszél ő peregrinus"-ként írja le (Vízbe vesz ő nyomokon, 1977). Hitterjesztő munkáját kiterjesztette a Dráván túli részekre is: Eszékre, Vukovárra, Valpovóra, s őt, egyes
források szerint, Banja Lukára is, mivelhogy jól beszélte a horvát nyelvet.
Egyik 1551-ben keltezett levelében, Baranya püspökeként, így számolt be
apostoli buzgalmának eredményeirő l: „Már teljes hét éve, hogy a török
uralom alatt álló alsó-baranyai Laskó városában Isten akaratából els őként és
teljesen egyedül elkezdtem a kereszt igéjének hirdetését. Azóta a Duna és a
Dráva mindkét oldalán 120 gyülekezetet alapítottam a Szentlélek és a testvérek segítségével, akik az Úr gazdag és már túlérett gyümölcsének learatására ide siettek..."
Sztárai nem volt kíméletes a régi egyház papjaival, kizavarta őket templomaikból, kidobálta kegyszereiket. A török eleinte támogatta, majd ő is
ellene fordult, úgyhogy több oldalról is az életére törtek. Ez az örökös
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veszélyeztettség megkeményítette az egyébként is hajlíthatatlan Sztárait,
kortársa, Bornemisza Péter azt írja róla, hogy „noha értelmes és tudós ember,
és sokat épített Magyarországon, de őtet is megbírja néha a harag, néha az
bor is."
Sztárai nemcsak kiváló, latinos m űveltségű, de anyanyelvén szóló prédikátor volt, hanem sok minden más is: iskolamester, drámaíró, zsoltárszerző . A két utóbbival alighanem szorosan kapcsolódott az el őbbihez,
drámai szövegeit, zsoltárait vélhet ően először diákjai tanulhatták meg és
adhatták el ő.
Az ótestamentumi vallásos tárgyú költemények közül 16-ot magyarított, úgyhogy Szegedi Gergellyel, az els ő református énekeskönyv szerz őjével együtt, őt tekintik a gyülekezeti zsoltáréneklés megteremt őjének. Más
egyházi énekeket is komponált, zenei m űveltségére még Padovában tett
szert. A szájhagyomány szerint a laskói templomdombon esténként hegedűje kíséretében zsoltárait énekelte, hangja elhallatszott egészen a hegyaljai Vörösmartig.
Sztárait az eredeti magyar dráma megteremt őjeként tartják számon, két
fennmaradt, latin cím ű, de magyarul írt művét pedig — a töredékben maradt
A papok házasságáról (1550), a teljes szövegében ismert az Igaz papságnak tiköre
(1559) — a drámairodalom els ő emlékének tekintik. Ezek körül az egyiket,
feltehetően az utóbbit, a laskói iskola diákjai is el őadhatták. E darabokban
nincs drámai cselekmény, a szerz ő a hitviták tételeit foglalja szatirikus párbeszédbe, felismerve, hogy a színjátszás eszközeivel még jobban hatni tud
hiveire.
Predikátorunk egyházi beszédeit is egybegy űjtötte, err ől Szenci Molnár Albert tudosít egyik munkájában, de ezek elkallódtak.
Sztárai Mihály, aki oly hévvel, olykor indulatosan is hirdette a reformáció igazságát, élete vége felé kedvetlenül tapasztalta a luteránusok és a
reformátusok között feszül ő ellentéteket. Az újabb hitvitákban már nem vett
részt, s ezzel kiváltotta mindkét rész ellenszenvét. Így aztán 1574-ben hiába
pályázta meg Sopronban a magyar luteránus papi állást, nem vették fel.
Négyszázhúsz évvel ezel őtt elfelejtve és elhagyottan távozott az él ők sorából.
BERISZLÓ PÉTER
(Trau, illetve Trogir, 1475 ? -- Korenica, 1520. május 20.)
Ő si horvát nemesi család sarja, eredeti neve Petar Berisavljevi ć. A
família Mátyás király idejében simult be a középkori Magyarország uralkodó
rendjébe — feltehet ően a közelgő török veszély miatt —, volt id őszak, amikor
öt családtag is magas közjogi vagy egyházi méltóságot viselt. Néhányan
közülük Corvin János zászlaja alatt harcoltak a török ellen, Beriszló Péter
viszont már II. Ulászló szolgálatába állt, bár az ő útját is Mátyás király fiának
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hívei egyengették, így papi pályáját Váradi Péter érsek szárnyai alatt kezdte
Bácson és Kalocsán.
Boriszló Péter, hála származásának, de tehetségének is, gyorsan haladt
az egyházi és az állami hierarchia ranglétráján: 1501-t ől kalocsai kanonok,
1502-tő l prépost, s egyúttal a királyi titkárok egyike. Igen befolyásos udvari
ember lett, fontos diplomáciai megbízatásoknak tett eleget Rómában, Velencében, Párizsban, Varsóban. Mindenütt a törökellenes koalíció létrehozásán
fáradozott. 1507-t ől már veszprémi püspökként szolgálta a pápát, az uralkodót, illetve pontosabban a körülötte nyüzsg ő főpapokat és főurakat. II.
Ulászló ugyanis erélytelen, uralkodásra alkalmatlan ember volt, kortársai
Dobzse Lászónak nevezték, mert nem tör ődött a közügyekkel, a javaslatokra
csak azt mondta lengyelül, hogy dobzse, azaz jól van, rendben van, s ezzel
sokan visszaéltek.
Boriszló Pétert eleinte a hatalmas vagyont összeharácsoló, kapzsiságáról hírhedt Bakócz Tamás bíboros kedvenc híve volt, de csakhamar átpártolt
a kor másik hatalmasságához, Szapolyai Jánoshoz, aki magához édesgette.
A nagyurak és alkalmi szövetségei, a ligák, a gyengekez ű uralkodó
árnyékában, ádáz küzdelmet vívtak egymással a vagyonért és a hatalomért,
s ezzel módfelett legyengítették az országot, teljesen ellenállóképtelenné
tették a török veszedelemmel szemben. Ilyen volt a helyzet Mátyás király
után és Mohács el ő tt. Olykor-olykor fellobbant a kötelességérzet lángja,
mint ahogy ez 1513-ban is történt, amikor megérkezett a hír, hogy a boszniai
pasa elfoglalta a szebreniki bánság összes végvárát, s a Kárpátoktól az
Adriáig terjed ő védővonal teljesen összetöredezett, csupán Nándorfehérvár
és Jajca nyúlt be ékként a török tengerbe.
Ebben az évben Beriszló Péter, az újonnan kinevezett horvát-szlavóndalmát bán Dubicánál nagy csapást mért a török seregre, ugyanakkor Szapolyai János Havasalföldön és Szerbiában, Báthori István temesi ispán pedig
a Temesközben vette üldöz őbe őket. A főurak harci kedve azonban csakhamar lelohadt, egyedül Beriszló Péter állt rendületlenül a vártán. Váltakozó
szerencsével viaskodott, mert magára hagyták: sem a leszegényedett államtól, sem a módfelett meggazdagodott egyháztól és f őnemességtől (a 11 tagú
teljes püspöki kar évi jövedelme több mint 200 000 forint volt,Bakócznak, a
bíborosnak egymagának 85 000, a magyar állampénztárba pedig csak 200 000
forint folyt be) nem kapott segítséget. Európa is csak saját gondjával volt
elfoglalva, így aztán Magyarországot a külföld meg f őleg a tehetetlen vezet ő
réteg kiszolgáltatta a töröknek.
Beriszló Péter 10 000 f őnyi seregét a török szétverte 1515-ben, de a
püspök-bán folytatta a küzdelmet. Minden vagyonát elzálogosította, ezt
tette barátainak és munkatársainak birtokaival is, adókat vetett ki a káptalanokra, a falusi plébániákra, csakhogy pénzhez jusson a háború folytatásához. Személyes bátorságával is kit űnt, ezt egyik familiárisa, Szabadkay
Mihály rigmusokban is megörökítette (Ének Beriszló Péter veszedelmér ől). Ez
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a becsületes egyéni helytállás azonban nem helyettesíthette a közösségi
összefogás hiányát. Végül a török 1520. május 10-én, 475 évvel ezel őtt magát
Beriszló Pétert is lesre csalta a Korenica patak partján: a török lovasok
lándzsákkal támadtak rá, a gyalogosok pedig megkövezték és fejét vették.
Így halt meg a veszprémi püspök, a horvát nemes a középkori magyar
állam védelmében, holott akár egy új Hunyadi János is lehetett volna, ha
több segítséget kap és nagyobb hatalom összpontosul a kezében. Halála
után, 1521-ben már elesett Jajca, Knin, Nándorfehérvár és Szabács, de török
kézre került a bevehetetlennek hitt Duna—Száva—Dráva védelmi vonal is:
nyitva állt az út Magyarország felé, veszedelmesen közeledett Mohács...
SPELLETICH BÓDOG
(Szabadka, 1815. május 22. — Tóváros Komárom megye, 1890. augusztus 25.)
Ismert szabadkai família leszármazottja, magyarnak vallotta magát, de
ereiben szerb és horvát vér is folyt, mint ahogy az már lenni szokott a
délvidékiek esetében. A Szerbiából származó szépanyja Martinovics Ignác
ferences apátnak, a magyarjakobinus mozgalom vezet ő] énekédesanyja volt.
A középiskolát Szabadkán fejezte be, ügyvédi diplomáját pedig a pesti
királyi jogakadémián szerezte. A múlt század negyvenes éveiben már jól
menő fiskális irodája volt az észak-bácskai városban, közéleti jelenléte is
számottevő. Így 1847 áprilisában ő alapította meg a mintegy 200 f ős városi
polgári díszőrséget, amelynek címzetes őrnagy-parancsnoka lett. Ezüst zsinóros zöld attilájukkal, kék nadrágjukkal és violaszínű csákójukkal a városi
ünnepségek fényét emelték, de fel voltak fegyvere zve puskákkal is, aminek
értelme egy év múltán vált nyilvánvalóvá.
Spelletich Bódog szívvel-lélekkel csatlakozott a magyar szabadságharchoz, ennek egyik vezéregyénisége lett Szabadkán és Bácskában. Amint hírül
vette a pesti márciusi eseményeket és kézhez kapta a 12 pontot, március 18-án
népgyűlést hívott egybe az olvasókörbe, ismertette a követeléseket, amit
aztán mind a nagygyűlés közönsége, mind a másnap ülésező városi tanács
magáévá tett. Az ottani határozatok értelmében Spelletich Bódog kapott
megbízatást az 500 f őnyi gyalogos és 200 főnyi lovas nemzetőrség felállítására. Ennek a magvát képezte az egy évvel ezel őtt létrehozott városi díszőrség. Külön mozgó egységeket is szervezett, azzal a szándékkal, hogy
bevethessék őket bárhol, ahol arra szükség mutatkozik. Június 8-án 80
szekérrel mintegy 400 kaszával, karikásostorral, karddal és puskával felszerelt nemzetőr ment Zenta és Becse segítségére.
A szerb felkelés ekkor már egyre tömegesebb méreteket öltött, a nemzeti
gyűlölködés áttörte a korlátokat, az események olykor tragikus irányba
torkolltak. 1848 vége felé és 1849 elején Bácska csaknem teljes egészében a
felkelők kezére jutott.
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Spelletich Bódogot, a szabadkai kerület országgy űlési képviselőjét a
magyar kormány 1848 szeptemberében teljhatalmú kormánybiztossá nevezte ki szabadkai és észak-bácskai hatáskörrel, azzal a feladattal, hogy a
szabadságharc sikere érdekében hozott központi döntéseket teljes szigorral
érvényesítse, gyorsítsa meg a népfelkelés ütemét, biztosítsa a katonai ellátást, ellen őrizze a közigazgatási és katonai hatóságokat. Gyorsan munkához
látott, de az események olykor megel őzték: Szabadka veszélybe került, a
felkelők a Szeged—Szabadka—Baja vonalra törtek, azzal a szándékkal, hogy
egyesüljenek Jela čić bán hadaival. „Minden fegyverforgató egyén e város
keretében talpon álljon" — adta ki a parancsot 1849. február 27-én. Másnapi
kiáltványában a véd őárkok ásását, az utcák eltorlaszolását, a védm űvek
megerősítését rendelte el. „Tegyük, amit tenni lehet; ha nappal nem, éjjel; ha
napvilágnál nem, tehát lámpavilágnál" — így biztatta a szabadkaiakat.
Az intézkedéseknek megvolt a foganatja, mert a nemzet őrök meg a
Szegedről érkező két zászlóalj honvédség, Gál László alezredes vezetésével
március 4-én Szabadka alatt, a kaponyai hídnál megfutamította a város
elfoglalására induló felkel őket. Március 15-én már bevonult Szabadkára
Perczel Mór hadosztálya, s ezzel megkezd ődött a sikeres tavaszi bácskai
hadjárat. Szenttamás bevételér ől például falragaszok útján értesítette Spelletich Szabadka polgárait. De a Bittermann-nyomdában 24 000-28 0000
példányban megsokszorosíttatta a hivatalos Közlönynek azt a számát,
amely közölte a debreceni országgy űlés függetlenségi nyilatkozatát.
A világosi fegyverletétel után Spelletich csatlakozott Bem tábornok
erdélyi hadához, majd emigrált. Távollétében halálra ítélték
Külföldi szám űzetése során el őször Hamburgban talált menedéket,
majd Londonban gyári munkásként kereste kenyerét. 1850 nyarán az Amerikai Egyesült Államokba ment, ahol Davenportban, a szabadságharcos
menekültek Iowa állambeli telepén némi földet kapott, és gazdálkodni
kezdett. A Mississippi menti gazdaságát egyre b ővítette és virágzó mintagazdasággá fejlesztette. Ennek ellenére két leányával 1866-ban visszatért
Magyarországra és az id őközben Tatával egyesült Tóvárosban élte le utolsó
éveit.
WAGNER JÁNOS
(Temeskeresztes, illetve Cruceni, Románia, 1870. április 20. —
Budapest, 1955. május 23.)
A bánáti németségb ől szakadt ki, ősei még a XVIII. század els ő felében
telepedtek át a Rajna-vidéki Trierb ől a Temes mellékére. Szülei földm űvesek
voltak, akárcsak telepes el ődjeik. Az öregek a jófej ű gyereket tanítói pályára
szánták, az aradi reáliskolába íratták, itt azonban tanára, Simonkai Lajos
botanikus, Borbás Vince mellett a XIX. század második felének legnagyobb
magyar flórakutatója egy életre szólóan beleoltotta a növénytan szeretetét.
A tanítói diplomát Aradon szerezte meg, de tovább tanult, s a budapesti
Pedagógiumban 1893-ban megszerezte a tanítóképz ő intézeti tanári okleve313

let is. Csáktornyán, Kiskunfélegyházán, Aradon tanított, 1911 januárjában
Budapestre került, a VI. kerületi Fels őerdősávi Nőképző Intézet igazgatója
lett, 1914-ben szakfelügyel ővé nevezték ki, az els ő világháború után pedig
az országos tanítóképz ő intézeti főigazgató posztját töltötte be egészen
1928-ig, amikor nyugdíjba vonult.
Nem sokkal a tanári diploma megszerzése után, 1894-ben feleségül vette
a verseci Zoffmann Annát, aki nagy megértést tanúsított botanikai érdeklődése iránt, s egy életen át segítette munkáját, kitartásra buzdította, ha er őt
vett rajta a csüggedés, mintegy igazolva azt a régi tételt, hogy minden sikeres
férfi mögött egy n ő áll. Hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy
flórakutatónak, különösen kezd ő korában, azt Wagner János példája is
igazolja: ő már a Pedagógium 21 éves növendékeként megírta a csaknem ezer
fajt felsorakoztató els ő flóraművét, a Turócz vármegye edényes növényei című
szakmunkáját, de megjelenésére csak hét év múlva, 1901-ben került sor.
Wagner János becserkészte az egész országot, így gy űjtőútjai során járt
az Al-Dunán és a Bánságban is, s persze nem kerülhette el a verseci hegyek
jellegzetes flóravidékét, s a füvészek egyik eldorádóját sem, a delibláti
homokpusztát. Dégen Árpád megbízásából a Balkán-félszigeten is botanizált, főleg a bulgáriai hegyvidéken. F ő munkái azonban hazai jelleg űek
(Magyarország virágos növényei, 1903; Magyarország gyomnövényei, 1908; A
magyarországi Centaureák ismertetése, 1910; Magyarország hársai, Kertészeti
Lapok 1941--45). Legtöbb könyvének illusztrációit maga készítette, szakszerű tollrajzai sok munkáját díszítik, némelyik színes tábláit is ő maga
festette.
Wagner János négy hosszabb tanulmányt írt a delibláti homokpuszta
sajátságos flórájáról. Ezek természetesen helyet kaptak a homokpuszta megkötésének és fásításának 150. évfordulója alkalmából kiadott bibliográfiában
(Deliblatska peščara, 1818-1968). Munkái közül kettőt említünk: A delibláti
homokpuszta ibolyái, Magyar Botanikai Lapok, XII.; A delibláti kincstári homokpuszta növényvilága, Erdészeti Lapok, 1914).
A kitűnő botanikusnak nem volt egyetemi, csupán f őiskolai képesítése,
így aztán katedrát nem nyerhetett. A szegedi tudományegyetem azonban
1933-ban tiszteletbeli doktorává avatta, a magyarországi Tudományos
Minősítő Bizottság pedig, megjelent munkái alapján — néhány évvel halála
elő tt —, a biológiai tudományok doktora fokozatot adományozta neki.
HÓÓS DEZSŐ
(Martonos, 1847. június 19. -- Szabadka, 1872. május 25.)
Csaknem 150 évvel ezelőtt született egy bácskai birtokos családban,
anyagi gondok nélkül nevelkedett. A középiskolát Szegeden és Szabadkán
fejezte be, jogi tanulmányokat pedig Bécsben folytatott, ahol 1871-ben az
ottani magyar egyetemi hallgatók körének elnöke volt. Szinnyei lexikona
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szerint „tehetséges fiatalember volt, ki külföldön szép ismereteket szerzett".
Itthon is ígéretesnek mutatkozó pályakezdése volt, de igen korán derékba
tört.
Ő volt az, aki 23 éves korában, a nálánál csak egy évvel id ősebb Radits
György gimnáziumi tanárral együtt, 1870. október 1-jén bejelentette, hogy
megindítja az els ő bácskai magyar lapot, s el őfizetési felhívással fordult
Szabadka közönségéhez. Ebben mindketten a Bácska cím ű lap tulajdonosaiként szerepelnek, azzal, hogy Radits szerkeszt őként, Hoós pedig főmunkatársként van feltüntetve.
„Politikába nem bocsájtkozunk, de úgy a hazai, minta külföldi politikai
eseményeket szigorú tárgyilagossággal és tömören elsorolni nem mulasztjuk el... Lapunk hetenkint egyszer, szombaton jelen meg egy tömött íven" —
áll a felhívásban, amelynek teljes szövegét Kolozsi Tibor tette közzé sajtótörténetében (Szabadkai sajtó, 1848--1919. Szabadka,1973).
Az első életképes szabadkai magyar hetilap próbaszáma 1871. január
2-án jelent meg, a polgármester pedig már másnap jelentette a belügyminisztériumnak, hogy „Bittermann Károly özvegyének nyomdájában Radits
György gymnásiumi tanár felel ős szerkeszt ősége mellett Bácska czímen egy
vegyestartalmú heti közlöny indítatott meg", s ennek mutatványszámát is
mellékelte, ahogy azt a szabályok megkövetelték.
A lap példányszáma alig érte el a százat, de az akkori sajtóviszonyok
mellett ez nem volt ritka jelenség, úgyhogy teljes mértékben hitelt érdemel
a két lapalapítónak az els ő szám vezércikkében tett megállapítása, hogy
„általános volt az óhaj, s most is az, hogy legyen Szabadkán egy lap, mely
képviselje érdekeit a közm űvelődés terén..."
A négyoldalas hetilap arculata mindjárt az elején kialakult, a következ ő
állandó rovatok jelentek meg benne: Munkásainkhoz, Közm űvelődés, Iskola, Egészségügy, Egyveleg (rövid hírek), Különfélék, Gazdászat és közgazdászat, Levelezések, Üzleti árak, Szerkeszt ői üzenetek, Elemi csapások, Hangok a központból és Tárca.
A lap élén még az indulás évében, 1871 decemberében, változás történt:
Radits György „roppant elfoglaltsága" miatt visszavonult a szerkesztést ől, s
helyébe a társtulajdonos, Hoós Dezs ő lépett, de ő sem m aradhatott sokáig,
mert 1872 májusában, 25 éves korában elvitte a tüd ővész. Ekkor Piukovich
Andor szabadkai ügyvéd vette át a lapot, de ő csakhamar Budapestre költözött, s a Bácska 1873. március 9-én megsz űnt. „A Bácska megindításának
elhatározása óta 2 és fél év folyt le — írta a búcsúzó f őszerkeszt ő —, azóta
Szabadkán, hol azel őtt hírlap még nem jelent meg, három e nemű vállalat
keletkezett, de míg az úttör ők egyike, Hoós Dezső, leróván a halandóság
adóját, egy boldogabb világnak lett polgárává; a másik Radits György,
hivatali állása, s még inkább magánkörülményei miatt nem foglalkozhatván
folyton és tüzetesen a szerkesztéssel, a Bácska is — el őbbi irányának s szellemének megtartása mellett — a mostani felel ős szerkesztő kezébe ment át."
,
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Így múlt ki tehát az els ő szabadkai magyar hetilap, amelynek beindítását általában Radits György nevéhez f űzi a sajtótörténet. A másik társalapítóról valóban nagyon keveset tudunk, s rövid élete miatt nem is hagyhatott
mélyebb nyomokat maga után, de azért benne is a vajdasági magyar sajtó
egyik előfutárát és élenjáróját kell tisztelnünk.
PAVLOVITS JENŐ
(Hódság, 1850. június 30. — Zombor, 1901. február 6.)
A régi bácskai világ egyik jellegzetes alakja volt. Egyetemi tanulmányai
után megyei szolgálatba lépett. El őbb jegyzőként, majd árvaházi ülnökként
futott be közigazgatási pályát, majd 1882-t ől, a jogi doktorátus megszerzése
után zombori ügyvédként m űködöttt, s viszonylag gyorsan, a tüd ővész
áldozataként távozott az él ők sorából.
Iskoláit Baján, Szabadkán és Szegeden fejezte be, jogi tanulmányait
pedig Pozsonyban, Bécsben és Budapesten végezte. A magyar f ővárosban a
szegény és tehetséges szerb fiatalok görögkelti alapítványi nevel őintézetének, a híres Tökölyanumnak a lakója volt. Ha valaki bejutott az aradi Sava
Popović-Tekeli által alapított konviktusba, arról eleve azt állították, hogy
ígéretes jöv ő elé néz. Pavlovits Jen ő (Deno Pavlovi ć) is szépen indult, de
végül is elveszett a megyei élet útveszt őiben, beolvadt a középszer űségbe.
Már a Tökölyanumban is voltak irodalmi próbálkozásai, ott írta 22 éves
fejjel első és egyetlen regényét (Kome se prašta, 1872). Sok hazafias és szerelmi
tárgyú költeményt jelentetett meg a múlt századi szerb folyóiratokban.
Barátja és kortársa volt Jovan Gr čić-Milenko szerb poétának, aki nagy hatással volt költészetére.
A zombori kör néven ismert irodalmi csoportosulás tagjaként — Radits
György, Dömötör Pál, Mita Popović, Margalits Ede és mások mellett — a
magyar és a szerbhorvát irodalmi kölcsönösséget ápolta igen kiterjedt fordítói tevékenységével. A szerb költ őket tolmácsolta magyarul a Magyarország és Nagyvilág meg a Vasárnapi Újság habábjain.
Legnagyob vállalkozása Jovan Jovanovi ć Zmaj Rózsák (Dulići) című
versfüzérének átültetése volt. Fordításait a Kisfaludy Társaság 1875 februárjában megtartott ülésén Greguss Ágost mutatta be a költ ő munkásságának
25. évfordulója alkalmából. „A fordítás gyakran vét a magyar szórend ellen,
mindazonáltal igen élvezetes, zamatos olvasmánnyal gyarapítja szépirodalmunkat" — mondotta. A fordítások megjelentek a Kisfaludy Társasság
Évlapjában, majd Zomborban külön füzetben is a következ ő megjelöléssel:
A Kisfaludy Társaság pártfogása mellett. A hatvan szerelmi dalt magába
foglaló gyűjteményről, megjelenésének körülményeir ől Káich Katalin írt
egyik tanulmányában (Egy fejezet a magyar—szerbhorvát irodalmi és kulturális
kapcsolatok történetéből, 1875--1919. Zombor, 1975).
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Manapság a szakkritika szigorúbban ítéli meg Pavlovits Jen ő fordítói
munkásságát. Így például az eddig legteljesebb magyarul megjelent Zmajválogatásba (Jovan Jovanovi ć Zmaj: Hol megálltam... Forum, 1983) egyik
munkáját sem vették fel. A szerkeszt ő és fordító Ács Károly szerint átültetése
nem vált „sem a költ őnek, sem a fordítónak túl nagy dics őségére". E kötet
előszavában Mladen Leskovac is leszögezi, hogy „ezek a régi fordítók vagy
egészen gyenge költők, vagy — még gyakrabban — szerény dilettánsok, jó
szándékú irodalomkedvel ők csupán".
Bori Imre egyik gyűjteményes kötetében (Tanulmányok a magyar—délszláv irodalmi kapcsolatokról. Forum, 1987) azonban megállapítja azt is, hogy
Pavlovits Jenőnek, Radits Györgynek, Dömötör Pálnak, s általában a zombori kör tagjainak fordítói próbálkozásai a maguk „szerény és alapjában véve
»provinciális« módjukon egészséges kezdeményezéseknek voltak el őfutárai", azaz els ők között szolgálták a délszláv népek irodalmának magyar
nyelvű megszólaltatását.

• OLVASÓINKHOZ
Rendszeres olvasóink bizonyára meglep ődve tapasztalják, hogy
lapunknak az elmúlt fél évben mindössze két száma jelent meg, holott
előfizetési felhívásunkban abbéli reményünket fejeztük ki, hogy az
Üzenet az idén ismét havonta jelenik meg, akárcsak régebben, s csak
végszükség esetén vonjuk össze egy-két szám anyagát. Szándékunk
azonban egyelőre csupán szándék maradt, mert bekövetkezett az, amire gondolni sem mertünk: a hét észak- és közép-bácskai önkormányzat
közül csupán a szabadkai és a zentai jelezte, hogy továbbra is támogatja
munkánkat, a többi még csak nemis válaszolt levelünkre, amelyet múlt
év decemberében juttattunk el hozzájuk költségvetési tervünkkel
együtt. Igaz, Kanizsa Község Képvisel ő-testülete kifejezte készségét,
hogy — a szabadkaihoz hasonlóan — másfél száz diák számára el őfizet
lapunkra, csakhogy ezzel még nem sz űnték meg anyagi gondjaink,
mert egyrészt egy példány el őállítási költsége az el őfizetési díj többszöröse, másrészt pedig olyan község is van, amely több mint egy éve
nem utalta át a területén él ő magyar lakosság aránya alapján meghatározott összeget. Mivel az utóbbi hat hónapban lapzártáig folyószámlánkra — alapítónk szubvencióján kívül — egy fillér sem érkezett, s a
Soros Alapítványhoz benyújtott kérelmünkkel kapcsolatban semmilyen értesítést nem kaptunk, arra kényszerültünk, amire az elmúlt
csaknem negyedszázad során még nem: egymás után két hármas számmal lehetővé tenni lapunk folyamatos megjelenését. Bízva abban, hogy
idő közben elhárulnak a zavartalan munkát gátló akadályok, s az év
másik felében már minden hónapban eljuthat olvasóinkhoz. Arra kérjük tehát őket, fogadják megértéssel, hogy folyóiratunkat a szokásosnál ritkábban és a tervezettnél kisebb terjedelemben voltunk kénytelenek megjelentetni.

Az Üzenet szerkeszt ősége
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ALKOTÓM ŰHELY
BENCE ERIKA.

A TÖKÉLETES MŰ PÉLDÁI
JOSÉ ORTEGA Y GASSET ESZTÉTIKAI NÉZETEI
José Ortega y Gasset (1883-1955) esztétikai nézeteire és értékítéleteire —
miközben határozottan elutasította a romantikát — az avantgárd m űvészeti
irányzatok hatottak, beleértve a századforduló m űvészeinek dekadens életszemléletét, ami aztán a társadalom és a m űvészet jöv őjéről alkotott felfogásában érhet ő tetten. E megállapításunk lényegi összefoglalója lehet azoknak
az Ortegáról, társadalom- és m űvészetfelfogásáról szóló lexikonbeli ismertetőknek, melyek (az ortegai érvelés szemszögéb ől) eléggé ingatag logikai
vázra épülnek, s felületes asszociációk képezik anyagukat. „Az életrajzíró
szorgalmasan összegyűjti az eseményeket — az úgynevezett tényeket —,
melyek bizonyíthatóan megtörténtek az illet ővel. De ezeket az eseményeket
úgy szokás tekinteni, mintha mindegyik öntörvény ű és változatlan realitás
volna, függetlenül attól, hogy kivel történik meg. Vagyis küls ő események,
kívülről nézve, méghozzá úgy, hogy az ál-életrajzíró és az olvasó látja. Pedig
az emberi élet kizárólag bels ő eseményekb ől tevődik össze" — olvashatjuk
Ortega véleményét az effajta életrajzírói attit űdről, a kulturális jelenségeknek ilyen felfogású értelmezéseir ől. (In: José Ortega y Gasset: Goya)
Ortega kritikai szemlélete értelmében, valamely m űvész, filozófus vagy
„alkotó" („Az alkotás szót olyan esetekben használjuk, amikor azt látjuk,
hogy egy ember az életnek új formáit hozza létre — m űvészetben, gondolkodásban, magatartásban vagy az emberi lét bármely más területén.") életművének vagy az általa produkált jelenségeknek értelmezése — s ez Ortega
szerint alkimista kísérletezéssel azonos — lehetetlen részleteiben, azok egészét kell magunk el őtt látnunk. Nem külön-külön a műveiket. Ugyanakkor
az alkotó egész életműve elvonatkoztathatatlan személyét ől (tehát az sem
elegend ő, ha ismerjük az összes Ortega-m űvet), attól a fölöttes Én — („Az én
tehát nem anyagi és nem is szellemi dolog: nemis dolog, hanem feladat, egy
bizonyos terv, amelynek alapján léteznünk kell.") — meghatározta valóságtól, amit embernek nevezhetünk. Vagyis, ha Ortega esztétikai nézeteit szeretnénk értelmezni, mindenekel őtt azt a szándékot kell megfejtenünk, ami
ítéletei mögött húzódik, s amely viszgálat ahhoz a végs ő kérdéshez vezet el,
hogy ki volt Ortega, mit jelent az a név, hogy Ortega.
Paradox módszer lenne épp Ortega esztétikai nézeteit vizsgálva nem
alkimistává változni, s ehelyett az általa alutasított jelenségértékel ő formákat alkalmazni. Ezért nem az Ortega teremtette esztétikai nézetek megfejtésére, hanem csak tetténérésükre, meghatározásukra, ezek összefoglalására
vállalkoztunk Elemzésem homlokterében mindenekel őtt Goya-könyve, a
Gondolatok a regényről című munkája és A festmények életre keltése című tanulmánya állt. Megkerülhetetlenek természetesen a más Ortega-m űvek idevá318

gó összefüggései, megállapításai (pl. A tömegek lázadása), s a róluk szóló más
szerzőjű értekezések (pl. Németh László munkái).
A m űvészet hanyatlása: m űfajok tökéletesedése. Esztétikai nézeteinek politikai szempontú magyarázatát Ortega A tömegek lázadása című művében fejti
ki részben pesszimista jöv őképet alkotva a m űvészeti ágak (egyáltalán a
szellemi tevékenységek) alakulásfolyamatáról. A korjelenség okának a társadalom összetételének változásait, a tömegek el őtérbe kerülését tekinti a
teremtő elittel szemben. A tömeg, melynek megn őtt az élettere, tágabbak
életének keretei, megfeledkezett az „elit sugallatáról", a világteremtés fontosságáról. „Ez a tömeg, mint a barbárok, természetnek tekinti a kultúrát;
élvezni akarja s veszni hagyja az erényt, mely létrehozta; megszállja Rómát,
s vandál módon táboroz benne. Aki a palotát lakja, elfelejti az építészetet,
aki a vízvezeték vizét issza, nem tudja többé jó karban tartani" — összegezi
Németh László Ortega idézett m űvének tanulságát. „... meglehet ősen peszszimisztikusan vélekedem mind a m űvészetek, mind a politika — nem a
tudományok és a filozófia — közvetlen jöv őjéről..." — fejti ki Ortega ezen
véleményét a Gondolatoka regényről Hanyatlás és tökéletesség című fejezetében.
Az „örök szürkület népei" irodalom és elméleti tudományok iránti
közömbösségéb ől következik egyes m űfajok, sőt hajdan nagyra értékelt írók
és klasszikus alkotásaik (pl. Balzac Goriot apó című alkotása), valamint örökérvényűnek hitt esztétikai értékek hanyatlása. Azonban a regény m űfajának
alkonyát Ortega épp a „tömeglázadás" egyik pozitív vetületéb ől látja levezethetőnek. Miközben az embertömegek élvez ői lettek a civilizációnak, s
tudomásuk a világról szélesebb, egyre csökkent az „elragadtatás képessége"
valójukban. Míg régebben a m ű tartalma, anyagának újszer űsége, gazdagsága és önfeszültsége elegend ő volt értékbeli-esztétikai sajátosságainak
megmérettetéséhez, addig ma a jó tartalom, a mese egyáltalán nem meghatározója az esztétikai kvalitásoknak. „...amilyen mértékben egyre nehezebb
lesz regényt írni, olyan mértékben t űnnek a híres öregek, a klasszikusok is
rossznak..." — olvashatjuk Ortega megállapításait a jelenségr ől Gondolatok a
regényről című művében. Míg a XX. századi olvasó egyre bonyolultabb, újabb
tartalmakat kíván bele a regénybe, addig az író szemszögéb ől egyre kevesebbnek mutatkozik — épp a befogadó fejlettebb áttekint őképessége révén —
a felhasználható, újszer ű tárgyak száma. Ortega fejtegetései értelmében azt
kell mondanunk, a regény, mint m űfaj, utolsó fejezetéhez érkezett fejl ődésében, alakulásában. Más kérdés, hogy ez a végs ő szakasz meddig tart.
A tömegízlés visszahúzó erejére mutat rá a szerz ő Goya életművének
sajátos szempontú (tehát nem megtörtént tényeket sorjázó, hanem bels ő
szempontokat értékel ő) elemzésekor is. A spanyol társadalom ezen id őszakát, azaz a XVIII. századot, amikor a fest ő művészetének els ő szakasza
bontakozott ki, hihetetlen mérték ű „plebejizmus" hatotta át; a fels őbb néprétegek azonosultak a nép szokásaival az általánosan elterjedt gyakorlattal,
az alsóbb osztályok arisztokráciát utánzó készségével ellentétben. Azaz: „a
nép lelkesen, öntudatosan és kimondhatatlan élvezettel élte a maga által
kialakított életformát, nem pedig az arisztokrácia szokasait leste." Mindez
természetesen nyomot hagyott Goya m űvészetén is, méghozzá úgy, hogy
1790-ig, amikor is szemléletváltás következik be munkásságában és életében
319

(bár megjegyezhet ő: Goya életében a kett ő többnyire egyet jelent), nem
teremt lényeges, maradandó értéket. Csak 1790 után, amikor megismerkedik
a „felvilágosodottak" eszméivel, a magsabb rend ű életelvekkel, miszerint „az
életet bizonyos eszmék alapján kell végigélni", csak ekkor következik be
alkotómunkájában is gyökeres átalakulás. Hisz Goya megreformálja és megrendezi, azaz megtervezi életét: „a terv, amit énnek nevezünk", m űködésbe
lép munkásságában. „Goya az énje volt, vagyis az volt, akivé bels ő indíttatása szerint lennie kellett. Az én mindig a jöv ő felé tör, egy meghatározott
cél felé, melyet egy létezés-terv irányozott el ő" — olvashatjuk Ortega véleményét Goya ezen alkotói periódusáról.
A regény műfajának alkonyáról szóló bevezet ő fejezetben megállapítottakkal látszólag szemben állnak Ortega azon megjegyzései, melyeket a
Gondolatok a regényről utolsó fejezetében fogalmaz meg, s amelyek a m űfaj
tökéletesedésérő l adnak számot. Ez azonban csak látszólagos ellentmondás.
Ortega véleménye ugyanis az ellentétek közelségén alapul. „Eleddig mindig
inkább az történt, hogy a dekadencia, a hanyatló id őszak alkotta a legnagyobb értékű műveket, amikor már ugyanis fokról fokra összegy űjtött tapasztalatok az alkotóképességet a végs őkig kifinomították" — állapítja meg.
Majd később a következő magyarázatot f űzi az elmondottakhoz: „A végs ő
tökély, amely szinte minden esetben az utolsó óra tökéletessége, még hiányzik a regénynél. Sem forma, sem anyag, sem szerkezet nem estek még át a
végső tisztuláson."
A mese esztétikai értékhordozó szerepét a modern és értékes regénynél
más elemeknek, a mű formai sajátosságainak, felépítésének, a megformálás
tényeinek kell átvenniük. Az elfogadható regényanyag hiányát Ortega a
Lélektan, az alkotó lélektan fejl ődésével látja kiküszöbölhetőnek.
A tökéletes m ű két példája. „Fenséges hatalom, amely létünket megsokszorozza, magánosságunktól megvált és a szabad kóborlás örömét ajándékozza" — az igazán értékes költői mű, a tökéletes regény mibenlétét és milyenségét határozza meg ezekkel a költ ői hasonlatokkal Ortega. Vizsgált regényelméleti művében két ilyen nagy alkotót említ és jelöli ki m űveiknek azokat
az esztétikai kvalitásait, melyek örökérvény űvé teszik (varázsolják) őket.
Ezek: Dosztojevszkij és Proust m űvei. Dosztojevszkijt a regényforma egyik
legnagyobb újítójának tartja, Proustot pedig az utolsó nagy regény írójának.
Hogy Dosztojevszkij m űveinek elsősorban formai virtuozitását dicséri
és a rejtett szerkezet értékteremt ő hatását emeli ki, beszédes adat. Mindenekelő tt arra mutat rá, hogy Ortega értékítéleteiben, esztétikai felfogásában
csak igen jelentéktelen szerepet kap a m űvészi alkotás tárgya, a festmény
témája, a regény cselekménye. Példaként az aranyból készült szobor esztétikai értéktelenségét hozza fel. Ugyanis attól, hogy egy szobor anyaga
nemesfém, még egyáltalán nem lesz m űvészi szempontból is értékes. „A
műalkotás inkább formájából, mint anyagából él s a bel őle kisugárzó hangulat szerkezetének, rendezettségének köszönheti létét" — állapítja meg.
Nem egy Dosztojevszkij-m ű is mellőzi a burjánzó eseményt, intenzitása
mégis magas fokú, mit a részletek aprólékos ábrázolásával, elrendezettségével ér el az író; Proust elnyújtott megformálású, ám a minimális feszültséget
és drámai intenzitást mégiscsak magában rejt ő alkotásairól ne is beszéljünk.
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„Teljesen lemond arról, hogy az olvasót cselekményével ragadja magával és
tisztán elmélkedő magatartásában hagyja” — olvashatjuk Ortegánál róla.
Szembetűnő jellemzője Dosztojevszkij m űveinek, s erre, mint értékteremtő elemre, Ortega határozottan felhívja figyelmünket: f ő rendező elvük
leginkább a hiányosság, vagyis úgy rendezi el a regényelemeket, hogy
zavart kelt velük, s épp a szigorú rendszeresség hiányával készteti az olvasót
arra, hogy produktíve vegyen részt a m ű befogadásában. Így például szereplőinek bemutatását egy rövid életrajzi jegyzettel kezdi, hogy aztán a
kibontakozás során e szerepl ők még véletlenül se feleljenek meg a definiált
tulajdonságoknak. Emiatt az olvasó szüntelen küzdelmet folytat megragadásuk érdekében. „E technikai eszközök, mint: a nem-definiálás, hanem
zavarkeltés művészete, a sűrítés térben és id őben, röviden: a hosszúlélegzetűség, a tempo lento különben nem egyedül Dosztojevszkijnek sajátsága.
Mind a regények, amelyek ma még élvezhet ők, többé vagy kevésbé megegyeznek ebben" — hangzik a Gondolatok a regényről Dosztojevszkij és Proust
című fejezetének egyik legfontosabb kitétele.
Ertékhordozó és mechanikus elemek: Ortega esztétikai nézeteinek merész
újdonsága, hogy határozottan elutasítja a hagyományos műbiráló módszerek bizonyos vetületeit, mindenekel őtt a mű témájának esztétikai értékhordozó szerepét tagadja. „Aki esztétikai dolgokban finoman érez, banálisnak
találja, ha valaki egy kép vagy költemény bírálatánál f őszempontnak a témát
jelöli meg. Nyilvánvaló, hogy m űalkotás nem létezhet tárgy nélkül, amint
nincs élet kémiai folyamatok hiányában. De amiként az élet nem ezekre
korlátozódik, hanem akkor válik életté, amikor a kémiai folyamaton túl
sajátos kategóriává válik, akként a műalkotás is formaszerkezetének köszönheti műalkotás mivoltát, amelybe a reális vagy irodalmi anyagot önti" — hja
ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A m ű témája és a téma teremtette feszültség
tehát mechanikus elemek az alkotásban. Joggal vet ődik fel a kérdés: melyek
hát azok az elemek, melyeknek értékhordozó szerepük van a m űvészeti
alkotáson belül. Ezekre a kérdésekre mindenekel őtt regényelméletében és
festészeti tanulmányaiban (Goya és Velasquez m űveinek tolmácsolásában)
keresi a választ Ortega.
A műalkotás tárgyi kérdéseinek elid őszerűtlenedésével párhuzamosan
megváltozott a művészi kifejezésmód lényege is. Az elbeszélést felváltotta a
megjelenítés m űvészete. „A jó festmény a tárgyat, amelyet ábrázol, úgyszólván személyében adja el ő, lényének teljességében és mintegy abszolút önmegjelenítésben" — jegyzi meg Ortega. „A m űvészet tehát a közvetettb ől és
elbeszélőből közvetlenné és megmutatóvá vált." Ilyen megjelenít ő regénynek nevezi Cervantes főművét és Stendhal Vörös és fekete című alkotását is.
Természetszerű, hogy egy modern regénytől hőseinek ábrázolását sem várhatjuk el, a jellemekről való szerzői kioktatást is elutasítjuk, viszont számon
kérjük a teljességigény ű megjelenítést. „Ha azt olvasom egy regényben,
hogy Károly mogorva volt, akkor felszólít a költ ő, hogy képzel őerőmmel
építsem fel magamban a zsémbes Károly életteljes képmását; vagyis helyette
költsek én. Fordítva lesz jó regény ebb ől: ha a költő a szemléltető tényeket
adja meg és én kényszerülök felfedezni és kialakítani Károly mogorvaságát"
— szemlélteti a szerz ő példával is kijelentéseinek értelmét.
321

Ahhoz, hogy valamely m ű befogadásakor esztétikai élményünk keletkezzék, ugyan egész sor mechanikus elemmel kell rendelkeznie, másrészt
több fontos magasabb rend ű feltételnek kell eleget tennie. Ortega ezeket (a
m ű belső világa, zártsága és tömörsége) a legfontosabb m űteremtő törvényeknek tekinti. Mit is jelentenek?
Ortega a festményt, miként azt A festmények életre keltése című tanulmányában kifejti, a valós élet egyfajta megvalósulásának, az emberi cselekedetek tárházának, az „ember egyik létmódjának" tekinti: Átélése során sohasem az ecsetvonások els ődleges értelmét kutatja, hanem a mögöttük húzódó
szándékot, a festői Terv, az En áttételeit.
A festőművészhez hasonlóan az igazán jó író regényében ugyancsak
világot teremt. Ez a világ nem az izgalmasságával, a szenzáció jellegzetességével hat olvasójára, hanem teljességével, hogy képzelt világmindenség,
hogy makrokozmosz. A nagy m ű képes arra, hogy bevonja, becsalogassa
olvasóját ebbe a bels ő szférába, hogy ideiglenesen vidékivé tegye. Ehhez azt
kell elérnie, hogy megjelenített világával eltakarja azt a valóságot, amelyen
alapul. „Hogy ezt elérje, a szerz őnek be kell vinnie bennünket regényének
zárt életterébe s azután elvágni a visszavonulás útját" — olvashatjuk a regényelméletben. Ez pedig a m űalkotás zártságának fogalomköréhez tartozik. Ortega épp a zártság megfelel ő megvalósulásának hiánya miatt veti el a
történelmi regényt, hisz benne az elképzelt világmindenség és a történelmi
valóság elemei konfrontálódnak, miért aztán a m ű belső tartományainak
falán keletkeznek rések. „Tisztán esztétikai törvény követeli meg a regénynél
a zártságot, az er őt, amellyel magát minden ható valóságtól elzárja."
Hogy az a mechanizmus jól m űködjék, mely a mű élvezetét jelenti, mely
az esztétikai élményhez vezet, bels ő tartományainak (teremtett világának)
zártságát kell szavatolni. „Az aprólékos csekélységek s űrű szemű hálóját"
kell ehhez megteremtenie az alkotónak. A részletek teljességre tör ő megjelenítését kell elérni, ám a tömörség mércéinek betartásával. Csak akkor jöhet
létre az a varázslat, amit Ortega az értékes regény fogalmával azonosít.
Ortega időszerűsége. Ortega regényelméleti nézeteiben — így, több évtizednyi távolságból való elemzéskor is — kétségkívül fellelhetjük a mai modern regény m űfaji vonatkozásait megsejt ő kitételeket. Érdekes módon épp
a legutolsó évtizedek kitermelte intellektuális regény az, amely a legtöbb
rokonságot mutatja elképzeléseivel, s amely típusba Esterházy, Nádas, Tandori művei sorolhatók.
A spanyol szerz ő esztétikai nézeteit fürkészve, nem lehet fel nem fedezni a felépítésről, a formai elrendezettségr ől szóló elméletnek és Mészöly
Miklós „elemek elrendezettségér ől" alkotott nézetének azonosságait, mely
elképzeléseit a magyar író A tágasság iskolája című művében fejtette ki.
Valószerűnek bizonyultak Ortega azon megállapításai is, melyek a lélektan fejlődésének regényre tett hatását el őlegezik, s amelyek a lélektani
regényanyag kialakulását, az ilyen típusú regény létrejöttét sejtetik.
Természetesen elhanyagolhatatlan Ortegának az a hatása, melyet a
magyar írókra, leginkább Németh Lászlóra tett, s amely m űveikben, így
Németh Proust-tanulmányaiban is kifejezésre jut.
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GAJDOS TIBOR

ÚJ FORMÁBAN
KEPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK
A körülmények alakulása talán igazolja azt az elhatározásomat, hogy ezentúl egy rövidített, vagy talán tömörítettebb formában folytassam az Üzenet
oldalain huzamosabb id ő óta megjelen ő képzőművészeti tárgyú beszámolóimnak-kritikáimnak közlését. Ennek a változtatásnak egyik indítéka az a
tény, hogy az id ő múlik felettem, és az események figyelmes kíséréséhez már
nem telik fogyatkozó er őmből. Ezenfelül más lapok és folyóiratok esetében
sem tapasztaltam, hogy az ilyen természet ű tevékenységet egyetlen személy
rendszeresen végezné. Ugyanakkor a képz őművészeti események mennyiségileg annyira felszaporodtak, hogy elmélyültebb recenziókat írni róluk
már képtelenség. Ezért, az Üzenet szerkeszt őségével egyetértésben, ett ől a
számtól kezdve minden említésre méltó jelenségr ől csupán rövid, eseménynaptár-szerű jegyzetet közlök, de minden alkalommal saját belátásom szerint kiemelek egyet a sok közül és err ől az egyről írok recenziót az eddigi
terjedelemben.
Úgy vélem — és ezt tapasztalatból is állíthatom —, hogy az ilyen tájékoztató jellegű „jegyzetek" is jó szolgálatot tehetnek képz őművészetünk jövendő kutatóinak és mindazoknak, akik legalább e folyóirat oldalairól kívánnak értesülni képz őművészeti életünk eseményeiről. Ezt azzal a ténnyel
is alátámaszthatom, hogy az utóbbi két-három évben Vajdaság egyéb sajtókiadványai az ilyen jelleg ű rendszeres tájékoztatást teljesen mell őzik.

1995. január—májusi eseménynaptár
Január 4. — Emilo Kosti ć belgrádi festőművész önálló tárlata a Franzer
Galériában (olaj, tus, akvarell).
Január 15. — Hazai és külföldi alkotók részvételével megnyílt a BuckaGányó Művésztelep téli táborozása.
Január 21. — A Szent Száva-ünnepségek keretében a Szerb M űvelődési
Központban megnyílt Simonida Đorđević belgrádi festő- és színművésznő
önálló kiállítása.
Január 27. — A Városi Múzeum kiállítótermében a belgrádi Nemzeti
Múzeummal együttműködve megnyitották a XV. század festészetének, illetve 26 freskómásolatának tárlatát. — A Bucka-Gányó M űvésztelep szervezésében a Hadseregotthon kiálítótermében megnyílt három f ővárosi képzőművész: Branko Karanovi ć, Boško Karanovi ć és Dragan Coha grafikáinak
kiállítása.
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Február 17. — Az Oši š ani jež szatirikus lap megjelenésének hatvanadik
évfordulója alkalmából a városháza el őcsarnokában megnyílt „A világ legnagyobb karikatúrakiállítása"; az anyag egy része a központ üzleteinek
kirakataiban is megtekinthet ő volt., — A Városi Könyvtár kisgalériájában
megnyílt Sava Stojkov kiállítása a zombori festőművész születésének hetvenedik évfordulója alkalmából.
Február 21. — A Gerontológiai Központ II. klubjának termeiben megnyílt az Ivan Tikvicki festészetét bemutató emlékkiállítás.
Február 24. — A Képz őművészeti Találkozó termeiben megnyílt A képregény hatvan éve Szerbiában című tárlat.
Március 1. — Mészáros János naiv fest őművész önálló tárlata a Lovak
témájára a városháza el őcsarnokában, a zombori Renata Galéria és a Képzőművészeti Találkozó együttes szervezésében.
Március 3. — Jasna Melvinger újvidéki alkotó rajzainak és akvarelljeinek
tárlata a Városi Könyvtár kiállítótermében. — Szalma László grafikus és fest ő
vegyes technikával készült képeinek kainarakiállítása a n őnap tiszteletére
az Art kávéházban.
Március 14. — A székelyudvarhelyi népm űvészek fafaragásainak, sz őtteseinek és csontfaragásainak kiállítása a városháza el őcsarnokában a magyar
szabadságharc évfordulója alkalmából.
Március 22. — Mileta Tasi ć sikeresen debütáló fest ő önálló tárlata a 7 Nap
kamaragalériájában.
Április 7. — Stoje Rudić Ljiljana újvidéki iparm űvésznő festményeinek
és selyemfestéseinek kiállítása a torony alatti SU Galéria helyiségében, a
Szabadkai Iparművészek és Formatervezők Egyesületének szervezésében.
Április 8. — Ruža Tumbas szabadkai amat őr festőművésznő nyolcadik
önálló tárlata az egészségügyi világnap alkalmából az egészségügyi középiskolában.
Április 13. — Nemes Fekete Edit kerámikus önálló tárlata a Svetozar
Marković Gimnázium kiállítótermében.
Április 18. — Milenko Vuksanović- čića akvarelljeinek kiállítása a Központ II. Gerontológiai Klubjának termeiben.
Április 21. — Török István tárlata a Zvezda moziban lev ő Cinema Kafé
2000 helyiségében első kiállításának 35. évfordulója alkalmából.
Április 28. — Đura Maravić Találkozás a láthatáron címmel bemutatta
akvarellképeit a Városi Könyvtár kiállítótermében. — A szabadkai Q csoport
tavaszi tárlata a paticsi Csárda vendégl őben.
Május 5. —Török István retrospektív kiállítása a Képz őművészeti Találkozó szalonjában festői tevékenységének harmincötödik évfordulója alkalmából.
Május 17. — Péity Laura akadémiai növendék bemutatkozása a 7 Nap
kamaratermében.
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Május 19. — Válogatás Székely Tibor néprajzi gyűjteményéb ől a Városi
Múzeumban.
Május 26. — Jasmina Vidaković grafikáinak, Szarapka Tibor szobrainak
és Miroslav Jovan čić festményeinek tárlata a Képz őművészeti Találkozó
szalonjában. — Molcer Mátyás Sámánok című festményeinek kiállítása a Subotičke novine szerkeszt őségében.
Azok a hivatásos képz őművészek, akik 1995 els ő három hónapjában
kiállításokon szerepeltek, talán nem tekintik majd alkotói öntudatuk csorbításának elhatározásomat, hogy az egyetlen tárlat, mellyel külön szándékozom foglalkozni, egy nem hivatásos fest ő műveibő l állt össze. S hogy
választásom jelentő ségét külön aláhúzzam, meg kell jegyeznem, nem lokálpatriotizmus vagy személyes barátság, hanem egyedül a bemutatásra került
anyag színvonala volt a döntő szempontom. Mert az 1990-ben elhunyt Ivan
Tikvicki 17 alkotása (a legtöbbjük olajfestmény), mely február 21-én a Zrenjanin utcai klub falaira került, egészében messze felülmúlja egy autodidakta amatőr festőtől elvárható szintet. Tikvicki képei, azok a káprázatos és jól
összehangolt színváltozatok, melyek m űveiről lenyűgözően áradtak a szemlélő felé, valóságos tavaszünnepi hangulatot varázsoltak a kiállítóterembe.
Ivan Tikvicki, aki még a két világháború közötti id őszakban Sava Rajkovi ć
festőművész és gimnáziumi rajztanár kedvenc diákjai közé tartozott, de a
háborút követő években jogi diplomája mellett is a Hangya-tanfolyam legszorgalmasabb látogatói közé tartozott, a szabadkai amat őr művészek régi
gárdáj ának legjobbjai közé sorolható. Vass Kálmán, Szilágyi László, Marko
Vuković, Tóth Károly és a még egyetlen él ő Nick Ernő mellett Tikvicki e
„nagy hatos" talán legtehetségesebb és legkiemelked őbb egyénisége, akivel
néhány, az említett kiállításra került képének láttán talán csak Szilágyi
László életművének jobbik része veheti fel a versenyt.
Míg pályafutása elején is inkább rajzainak biztonságával t űnt ki, az id ő
múlásával mindinkább a természet b űvkörébe került, és ezzel párhuzamosan palettája egyre életesebbé, kolorisztikusabbá lett, témaköre pedig a
tanyavilág, majd kés őbb a szőlő skertek és gyümölcsösök színdús táj aival
bővült, hogy aztán ebben a környezetben találja meg azt az ihlet ő elemet,
melyben képeinek legjavát alkothatta meg. Ezt a tényt egyebek között olyan
festmények bizonyítják, mint a tárlaton látható Ősz a szőlőben, Falusi ösvény,
Virágzó öreg almafa, Tájkép kékben, Tavasz a szőlőben, de a Napraforgó vázában
című is, mely megérdemelten került a terem díszhelyére.
Ivan Tikvicki festői munkássága eddig sem volt ismeretlen a szabadkai
közönség és a szakemberek el őtt, de ezen a tárlaton kiállított m űvei alapján
újraértékelhetjük opusát és - talán magasabb mércét alkalmazva — ismét
felfedezhetjük Szabadkának ezt a mindig szerény, az amat őr státusba belenyugvó, önreklámozásra és kommercializálódásra sohasem törekv ő festőművészt.
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OLVASÓNAPLÓ
TARTÓS BÉNULTSÁG
BÖNDÖR PÁL: Tegnap egyszer űbb volt
Forum, Újvidék, 1993.
Böndör Pál, jóllehet költőként nem vállalhatta a tudatalattijába jó mélyen lefojtott
élményanyagot, amelyet a háborút és f őleg annak végét átélt családja nevelt bele
akaratlanul is, legjobb lírikusaink egyike. Ezt a tehetségén túl annak az alázatnak
köszönheti, amelyet a nyelvvel, a verssel és az olvasóval szemben tanúsít. Még akkor
is, ha a Vajdaságban az el őző években különcköd ő nyelvi túlbonyolításokkal (nem
ritkán zagyvaságokkal) könnyebb volt sikereket elérni, minta modern szenzibilitást
a hagyományos stilisztikával egyeztet ő attitűddel. Hogy a kritika mégis kell őképpen
méltányolta Böndör versesköteteit, az a szerz őnek a hermetizmus határán egyensúlyozó esztétizmusával, az óvatosan, de szellemesen kinagyított magánéleti ihletésével, az egyéninek és az általános emberinek a nemzeti közvetítése nélküli szervesítésével függött össze. Böndör tudta, mir ől és hogyan kell beszélnie ahhoz, hogy kiadják
a könyveit. Ennek ellenére mégis dicséret illeti, merte viszonylag sz űk körön belül a
lehető legtöbbet és leghatásosabbat mondta. A nyelv és a vers a legf őbb éltetői közé
tartozott, s azt gondolta, ennek tudatosításával (titkos) sorstársait is éltetheti.
Böndör Pál költői útja a viszonylag jól egyénített elidegenedés-élmény távol-keleties, lét-ironikus formájától, a cinizmus lefelé vezet ő lépcsőin keresztül a közvetlen
önfeltárásig, a drámai vívódásokig, az egyéni-nemzedéki sérelmek higgadt anlíziséig, keserű tiltakozásokig vezetett. Ennek az emberi-költ ői fejlődésnek újabb állomása a Tegnap egyszer űbb volt című kötet, amely — rendhagyó módon — ilyen alcímet visel:
„Versek 1989-1991". Ezzel Böndör egyértelm űen kihangsúlyozta, miszerint új könyvének anyaga Nagy-Jugoszlávia agóniájakor és a testvérháború kitörésekor keletkezett, vagyis valamiképpen összefügg a történelmi id ővel. Ez a kapcsolat természetesen többnyire csak egészen közvetetten jut kifejezésre. Ennek egyik oka az,
hogy Böndörben feltehet őleg fölerősödtek a régi félelmek (amelyekr ől két évtizeddel
ezelőtt vallott), a másik pedig az, amit a művelődéspolitika belénevelt: els ősorban az
utilitarizmustól független költészet a hiteles. Szerencsére — ahogyan mondtam is már
— költőnk annyira tehetséges, szorgalmas és becsületes, hogy a jelzett, viszonylag
szű k élményformai keretek közé is viszonylag sokat, s nem ritkán egészen érdekfeszítőt szoríthat be. Aki a nyelvet komolyan vállalja és bírja, annak hatalma van —
sugallja a gyűjtemény számos költeménye.
Még akkor is, hajó néhány nihil-versr ől aligha tudnánk, mikor keletkezett, ha
nem tájékoztatna bennünket az említett alcím; ha a költ ő többnyire még mindig a
magányában viaskodik önmagával; ha még mindig annak az ernyedtségnek adja is
át magát, amelyben súlytalannak mutatkozik egy közösségi igény ű erkölcsnek a
mérlegén; ha lényegében még mindig egy tisztességes költ ői mazochizmusnak az
útvesztő iben bolyong is, mintegy remélve, hogy sohasem kell reménykednie, az
évtizedes beidegz ődések által vezérelten, még mindig elzárkózva a legmélyebbt ől és
az egyelő re legfelszínesebbnek látszótól. Nem véletlenül dicséri tehát a kötet két
recenzense, Bányai János és Toldi Éva költ őnknek egyrészt a vállalt mai létélményét,
másrészt pedig eredeti nyelvi-lírai min őségeit. E létélménynek a tipikus voltáról lehet
ugyanis vitatkozni, de ha arra gondolunk, hogy az embernek vannak önfeledt percei,
amikor az őt fenyegető időszerű n túlemelkedve, a mindenséghez való viszonyába éli
bele magát, mintegy megpihenésképpen, akkor néhány egyenesen feledhetetlennek
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mondható verset is találhatunk Böndör új kötetében. Ha tehát valaki folyamatosan
gyötrődik a politika fokozta egzisztenciális félelemben s a költ ő soraiban nemcsak a
saját elveszettség-érzésének a megfogalmazását keresi, hanem a megmaradásnak, a
megtisztulásnak a lehet őségeire, módozataira kíváncsi mindenekel őtt, annak keveset
fog nyújtani a Tegnap egyszerűbb volt, amelyet kisebb mértékben a múlt felé fordulás,
fokozottabban pedig a pesszimizmusát univerzális hitel űnek érző mai embernek az
időtlenség-élménye tölt ki, minthogy a jelen, a ritkább allúziók mellett, a magánember szokásos csetléséb ől-botlásából, családi perpatvaraiból, komikus helyzeteib ől, a
hangsúlyozott hiteltelenségeknek a képeib ől áll.
Először hadd nézzük a ritka visszatekintést, milyen formában jelentkezik. Hiába
viseli azonban az utolsó el őtti, a negyedik ciklus az Érettsége találkozó címet, a szó
szorosabb értelmében vett emlékidézés kevés van az újabb Böndör-versekben. Igaz,
a kötetnek a címe - Tegnap egyszer űbb volt - nosztalgikusan hangzik, mégsem tolakodnak elő a költő tudatában a régi szép id ők, oktalanul elrontott lehet őségek. Erről egy
másik ciklusból vett vers (Óda a siránkozókhoz) mond sokat. A szocializmus délutánja,
az anyagi gyarapodásnak, a családi építkezésnek a prózája kerül elénk melankolikus
foglalatban, a különösebb jelent őség hiányának közérzetében, a létfenntartás küzdelmének megtartó egyensúlyában. Az elviselhet őség egykedvűségében, a hangosabban panaszkodóknak a társaságában, szerény ambícióktól éltetve. Így, visszatekintésben nem bosszankodva a „hazudoz"-ók miatt. Annál kevésbé, mert - ahogyan
a vers utolsó sórában találjuk - „Nélkülünk elveszünk majd". Költ őileg valóban
meggyőző ez a pragmatizmus, hiszen tömör megállapításokból, direkt közlésekb ől
áll, amelyek sztoikus mag köré rendez ődnek. A bölcseleti lényeggel viszont aligha
érthetünk egyet. Mert a hazudozók mindig is hozzátartoznak s nyilván a jöv őben is
hozzátartoznak az élethez. De (s ezt a kevésbé embertelen felépítés ű nyugati társadalmak tanúsíják) talán könnyebben leleplezhet ők lesznek Böndör verseiben ennek
még a lehetősége sem villan fel, ami azt jelenti, hogy ez a tehetséges ember, hiába
eszméi rá különféle formában a totális manipulációnak a személyére nehezed ő
változatos módozataira, még mindig annak a hiedelemnek áldoz, hogy - legalábbis
itt, a Balkán szélén - a legrosszabb szocializmus is jobb (vagy legalábbis kevésbé rossz)
a vidékünkön lehetséges kapitalizmusnál. Determizmust, fátumot kell tehát emlegetnünk költőnk világképével kapcsolatban.
Ez fő leg azért lehetséges, mert az inkább objektívnak, mint szubjektívnak
mondható cinizmus számos változatába botlunk bele Böndör gondolat-útjait járva.
Alkalmi zülléseiről, házastársi civakodásairól számol be többnyire igen szellemesen,
egyénített verstechnikával. Ezeknek a verseknek akkor is nagy a valóságfedezete, ha
a hatásos dikció érdekében a szöveg újjá is alkotja az eseményeket, lényeget nyomatékosítva, végül csattanóhoz érkezve. Költ őnk - a nyolcvanas évek els ő felében
jellemzővé lett attitűdje értelmében - egyszer űen engedi, hogy lökdössék a körülmények és az események, s ami megtörténik vele, kissé csodálkozva, mintha igazi énjét ől
jobbára függetlenek lennének a dolgok, leírja őket. Bámulja (nem csodálja) önmagát.
Jé, ezt meg azt csinálok, talán kevésbé jelentéktelen, mintha mást csinálnék: olyan ez,
mintha élnék. Ez a bohócmosoly nélküli bohócgesztus rejt őzik számos Böndör-versben. Annál is inkább, mert ő többnyire a magára maradó bohócnak az immár kevésbé
mímelt gesztusait produkálja. Még akkor is, ha nagyon gondosan meg kell válogatnia, mit tárjon fel összetett tapasztalataiból a nyilvánosságnak. Ebb ől a szempontból
talán a Hét főben kifejeződő öngúny a legérdekesebb, mert a versben a költ ő az énjeit
- a nyakába varrt hét gonosz fejben személyesíti meg.
Nincs tehát mérce, viszonyítási alap: a káosz az úr. Ezért az els ő ciklus címe
Kutyaszorító; a másodiké Mákszem tökfej; a harmadiké Éppen ennyi. Böndör, a szabad
és a kötött versforma között egyensúlyozgatja, olykor a szavakat is elemeikre bontva
s a bennük rejlő űrt ily módon tudatosítva, többnyire m űfajparódiákat ír A nihilizmus újvidéki istenének áldoz egyszer rutinosan, másszor egészen egyedi, magával
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ragadó módon. Saját valószín ű tlenségét, nemlétezését csúfolja sokféle módon, a
mától holnapig élés tudatába zártan. Az egyetlen, amit tehet: ennek a sokszor alig
elviselhető álláspontnak az érzelgő sség nélküli elpanaszolása. Más szóval - ahogyan
A gázló című verséből kitű nik - a gondolatnak, a kommunikatív kifejezésformának a
választása. A gázló a folyómedernek a legsekélyebb, legkeskenyebb, átkelésre le fial
kalmasabb része. Az egyenes útnak, a mélységen való áthaladásnak az elutasítása
nem csupán az olvasó számára könnyebben hozzáférhet ő kifejezésmódnak, az alkotói magány viszonylagos feloldásának a vállalt -lehet őségét jelenti (ahogyan azt
mindenekelő tt gondolnánk), hanem az élettapasztalat teljességét ől való elzárkózást
is. Sőt, elsősorban ezt. Mert Böndör Pál nálunk rendkívülinek mondható formakultúrája ellenére sem egykönnyen hozzáférhet ő stílusú költő. Ha részleteiben kapcsolódna ahhoz, amit hol ilyen, hol olyan vetületben (valójában a nagy semmi közérzetében) sommáz, vagyis ha nem keresne gázlót, hanem a mélyet, a lefojtottat
szabadítaná fel, akkor nyilván sokkal többen lennének kíváncsiak szellemes soraira.

VAJDA GÁBOR

VISSZATÉRÉS BÁCSKÁBA
MAJOROS SÁNDOR: Távolodás Bácskától
Kézirat Kiadó, Budapest, 1994.
Majoros Sándor els ő novelláskötetét (A visszhangktsérlet, 1989) azért is dicsérte a
kritika, mert a szerző szinte azonos hitellel jelenítette meg történeteit a múltról, a
jelenről és az utópisztikus jöv őről. A könyvből világosan kiérezhető volt, hogy
Majoros esetében a múltidézésnek nem kell kötelez ően a jelenből való menekülést,
egyfajta kivonulást jelentenie, hanem ihlet ő alkotói témaként segíti a jelen megfogalmazását.
Második novellagyűjteménye arról tanúskodik, hogy kísérletez ő kedve megállapodott, témája a félmúlt, a szerz ő (és az elbeszélés narrátora) gyeremekkorának
ideje, illetve az onnét a ma felé sorjázó esztend ők történéseinek letisztult emléke.
Témája a táj, a Telecskai dombok vidéke, ahonnét az emberek szívesen elmennek és
ahová még a halottak is visszatérnek Témája a gyermek- és serdül őkor felfokozott
képzeletvilága és kalandvágya, ami rejtelmesen csodássá varázsolja a tájat és az
ábrázolt idő t. E három pillérre épül - miként a soha fel nem billen ő háromlábú
vargaszék - Majoros Sándor epikai világa; a bácskai tájra, a háborútól máig történt
eseményekre és a gyermekkorból meg őrzött fantáziavilágra, amit fölülr ől vitathatatlan elbeszélő tehetsége fog egybe. Els ő kötetében az írót üdvözölhettük, e másodikban a bácskai tájirodalom biztos kez ű alkotójaként jelentkezett Majoros Sándor
Kiforrottan, kiérlelten, minden stiláris cicoma mell őzésével, tisztán, őszintén és ami
különösen fontos, elb űvölően.
Már a bevezető, a Telecskaí dombok című elbeszélés képzeletet felülmúló története
a hétköznapi eseményeket a tájjal és a korral meghatározott misztikussággal ruházza
fel. A történet szerint a családapa szidta a rendszert, természetszer űleg rosszkor,
1945-ben. A börtönlátogatásra induló család szinte szempillantások alatt szóródik
szét egy életre a Telecskai dombok nyári fülledtségét enyhít ő zivatarban. A kezdetben
csak balj ő slatú események látványos gyorsasággal sorj áznak az alig fél délel őttöt tartó
út során. Hol a kor, hol a hely szelleme kísért: egyszer egy "titovkás" katona felt űnése
ugrasztja szét az anyát követ ő népes gyermeksereget, máskor a környezet ölt mági328

kus, misztikus jelleget: „Jancsi bátyám (...) úgy zuhant bele a tanyát körülvev ő nagy
csöndességbe, mint egy rémségeš kútba. Elborzadva látta, hogy a vödörbe töltött víz
nem csobog, a lépések nyomán nem zörren a kavics, s a kutyák is hangtalanul
acsarognak. Olyan kábulat volt ez, amihez csak az októberi álom hasonlítható.
Amikor fölnevetett, szinte természetesnek hitte, hogy nem jön ki hang a torkán.
Bólintva köszönte meg a friss kútvizet, és magától értet ődőnek tartotta, hogy Vereckei
kezet nyújt neki. Boldog megnyugvással követte ezt a behemót embert, aki lám fiává
emelte őt, pedig azt sem tudta, honnan jött és hová igyekszik" Ehhez a gondolathoz
fűződik a történet fantasztikumot meghazudtoló realitásának szövegbeli kibontása:
„... minden helyzet, amit az ember megél, vagy átvészel, csak közbüls ő állapot. Nincs
végpont, csak egy végtelennek tetsz ő folytonosság, ami magától értet ődővé teszi az
előbb vagy utóbb bekövetkez ő változást." Tegyük hozzá ehhez a kötet végén található gondolatot, s talán sikerül velük meghatározni a történetek hangulatvilágának
koordinátáit: „...a világon nincsenek egymástól elkülöníthet ő helyek és helyzetek
Bárhol előbukkanhatnak olyan összefüggések, amelyek kellemetlen képzetek felé
terelik gondolatainkat." (Az angyal )
Majoros Sándor megtalálta a Bácskában azt, ami által irodalomba emelheti mind
a tájat, mind a vele együtt él ő embert — a lokális irodalom lehetőségeit aknázza ki teljes
művészi öntörvényűségével. Újabb hazai prózairodalmunkban Brasnyó István,
Kontra Ferenc és Majoros Sándor bánáti, baranyai és bácskai történetei vezetik tovább
azt a vonulatot, amelynek közelebbi mérföldköve Herceg János novellisztikája, a
távolabbit pedig Szenteleky egyes elbeszélései képezik.
Majoros elbeszéléseiben természetes egyszer űséggel bújnak meg a mágia vagy
éppen a babona olyan jelei és elhárító mechanizmusai, amelyekb ől a későbbiekben a
szereplők sokértelmű általánosításokat és következtetéseket vonnak le és élnek meg.
A valóság metafizikai megközelítése és már-már naivan költ ői megfogalmazása hallatszik ki egy-egy olyan tényrögzít ő közlésből, minta következő: „Anya kinyitotta az
ablakot, hogy mindazt a sok rémséget, amit éjjel kifújtunk, kiköhögtünk álmainkból,
a léghuzattal együtt kipenderítse az udvarra." (A zongora)
A rejtelmek és csodák a gyermeki világban fokozottan vannak jelen, a mesék és
a valóság határvonalán játszanak tréfás vagy gonosz szándékkal: "Oreganyám tanított erre az igazságra, mondván, hogy a vadidegeneket a furcsaságokban lehet
fölismerni. Padlászugokban porosodó gipszfigurák, filigrán szobrocskák, meg szám. talan más, sosem látott »bigyula« vezet el hozzájuk Az ismerkedés szándékával kell
megközelíteni őket, és szépen, engedelmesen föltárják titkaikat. Ezzel a módszerrel
pécézte ki a nagyapám is: hallotta, hogy a szomszéd faluban él egy nagyhangú, selyre
legény, s addig kutatott utána, amíg egy szódásüveg mögött meg nem pillantotta
lelkének körvonalát." (Egy hosszú délután)
Minthacsak Brasnyó István valamelyik regényéb ől lépne ki a bácskai és a bánáti
táj jellegzetes figurája az Egy hosszú délután című elbeszélésben, akiről azt tartja a
gyermeki képzelet, hogy „amerre megfordul, kámforszaga lesz a leveg őnek és az
embereket megsuhintja az álomtalan álom". Az illet ő személy valóságalakja pedig,
akárcsak Brasnyó vízióiban, nem a b űbájos, érinthetetlen, légies férfialak, hanem a
falu utolsó alkoholistája, egy jellegzetes vajdasági mínusz-egzisztencia.
A gyermekkor emlékeit idéző elbeszélések a látomásosság és a képzelet bonyolultsága mögül villantják föl a bácskai valóságot, és ezek a kötet legsikerültebb
elbeszélései. „A gyanú, hogy rendkívüli elmékkel vagyok körülvéve, már klottgatyás
koromban megsejdült bennem" — írja Majoros Sándor egyik történetében, indokolván, hogyan is vállalta fel a tollat és lett a klottgatyás id őket idéző történetek írója.
A Légióstrükkök című elbeszélés a megíráshoz túl közeli id őt elevenít fel, ezért
közvetlenebbül ábrázolja a reáliákat. Ám ebben a szövegben is megjelenik a táj-egzotikum, mégpedig az első személyű narrátór/szerző édesanyjának sajátos szóhasználatában: „...anyám pedig oly különös szókészlettel rendelkezett, hogy ha meséjét
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hallgattam, nem is a történetre, hanem a sosem hallott kifejezésekre kellett koncentrálnom" — írja a történet bevezet őjében, hogy a folytatásban be is építse a szövegbe a
tájszókat. Ezáltal lesz az ember "plengyuha", aki ha "szítyomos", könnyen leeshet a
"drajglijáról", s ő t az is megeshet vele, hogy az utcán "elkíípolják". A szerz ő minden
alkalommal hozzáteszi a furcsának t űnő kifejezésekhez, hogy "ahogy anyám mondaná", ezzel is nyomatékosítj a a szavak táj jellegét. Narrációj óban a választékos közlés,
az irodalmi nyelv a mérvadó, ám mivel tájjelleg ű prózát ír, nem kerülheti meg a
nyelvromlás nyilvánvalóságát, mindenekelőtt a szláv jövevényszók betelepülését a
köznyelvbe. A közszájon forgó, a megfelel ő magyar fogalmat helyettesít ő szerb
kifejezések ezért valóságarányosan jelennek meg szerepl ői beszéltetésekor
Majoros Bácska-képében meghatározó jelleg ű a „Dolgozz, egyél, aludj!" imperativusának kiirthatatlansága, és ezt nem csak újabb novelláiban, hanem a korábbi
kötetéből átvett néhány szövegével is illusztrálja. A kiirthatatlan mentalitás tükröződik a Tartalékos behívóból, az ugyancsak már kötetben közölt Eperszedőkből, az
Egyedül a moziban-ból, a Fehér damaszt asztalterítőből és más felhangokkal bár, de a
Kálvária körút parabolájából is. A tájhoz köt ődés már-már vallásos fanatizmusát, a
munka egyeduralmát a család fölött mégis a Megkövetés című elbeszélés hordozza
teljes súlyával, ami noha szerepelt Majoros el őző kötetében is, irányadó szövege
második könyvének is. Ebben a szövegben érzékletes megjelenítésben tárul az olvasó
elé egy bácskai sváb család életének a munka és az erkölcs iránti vak fanatizmusra
alapuló belső szerkezete. A vallási elvakultsággal veteked ő konoksággal tagadja meg
a család az egyik fiút, aki „gépészetet tanult, ami nem más, mint tagadása a földnek,
a munka szeretetének. A gép csak zúg, zakatol, de nem helyettesítheti az embert. Aki
elkötelezi magát mellette, a lustálkodást választja". Ám a Burgmüllerek választását se
igazolta a kor és a hely: rá kellett eszmélniük, hogy valóságértelmezésük téves volt,
de eddigre már „idegen koreográfiák" szerint kénytelenek cselekedni. Az életet
kellene ekkor már konokságuk miatt megkövetni, de errre már nincsen mód. Így kési
le a Kálvária körút elbeszélésének gyászmenete az id ő sohasem veszteglő vonatát, és
ugyanennek a tipikusan bácskai létképletnek a megfogalmazását halljuk vissza teljesen más hangszerelésben Az angyal című szövegből: „A hiábavalóság emlékm űve
volt; a szökőkút nevet viselő tákolmány. A víz csak egy bizonyos pontig emelkedhetett fölfelé, utána menthetetlenül visszahullott és szétporladt a betonkockákon. Cél
és értelem nélküli körforgás. Mennyivel kifejez őbb egy sima víztükör! Mára neve is
sokkal megkapóbb: tengerszem. A szök őkút látszólagos mozgása olyan változásokat .
hirdet, amelyek nem hoznak létre semmit. A tengerszem pontosan ellentéte ennek:
a nyugalom, a várakozás, sőt, ha úgy tetszik, a harmónia hirdet ője."
A Bácskának a reáliákban gyökerez ő mágikus-misztikus légköre mellett elbeszéléseiben, a Fehér damaszt asztalterítő címűben kiemelten is kibontja a szerz ő a táj egy
súlyosabb jellemzőjét, ami már nem a véletlen jelenségek és események egybejátszásának eredménye, hanem sorsmeghatározó törvényszer űség, történelmi determináció, vagy még közelebbr ől megnevezve: istenverés. A vaksors szabályai értelmében
ugyanis a táj éppen attól fosztja meg az embert, ami miatt az a leggörcsösebben
kapaszkodik bele: „A megmaradás, az otthonteremtés itt olyan illúzió, ami rögtön
semmivé foszlik, ha feltámad a kossavának nevezett déli szél. Az elvándorló régiek
helyébe új honfoglalók jönnek: rácok, bosnyákok, vlahok, lícsánok, szkipetárok, de
ő k is belépnek a bácskai nyugalom vészes kelepcéjébe. Ez a hely talán az egyetlen
vidék az egész földkerekén, ami nem hálálja meg az iránta való gondoskodást.
Széljárta és halott marad akkor is, ha az őslakók megfeledkeznek a fölszántott hadiutakról."
A Bácska azonban nem csak taszít, vagy mondjuk hálátlan lakóival szemben,
hanem talán még erősebben vonzza azt, aki innét egyszer már felkerekedett, hogy
másutt próbáljon szerencsét. A Bácskától való kényszer ű távolodások gyötrő lélektani
mechanizmusát is az említett szövegben fogalmazza meg Majoros Sándor. Elbeszélé330

sének hőse a Telecskai dombok alól a tengeren túlra készül, ott kíván jobb életet
teremteni magának: „Azzal, hogy elintézte a formaságokat, Karcsi már el is távolodott
Bácskától. Már nem tartozott közéjük; de még oda sem, Kanadába. Lebegett térben
és időben, akár a civilizációt megvet ő, ám a természetbe beilleszkedni nem tudó
remeték. Fájdalom és rettegés hatotta át, »az utoljára vagyok itt« érzés melankóliája,
s az ebből eredő feszültséget leghatékonyabban könyvek segítségével tudta semlegesíteni.. A könyvek feledtették vele mindazt, amit az új hazát keres őknek nehéz
elfeledniük. Olyan élethelyzetek, tájak és országok felé kalauzolták, ahol a legszörnyűbb történetek is csak játszadozásnak t űntek."
Az idézetet befejez ő két mondat akár mottója is lehetne a bácskai ember léthelyzetét kivetítő kötetnek, hiszen egyszerre fogalmazza meg a sehová se tartozás paradoxonát és a reménybe menekülés önámító mivoltát. A Majoros által ábrázolt bácskai
ember pórusaival is érzi, hogy bár gyökerei a bácskai rögbe kapaszkodnak, ez a táj
nem elég erős ahhoz, hogy megtartsa, ám azt is sejti, hogy az idegen vidékr ől
szövögetett álmok, ha valóságkeretet nyernek, rémálommá változhatnak. S akkor
aligha marad más kiút, mint visszatérni Bácskába.
Majoros Sándor els ő novellagyűjteményének darabjai közül az egyik ezt a címet
viseli: Visszatérés Bácskába. Mostani, Távolodás Bácskától című kötete is az eltávolodás
lehetetlenségét tükrözi, a visszatérés imperativusa mellett tesz hitet. Könyve azonban
nem csak a Bácskát dicséri, hanem az írót is stiláris kiforrottságában mutatja fel:
epikája eredeti történetalakítással, hiteles nyelvezettel, célratör ő szerkesztéssel és
kifejező hangulatteremtéssel transzponálja szépirodalomba a tájat és az embert.

FEKETE J. JÓZSEF

SZÁMVETÉS
DR. TÓTH LAJOS: Magyar nyelv ű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig
Életjel, Szabadka, 1994.
A szerző, Tóth Lajos négy évtizede
tevőlegesen jelen van Szabadka és a Vajdaság közoktatásában. Ismert arról a tulajdonságáról, hogy nehezen befolyásolható. Nem csupán szenvtelen végrehajtója volta közoktatási folyamatoknak: ha
tehette, kreatív módon befolyásolt bizonyos intézkedéseket. Ez a kreativitás talán leghatásosabb volt a rövid élet ű szabadkai Tanárképző Főiskolán, illetve a
Bölcsészettudományi Karon folytatott
tevékenységében.
Átélte a fél évszázadnyi korszak
magyar nyelvű oktatásának eseményeit,
és igyekezett hatással lenni azokra. Talán ez a tény adja meg könyve kesernyés, polemikus alaptónusát. Mindenesetre ez alkati kérdés, a szerz ő szubj ektuma. A földolgozott tények azonban hiánypótlóak Fontos volt, hogy a szemtanú végezze el a szintézist!

Aki a közoktatás történetével foglalkozik, nagyon jól tudja, hogy az id ő
múlásával milyen nehéz pontos, megbízható adatokhoz jutni. Eppen ennek
tudatában emeltem ki Tóth Lajos könyvét. Fölépítésében a kisebbségi iskoláztatás jogi megalapozásától napjaink különböző irányzataiig tekinti át a történteket.
Ha a jövőben bárki a háború utáni
magyar közoktatás kérdéseihez nyúl,
megkerülhetetlenül kézbe kell vennie a
szerző munkáját! A megállapítás azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének
tények, területek, amelyek további elemzést érdemelnek S őt az adatokat sem kerülhetjük meg a további vizsgálatokban.
Talán a terjedelem szabta keretek, a rendelkezésre álló korlátozott id ő okozta,
hogy bizonyos kiegészítések, helyesbítések elkerülhetetlenek
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A két világháború közötti id őszakban a magyar iskolahálózat elsorvasztásának egyik eszköze volt a nyelvvizsga.
A szerző ezt nem pontosítja, pedig következményeként számos pedagógus áttelepült Magyarországra. A kormányzat
1920. június 23-i 8462. számú rendelete
előírta, hogy 1920. szeptember 1-t ől számított két éven belül a magyar tanárok
szerb nyelvb ől írásbeli és szóbeli vizsgát
voltak kötelesek tenni. Továbbá azzal is
ritkították soraikat, hogy sokukat büntetésből Szerbiába vagy Macedóniába helyeztek át, vagy éppen a friss diplomásokat helyezték oda. Kovács-Sztrikó Zoltán
1938-ban Dél-Szerbiából jött a szabadkai
gimnáziumba!
A magyar tannyelv ű iskolák tanulóinak létszámát viszont az 1929 után
meghozott névelemzési törvény ritkította. Es nem csupán ez! A zsidó gyerekeket
1922-től áthelyezték a szerb osztályokba.
A fasizálódó kormányzat 1940-ben velük
szemben alkalmazta a numerus clausus
elvét: a középiskolákban csupán a tanulók látszámának 6%-ig vehettek föl zsidó
tanulókat!
Az 1944 utáni korszak jogi megalapozásával kapcsolatban nem ártott volna
fölidézni a Bácska, Bánát, Baranya Katonai Közigazgatás közoktatási rendeleteit. Az 1944. november 11-én kelt rendelet
előirányozza az oktatás megszervezését
a vajdasági nemzetek és kisebbségek
nyelvén. A december 16-án kiadott 86.
számú rendelet megszüntette a polgári
iskolákat, és bevezette a négy évfolyamos algimnáziumokat.
Az 1958-ban közzétett általános iskolai törvény kapcsán a szerz ő megjegyzi: „a törvény a vegyes összetétel ű lakosú helységekben lehetővé tette az ún.
kétnyelvű oktatás bevezetését, ami a
későbbiekben alkalmat nyújtot bizonyos manipulációra, az anyanyelv ű oktatás háttérbe szorítására, s őt kijátszására." Ez az idézet sokat sejtet ő, de megalapozatlan állítás. Kísérletez ő jelleggel 9 kétnyelvű osztályt szerveztek 197 tanulóval, akik közül 119 magyar, 78 szerb nemzetiségű volt. Három osztály munkáját
személyesen is tanulmányoztam: az újvidéki József Attila és a topolyai Csáki

332

Lajos Általános Iskolában, valamint a
Krivaja birtokon működőét. A kísérletet
éppen azért szüntették be, mert nem érte
el a hozzáfűzött reményeket: a szerb
szülők nem szívesen íratták gyermekeikét kétnyelv ű osztályokba. (L. Zlatko
Melvinger: Potpuna dvojezična nastava u

eksperimentalnim odeljenjima na teritoriji
APV. Dvojezf čnost nastave i života škole.
Sekretarijat Izvršnog veća za prosvetu i
kulturu. Savet za prosvetna pitanj a nacionalnih manjina. Beograd, 1962. Kézirat.)
A kimutatások, táblázatok érzékeltetik a magyar tanulók számarányának
csökkenését az egyes iskolafokozatokon.
Ez bonyolult jelenség. Én elsősorban következménynek tartom. Az 1965-ös gazdasági reform után megkezd ődött a munkaerő külföldre áramlása. Több mint
egymillióra becsülték a polgárháború
előtti vendégmunkás-állományt. Feltevésem szerint számarányunknál nagyobb a magyar vendégmunkások száma, mert megbízható szakmunkások voltak, a legtöbbször a megfelelő nyelvtudással. Igaz, a háborús veszélyre bekövetkezett az átköltözés az anyaországba
is. De sok esetben emögött is a jobb megélhetésre való törekvés áll. Aztán számolnunk kell a politikai mimikrivel: a
háborús veszély még több magyart
kényszerített arra, hogy „jugoszlávnak"
vallja magát még a tiszta magyar településeken is. A natalitást biztosító korosztályokból tehát sok tízezres nagyságrend ű
népesség elvándorolt. Honnan várhatnánk tehát a népszaporodást? És akkor
még nem is említettem, hogy a VMDK
szervezetten irányítja át továbbtanulásra a fiatalokat az anyaországba!
Sajnos, meg kellett állapítanom,
hogy a könyvben sok a hiányos adat.
Azonban a részletes kiegészítések túllépnék egy könyvismertet ő kereteit. Mégis,
bizonyos adatokat helyesbítenem kell.
Így például a 27. oldalon említés történik
az 1945-ben alakult magyar algimnáziumokról. Sajnálatal tapasztalom, hogy kimaradt a zombori és a szabadkai megemlítése. A 28. 'oldalon a fejtegetésb ől kimaradt a hatosztályos iskola. Pedig ez az
iskolatípus 1959-ig m űködött a kisebb te-

lepüléseken külön tanterv alapján. A 29.
oldalon szereplő táblázat adatai is hiányosak. A tanítóképzés száz éve Szabadkán
című kiadvány szerint 1951/52-ben csupán a szabadkai tanítóképz őben 18 osztály és 495 tanuló volt! Továbbá a szerz ő
szerint az 1971/72. tanévben 126 általános iskolában folyt magyar nyelvű tanítás. Én azonban már 1969-ben csupán 91
teljes nyolcosztályos általános iskolát találtam! Hasonló hiányosságok találhatók
más adatokban, táblázatokban is. Például Szontán, Monostorszegen is volt magyar alsó tagozat az ötvenes évük második feléig. Bácspalánkán még a hetvenes
években is létezett teljes nyolcosztályos
magyar tanítás a Fej ős Klára iskolában.
Folytatható lenne a felsorolás. Az olvasónak azonban meg kell értenie a kutatót.
Nagyon nehéz egyértelm ű, pontos és
megbízható adatokat találni még a háború utáni időszakra vonatkozóan is. Az
egyik ok például az, hogy amikor az iskolák nevet kaptak, az egy igazgatóság
alá tartozó, különböz ő településeken
működő vagy tanyai iskolák külön elnevezés alatt, önálló statisztikai egységként
kerültek a kimutatásokba. Csupán egy
példával érzékeltetném az állításomat: a
palicsi székhelyű . Külterületi Iskolák
Igazgatósága keretében tíz iskola tevékenykedett más-más név alatt!
Más kérdés azonban a közoktatási
terminológia használata a szerz ő részéről. Igen zavarónak találom a következetlenséget. A szerb terminusok „magyarítása" viszont egyenesen bosszantó.
A nyelvi egyenjogúság megvalósítási lehetőségeit taglalva a szerz ő megállapítja: „Manapság pedig szinte elképzelhetetlen a diákversenyek nemzeti alapon való megszervezése." Ez a tétel nem
felel meg a valóságnak! A becsei magyar
középiskolai versenyek negyedszázados
múlttal dicsekedhetnek Másrészt az
1989-es rendszerváltás óta Magyarországon általánossá vált az a jelenség, hogy
a határon túli magyar tanulók is részt
vesznek a tanulmányi versenyeken,
mégpedig szép sikerrel. A fölkészítés, a
selejtező versenyek itt zajlanak le nálunk. Adatokat akár a hazai magyar sajtó
is bőségesen szolgáltat ehhez a tényhez.

A nyelvhasználatról szólva sajnálatos módon átsiklik a magyar mint idegen
nyelv tanításának fejl ődése fölött. Komoly hiányosságnak tartom, mert ez a
vajdasági gyakorlat példaérték ű volt Európában. Csupán Finnország dicsekedhetett még azzal, hogy a svéd kisebbség
nyelvét tanították az iskolákban. Az
1986/87. tanévre vannak megbízható
adataim. Eszerint a Vajdaság 69 iskolájában 24 662 általános iskolai és 5879 középiskolai szerb tagozatos tanuló tanulta
a magyart idegen nyelvként. Sajnos, a
jelzett évet követő időszak drasztikusan
leépítette ezt a mindenképpen jelent ős
oktatási gyakorlatot. A szerb szül ők egy
részénél ma is érdeklődés tapasztalható
a magyar nyelvtanulás iránt. Bizonyítja
ezt az a jelenség, hogy más lehetőség
híján a magyar anyanyelvápolási csoportokba íratják a gyermekeiket.
A.középiskolai oktatással kapcsolatban említés történik az ún. szabadkai
gyakorlatról. Vitathatónak tartom a
szerző álláspontját. Ez az oktatásszervezési forma ugyanis addig létezett, amíg
megfelelő végzettségű magyar műszaki
értelmiség nem jelentkezett. Ált
ala teremtődött meg a legalább rászbeni magyar nyelvű szakoktatás a technikumokban, s mihelyt megfelelő személyi föltételekteremt ődtek, átadta a helyét a teljes
magyar nyelvű képzésnek. Tovább élt és
él ma is a felsőoktatásban! Rehák László
kétségtelenül úttörő munkát fejtett ki
azzal, hogy ezt a modellt vezette be a
szabadkai Közgazdasági Karon, majd
több-kevesebb sikerrel alkalmazták más
felsőoktatási intézményben is.
A 71. oldalon Tóth Lajosnak van
egy megállapítása, amit alapigazságnak
tartok: „A magyar ifjúság számára csak
az észak- és kelet-bácskai körzetben nyíltak nagyobb lehetőségek, hogy a nekik
megfelelő ágazatot, illetve szakmát válasszák..." Ez pontosan így van. Hogy
máshol nincs magyar középiskolai osztály, jórészt annak köszönhet ő, hogy a
beiratkozási pályázatok feltételes módban jelzik a magyar nyelv ű tanulási lehetőséget: ha jelentkezik a szakra 15 tanuló... Mintha az anyanyelv ű oktatás csak a
tanulók számától függne! Ilyen magatar-
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tás fedezhető föl a becskereki középiskolai osztály megnyitása körüli huzavonában. A szülő ugyanis bizonytalan, hogy
összejön-e megfelel ő létszám. Ezt elkerülendő, eleve szerb nyelv ű osztályba
irányítja gyermekét. Másrészt egyenes
következménye, hogy egyes tárgyakat
szerbül tanítanak, mert nincs állandó
magyarul beszélő szaktanár. Sokkal
messzemen őbb következmény, hogy a
szülők Szabadkára költöznek, hogy
gyermekeik magyar középiskolába járhassanak. Vagy pedig a végzett fiatalok
maradnak az iskolavárosban hasonló
meggondolásból, és mert itt van lehetőség az elhelyezkedésre is.
A minden területre kiterjed ő kutatómunka felöleli a magyar nyelv ű tankönyvkiadás fejlődését is. Itt is található
egy fontos, példaérték ű adat: 1967 és
1975 között 364 címszót hoztunk be Magyarországról a tankönyvhiány enyhítésére — főleg a középiskolák számára. Ez a
legolcsóbb és legkézenfekv őbb megoldás volt. Például most is két magyar
nyelvű mezőgazdasági szakközépiskolánk van. Évfolyamonként 60-70 tanuló
számára mérhetetlenül drága lenne itteni szakkönyvet magyar nyelven kiadni.
Meg kell mondanom azt is, hogy az említett időszakban még az általános iskolai

nyelvtankönyveink is Magyarországról
származtak, hiszen egyazon nyelvr ől
van szó. Akkor ez természetes volt... Most
szegényebbek vagyunk, s a kedvez őbb
és a gyorsabb megoldás magától értetődő lenne. A szabadkai Szabad Líceum kezdeményezte a középiskolai tankönyvbehozatalt, ám az illetékesek részéről teljes közöny fogadta.
Megjegyzéseim nem olyan természetűek, hogy megkérd őjeleznék Tóth
Lajos kutatómunkáját. Inkább arra utalnak, hogy maga a könyv egésze gondolatébresztő. Felöleli a magyar közoktatás
fejlődését az impériumváltozástól a jelenlegi egyetemi képzésig, és lezárul egy
lehetséges jöv őképpel. Hiszem, hogy a
szerző rugalmassága ez utóbbit sem sérthetetlen dogmaként tárja elénk.
A munka fő értékét abban látom,
hogy a jövendő kutatók egy-egy részterülethez a szintézis alapján nyúlhatnak
a részletek további feldolgozása, tisztázása érdekében. Talán még arra is igazolásul szolgálhat, hogy szükség van a Magyarságkutató Tudományos Társaságra.
Onszerveződéssel járjunk a magunk
nyomában, hogy föltárjuk, megörökítsük értékeinket. Ugy, ahogy Tóth Lajos
is tette. Ezt a munkát más nem végzi,
nem végezheti el helyettünk!

HORVÁTH MÁTYÁS

EGY KÖNYV KETTŐ S TÜKÖRBEN
BESZÉDES VALÉRIA: Emberek és otthonok
Életjel, Szabadka, 1994.

SZORGALOM, ELKÖTELEZETTSÉG
A jugoszláviai magyar néprajzkutatók
fiatalabb generációjának egyik rendkívül szorgalmas, szerencsés kez ű gyűjtője és termékeny tudományos feldolgozója, valamint tudománynépszer űsítője
Beszédes Valéria. Az alábbiakban róla és
nemrég megjelent, legújabb könyvér ől
szeretnék szólni.
Szerzőnk munkahelyének, a
Mű emlékvédelmi Intézetnek munkatársaként aránylag kedvez ő helyzetben
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van, ami az anyagi kultúra feltárását, a
terepi gyűjtőmunkát illeti. Mint műemlékvédőt a vajdasági népi műemlékek, az
alföldi lakóház elméleti és gyakorlati kérdései foglalkoztatják már huzamosabb
idő óta. Igy került sor magiszteri dolgozatának megírására is. A dolgozat — mely
doktori értekezésnek is megfelelt volna —
A ház címet viseltes 1991-ben jelent meg.
Ebben a téma nyelvészeti, nyelvjárási
vonatkozásait is bemutatta, mivel az a

helyes véleménye, hogy a néprajz és a
nyelvjáráskutatás elkerülhetetlenül öszszetartozik.
Beszédes Valériát a népi építészet
kutatása foglalkoztatja, közben számba
veszi a vajdasági tájból adódó jellegzetességeket, az interetnikus kapcsolatok
lecsapódásait, valamint a társadalmi tényezők követelte megoldásokat is. Tehát
nem egyszerű leírásokat kapunk, hanem
sokoldalú megvilágítást, elméletileg
megalapozotttan. A magyar, a délszláv és
másnyelvű szakirodalom ismeretében,
vele megegyezve, illetve vitatkozva vonja le levéltári kutatásokra támaszkodva
egyéni megállapításait. Nagy erénye,
hogy nem hisz vakon a neves kutatóknak, megvizsgálja állításaikat, vitatkozik
velük. A terepi gy űjtés tapasztalatai bizonyító erej űek számára. Amit a saját
szemével lát, csak azt hiszi, abban bízik.
Az adatszolgáltatók vallomásait, emlékezéseit is kritikával fogadja, mindig megés felméri hitelességüket. Olyan
gyűj tőről van tehát szó, akit nem lehet
rászedni, félrevezetni. Addig faggatja
alanyát vagy az ellen őrzésre szolgáló
személyt, amíg ki nem derül az igazság.
Addig kutat, keres a forrásokban, levéltári anyagban, míg nem talál biztos bizonyító adatokat. Ennek a követend ő
munkamódszernek köszönhet ő dolgozatainak hitelessége. Meggyg őző erejét
nagy és fontos erénynek kell tartanunk.
Jelen könyvében 13 értekezést olvasahatunk, melyeket három nagy fejezetbe sorolt. A dolgozatok középpontjában az emberi hajlék, a ház foglal helyet.
Ha elolvassuk az egész könyvet, szinte
teljes képet kapunk a házról, a vele kapcsolatos kérdésekr ől, mert szerzőnk vizsgálódása kitér a háztípusokra, épít őanyagukra, az építkezési technikára, az
építmények alakjára, a ház bels ő tagolódására, használatára, az épületbels őkre,
a díszítésekre, a lakóépülethez tartozó
gazdasági építményekre stb.
Az első fejezet els ő dolgozata A ju-

goszláviai népi építészet kutatásainak dél-alföldi vonatkozásai címet viseli.
Itt a délszláv kuztatók álláspontjait
ismerteti a szerző a népi építészet kialakulásával kapcsolatban. Többek között

Branislav Kojić téziseit. Szlavóniai tapasztalataim szerint én is egyetértek Branislav Kojić megállapításaival, tudniillik
a lakóház kialakulására a következ ő tényezők hatnak: a természeti környezet,
a növényzet, az éghajlat, a terepviszonyok, a termelési viszonyok, a család
szervezete, a történelmi, a politikai tényezők, a migráció, a telepítések.
Az alföldi lakóház Vajdaságban című
dolgozatban a szakirodalom ismertetése
után megállapítja a szerz ő, hogy a vajdasági ház lényegében az alföldi ház legdélibb változata.
A házhoz szorosan kapcsolódnak a
raktárterek, a gazdasági rendeltetés ű gabonatárolók. Ezekkel külön dolgozat
foglalkozik. Vajdaságban a magtárak,
hombárok, gabonás vermek sokféleségét -- kezdve a szántalpas vessz őhombároktól a veszsőből, deszkából készült gerendavázas gabonásokon át a téglából
rakott vagy vert falas magtárakig -- a különböző kultúrák kölcsönhatásával, az
interetnikus kapcsolatokkal lehet magyarázni. Ezek az épületek funkcióváltás hatására jöttek létre (állattartó építményből, pásztorkunyhóból, tejtárolóból, nagycsaládi hálókamrából).
A napsugaras házak napsugaras
oromzatát, eredetét, szerepét vizsgálva
Bálint Sándornak ad igazat a szerz ő. Bálint Sándor ugyanis azt mondta: ""A barokk mintakép bajelhárítónak került a
ház oromzatára." A véd ő funkció a múlt
században még élő volt, napjainkban
azonban ez a szerep már az id ősek emlékezetéből is kihullott.
A II. fejezet a A migráció címet viseli.
Nemcsak a tárgyi világ érdekli szerzőnket, hanem az ember is, az ember
letelepedése ebben a régióban.
Igy kapunk képet Szabadka demográfiai helyzetér ől, magyar lakosságáról, statisztikai adatokkal, történelmi
tényekkel, okiratok, anyakönyvek, adóösszeírások, beadványok vallomásaival
operálva.
A XX. századi kolonizációról szóló
vallomásokat is felhasználja Beszédes
Valéria. Nyelvészeti szempontból értékesek a Jegyzetek adatai. Névészetileg figyelmet keltők.
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A régiót jellemző tanyavilág, a szabadkai tanyavilág, a szállások kialakulásának, funkciójának, népének szentelt
dolgozat levéltári kutatásokra épült. A
tanyák fejlődési iránya: állattartó szállások, földművestanyák Szabadka tanyavilága a XVI. századtól folyamatosan
együtt fejlődött a várossal. A szállásiak
egy része a XVIII. század óta kétlakivá
vált.
A szegedi kirajzású bácskai magyarokról megtudjuk, hogy 1740 óta Ludasra dohánykertészek, gányók érkeztek,
Szabadkára viszont már a török alatt
jődögéltek szegediek. 1910-ben Kishomokra telepedtek szegediek, de már más
kultúrát hoztak magukkal: paprikát,
dinnyét, szőlőt termeltek.
A Népi m űemlékek című III. fejezetben a szerz ő visszatér a tanyák kialakulásának problémájára, alaposabban fejtve ki az első fejezetben mondottakat (a
tanyák kialakulása, fejlődése, a kétlakiság, a tanyaház fejl ődése).
A népi műemlékvédelem lehetőségeiről Martonos példáján tudunk meg
sokat. Sor kerül olyan fontos kérdésekre:
mit megmenteni, hogyan védjük meg a
megmentésre kiválasztott házat, portát,
falut, mik a skanzenek lehetőségei, a szabadtéri néprajzi múzeumok feladatai?
Ezután a tisztaszoba változása, a
bútor és lakástextil s vele együtt a szoba-

belső váltása — a munka- és szentsaroktól
a párhuzamos szobaberendezésig, a ládák, ágyak, padok, sublótok, szekrények, kemencék bemutatása, majd a
háznak és eszköztárának tárgyalása következik.
Az oromi szélmalom és szókincs című
dolgozat és a nyugat-bácskai faragott sírjelek tárgyalása zárja le a fejezetet. Itt,
sajnos, csak a katolikus sírjelekr ől esik
szó, noha Bácskában vannak nagyon
szép református faragott sírjelek is.
Az Utószóban bocsátja szerz őnk útjára az olvasót. Összegezi a kiválasztott
témákkal kapcsolatos nézeteit, azt, hogy
„a vajdasági népélet érdekli, valamint az
összetett interetnikus kapcsolatok".
Ć5 maga sem tartja lezártnak a témákat, további kutatásra serkent őnek tartja
dolgozatait.
Nagyon helyesen a néprajzkutatás
és a nyelvjáráskutatás elválaszthatatlansága mellett áll ki.
A kötet egy körülbelül 15 éves periódusban megjelent munkákból ad válogatást. Minden egyes dolgozat a szerz ő
lelkes munkáját, szorgalmát, elkötelezettségét dicséri.
A szemléltető rajzok, fényképek
csak emelik a könyv értékét. A tótfalui
Logos Grafikai Műhelyből kikerült szép
és ízléses kiadvány olvasásra készteti az
olvasót
.

PENAVIN OLGA

RÓLUNK ÉS OTTHONAINKRÓL
Bizonyos kutatási területek vagy korszakok lezárását, eredményeinek számbavételét jelzik gyűjteményes kötettel a
szakemberek. Példázatául szolgálnak e
művek a téma figyelemre méltatásának,
a véle való foglalkozás igazoltságának
Ilyen kötetet jelentetett meg Beszédes Valéria magiszter, szabadkai néprajzkutató,_ aki több mint egy évtizede vizszak-Bácska népi építészetét, s
gálja És
szakmai vizsgálódásai többször kiterjednek az egész Vajdaságra is. Szerzőnk
.
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előző könyvében, A ház című (a lakóház
szókincsét tartalmazó) szótárában is a
bácskai parasztházak kiváló ismerőjeként mutatkozott be, és a téma megközelítésének egy új lehetőségével próbálkozott, elsőnek a hazai és talán a külhoni
magyar néprajzkutatók közül. A házat
nemcsak mint építészeti jelenséget, produktumot, hanem mint hajlékot, mint az
itt élők otthonát vizsgálja, ily módon hatolva be a különböz ő építészeti módozatok közötti eltérések rejtélyes világába.

Nagyon reméljük, hogy példaértékű
kezdeményezései folytatódnak s követőkre találnak, hogy a vajdaságiak otthonai, ami vállalt világunk -- hogy korán
elhunyt nagy költőnk, Fehér Ferenc szavait vegyem kölcsön --, teljesen kitárulkozzék előttünk, megmutatva mindazt,
amiért itt vagyunk, amiért érdemes itt
maradnunk a magunk otthonaiban,
amitől lehetetlen megválnunk
Beszédes Valéria könyvét három
nagy fejezetre osztotta. Az els őben a népi építészet tárgykörében végzett kutatásainak eredményeit adja közre. Els ő
írásában áttekinti a délszláv népek háztípusaival foglalkozó tudósok (Jovan
Cvijić, Milovan Gavazzi, Branislav Kojić,
Aleksandar Deroko, Aleksandor Freundenreich, Aleksandar Muraj) tipologizációj át, megállapítva az azok közötti külünbségeket egy-egy nagytáj házépítési
hagyományainak szemléletében, valamint hogy "a magyar lakóház fejl ődéséről vallott nézeteket nem ismerik az
itteni kutatók". A különböző, de egymás
mellett élő nyelvek ismeretének fontossága is kicseng az írásból, hogy a tudományos fejlő dés eredményei figyelemmel követhetők legyenek. Epp itt van
jelentős szerepe és behozhatatlan el őnye
a kötet több nyelvet tudó szerz őjének.
Második tanulmánya folytatja az
elsőt, azzal a megszorítással, hogy itt már
csak a vajdasági lakóházak eredetét, történetét boncolgatja, több kutató eredményeinek komparatív, összehasonlítása
segítségével. A fiatalabb s vajdasági származású ,néprajzosok közül megemlíti
Branko Cupurđija és Ante Rudinski házszemléletét, akik a Cvijić által 1922-ben
megalkotott terminusból, a pannon háztípusból kiindulva tipologizálnak A magyarországi kutatók közül Balassa M.
Iván eredményeit ismerhetik hazai szakembereink
„Vajdaság néprajzának egyik szembeötlő jellegzetessége a gabonatárolók
sokfélesége... A magtárak sokféleségét
több tényezővel is magyarázhatjuk: a
művelődési móddal, a gazdasági tényezőkkel, a nemzetiségi viszonyokkal,
de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
természeti tényez őket sem" -- írja Beszé-

des Valéria erről a napjainkban valóban
ritkaságszámba menő s a ház gazdasági
részéhez tartozó épületr ől, melyet mifelénk hambárnak, ambarnak neveznek
Szól a gabonásvermekről is, levéltári forrásokra hivatkozva, majd a zentai tutajházakról elmondja: „érthet ő, hogy vizes
terepen nem lehet vermet ásni", s így
jöhettek azok létre. A vajdasági különálló magtárak a következ ők a szerző szerint:
„A. Szántalpas hombárok
kosárformájú vessz őhombárok
karóvázas vessz őhombárok
deszkából készült hombárok
B. Gerendavázas gabonások
vesszőből készült gabonások
tornácos gabonások
tornác nélküli hosszú gabonások
keresztboronás gabonások
C. Téglából, illetve vert falból készült magtárak".
Mindezek vajdasági előfordulási
helyét is megnevezi, felsorakoztatva így
sok településünk: Bezdán, Kupuszina,
Sztapár, Nemesmilitics, Szabadka, Tavankút, Györgén, Verusics, Martonos,
Topolya, Béreg, Monostorszeg, Bács, Bogyán, Bácspetr őc, Bácskeresztúr, Begecs,
Kőlpény, Hertelendyfalva, Versec, Fehértemplom nevét. „Az utolsó évtizedben tűntek el a hombárok a vajdasági
paraszti portákról. A búzát a termel ők
aratás után eladják, tehát nincs már
szükség magtárra" -- állapítja meg 1991ben készült tanulmánya végén Beszédes
Valéria.
A csodaszép napsugaras házoromzatok sem kerülték el a m űemlékvédő
feladattal megbízott néprajzkutató tekintetét. „A napsugaras oromzatok elterjedése szorosan kapcsolódik a fű részelt
deszka megjelenéséhez, a f űrésztelepek
elterjedéséhez", melyek a Vajdaságban
„a múlt század végén a nagyobb g őzmalmok kiegészítő tevékenységeként létesültek... A legtöbb f űrésztelep a Tisza
menti községekben: Becsén, Kanizsán,
Zentán működött." A Tiszán érkező, viszonylag olcsó faanyagot ezekben a városokban fűrészelték, s itt kedték használni a házak oromzati dekorációjaként.
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tek" és leltek Kanizsa, Martonos és SzaA tűzfalat helyettesít ő deszkaoromzat
badka táján oly nagy számban, hogy ma
alapmotívuma a nap, s az egyéb díszforegész falvakat alkotnak: Bácssz őlőst,
mák ritkábbak. Beszédes Valéria megálHajdújárást, Kelebiát, Kispiacot. De
lapítja ezek elterjedtségér ől: „Bácskában
ilyen volt Kishomok, Nosza, Ludas is.
Szabadka és Topolya vonaláig általános
Beszédes Valéria külön foglalkozik a lugyakorlat volt a napsugaras oromzatok
dasi és a kishomoki tanyák magyar lakosalkalmazása. Szabadkán napjainkban
ságával.
már csak három ilyen épület áll, de a
A kiadvány Népi m űemlékek része a
környező településeken: Bácssz őlősön,
szakmáját gyakorló Beszédes Valériát
Csantavéren, Nagyfényen máig szép vamutatja be, kinek kenyérkeres ő feladata
riánsok dokumentációját készítettük el.
a szabadkai székhelyű Községközi
Topolyán és Bajsán gyakoriak voltak az
Műemlékvédelmi Intézetben a paraszti
ilyen tűzvégek, de a két települést ől
tárgyegyüttesek feltárása és védelem alá
nyugatra már nem találtunk egyetlen
helyezése Eszak-Bácskában. Beszédes a
napsugaras fűrfalat sem... Bánátban a Tivizsgált építmények „gyökereit" is kutatsza mentén voltak nagyobb számban...
va eljut a tanyák, illetve szakszóval élve:
Szerémségben (...) nemcsak az utca
a tartozéktelepülések eredetéhez: „Szafrontját, hanem a nagyméret ű górék
badkán már a török korszakban voltak
végfalát is hasonlóan díszítették ki." Érszállások... Ebben az id őben (1575) a faldekes megállapítást idéz szerz őnk Gilyvakban és a városokban csak szerbek éllyén Nándor ismert néprajzkutatótól,
tek, viszont a tanyákon csak magyarok."
aki a népi építészet alkotóereje utolsó
Fontos megállapítása ez Beszédes Valérimegnyilatkozásának tekinti az oromzaának, hiszen sokan úgy szeretnék feltok ilyenfajta megmunkálását, és széles
tüntetni a történelem e részét, hogy inkorú elterjedését a magyar nyelvterülenen minden, az addigi lakosság zömét
ten bels ő fejlődés eredményének tartja.
kitevő magyar elmenekült a török el ől.
Más magyar néprajzkutatók is foglalkozMások, szakmabeliek véleményét is fitak ezzel a témával: Kovács János, Bálint
gyelembe véve kutatónk megállapítja:
Sándor, Bosnyák Sándor, Pócs Éva. Izgal""Az észak-bácskai tanyák többnyire a
mas Bálint Sándor feltevése, akinek
középkori falvak helyén létesültek, ezek
1936-ban megfogalmazott véleménye
nevét őrizték meg némi módosítással,
alapján a napsugaras oromzatok a kultimivel kicserélődött a lakosság."
kus templomi művészetben gyökerezNagy gonddal jár a paraszti m űemnek, amely az archaikus napszimbólulékek védelmezése, sok apró mozzanatra
mot emelte szakrális jelképrendszerébe,
kell ügyelnie a feltárónak: a keletkezés
de a napsugaras oromzatok már nem vekorára, módjára, az építészeti sajátossázethetők vissza a napisten emlékére.
gokra, a helyi és jellegzetes szempontra.
Három dolgozatot tartalmaz az Emberek és otthonok című könyv Migráció Es végül, hogy a kiválasztott épület kinek a tulajdona, milyen az állaga, medcímű fejezete, melyekben Beszédes Valédig tud még meglévő állapotában maria a szabadkai és a környékbeli tanyák
radni. Mert tervezhet a m űemlékvédő,
lakosságának eredetét, ideköltözésének
például Martonoson is négy védett háidejét, feltételeit és letelepedésének közat, ha a társadalom nem biztosítja rá az
rülményeit mutatja be. A szegedi kirajanyagiakat. Marad tehát a dokumentázás vidékünkre ismert migrációs folyalás, emlékeztetőül és bizonyítékul: lett
mat. Már „Bálint Sándor harmincnál
volna mit megőrizni eleinktől kapott j ustöbb vajdasági település esetében fedezsunkból. Össztársadalmi kulturális érte fel a szegedi kapcsolatot". Szerz őnk
szerint azonban „a jegyzék tovább b ővít- . dek ez, bár napjainkban másfajta érdekek dominálnak mifelénk
hető, mert 1914-ig (...) igencsak kedvelt
Beszédes Valéria, az ismert házkuvolt a Bácska azoknak a szegedi, röszkei
tató szép tanulmányt közölt könyvében
kisparasztoknak a körében, akik biztoa tisztaszobák változása kapcsán a bútorsabb egzisztenciát ezen a vidéken keres-
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cseréről; a csantavéri lakóház és eszköztára alakulásáról; az oromi szélmalomról;
valamint a nyugat-bácskai faragott sírjelekről, főleg a Sztapárban találhatóakról.
A Életjel Könyvek 55. kötetének
néprajzi tanulmányai sok fontos gon-

dunkra hívják fel a figyelmet, és mélyen
elgondolkodtatnak Tamási Áron szavairól: — Mi végre vagyunk a világon? — Hogy
valahol otthon legyünk benne. Hát legyünk
mi itt emberek s itthon itteni otthonainkban!

SILLING ISTVÁN

EGY FERTÁLY CSALÁDREGÉNY
VLADIMIR ARSENIJEVI Ć : U potpalublju
Vreme, Belgrád, 1995.
Azt látni kellett, ahogyan azon a februári
estén, a szerz ő és NIN-díjas regényének
újvidéki bemutatóján, s űrű fürtökben
tódult a közönség, nagydiákok, egyetemisták, csupa fiatal, csak itt-ott rítt ki egyegy deresedő koponya, s ahogyan a Katolikus Porta-i Ifjúsági Tribün kisterme
hamarosan sz űknek bizonyult. Amikor
tíz perc múlva kiderült, hogy legfeljebb
a közönség egyharmadának jutott
ülőhely, a zöm pedig a falak mentén bezsúfolódva álldogál, a rendez őség a
nagyterembe invitálta át a nagyérdem ű
publikumot. S ez a szabályos moziterem
is úgy megtelt, mintha valami szenzációs
FEST-filmre ült be volna a közönség,
nem pedig irodalmi estre, amely — mi
tagadás — általában mégiscsak egy
szűkebb művészetkedvelő réteg szórakozása.
Általában. De mindig van szabályt
erősítő kivétel. Ilyen ez is. Vladimir Arsenijević Fedélközben című regényéhez
ugyanis — és ez magyarázza a nagy érdeklődést — egész sor szenzáció f űződik.
Először is maga a NIN-díj. Ha egy
műről tekintélyes esztétákból álló bírálóbizottság hetekig tartó fej törés, latolgatás, vitatkozás után ország-világ el őtt kihirdeti, hogy a tavaly megjelent sok regény közül ez a legjobb, márpedig ők
mérvadóan tudják, mert — hihet őleg — a
többit is elolvasták, akkor ez már magában véve is figyelemre kelt ő. A másik
szenzáció a szerz ő életkora. Mert Vladimir Arsenijević a maga harminc évével a
NIN-díj négy évtizedes történetében a
legfiatalabb díjazott, és neki van a legrö-

videbb életrajza: „V. A. 1965-ben született
Pólán. Fedélközben című els ő regényéért
NIN-díjat kapott. Belgrádban él és dolgozik" Ennyi. Egy ráérő fiatalember
megír egy 100 oldalas regényt, az els őt
életében, s mindjárt a nyakába akasztják
a babérkoszorút. Azóta — hónapok óta —
reflektorok fénykörében hunyorog, az
újságírók élni nem hagyják, országos
turnékra jár, beszél és dedikál, író talán,
csak éppen írni nem ér rá, s úgy érzi ezek
után, hogy minden szava nyilatkozat.
Hát nem tüneményes?! Aminthogy az
is, hogy milyen konkurenciában vitte el
a babért, mármint hogy kik voltak még a
kalapban ott, ahol a NIN-díjat adták. Abban az impozánst társaságban, melyben
egy Đilas, Vuk Drašković, Selenić és még
egy hosszú sor jó csengés ű név volt a
befutó, Arsenijević remélhette legkevésbé a sikert.
Nem is áltatta magát vele. Nem is
gondolt rá. Mint der űs közvetlenséggel,
egyívású társakkal szemben ülve az újvidéki bemutatkozón maga mondta, dehogyis akart ő NIN-díjas regényt írni,
hallott róla, igaz, hogy van ilyen, de hát
az a „nagyok" dolga; számára elvont fogalom. Továbbá dehogyis akart — noha
mára az lett — háborúellenes regényt írni,
de háborúpártit sem, egyszer űen meg
akarta írni az élet egy darabját, úgy, ahogyan itt és most körülötte zajlik, s ahogyan ő látja. Több mint egy évtizede
több-kevesebb sikerrel írogat, s kisebb
írásainak sorában a Fedélközben eredetileg egy 49 gépelt oldal terjedelmű elbeszélés volt, és egy pályázatra küldte be.

339

Hogy nyert-e vele, arról nem szól a fáma,
ellenben jó tanácsot, azt kapott, mármint
hogy bővítse ki regénnyé, s úgy keressen rá kiadót Mint kiderült, talált is, nem
is egyet, kettőt, és a könyv, néhány hónap leforgása alatt, egymás után három
kiadást ért meg.
Ez a harmadik kiadás fekszik
előttünk, és pillanatnyilag ez kapható a
könyvkereskedésekben (sajnos, borsos
áron). Miután ekképpen megtudtuk,
hogy az író mit nem akart megírni, minden bizonnyal érdekesebb lesz kifürkészni, mít írt meg végül is Arsenijevi ć.
A Fedélközben, írói szándék szerint
és a valóságban is, családregény. Egy fiatal, egyébként gyermeket váró házaspár
mindennapj it írja le szűkebb és távolabbi tartozóikkal, közelebbi és távolabbi
barátaikkal, ismerőseikkel együtt. Történik pedig mindez az 1991. esztend ő októberében, novemberében és decemberében egy nagyvárosban (Belgrádban).
A színhely a lakás békés, biztonságosnak
érzett szigete, ahol az ifjú házaspár a hétköznapok létfenntartási harcában várja
születendő gyermekét Az igazi harc
azonban az otthon falain kívül, a nagyvárosi tülekedésben meg a háborús frontokon folyik, melyeknek zaja és mindenféle tragédiái nyugtalanító morajként
szűrődnek be a hajlék vattázott védettségébe, mindinkább növekv ő félelmet
keltve. Ez a tartóssá váló létbizonytalanság, a szálló gyorsbehívók, a szaporodó
halálhírek végül is blazírttá, cinikussá,
fásulttá teszik az embereket. A nyomás
elviselhetetlen, s előle egyesek alvásba,
mások a kábítószerekhez, egyesek kül-

a

földre, mások pedig a halálba menekülnek. „Arra a nyugtalanító felismerésre
jutottunk - állapítja meg egy helyen a
történetet mesélő főhős -, hogy arat
majd még itta halál eleget. Annyit, hogy
meg is szokjuk, unalmassá válik a végén.
Nem fogunk félni tőle, mint valamikor,
naivságunk boldog érájában."
Vladimir Arsenij ević tehát urbánus
családregényt ír, méghozzá fiatalos nagyotakarással, nem is egyet, hanem négyet, azaz tetralógiát Csak egy ilyen
négyrészes mű hordozhatja el - úgy látszik - azt a rengeteg mondanivalót,
amely a szerzőben feszül - talán. Azt,
ami ebből elkészült és megjelent, a Fedélközbent, ezért emlegeti tréfásan úgy,
hogy negyed regény, egy fertály regény,
mondanánk mi.
S ha már itt tartunk, érdemes elidőzni egy kissé a mű címénél. Arsenijević könyvének ugyanis hármas címe
van: Cloaca Maxima - Fedélközben Szappanopera.
Az első az élet teljességére kiterjed ő
figyelem, a begyűjtés, a „minden benne
legyen" igényének kifejezése; a második
a rejtőzködésre, a másodrangúságra, a
csökkent értékű életvitelre utal; a harmadik pedig arra, hogy mindez csak olcsó
látszatélet, melynek vége-hossza nincs,
akár a szappanoperának
Vladimir Ars`bnijević a modern
szerb próza hasonló jelenségeivel, Basarával, Uelikićtyel, Mileta Prodanovićtyal
és a mai szerb urbánus próza más alakjaival rokonságot tartó m űvének ez az
egész filozófiája.

BORBÉLY JÁNOS
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KÉT ÉV UTÁN ISMÉT ÉLETJEL KÖNYVEK!
GUBÁS JENŐ

ÉRTELMISÉGI VÁRTÁN
(Publicisztikai írások)
(Életjel Könyvek 54.)
értel m iségi vártán

Az 1990-es évek közép-európai változásai
nem múltak el, nem is múlhattak el anélkül, hogy
nyomot ne hagytak volna a jugoszláviai magyar
értelmiség magatartásán, megnyilatkozásán, értékrendszerén és egész arculatán. Hasonlóképpen
megváltoztak azok a kül- és belpolitikai viszonyok,
valamint az életkörülmények is, amelyek a jugoszláviai, de nemcsak a jugoszláviai magyar kisebbség helyzetét, kulturális, politikai és gazdasági esélyeit, az ebből eredő feladatokat és egész jöv őjét
meghatározzák.
E hatások alakításában jelentős szerepe van
az értelmiségnek, amely példamutatásával és aktív tevékenységével nagyban befolyásolhatja e társadalmi és politikai változások pozitív vagy negatív irányvonalát.
Viszont a hetven éve tartó kisebbségi sors és ezen belül az ötvenéves kommunista
időszak a jugoszláviai magyar értelmiség lelkében olyan mély sérüléseket okozott,
amelyek sok esetben meggátolják az erkölcsös magatartást, a tudatos nemzetvállalást,
a nemzetért való bátor kiállást, a kisebbségi helyzetb ől eredő többletteljesítmény
fontosságának a felismerését, dé legf őképp az összefogásnak a szükségességét. Számtalan érdekcsoportra bomlott,szét ez az értelmiségi réteg, és ha hamarosan nem lesz
képes magára találni és szervezetten cselekedni, akkor ez a jugoszláviai magyarság
számára végzetes lehet.
A jugoszláviai magyar értelmiség körében az utóbbi néhány évben folyt vitákát,
problémákat igyekszik felvillantani a könyv, amelynek anyaga a hetilapokban és
folyóiratokban megjelent írásokból állt össze. Nemcsak megvilágítja, de meg is magyarázza azokat az értelmiségi megnyilatkozásokat, forrongásokat, amelyek ezt az
időszakot jellemezték.
A kötet öt részre tagolódik Az els ő az értelmiség és az erkölcs viszonyát, a
másodikaz összefogásra utaló kísérleteket, a harmadik a kisebbség iránti felel ősséget,
a negyedik a médiumoknak a kisebbségek iránti kötelességeit tárgyalja, az ötödik
pedig zárójelentés a jugoszláviai magyarság helyzetér ől. Lehetséges, hogy a
szerzőnek vannak olyan meglátásai és megállapításai, amelyek nem állják majd ki az
idő kritikáját, de annyi bizonyos, hogy papírra vetésükkor ezek látszottak helyesnek
és logikusnak, s hogy lehetetlen tévedések nélkül felmérni a jelen vagy a közelmúlt
társadalmi és politikai történéseit. Más szóval: nem kétséges, hogy megfelel ő történelmi távlatból visszatekintve az elmúlt néhány esztend őre pontosabban ítélhetjük
majd meg ezeket a megállapításokat. Ennek ellenére az Értelmiségi vártán nem csupán
gondolatébresztő olvasmány, hanem értékes kordokumentum is.

BOLTI ÁRA 12 DINÁR
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BESZÉDES VALÉRIA

EMBEREK ÉS OTTHONOK
(Néprajzi tanulmányok)
(Életjel Könyvek 55.)
Beszédes Valéria több mint egy évizede a
vajdasági népi műemlékeket vizsgálja. Tanulmányai is a műemlékvédelem egy-egy aspektusának alaposabb megvilágítását szolgálják Az e terén kifejtett tevékenysége ösztönözte arra, hogy a
parasztház elméleti kérdéseivel, az alföldi lakóház
délvidéki vonatkozásaival behatóan foglalkozzon.
EPAE_RHK ES oTTH C NC ■
Írásaiban a délszláv szakirodalom vonatkozó
eredményeit is számba veszi. Ismereteit a terepi
gyűjtései során szerzett tapasztalataival szembesíti. Vajdaságban a hagyományos lakóház egy nagy
táj típus peremén alakult ki az elmúlt három évszázad során és magán viseli a tájból adódó jellegzetességeket, azt, hogy a házakat
földből és nádból építették. Nem hagyhatók figyelmen kívül azonban a társadalmi
tényezők sem. Az Emberek és otthonok ugyan nem ad választ a vajdasági lakóház
fejlődésével kapcsolatos kérdésekre, de rávilágít néhány részletproblémára.
A kutató feladatának tartotta, hogy feltérképezze az észak-bácskai népi m űemlékeket, amelyekhez szorosan kapcsolódnak a napsugaras házak, a gabonatárolók
sokféle típusai. Nem csupán ezeknek az épületeknek kétségtelen szépsége ragadta
meg, hanem az is érdekelte, hogyan kerültek erre a vidékre, milyen interetnikus
kapcsolatok fedezhet ők fel elterjedésükben, akárcsak a festett bútorok esetében,
amelyek észak-déli irányú mozgás következtében jutottak Vajdaságba.
Tizenhárom értekezést tartalmazó kötetének középpontjában az emberi hajlék
áll, akárcsak előző könyvében, az 1991-ben megjelent A házban. Ugyanakkor kutatási
területének településtörténetét is vizsgálja, mivel szorosan összefügg az itt él ő népek
kultúrájával.
A szerző a Szabadka központú régiónál, melynek pereme a vajdasági Észak-Bánátig ér el, elengedhetetlennek tartotta a bácskai és a temesközi magyarok szegedi
kirajzásának elemzését. Gy űjteményében azonban nemcsak erre vonatkozó adatokat
találhat az érdeklődő, hanem olyanokat is, amelyek azt bizonyítják, hogyan alakult
Szabadka magyar lakosságának összetétele a török hódoltság után.
A szabadkai néprajzkutató figyelmét nem kerülhették el a Bácskára olyannyira
jellemző tanyák sem, hiszen a szabadkai szállások kialakulásának, azok korai népességének levéltári kutatása kiegészíti az itteni magyarsággal kapcsolatos ismereteinket.
Ugyanakkor nem feledkezett meg a nyelvjárási jelenségekr ől sem, mert meggyőződése, hogy a néprajzkutatás elválaszthatatlan a dialektológiától.
Beszédes Valéria írásainak hitelességét az is szavatolja, hogy jól ismeri a szakirodalmat, s azt, mint bizonyító apparátust kell őképpen fel is használja. Ily módon
egyaránt meggyőzően szólnak a szakmabeliekhez és a laikusokhoz, s erősítik bennük
a kulturális és nemzeti tudatot. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy az
évszázadok óta együtt él ő népek kölcsönösen hatnak egymásra.
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DR. TÓTH LAJOS
MAGYAR NYELV Ű OKTATÁS
A VAJDASÁGBAN 1944-T ŐL NAPJAINKIG
(Életjel Könyvek 56.)
Dr Tóth Lajos nyugalmazott egyetemi tanár
már több mint négy évtizede szívügyének tekinti
az oktatás fejlesztését és azon belül a magyar
nyelvű tanítás ügyét Jugoszláviában, illetve Vajdaságban. Hosszú pályafutása során megjárta a ranglétra minden fokozatát: a falusi tanítói hivatástól az
egyetemi katedráig.A különböz ő vezetői posztokon (mint általános iskolai igazgató, tanügyi tanácsos, a szabadkai tanárképz ő főiskola igazgatója)
alkalma volt tapasztalatait munkatársainak tapasztalataival gazdagítani. Sohasem szakadt el a gyakorlattól — tudományos kutatómunkája is az iskolához, az oktató-nevelő munka folyamataihoz kötötte, így az elméleti tételeket a gyakorlatban ellen őrizhette. Kutató és elemz ő tevékenységét igyekezett a kulcsfontosságú kérdésekre összpontosítani. Nem riadt viszsza a megoldásra váró problémák összetettségét ől vagy érzékeny voltától.
A magyar tannyelvű oktatás évtizedes fejlődéséről, alakulásáról sok cikket és
több tanulmányt jelentetett meg. Írásainak visszhangja arra ösztökélte, hogy ezekkel
a kérdésekkel, amelyek egyben a kisebségben él ő itteni magyarság sorskérdései,
behatóbban foglalkozzék. Szükségét érezte egy átfogó, a fejl ődésünket hűen tükröző
összefoglaló elkészítésének, hogy támpontot és segítséget nyújtson az igen bonyolult
és nehéz helyzetünkből való kiláboláshoz. Nem hallgatta el saját hibáinkat sem: az
önpusztítást és azt, hogy sok magyar szül ő lemond alkotmányos jogáról, az anyanyelvi oktatásról gyermeke kárára.
Ez a könyv felöleli a vajdasági magyar nyelv ű oktatás úgyszólván minden
lényegbe vágó kérdését. A helyzet súlyosságát nem csak az aggasztó tanulói létszámcsökkenés illusztrálja, hanem a visszafejl ődés, az elsorvadás több cáfolhatatlan jele is
erre utal. A kötet tartalma, következtetései, el őrelátásai nem a lehangoltság és a
távlattalanság érzését kívánják fokozni. Ellenkez őleg: e kiadványa megmaradásunkat, ittmaradásunkat és fejl ődésünket, egy magasabb min őségi szint elérését igyekszik szolgálni. Nem a passzív visszavonulást, siránkozást és meghunyászkodást
növelni, hanem a terhek, a feladatok még tudatosabb vállalását el ősegíteni, elsősorban a pedagógusok részéről. Ugyanakkor a nemzeti tolerancia, az egyenjogúság
alapján megvalósuló békés együttélés szellemét is sugallja. Éppen ezért hisszük,
hogy felkelti a pedagógusok, iskolaigazgatók, a tanulók és a szül ők érdeklődését;
hogy tájékozódásul, eligazodásul és bátorításul szolgál számukra, és hozzájárul a
vajdasági magyarság jöv őjének megalapozásához.
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BIACSI ANTAL

KIS DÉLVIDÉKI DEMOGRÁFIA
(Életjel Könyvek 57.)
A nemes publicisztikaként művelt, a vajdasági, észak-bácskai és észak-bánáti népesedési kérdésekkel foglalkozó feldolgozása magyarság fogyását
mutatja be a népszámlálási adatok tükrében a Vajdaság, illetve Eszak-Bácska és Észak-Bánát nyolcnyolc községében, ezeknek városaiban, falvaiban.
A könyv tizenhárom részb ől áll. Az első rész a népesedés vajdasági helyzetképének ismertetésével
foglalkozik. A kiindulópontot az 1991. évi népszámlálás adatai szolgálják A tárgykört és a viszonyítást
főleg a második világháború után megejtett hivatalos népszámlálások adatai képezik Ezen belül részletesebben esik szó a jugoszlávokról, mint „új nemzetről", a vegyes házasságokról és a vegyes házasságokban született utódok nemzetiségének alakulásáról.
Kiindulva az 1991. évi összeírás végleges és hivatalosan közzétett adataiból, a
könyv külön tárgyalja Szabadka, Ada, Apatin, Kanizsa, Kishegyes, Bácstopolya,
Zenta és Zombor kommunák magyarságának népesedési kérdéseit — els ősorban a
drasztikus népességfogyást községi szinten, kitérve az egyes településeken mutatkozó elnéptelenedési irányzatokra. A táblázatokkal és grafikonokkal gazdagon illusztrált kötetben a nyolc észak-bánáti kommuna — Nagykikinda, Csóka, Törökkanizsa,
Törökbecse, Nagybecskerek, Magyarcsernye, Begaszentgyörgy és Szécsány község
— magyar lakosságának számbeli alakulásáról is szó esik A szerz ő külön foglalkozik
négy, a mai napig is tipikus magyar falunak mondható település (Tóba, Magyarcsernye, Torda és Magyarittabé) lakosságának fogyásával, elöregedésével.
A tizenkettedik rész esszészer ű formában Ujvidék magyar nemzetiség ű népességének számbeli alakulását mutatja be a település kialakulásától napjainkig. Az
utolsó, tizenharmadik részben a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság népességi és
nemzetiségi adatainak bemutatásával zárja elemzését Biacsi Antal.
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KÉT ÉV UTÁN ÉLETJEL MINIAT ŰRÖK IS!
NÉMETH FERENC

BITTERMAN KÁROLY

ÉS A SZABADKAI NYOMDÁSZAT KEZDETEI
(Életjel Miniatűrök 48.)
Bármennyire meglepő, a vajdasági helytörténeti kutatások - a mostoha körülmények közepette
is - rendületlenül folytatódnak, csaknem minden
fontosabb szakterületen újabbnál újabb figyelemre
méltó cikkek, résztanulmányok, s őt könyvek látnak
napvilágot.
Németh Ferenc egyike azon keveseknek, akik
évek óta nagy alapossággal, a tudomány iránti alázattal tárja fel ősi értékeinket. Kitartóan látogatja a
hazai és a magyarországi levéltárakat, könyvtárakat, múzeumokat, s kutatásainak eredményeit
- gondosan kiválaszott képmellékletek, fakszimilék
kíséretében - különféle lapokban, folyóiratokban
teszi közzé. Elsősorban bánáti helytörténeti kutatásaival vált Vajdaság-szerte ismertté, de Bittermann Károly, az els ő szabadkai nyomdász életútja 1849-cel záruló korszakának feltárásával, szerteágazó és kivételesen jelent ős tevékenységének méltatásával
a bácskai történeti értékek megörökítése terén is maradandót alkotott. Annál is
inkább, mert ő az első, aki ilyen részletesen összegezte a szabadkai nyomdaalapító
elévülhetetlen érdemeit. A munka komolyságát fokozza a gazdag szakirodalom
felhasználásán kívül a sok türelemmel járó levéltári búvárkodás.
Vajdaságban csak a 18. század végét ől, de jobbára a 19. század els ő felétől
adódtak meg a kedvező feltételek nyomdák létesítésére. (A nagyobb településeken,
városokban kialakult polgári középréteg már a hazai szellemi termékekre is igényt
tartott, s a nyomdászat lassan kifizet ődő iparággá vált.) Vajdaság els ő nyomdáját
Emanuel Janković 1790-ben Újvidéken alapította; ez id ő tájt Bánátban Takáts Rafáel
szerzetes is tucatnyi nyomtatványt készített kézisajtójával. Jovan Kaulicij 1842-ben
megalapította a második újvidéki nyomdát, s Szabadkán is akadt kérelmez ő: Pintér
János 1840-ben, Fucsh János Adolf pedig 1843-ban folyamodott engedélyért sikertelenül: 1844. március 7-én azonban Bittermann Károly (1805-1869) nyomdai privilégiumot kapott.
Németh Ferenc helytörténeti munkájából nem csupán Bittermann Károly életét
és munkásságát ismerhetjük meg, hanem mindazoknak a tevékenységét, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy másfél évszázaddal ezel őtt létrejöjjön a
szabadkai nyomdászat.
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BRASSAI ZOLTÁN

AZ ÉLETÖSZTÖN
CSÁTH GÉZA NOVELLÁIBAN
(Életjel Miniatűrök 49.)
„Desiré, vigyázz, támad az id ő!" — hivatkozhatunk a Csáth Gézát idéz ő Esterházy Péterre. Csáth
és az Idő — főként erről az életrontó kapcsolatról és
a Don Quijote-i küzdelmet követ ő feledésről szól
Brassai Zoltán tanulmánya. „S különösen manapság merül föl ez a kérdés elementáris er ővel, amikor
az embereket az id ő gondolata jobban elfoglalja,
mint valaha" — írja Csáth A sebész című novellájában. Szomorúsági tébolynak nevezi azt a szellemi
állapotot, amelytől még a huszadik század lótás-futása sem szabadítja meg az embert. „Súlyos dolog
ez — folytatja. — Az id őnek a mérge beleette magát
a filozófiánkba, a művészetünkbe, a napi beszédbe." Talán egy sebészi beavatkozás segíthetne rajtunk A „homo novus" megszületéséig azonban egyetlen kiút marad: a pótszer
Brassai Zoltán azt vizsgálja, hogyan veszítik el Csáth korának ködlovag-m űvészei időérzéküket, hogyan szenvednek a darabokra tört világban, hogyan adják fel
az egyetemesség igényét. A világképüket meg őrző művészek teljességre és harmóniára vágynak, miként kés őbb Ottlik Géza, Weöres Sándor és társaik. Csáth és korának
művészei a rilkei gondolathoz híven fordulnak bels ő világuk felé, viaskodnak a rájuk
nehezedő múlttal, sőt a kelet-európai írók prófétikus szelleme is szembet űnő.
Nemes Nagy Ágnes a között szóval jellemezte művészmesterségét. Az útkeresés
attitűdjét bemutató Brassai-kötet kulcsszava is ez a szó lehetne. A szerz ő novellaelemzései elvetik a merev kategóriákat, a „m űvészhős" pedig múlt és jöv ő között vívódik,
az impresszionizmus és a szecesszió ízlésvilága érinti, a vidékr ől érkezett alkotó
társadalmi feszültséget érzékel ő éleslátásával él a fővárosban, a „boldogtalan boldogságkeresés" útján indul, s őt novelláiban is az átmenetet képviseli: a drámai monológhoz közelít. Osvát Ernő Ambrus Zoltánra vonatkozó reflexiója, amely szerint minden
ember egy tengert hord a lelkében, Csáthra is érvényes. Brassai a Csáth-h ősök
ösztönéletének mozzanatait kutatja, de a legújabb prózaírói törekvéseket is elemzi a
kortársai közül kiemelked ő novellista munkásságában. A kötet éppen arra mutat rá,
hogy a végtelenre vágyó írót ne szorítsuk be az id ő korlátai közé, óvakodjunk a merev
besorolástól.
A tanulmány 1980-ban készült. A Csáth-kiadások száma azóta is gyarapodott, a
Csáth-szakirodalom gazdagabbá vált, de Brassai Zoltán olvasata ma is id őszerű, új
értékekre irányítja figyelmünket a tragikus sorsú író korai halálának hetvenötödik
évfordulóján.
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DR. STURC BÉLA

A SZABADKAI—HORGOSI HOMOKPUSZTA
TERMÉSZETES FLÓRÁJÁNAK
ÖKONOMBOTANIKAI ÉRTÉKEI
(Életjel Miniatűrđk 50.)
Dr Sturc Béla (1914-1994) személyében egy
rendkívül alapos, körültekintő és szerény pedagógust és kutatót tisztel a vajdasági tudományos élet.
Kezdő biológitanárként több helyen is dolgozott,
mígnem a háború után a szabadkai gimnázium
igazgatója, majd a tanítóképző tanára volt csaknem
nyugdíjba vonulásáig. Vidékünkön ő volt az első,
aki a gyakorlatban alkalmazta az új oktatási technológiákat és mutatott rá a természetvédelem fontosságára. Méghozzá akkor, 1953-ban, amikor a környezettan éppen hogy csak kezdett kialakulni,
egyik ága, a környezetvédelem pedig még fejletlenebb volt. Tanítási óráin igen magas színvonalon alkalmazta a szemléltető anyagot, s
előadásaiba mindig bele-belesz őtt irodalmi szemelvényeket. Ezáltal nem csak érzékletesebbé tette mondanivalóját, de anyanyelvápolást is végzett:
Fél évszázadon át tanulmányozta a Szabadkai homokvidék növényvilágát.
Tudományos munkásságának eredményeit mintegy száz tanulmányban írta meg.
Közéjük tartozik ez a hagyatékában fennmaradt botanikai kalauz is, amelyb ől megismerhetjük Észak-Bácska emutett részének földrajzát és flóráját. Kelebia, Hajdújárás,
Királyhalom és Horgos környékének bebarangolása során felhívja a figyelmünket
arra, hogy errefelé nem csupán f ű, gyep, liget található, hanem számtalan mézel ő és
gyógynövény, sőt szabadföldi dísznövény is, mint például tavaszi hérics, egyhajú
virág, nősziromfaj, spárga, őszirózsa, sóvirág, báránypirosító, harangvirág, szegf ű,
kikerics. Ezért a homokpuszta egyúttal értékes takarmányforrás is. Az emberi kéz által
még érintetlen erdőkből pedig a múlt üzen: megsejteti, milyen lehetett egykor e vidék
természetes képe, milyen volt az erdőssztyepp.
Külön erénye a kötetnek, hogy szert ője a jövőbe is pillant, mert megoldást keres
a természetvédelem és a turizmus látszólag ellentétes viszonyára.
Emiatt mindenki, aki szívügyének tekinti sz űkebb hazája természetes értékeit,
vagy gyarapítani szeretné növénytani m űveltségét, haszonnal forgathatja az Életjel
miniatűrsorozatának ötvenedik darabját: a diákok éppúgy, mint amatőr botanikusok,
gyakorló pedagógusok, nem utolsósorban pedig a területrendezés szakemberei.
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Galériánk

ARNOLD GYÖRGY zeneszerz ő
Szabadka első jeles zeneszerz ője 1781. június 5-én született a Pest megyei
Taksonyban. Az elemi iskolát Hajóson végezte, ahol édesapja kántori állást
vállalt. Miután apja 1796-ban meghalt, édesanyjának pedig kilenc árván maradt gyermekr ől kellett gondoskodnia, nem folytathatta a pécsi egyetem jogi
szakán tanulmányait. Kalocsára került Pöhm Pál székesegyházi karmester
mellé, akinek az ajánlására városunk tanácsa 1800-ban őt választotta meg a
Teréz templom karnagyává. Amint azt életrajzírója, Kenyeres Kovács Márta
írja róla Régi nóta, híres nóta... c. könyvében (Eletjel, 1976): ,,...forradalmi újításokat visz végbe mind az egyházi, mind a világi zene terén, s önfeláldozó, fél
évszázados munkájával megalapozza Szabadka zenekultúráját. Országos jelentőségű alkotómunkájában kiemelked ő helyet foglalnak el magyar népzenei motívumokkal átsz őtt, nemzeti tárgyú világi, s őt egyházi m űvei is, és ő
jelenteti meg az els ő bunyevác énekeskönyvet. S a mai szabadkai városi
zeneiskola és zenekar megalapítój ának is Arnold György tekinthet ő", mint
ahogyan 1809-ben ő rendezte meg az els ő nyilvános hangversenyt is városunkban. Offertóriumaiért brevét és aranykitüntetést kapott VII. Pius, XII. Leó
és XVI. Gergely pápától. 1826-ban négykötetes zenelexikont írt és befejezte
első színpadi művét, a Kemény Simon c. melodrámáját. Hat évvel kés őbb
elkészült Mátyás király választása c. operája, majd Debrecenben el őadták A
gotthardhegyi boszorkány c. zenés darabját. 1848. október 25-én hunyt el Szabadkán, s a Teréz templom kriptájában temették el. M űveinek száma eléri a
félszázat.
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