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NÉMETH ISTVÁN  

SIMON MÁRIA ÚRLEÁNYNAK... 
NYOLC TÁBORI LAP 

Ha Szegeden járok, nem kerülhetem el azt a házat, amelyben Juhász Gyula élt 
és meghalt. Idehaza bármikor fölüthetem a kötetében azt a versét, amelynek itt 
kéziratos fényképmásolata látható. A minden szerelmes énekek közül talán a 
legszebbiket. Ez az imádság számomra itt másképp sír fel, mint odahaza; itt 
megrázóbb. Még fénylőbb, magasabb és végtelenebb. Még örökkön-örökké fá-
jóbb. Itt ezt a verset még inkább belengi az a szőkeség, az a kékség, az a sely-
messég, amely mintha örök időktől fogva Szeged s a lomha Tisza felett úszna. 
Ez a vég nélküli nesztelen suhanás. Az évek múlnak, a seb mégsem gyógyul be; 
Anna örök. 

Csendesen állok a hűvös folyosó végében a tabló előtt, megnyikkanni sem 
tudok. A csöppnyi udvaron túlról a Szent István téri mogorva víztorony mered 
rám. Minden oly időtlen. Az a beszűrődő  vadgalamb-turbékolás. A fátyolfelhőn 
áttűző  napfény. A vörös muskátli mozdulatlan lobogása. A szelíd város nyugodt 
lélegzése. És ahogy a Tisza széles, mély medrében hangtalanul lefolyik. 

A tökéletes harmóniában a Nem tudom már mindennel megbékülő  bánata. 

Nyolc tábori levelezőlap fekszik előttem, mind a század dereka táján íródott 
Simon Mária úrleánynak. Ki volt Simon Mária? Egy a sok vidéki úrleány közül, 
aki a levelezőlapok idején eladókorban lehetett. Tulajdonképpen semmit se 
tudtunk róla, csak annyit, hogy 1942 táján hajadon volt. Hogy valaha létezett. 

Milyen volt szőkesége, szeme kékje, hangja selyme? Csak annyit tudunk 
róla bizonyosan, hogy Simon Máriának hívták s talán hogy „nagyon szép volt", 
mint névrokona, az a bizonyos Simon Virág a gyönyörűséges Sinka-versben. 

Hova tűnt? Hova tűnt szőkesége, ha szőke volt, s hova tűnt ő  maga? Hogy 
valaha élt, létezett, erre talán már csak ez a néhány tábori levelez őlap a bizo-
nyíték. 

Ezek az annyira igénytelen tábori levelezőlapok. És mégis hiteles tanúi egy 
csöndes drámának, miközben hírt adnak egy véres háború szürke katonájáról s 
hétköznapjairól. 

* 
1. 
Előlap: a kétegyforma részre osztott tábori kártya bal felén keretben: „Hi-

vatalos megjegyzések" alatt, a négyzet közepén ovális bélyegző : „Ellenőrizve", 
ceruzával írt olvashatatlan aláírás, ez alatt már a levélíró kézjegyével: 42. auga. 
4. A négyzet legalján nyomtatva: „Feladó neve:" Major Vilmos; nyomtatva: 
„Rendfokozata:" tizedes;, nyomtatva: „Tábori yosta száma:" 220/47. A lap jobb 
felén: „TÁBORI POSTAI LEVELEZ ŐLAP", alatta a bal sarokban 
magyarország címere postakürttel, a jobb sarokban a postabélyegz ő : „TÁBORI 

351 



POSTA HIVATAL 942. aug. 5.", majd a feladó címzése: Nagyságos Simon Maris-
ka úrleánynak Barcs Szent István ku 2 • 

Hátlap: Valahol Oroszországban térdig érő  sárban 19421/III 4. Kedves Maris-
ka! Szeretettel gondolok Magára messze-messze oroszföldr ől. Hogy van? Remélem 
jól. Én jól vagyok Jó egészségben és egydarabban. Mi újság Barcson? Itt nálunk 
csak olyan háborús. Várjuh hogy mikor mehetünk haza de csak mint gy őztes fél. 
Igaz szeretettel üdvözli. Vilmos. 

(A térdig érő  sár talán csak a tréfás hang vagy a rím kedvéért került a szöveg-
be, de meglehet, hogy mára nyár közepén is térdig ér ő  sár volt valahol Oroszor-
szágban. Nagy volt az az ország, kiismerhetetlen, félelmetes. És messze volt, 
iszonyú távolságra az otthontól, a szül őföldtől, a hazától. Ebből a messzeségből 
a katona kérdése jogos, ugyanakkor kisiskolásan naiv: hogy van? Hát hogy lehet 
egy vidéki úrleány, akinek a kedvese bevonult katonának s elkerült messze- 
messze Oroszországba, a frontra? A katona jó egészségben van és - egy darab-
ban. Még! Mert lehetne már két -, s őt három darabban is. Háború van. Várja a 
többi bajtársával együtt, hogy mikor lesz vége s hogy mikor mehet haza - de csak 
mint győztes fél. Ez másképp el se képzelhet ő ! Vagy inkább csak olyan h ősködés 
a hölgy előtt? Esetleg a cenzornak szólt? Mi lehetett a katona igazi meggy őző -
dése? Volt-e meggyőződése ebben a háborús dologban? S miben volt? Ki volt 
Major Vilmos tizedes? S hányan voltak, akik negyvenkett ő  nyarán akaratuk 
ellenére ott voltak valahol Oroszországban?) 

2. 
Előlap, mint fent, a dátum 42. IX. 7, s a címzett neve alatt változás: „nagy-

ságos úrleányka" az „úrleánynak" helyett, valamint a 2-es házszám helyett: „4". 
Hátlap: Valahol a Don partján 1942 IX 7-én. Kedves Mária!A múlt hó 25-én 

írt lapját ma kézhez kaptam. Már azt gondoltam, hogy lapom válasz nélkül marad. 
Írja, hogy volt Atádon és szeretett volna kijönni a vöröskeresztesekkel. Ne haragud-
jon én erre csak aszt válaszolhatom, hogy örüljön annak hogy otthon maradt. 
Nagyon szép dolog segíteni a bajbajutott bajtársakon, de ez nem gyenge n őnek való. 
Sok nehéz és küzdelmes napot éltem át és még nehéz napok várnak ránk mire a 
végső  győzelmet ki erősiakoljulc de ehhez erős férfi erő  kell. Nyugodjon meg otthon 
is lehet segíteni a sebesült bajtársakon persze ami erejéből kitelik Hogy érezte magát 
Atádon? Remélem jól Erre felé nincs semmi különös újság csak nap:nap után 
megverekszünk a muszkával. Ha ideje engedi írjon, mert nagyon szívesen veszem. 
Édes anyának kézcsókom küldöm. Szívélyesen üdvözli Vilmos. 

(Az előző  lapon az a hősködő  kijelentés talán mégsem a cenzornak, a cen-
zúrának szólt. Ennek a második lapnak ugyanis a legfőbb mondanivalója: lebe-
szélni Simon Máriát arról a szándékáról, hogy önkéntes ápolón őként kimenjen 
a front mögé. Feltételezhet ő , hogy odahaza verbuválták a hazafias érzésekt ől 
megszédített fiatal lányokat, asszonyokat front mögötti szolgálatra. De még az 
sem biztos, hogy erre különösképpen buzdítani kellett őket: az ország valóságos 
háborúban állt, fiai „messze Oroszországban" véreztek, s ezek a katonák nem 
csupán a haza fiai voltak, hanem mindenekel őtt a front mögötti szolgálatra je-
lentkező  nők, rokonai, testvérei, kedvesei, férjei. És vállalt ilyen szolgálatot, 

352 



példát mutatva, a kormányzó fiának a felesége is. S a frontszolgálatból nem 
csupán a haza névtelen gyermeke vette ki részét, de az imént említett kormányzó 
fia is. Nehéz volt tehát Simon Máriának döntenie. Illetve nehéz volt otthon 
maradnia. Major Vilmos frontszolgálatos tizedes bátor és józan lebeszélése 
azonban hathatott rá. Mert végül is otthon maradt. Hiszen „otthon is lehetne 
segíteni a sebesült bajtársakon". A lebeszélés mögött, legmélyén valószín űleg a 
katona féltése húzódott meg. Szerette volna megkímélni levelez ő  partnerét — aki 
titokban alighanem több volt már ennél — a háború borzalmas látványától s a 
front mögött is leselkedő  veszedelmektől. A katona tudta, látta, mi folyik messze 
Oroszországban. Semmi különös újság nincs ugyan, csupán annyi, hogy „nap-
nap után megverekeszünk a muszkával". A megverekedés részleteit már nem 
ecseteli. Tudta, parancsba volt adva, mit lehet s mit nem szabad a frontról megír-
ni egy nyílt tábori levelez őlapon, ami mindenképpen cenzúra alá esik. Ez alá 
különben is csak a leírt szó, szavak estek. A sóhajtások, aki nem mondott vágyak 
nem. „Ha ideje engedi írjon, mert nagyon szívesen veszem." Csak úgy, könnyedén 
odavetve. Pedig mindnyájukban ez tartotta az életet. A hazulról várt levél, üze-
net, híradás.) 

3. 
Az előző  két tábori levelezőlap halványzöld színű, ez világosbarna. Ama-

zoknál a címoldalon a bal oldali keret felett ez a nyomtatott szöveg olvasható: 
„Magyarország kitartása és áldozatkészsége teszi győzelmessé fegyvereinket", itt 
ugyanazon a helyen a következő : „Magyarország jövő  békessége és felvirágzása 
— a szovjetoroszországi harcmez őn dől el!" Dátum: 42 szept. 24. Ezzel szemben 
a postabélyegzőn szept. 23. A levlap ára 1 fillér. A jobb oldali részen a teljes 
állami címer helyett csak a királyi korona a postakürttel. A címzésre fenntartott 
hely alatt, lent a lap alján apró bet űs nyomtatott szöveg: „A címzett csapat-
testének, alakulatának megnevezése szigorúan tilos!" 

Hátlap: Messze Oroszföldön 1942 IX. 24-én. Kedves Mária! Van egy kis sza-
badid őm és szeretettel gondolok Kedves ismer őseimre. Ne haragudjon, hogy az utol-
só lapomon talán egy kicsit keményen írtam, de itt az ember bizony k őszívű  lesz 
Utánna gondolkodtam, de már kés ő  volt, mert az repült haza Magyarország felé. Itt 
kemény napok vannak és minden magyarnak helyén kell hogy legyen a szíve. Musz-
kák még a kórházakat sem kímélik. Azért írtam, hogy egy olyan gyenge n őnek sokkal 
jobb helye van az édes anya véd ő  szárnya alatt. Hírb ől úgy tudom, hogy magyar 
földre is ellátogattak a ratálc Nekünk ez megszokott dolog. Van olyan nap, hogy 
többször is, de van hét mikor egy sincs. Abban a reményben, hogy nem értett félre 
zárom soraimat. Kézcsókkal Vilmos. 

(A „Kedves Mária" még mindig csak ismerős, akire a katona szeretettel 
gondol. Bánja, hogy az előző  lapján „keményen írt", de hát itt kemény napok 
vannak s kőszívűvé válik az ember. Inkább elriasztani próbálja a buzgó honleányt 
merész szándékától, mintsem felróni az ellenségnek, amikor azt írja, hogy a 
muszkák még a kórházakat is lövik. Mert feltehetően tudja,hogy ezeket a rusnya 
muszkákat ezúttal a magyarok támadták meg, nem róható fel hát nekik, hogy 
lőnek mindent, de még az ellenség kórházait is. S őt repülőgépeikkel, a ratákkal 

353 



behatolnak az ellenség háta mögé, eljutván a messzi Magyarország fölé is. Ennek 
a híre hogy juthatott ki a frontra? Nem akkorjában történhetett Kassa bombá-
zása? Könnyű  volna utánanézni. Amit viszont nehéz kitapogatni: a két szív reb-
benő  kapcsolata. Akatona szíve helyén kell hogy legyen, de vajon helyén lehet-e 
igazából messze orosz földön, távol az övéit ől, távol talán az egyetlen Kedves 
Máriától? A katona csak abban reménykedhet, hogy nem értették félre, s most 
megint hosszú napok, hetek következnek a válaszig. Ha egyáltalán érkezik vá-
lasz. S ha azt megéri a katona. Messze orosz földön, a fronton, a t űzvonalban 
minden annyira bizonytalan. Az egyetlen bizonyosság mégis csak a Kedves Má-
ria. Az elérhetetlen. 

4. 
Világoszöld tábori lap, a címoldalon bal fel ől a nyomtatott szöveg mint fent. 

Dátum: 42. X. 8. A postabélyegzőn október 9. Jobb oldalon a lap aljáról (s a 
következőkéről is) hiányzik a figyelmeztet ő  szöveg: „A címzett csapattestének, 
alakulatának megnevezése szigorúan tilos!" 

Hátlap: Messze Oroszföldön 1942 X. 8-án Kedves Mária! Kaposvárról küldött 
lapját megkaptam. Csak egy nagy a baj, mert nagyon sz űkre szabta. Kérem a legkö-
zelebbit nagyobbra szabja, mert én nagyon szeretem a hosszú lélegzet ű  levelet. Hogy 
érezte magát Kaposváron? Mi újság otthon? Nekem lassan telnek napjaim. Sok 
nélkülözés, szenvedés és haza vágyódás üldöz itt minden honvédet. Ezeket a bajokat 
leszámítva én jól vagyok hála Isten még épségben. Hazulról írják a barátaim, hogy 
a szüreti mulatságban milyen jól érezték magukat. Sajnos itt még jó ivóvíz sincs 
nemhogy szeszt lehessen inni. No talán majd megsegít minket is az Isten és nemso-
kára mi is otthon leszünk Már alig várom, hogy otthon lehessek Most helysz űke 
miatt zárom levelem. A viszontlátásig. Kézcsókkal Vilmos. 

(A katonaszívben még mindig tökéletes csend. Nem az a feszült várakozás-
sal teli csend ez, amely a frontvonalon lapul a fegyverek felüvöltése el őtt. Már-
már üres csend. Talán amabban a távoli szívben is ez honol, a Kedves Máriáéban. 
Ez a visszhangtalan csend. Alapok talán nemis azért íródnak, cserél ődnek, hogy 
megtörjék ezt az üres csendet, csak tisztán barátságból, netán szánalomból. Szá-
nalomból a honleány részér ől. Hiszen nem derül ki a sorokból, a katona tábori 
lapjaiból semmi, az égvilágon semmi. Még annyi sem, hogy a levelez ők szemé-
lyesen találkoztak-e valaha. Látták-e egymást. Semmi. Viszont kiderül a katona 
lapjából, hogy messze orosz földön még jó ivóvíz sincs. És az ellen őrzés, a cen-
zúra alá vont tábori lapon följajdul a hazáig, szívig ható kiáltás: SOK NÉL-
KÜLÖZÉS, SZENVEDÉS ÉS HAZAVÁGYÓDÁS ÜLDÖZ ITT MINDEN 
HONVÉDET. Vagy emészt. Mindegy. A tizedes nem sajátította el tökéletesen 
a helyesírás szabályait, nem volt hibátlan fogalmazó. Mégis megfogalmazta a 
háború lényegét, a hazájától távol, idegen földön s talán idegen érdekekért har-
coló katona közérzetét, lelki állapotát. A katona szeretne már otthon lenni. 
Annál inkább, mert feltehetőleg nem túl nagy örömmel ment a frontra. Talán 
nem is ment; vitték. Elege lehet a háborúból a NÉLKÜLÖZÉS-b ől, a SZEN-
VEDÉS-ből, a RATÁK támadásából, az IHATATLAN vízb ől: repülne haza, ha 
mindjárt VESZTESKÉNT is. Ugyan ezt nem írja, de már a GYOZTESKÉNT- 
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et sem említi... Mára VISZONTLÁTÁST említi. Mégiscsak láthatták egymást, 
találkozhattak valaha? Minden annyira megfoghatatlan...) 

 
Az előlap teljesen megegyezik az el őzőével, színe halványzöld, a dátum 42 

X.11. , a postabélyegzőn „13". Csak a címen van némi eltérés: a házszám ezúttal 
3. (Volt már 2-es, de 4-es is!) 

Hátlap: Messze Oroszföldön 1942 X. 11.-én Kedves Mária!A múlt hó 24-én 
írt lapját ma kaptam kézhez hja, hogy fájó szívvel nézte a vöröskeresztes lányokat. 
Pedig én most is javasolom, hogy addig mig lehet csak maradjon otthon, mert itt 
csúnya világ van néha. Alig pár percél előbb még úgy géppuskázott (valószín űleg az 
ellenség — N. I. megjegyzése) hogy abba kellett hagyni az írást. Az id ő  este 9 óra. Az 
öreg Mari néni minden este meglátogat bennünket. Magasan jár de a hangja szinte 
kísérteties. Ami az utazásomat illeti én is sokat utaztam a nyáron, még most is 
utazom, de kocsival minden nap tíz-tizenöt km-ert. Csak ez nem szórakozás. 
Barcsiak nálunk nincsennelc De már találkoztam Barcsival. Ezután meg fogom 
írni, hogy kivel. Én hála Isten még jó egészségben, csak néha a honvágy üldöz 
Szeretettel köszönti Vilmos". 

(Talán harmadszor fordul elő  a szeretet szó. Kimondatlanul, azaz leíratla-
nul előfordult már az előző  lapokon is, sőt ezen is néhány mondattal fennebb, 
amikor ismét azt „javasolja" Kedves Máriának, hogy amíg csak teheti, maradjon 
otthon. Félti tehát a számára nyilvánvalóan kedves lényt azoktól a szörny űségek-
től, amelyek „messze Oroszföldön" várnának rá. Szeretné megóvni ezekt ől a 
borzalmaktól. Szeretné meg őrizni magának. Talán mert máris szerelmes belé. 
Bár ennek még halvány jelét se árulják el a halványzöld s halványrózsaszín tábori 
lapok. Viszont az, hogy mindenképpen leszeretne beszélni egy megkótyagoso-
dott hajadont a front mögötti önkéntes szolgálatról (jóllehet ilyen szolgálatra, 
ápolónőkre a háborúzó katonáknak óriási szükségük van) a katona magas erköl-
csi tudatára és bátorságára vall. Ha már őket, férfiakat belekényszerítették ebbe 
a mészárlásba, legalább azok legyenek t őle megkímélve, akiket nem fog a had-
kötelezettség. S a katonának van bátorsága . ezt kimondani, sőt leírni tábori leve-
lezőlapon. Az „utazásait" a katona nem részletezi, miként semmit se részletezhet 
olyan szűkre szabott helyen, mint a levlap. A címzett képzeletére bizza, milyen 
utazások lehetnek azok. Frontvonaltól frontvonalig, lövészároktól lövészárokig 
s folytonosan a halál árnyékában. A „Mari néni" valószínűleg ellenséges földe-
rítőgép lehet. A tizedes nemigen örülhet kísérteties hangjának. Őt a hazavá-
gyódás, a honvágy „üldözi". Mint a buta dalocskákban...) 

* 

 
Előlap mint fent, dátum 1942 nov. 2, a feladónak megváltozott a rendfo-

kozata, a tizedest előléptettékszkv-vé, azaz szakaszvezet ővé. A címzett továbbra 
is Simon Mária nagyságos úrleányka Barcs Sz. István kir u 3. 
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Hátlap: Messze Orosz földön 1942 XI. 1. Kedves Mária! E hó 26-án írt lapját 
ma meg kaptam. Nálunk ugyanolyan hepehupás a vidék Valamivel nagyobb emel- 
kedések vannak de a száraz id őben jó mert úgy érzem mintha Dunántúlon lennék 
Azért van egy kis különbség közte, ugye? Azért százszor szívesebben járnám azokat 
a dombokat, mert az ittenieket már nagyon meguntam. Mire lapom megkapja remé-
lem kipiheni Magát. Hogy van? Mi újság Barcson? Lehet-e jókat táncolni? Ha van 
ideje írjon! Itt messze idegenben nagyon jól esik egy kis hazai hír. Most pedig szeretet-
tel búcsúzom üdvözli Vilmos. 

(A szöveg olyan langyos, semmitmondó, hogy már fel se tudjuk fogni, mi 
motiválta a feladót megírására. A remélhet ő , de feltételezhetően hasonló lan-
gyos és semmitmondó válasz? Mi tartja fenn ezt a kapcsolatot? Oly szánalmasan 
kényszeredett. De mégis kapcsolat! Amelyre valószínűleg inkább a katonának 
van szüksége, mint az „úrilánynak". Vagy neki is? Eldicsekedheti a barcsi bálon, 
hogy katonája van a messzi orosz földön? Érdekes, hogy a lap írója egy szóval se 
tér ki előléptetésére. Talán ezt is unja, mint az orosz lankákat, dombokat — 
mennyivel szívesebben járná a hazaikat otthon, Dunántúlon! De nem lehet; a 
háború még tart s eltarthat a világ végezetéig. S egyébként is: mi fér rá egy 
tenyérnyi tábori lapra?...) 

7. 
Előlap: rendfokozata szakaszvezet ő, dátum 1942 XI. 6. 
Hátlap: Orosz földön 1942 XI. 6.án Kedves Mária! Lapját megkaptam amit 

a múlt hó 19-én írt. Nem haragszom a Kaposvári rövid lélegzetű  lapért. Hisz azt a 
pár sort is jól eső  érzéssel fogadtam. Boldogok vagyunk itt messze idegenben, hogy 
az otthon maradottak, de különösen a hölgyek nagyon sok mindenr ől lemondanak 
csak azért, hogy itt mi minél kevesebbet nélkülözzünk Hogy haza mikor megyünk 
nem tudom, mert még szó sincs róla. Szépen berendezkedtünk a télre és képzelje ma 
sikerült az egyik orosz házban egy szobára szert tenni. Szereztem két ágyat és most 
egy bajtársammal lakom benne. Június 4 óta csak a földön aludtam és most végre 
AGY! Kis szobánkat igyekszünk széppé tenni, hogy az a kevés id ő  amit benne töltünk 
kellemes legyen. Most pedig helysz űke miatt búcsúzom Kézcsókkal Vilmos. 

(Megtudjuk: két nap híján öt hónapon át aludt Major Vilmos tizedes, majd 
mint szakaszvezet ő  puszta földön, sokszor talán állva a lövészárokban, vagy zö-
työgtetve magát a szekéren. Öt hónapon át, ha látott is ágyat Major Vilmos 
frontharcos, az mindig más ágya volt, nem fekhetett bele, nem vethette el magát 
rajta, hogy végre istenigazából kipihenhesse fáradalmait. Most télire egy házban 
sikerült szobát szerezniük. És két ágyat. Télen talán majd a front is megállapodik 
s a katonák nyugodtan alhatják téli álmukat. Messze Oroszországban. Simon 
Mária úrilányka melengető , ám szófukar és semmitmondó lapjaival a szíve fö-
lött. Ha csak ennyiből állna a háború, akkor is iszonyatos volna. Pedig ezek 
voltak a pokol ritka felemelő  pillanatai: hazulról egy pár soros üzenet, a futóárok 
helyett szobácska egy orosz házban, egy ágy... Aztán... emészt ő  hazavágyódás, 
vér, halál.) 
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8. 
Rózsaszínű  tábori lap, az „Ellenőrizve" ovális bélyegző  helyett egy „L"-bet ű  

(láttamozta), olvashatatlan aláírás, dátum: 1943. IV. 21. 
Feladó: Kovács Ferenc honv. 220/26. A lap kék színessel íródott, szép kézí-

rással. Címzett: Nagys Simon Mária úrlánynak Csáktornya, Postahivatal. 
Hátlap: 1943.1V. 20. Kedves Mária! Kicsit furcsa lessz úgy gondolom, hogy én 

írok Magának? Röviden csak annyit, hogy Major Vilmos szkv. barátommal együtt 
voltunk egész id ő  alatt és mint bensőséges barátját megkért, hogy írjak Önnek te-
kintve, hogy Vili barátomnak sebesülésb ől kifolyólag sajnos nem áll módjában írni 
és talán többet sem! Sajnos ezt nekem kellett közölnöm mert talán én még jobban 
sajnálom mint bárki más! Még azért van egy kis remény a felgyógyulásához. Végül 
tolmácsolva sok-sok üdvözletét és én is Boldog Husvéti ünnepeket kíván Kovács 
Ferenc. 

(Ismét a csend. Az a már-már elviselhetetlen, a frontvonal fenyeget ő  csend-
je. A két gépfegyversorozat között feszül ő  csend. Egy örökkévalóság. Major 
Vilmos szakaszvezet ő  utolsó lapját csaknem fél éve adta fel, s most Kovács Fe-
renc bajtársa arról értesíti Kedves Máriát, hogy „Vili barátomnak sebesülésb ől 
kifolyólag sajnos nem áll módjában írni". S talán nem is fog többé módjában 
állni. Talán Major Vilmos szakaszvezet ő  nincs is már az élők soraiban. Ezt sejteti 
a nyolcadik tábori lap. Az elmúlt fél esztend ő  alatt Major Vilmos szakaszvezet ő  
megsebesülésén és elhunytán kívül egyéb dolgok is történtek mind a messzi 
orosz földön, mind otthon, a hazában. Simon Mária úrilány Barcsról Csáktor-
nyára költözött. Honnan tudta meg ezt Kovács Ferenc, a szakaszvezet ő  bajtársa? 
Feltehetőleg az említett fél év alatt is volt üzenetváltás Simon Mária és Major 
Vilmos között. Mindezek olyannyira lényegtelen dolgok. Különben is majd két 
emberöltő  múlott el a háború óta. Azóta már megírták a második világháború 
történeteit; megírták mind a vesztesek, mind a gy őztesek szemszögéből. Major 
Vilmos szakaszvezető  nevét meg sem említették. Természetesen Simon Máriáét 
sem. Pedig ő  is benne volt, részese, szenvedő  alanya volt annak a háborúnak. 
Milyen lehetett Simon Mária? Milyen volt a szeme színe, a haja selyme? És 
milyen volt Major Vilmos? Barna, zömök? S hány évesen került a frontra? Betöl-
tötte a húszat? S mikor megsebesült vagy h ősi halált halt, volt már húszéves? 
Megérintette annak az úrilánynak a kezét, akit mégiscsak szeretett volna szeret-
ni? A valaha voltak csendje lengi körül mindkett őjük holdfény árnyékát. Vala-
hol valakik megőriztek nyolc tábori levelezőlapot. A levelezőlapok azóta jócs-
kán megfakultak. Lehetséges, hogy egy elkövetkez ő  nagytakarítás során a sze-
métre, a tűzre kerülnek? Hogy a sosem voltak örökre elt űnjenek? Milyen volt 
szemük kékje, hajuk selyme? Milyen a némák hangja, milyen a szívverése?... 
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BENCE ERIKA 

IBOLYA UTCA 

,,... és én megtisztelve érezném magam, 
ha egy lehetnék közülük.." 

(Bohumil Hrabal) 

Az Ibolya utcában fél hétkor kezdődik a nap, amikor N. Adrás festő  és mázoló 
(más néven Kutyás Bandi) kenyérért indul öreg, de — miként az egy pedáns 
piktorhoz illik — jól megőrzött kerékpárján, s a kiszolgált kétkerekűnél is na-
gyobb becsben tartott ház őrző  farkaskutyája társaságában. Akerékpárral (a zsú-
folt: durva lökdösődések, hirtelen súrlódások, nők véletlen érintése és tarkóra 
szálló lehelete füllesztette autóbuszok helyett) nap mint nap a városba karikázik, 
a kutya pedig az egyetlen él őlény a közelében, akivel szándékosan emberkerül ő , 
dacos, ezért titok övezte magányát megosztja. 

Reggelente rosszat sejtet ő  vicsorgással rohan feléjük a környék kicsapott 
kutyáinak csapata. Valóságos ebhad, hisz a falunak ezen a részén — hajdani bölcs 
mondásoknak megfelelően — a szegénység terheinél, s a gyerekek számánál csak 
a kutyák csapata gyarapodik gyorsabban, s a méltóságteljes társ megjelenése 
éppúgy a dühös csaholás ingerét ébreszti bennünk, mint ahogy a gazda rejtélyes 
különcsége is indulatokat, heves rosszallást vált ki a környék lakóiból. Ám Ku-
tyás Bandi szeme sem rebben ilyenkor, mert már rég tudja, hogy az itteni ebtár-
sadalomban az ő  kutyája a leger ősebb, az úr, s hogy ő  maga is király a saját, 
kerítések övezte kis birodalmában. S ezért egyszer sem tekint hátra, miközben 
a kutya szüntelen lihegését, ritka csahintásait s poroszkálásának alig kivehet ő  
neszeit hallgatja. S ilyenkor biztos benne, hogy már nincs egyedül ebben a kissze-
rű  világban, ahol csak a belevalóknak terem babér, s a zsebek mélyére tekintve 
osztják az elismerést, ahol eddig a n ők hűségében nem, csak a kutyák rendít-
hetetlenségében bizonyosodhatott meg, s ahol ő  már többé nem fogja elismé-
telni nem igazán fülbemászó, nem is izgalmas, mi több, régimódi, ám min-
denképpen tisztességes, választékos mondatait: 

— Kisasszony, maga is egyedül van, én is. Kössük hát össze az életünk! Ne-
kem van egy kis házam, ahol lakhatunk, s maga gondoskodhat felőlünk. 

S talán már sohasem érti meg, hogy ezek a nagyapja s az apja által is elsutto-
gott, szépen felfűzött szavak, amelyek örömmel, vagy legalább tisztes megnyug-
vással töltötték el a hajdani lányokat (az anyját és a nagyanyját egyaránt), miért 
váltanak ki a mostaniakból égtelen kacagást. De reggel, fél hét táján nem gondol 
ezekre a szúrós nevetésekre, csak a kutya botorkáló neszezését figyeli és fényes 
pir ül az arcára, miközben embertársait üdvözli: 

— Mindig az a valami! Mindig az a valami! 
Ilyentájt még nemigen mutatkoznak az utca lakói. Nincs fontos dolguk a 

reggeli nap alatt, hisz lótniuk-futniuk látástól vakulásig csak a gazdagoknak, a 
pénzszerzőknek kell. Kutyás Bandi vonulását reggeli édes álmuk megszokott 
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időjelző  részleteként élik át terebélyes asszonyaik lagymatag, de meleg, bizton-
ságot sugárzó húsába, vállába kapaszkodva a férfiak, s kidüllesztett, párnás faruk 
mögött érezvén enyhén szesz- és dohányszagú férjeiket az asszonyok. 

Csak Lina néni várja már ébren — maga mögött tudva néhány órányi öreges, 
éjszakai hánykódását — Kutyásék érkeztét. Uj hírekre várva álldogál naphosszat 
a házát bekerítő , dúcokból és deszkákból tákolt, foghíjas kerítés mögött, ahon-
nan belátja az utcát, számba véve az érkez őket, a távozókat és az útirányokat, 
élő  radarként teljesítve így megfizethetetlen szolgálatot a környék lakóinak. 
Színes ruhái, amelyeket télen is, nyáron is egyformán visel, messzire világítanak 
a fáradtolajjal sötétre mázolt deszkalapok közül, s elütnek visel őjük korától, 
testalkatától éppúgy, mint el őkelő  hangzású, légies könnyedségű  neve: Miran-
dolina. Egy ilyen szép névvel bizonyára a beteljesültnél különb sorsra szánták 
rég elhunyt szülei, bár azt is el kell mondani, hogy Lina néni sem volt mindig 
magányos, s főleg nem görbe botra támaszkodó vénasszony. Két férjet szolgált 
ki, temetett el tisztességgel, s az els őtől, az Ócskás Palitól lett is egy jóindulatú, 
kicsit bohókás gyereke, akinek ugyan van tisztességes neve, mégis az apja csúf-
nevén szólítja és ismeri mindenki. Több évtizeddel ezel őtt, kisgyerekként, 
amikor az anyja még karcsú, szép, kívánatos asszony volt, nemegyszer szaladt 
érte bömbölve a boltba, ahol az dolgozott: 

— Anyi, anyi! Api otthon tördel, mert nagyon baszna! 
S Lina néni — a jelen levő  vásárlók legnagyobb megrökönyödésére —, 

ahelyett, hogy csitítgatta volna, így leplezve a gyerekszáj kibeszélte családi titkot, 
azonnal otthagyta a vev őket, s hangokat ferdít ő , idegenes kiejtéssel mondta: 

Metyek, metyek! Adok neki, mert idetyün és lehussza a putyimat! 
A péktől hazafelé Kutyás Bandi a Szabó ikrekkel találkozik először, akik 

ugyan mindig idejében indulnak, az iskolába mégis késve érkeznek, s akikkel az 
utcán — a délelőtti tanítás ellenére — a nap minden szakában találkozhatni, mint-
ha a falu minden pontján egyszerre ott lehetnének, s akiknél boldogabban még 
egy diák sem cipelte pecsétes-piszkos vászontáskában, agyonhasznált füzetek-
ben, mások által kidobott könyvekben az egyeseit. Minthogy kötelességszer űen 
ők az iskola legrosszabb tanulói, ám oda járni mégis megtiszteltetés számukra, 
s a tízórai meleg tea, tejeskávé miatt is érdemes. 'Nagy szerencséjük lesz, ha 
napszám helyett takarítón őnek szegődhetnek, s ha megosztja velük ágyát vala-
mely részeges lump, aki egy csomó gyereket csinál nekik, ám a betévő  falatról 
annál kevésbé gondoskodik. De mindezt ők még nem sejthetik. S bár minden 
osztályt kétszer járnak ki, rajtuk kívül senki sem énekli olyan nagy átéléssel, 
torkaszakadtából a gyermekdalokat zeneórán és otthon is. 

Jó mén? Jó mén? — sohasem felejtenek el Kutyás Bandi és mások hogyléte 
felől érdeklődni. 

Pontosan nyolckor Suttogós Juci félliteres bögrében vizet tesz a t űzhelyre, 
majd néhány perc múlva a felszálló kávéillattal együtt süvít végig az utcán éles 
hangja: 

Kati, gyere kávézni, gyere kávézni! 
Később Suttogósék családi életének főbb részleteit játsszák el az utca köly-

kei, nem mintha ők teregetnék ki mások előtt privát életük történéseit, csak 
arról van szó, hogy Suttogósék — legyen szó akár veszekedésr ől, akár kedves- 
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kedésről — képtelenek halkan beszélni, s úgy ordítozzák egymás képébe leg-
hízelgőbb mondataikat, mint amilyen hangok kíséretében szokták mások egy-
más haját tépni. Különösen tavasztól őszig, amikor kitárulnak az ajtók és az 
ablakok, akkor érdemes Suttogósék reggeli kávézásának hangjaira ébredni, mert 
ilyenkor Jucikának is jobb kedve van, s néha olyat nevet, hogy beleremegnek az 
ablakok, s az irgalmatlan nevetés végignyargal az utcán, belopakodik a hálószo-
bákba, s van, aki erre jókedvre derül, s maga is nekiáll kávét főzni. 

Nemrégiben még Pista bácsi is itt sántikált az utcán: Suttogós Jucika neve-
tésére, vagy a Kutyásék kiváltotta utcai csetepatéra okvetlenül kikandikált a 
kiskapun. Még kora gyermekkorában tekerte jobb karját frász vagy más gyer-
mekbaj formájában hátra a sors, miután azt már többé nem bírta a helyére rakni, 
és úgy hatott járás közben, mintha örökösen keresne valamit a háta mögött. 
Később még egy szélhűdéssel is szembe kellett fordulnia, meg kellett küzdenie 
az életéért, amit ől az egyik lába bénult meg, s most már nemcsak a kezét, hanem 
a lábát is maga mögött vonszolta, hogy végül egy harmadik kór képében jöjjön 
el érte ismét a kaszás. Suttogós Jucika nevetésében takaros és korához mérten 
csinos felesége (akivel testi baja ellenére két igen szép gyermeket nemzett) ven-
dégségből való korai hazatértét vélte felismerni, s amikor mégsem az asszony 

° jött meg, dühösen vonult vissza a fészerbe, vagy a hátsó udvarba rakodni, miköz-
ben olyan cifra káromkodásokat, szitkokat szórt a keze ügyébe akadó tárgyakra 
vagy az útjában lábatlankodó baromfira, amilyeneket senki, sehol, soha, s amiért 
tréfás kedvű  szomszédjai nem átallottak átkiabálni: 

— Vigyázzon, Pista bácsi, mert nem kap búcsúra új ruhát! 
Pista bácsi és „oszt jó van"-ja, amellyel a világ dolgairól, köztük a búcsúi új 

ruháról is mindig lemondóan nyilatkozott, kitölthetetlen űrt hagyott maga után 
az utca életrendjében, s most már csak abban bízhatni, hogy odaát mindig újrú-
hás búcsú van, és senkinek sem kell a végtagjait maga mögött hordani. 

Alighogy Kutyás Bandi egész napra szólóan becsukja maga mögöt a kis-
kaput, Annuska jelenik meg a színen, akinek a háza fölül már teljesen lekor-
hasztotta a nádat az idő , s ezért őszi, hosszú esőzések idején egy nyitott esernyő  
alatt kénytelen gubbasztani odabent is. Maga előtt összekulcsolt kézzel, lehaj-
tott fővel tart a falu központja felé. Azt mondják, gyógyíthatatlan szerelmét 
hordozza magában ilyen súlyos teherként, amit ől átszellemült arccal tekint néha 
az ég felé, s ekkor embertársait is elmulasztja köszönteni. Ehelyett alig hallha-
tókat böffent maga elé, mintha így mondana becsmérl ő  véleményt a világról, 
ahol nem terem beteljesült szerelem minden n ő  ölén. 

S az utcában utoljára az írónő  és a férje ébred, akiket foglalkozásuk és 
magatartásuk sodort a falusi életnek erre a perifériájára. Mert az irón ő  azok 
közé tartozik, akik soha életükben nem tudtak pénzt s földi javakat szerezni. És 
utoljára is — anyagias számítások helyett — tizenkét könyvvel ment az ágyba alud-
ni, amelyek aztán hol a párnán, hol a paplan alatt t űntek fel zavarva éjszakai 
pihenésük, ám az egyikben talált egy novellát, amelyet egy cseh író írt isten 
báránykáiról: az elesettek, a szegények, a habókosok és a m űvészek világbéli 
nagy hadáról, s amely arról szólt, hogy közülük egynek lenni, közöttük magunkat 
otthonosan érezni mégis különös kiváltsága a sorsnak. S az írónő  ettől kezdve 
kezdte magát egyre jobban érezni. 
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CS. SIMON ISTVÁN 

IZGATÓ LEVELEK 

Töpörödött, elhasznált ember áll el őttem, izzadó marokkal és tar fejjel a már-
már lángra lobbanó szélben... Már évtizedekkel ezel őtt is bácsinak szólították, 
olykor még a felesége is lebácsizta. Koravénség volt a sorsa. Régen, tizenegy-
tizenkét éves korában, beállt a fajtája nyomdokába, s ereje alapos megcsap-
panásáig igyekezett helytállni. Főleg kinti munkával bízták meg a fölöttesei, de 
alkalomadtán a műhelyekben is elsajátított, „ellopott" egy kis tudományt. A 
rábízott munkát maradéktalanul elvégezte, így a szakértelmér ől tanúskodó pa-
pírok nélkül is megbecsülték az id őközben ebek harmincadjára jutott majorban, 
ahol élete java része lepergett. 

Sohasem tartozott a b őbeszédű  emberek közé, ám az utóbbi id őben fel-
tűnően szótlan, és ezt már többször is szóvá tette környezete, de segíteni senki 
sem tud rajta. Kis, városszéli házába, amelyet hosszú éveken át toldozgatva épí-
tett föl a vakbélként húzódó vasút mellett, a postás mind ritkábban kopogtat be 
egy távoli világrészről érkező  levelekkel... Mind türelmetlenebbül várja őket, a 
gondosan címzett és kengurús, cetes vagy paradicsommadaras bélyeggel ellátott 
borítékokat. Éppen úgy, mint egykor azokat a többleteosztásiakat, remeg ő  kéz-
zel bontja föl az öreg. Sokáig betűzget, bukdácsol a sorok közt, a fény felé for-
gatja a finom tapintású lapokat. Ezek a messzir ől jött levelek izgatják, nyug-
talanítják. 

Négy gyermeke közül kettőnek már régebben szűkössé vált a szülővárosuk, 
szülőföldjük által nyújtott életkörülmény, lehet őség, és egymást követve neki-
vágtak Ausztráliának... A pingált falon függ ő  képeik mind nagyobb, sűrűbb ár-
nyékot vetnek a kopottas szobára. 

Izgató erejük van azoknak a messzir ől jött képeknek, leveleknek. Az itthon 
maradt agglegény-gyerekek is nagyon megbámulják őket, különösen a színes 
fölvételeket nézegetik sokáig és gyakran. Úgy, mintha meg lennének babonázva, 
és lámpaoltás után a távoli földrészr ől duruzsolnak hosszadalmasan, ahol báty-
juk már villát épített, szökőkúttal. 

Öreg apjuk egyre reménytelenebbül inti őket, hogy maradjanak csak vesz-
teg, mert a honvágyat nehezebb elviselni, még a szök őkút mellett is, mint a 
szegénységet itthon, a fölperzsel ődésben... 

Sértődötten, érthetetlenül áll meg elszakadni készül ő  gyerekei előtt, akik 
számára az óceán sem jelent akadályt, akiket nem riaszt el, hanem inkább vonz 
az idegenség. 

Bizony, neki nehezére esik a Tiszán túlra vagy a szomszéd faluba évente 
egyszer-kétszer ellátogatni. Csak akkor mozdul ki a kültelekr ől, ha a közeli hely-
ségekben élő  rokonai lakodalmat vagy halotti tort ülnek. Akkor is gyakran és 
izgatottan hazagondol, hogy a haszontalanok nem törték-e föl a házát? ... Meg 
hogy a szomszéd tisztességesen elláta-e a jószágokat?! 

Ha itthon se jó, akkor milyen lehet máshol... No, az legyen a más gondja, 
így vélekedik, de a gyerekeit semmilyen érveléssel sem tudja már befolyásolni. 
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Azokat a mérhetetlen nagy út sem riasztja vissza, nem mondanak le a kivándor-
lásról. Idegen nap alá vágynak, mennek. 

A BORBÉLY SZAKÁLLA 

Hosszú, remeteszakállú öregember kotorászgat a bolt melletti kukában. Mélyre 
lenyúl a hulladék közé, és zsörtöl ődik, miközben mögötte a nedves szélben lá-
gyan hullámzik a szomorúfűz:.. Ápolatlan, ám ennek ellenére is sikkesnek 
mondható a többárnyalatú pofasz őrzete, amit a kelleténél jobban szemügyre 
veszek. Az öreg minden bizonnyal azt hiszi, hogy a kukázás miatt bámulom, és 
sértődötten közbeveti, de nem azt, amit a helyzet megkívánna, hogy „mi közöd 
hozzá...", hanem a következőket: 

Nem én vagyok az egyedüli turkáló, ezért gyorsan kell cselekednem, nagy 
a konkurencia, ma is megelőztek, s a remélt cipő  helyett csak egy feslett papucsot 
találtam, alább kellett adnom, de azért addig bizakodhatom, amíg a polgárok 
egy része a még használható portékát is kidobja ebben a sanyarú helyzetben... 
Nem a kíváncsiság, a kényszer űség hajtott ide. 

- Nem a szemeteskanna, a szakálla állított meg — mondom röstelkedve. 
Hát az, mi tagadás, megnőtt, de nem divatból a cifraságomra, hanem a 

bosszúságomra, mert hát borbély voltam, mester úrnak szólítottak, rengeteg 
szakállat leborotváltam pályafutásom fél évszázada alatt, de végül föl kellett 
hagynom vele, mert cserbenhagyott a kezem, mindjobban reszket, pedig milyen 
megbízható volt egykor, a hályogkováccsal is fölvehettem volna a versenyt, s ezt 
a kuncsaftjaim fölöttébb méltányolták. A tiszttartó, az adóbehajtó, a plébános 
úr és a csendőrparancsnok állán és tokáján is húzogattam a borotvát. Urasan 
éltem, hiszen előkelő  vendégek jártak a műhelyembe, hetente háromszor bo-
rotválkoztak, és borravalót is adtak, és a helyükbe köllött menni. Már kora haj-
nalban vagy öreg este is sz őrtelenítettem az ábrázatukat. A gyöngébb szakállúak 
beérték heti egy borotválással, és ezért két nagy felönt ő  (50 liter) búza járt 
évente. A kétszeri borotválásért pedig három felönt ő . Volt munkám bőven, de 
hát egyszer abból is kikopik az ember. Most már saját magamat se bírom megbo-
rotválni, másikborbélyhoz meg röstellek elmenni, meg hát pénzem sincsen, üres 
zsebbel meg nem állíthatok be a kölnivizes m űhelybe, hiszen szakmabeliként 
illik tudnom a rendet — jegyzi meg immár fölegyenesedve, s hátat fordít a szemét-
ládának, miközben remeteszakállat és a kezében lev ő  műanyag zacskót meg-
meglengeti a nedves, tavaszi szél. 

Hát igen, az öreg borbélynak a szakálla, a kivénhedt cipésznek a cip ője, a 
betétesnek a pénze, a kisebbségnek a léte... de talán ne is soroljuk tovább, inkább 
— ha van mivel — töltsük meg a kukát. 

FÉLHOMÁLYBAN 

A csempézett szoba hűvös félhomályában nagy, csontos öregember forgolódik. 
Mellette a falon tucatnyi kép látható. Néhánynak rikító a színe, de valamennyit 
beárnyékolja előttem egy régi, szürkésbarna felvétel, egy kevély, mokány ember- 
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nek a képe. A régi vágású és ruházatú atyafi még valamikor a múlt század végén 
állhatott a fényképezőgép elé, s egyértelműen látszik rajta, hogy azoknak a faj-
tájából való, akik a döntő  pillanatban jobbak tudnak lenni az átlagos embernél, 
aki lankadatlanul bízik az eszében és az erejében, amit nem is akar véka alá 
rejteni. 

Ha már nagy nehezen „vötetésre" szánta rá magát, akkor — a nagyon ritka 
alkalomnak megfelelően megadva a módját — pitykés öltözetben állta számomra 
ismeretlen mester elé, méghozzá példamutató, élményszámba men ő  jókedvvel, 
vagyis úgy, hogy feszes arcáról az elmúlt évszázad sem tüntette el az egykori 
nyárderűt... Meg hát azt is tegyük hozzá, a szeme sarkában szunnyadó kunziva-
tart sem. 

Hosszan nézegetem a túzokbajszos ember képét, mintha csak a megszóla-
lására várnék, de helyette a képek el őtt forgolódó igazít el. 

— 1830-ban született az öregapám, és hetvenhárom éves korában, ennek az 
évszázadnak az els ő  évtizedében temették el. Sokan voltak a temetésén, köztisz-
teletnek örvendett. Nemigen göthösködött, egyszer űen átszenderült a másvilág-
ba. Apámék sokat meséltek róla, hétpróbás ember volt. 

Hát igen, az volt, mert Tamás bátyánk már egyéves korában áttipegett vagy 
átmászott a vidékünket sújtó nagy pestisjárványon, s legénykorában tanúja lehe-
tett annak, amikor a szabadságharc idején a bécsi udvar szolgálatában álló mar-
talócok csóvát vetettek a falujára... de az iparosodás kezdetének és a csókai 
uradalom fölvirágzásának is a tanúja volt, miközben ő  is gyarapodott. 

— Amikor egybekeltek öreganyámmal, annak kétholdnyi hozomány földjén 
kezdték a fészekrakást. De mit lehet annyi földdel kezdeni?... Semmit, azaz nem 
sokat. Ő  azonban mégis megtalálta a fölfejlődésnek a módját. Gyorsan eladta a 
két holdat, és az árán húsz hold földet bérelt, s ezeknek a jövedelméb ől egy 
csapásra húsz holdat vásárolt. Lendületet kapott, méghozzá akkorát, hogy a száz 
holdnál sem állt meg. 

— Több mint száz hold földet hagyott a gyerekeire, akikb ől volt jó néhány. 
Persze a gyarapításhoz öreganyám is hozzájárult. Nagyon spórolós asszony volt 
az ómama. Az a hír járta róla a faluban, hogy egy tojásból kétszer gyúrt tésztát... 

Távozásomkor fölmerült a régi kép sokszorosításának a gondolata, de le-
mondtam róla, jó helyen van ott és úgy, egyedi fölvételként, annak a csempézett 
szobának a hűvös félhomályában... Am azt a mokány arcot mélyen az emlé-
kezetembe véstem, s hosszan elt űnódtem azon, hogy vajon, ha valami csoda 
folytán az a kevély ember még most is élne, érdemesnek tartaná-e a földjeit 
gyarapítani. Vagy netán elszeg ődne betyárnak? 

ÖREGEBB VOLT A TEMPLOMNÁL 

Apró, töpörödött ember volt apóka, azaz id. Piri János, ám nekem mégis úgy 
tűnt, hogy tele van vele a konyha, a pajta vagy a nagy udvar, amely távozásával 
jócskán huzatossá vált... Nagyon szurkoltam neki, hogy átlépje a száz évet, de 
sajnos néhány évvel a száz előtt megtorpant, eltávozott az érnyékvilágból. Utol-
só találkozásunkkor mintha már készülődött volna a nagy fordulatra, meg-meg- 
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ismételve, hogy kortársai már korábban leszakadtak, nem tudni, mi végr ől, de 
őt ittfelejtették a templomnál is öregebben... A jázovai templomot 1901-ben 
építették, ő  pedig 1896-ban született. 

Mind-mind elmentek, pedig milyen hetykék, hangosak voltak, pedig milyen 
sokan voltak, el se fértek egyszerre a kocsmákban. Szerinte szilaj volt az az 
ifjúság, gyakran „összemöntek", nehéz volt fegyelmezni őket. Gatyás, vászon-
inges elődjeiktől eltérően ők már nadrágban és csizmában léptekbe a kocsmába, 
s a csizmaszárban (hogy jobban kéznél legyen) gyakran ott lapult a kés is. A 
mulatság zavartalanabb lebonyolítása érdekében (mivel hegyén-hátán sem fér-
tek el egyszerre mindannyian a bálteremben) tizedekre osztották föl az utcát: 
Borsos, Susányi, Vérparti stb. tizedre. E beosztás szerint táncoltak, mulattak egy 
kis ideig, nehéz volt kivárni a sort. Ezért amikor a vérpartiak duhajkodtak, „eme-
zek" közbekiáltottak, hogy „ölég!" Ám ekkor már szálltak az üvegek, székek és 
a bicskák is megvillantak, vagyis nemcsak a csizmaszárat pofozták a mulatozók, 
hanem egymást is irdalták-irtották, „csapolták a rossz vért..." Csúnya szokás volt, 
és szívósan tartotta magát elég sokáig, pedig a jelzett id őben már tánc- és 11-
lemtanár is járt Jázovára, Zentáról vagy Szabadkáról, a csend őrök meg Csókáról 
néztek át, puhították, fogdába vitték a széls őségeseket, de nem sokat ért a fegyel-
mezés, mert amikor a prímás, Horváth Ferenc, akit mint általában a többi jázo-
vait, ragadványnevén jobban ismertek ( őt pl. Csikósként), rárántott arra, hogy 
„Mégis rám verték a vasat", kezd ődött minden elöről. 

Az említett „sűrű" nemzedéknek azonban rövidesen alkalma nyílt parancs-
ra ölni. Apóka p1. a tizenkilencedik évében volt, amikor kivitték a frontra. „Kö-
rösztülvitte" a háborút, java fiatalsága és lábujjai maradtak a távoli csatatereken. 
Rémes volt. „Benne nyugszik százhúszezer baka. Eltemette gyászos Galícia..." 

A mostaniakra is vérben forgó szemmel leselkedik a háború, pedig anélkül 
is gyászosan megritkultak. Mit gondol, apóka, maradt-e a falujában egy kocs-
mára való fiatal még? 

A LOMBHULLÁS ELŐESTÉJÉN 

A magukra maradt házak különösen így, ősszel nyújtanak siralmas képet, és ez 
alól az előttem álló, jó helyen (tehát a Nagy utcán, a bolt, a kocsma, a templom 
stb. követlen közelében) lev ő  régi hajlék sem képez kivételt. Egykor az egyik 
legnépesebb háza volt ennek a gyorsan apadó falunak, most meg minden két-
séget kizáróan magára maradt. Ezt akkor is tudnám, ha id őközben nem tapasz-
taltam volna meg, hogy a rozsdás kapuzárban már hetek óta nem fordult meg a 
kulcs, vagy ha pókhálótlan volna is az ablak. lesír az róla messzir ől. Hiszen itt 
van karnyújtásnyira a búcsú, az a nagy nap, amikor a falu ismét olyanná válik, 
mint amilyennek rendesen lennie kellene... karnyújtásnyira a búcsú, és ez a ház 
nincs rendbe téve, és emmilyen jel sem mutat arra, hogy — a szomszédságában 
levő  házakhoz hasonlóan — bármit is csinosítanak rajta. 

Tanácstalanul ténfergek a hámló hosszúfal el ő tt, és hát természetesen „gya-
nút fog" az egyik járókel ő : 

— Tán meg akaraja venni?!... 
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Mire azonban eligazítana, hogy kihez forduljak, a szavába vágok: 
— Nem! Az öreggel akarok beszélni... 
— Majd a másvilágon — mondta félvállról. 
De mivel nem vagyok biztos benne, hogy arra (mármint a túlvilági beszél-

getésre) sor kerülhet, fölidéztem Márton bá'-val való utolsó találkozásunkat. 
Akkor már egy évtizede egyedül élt az öreg. A felesége meghalt, a fiai, lányai 
pedig szétszéledtek, csak elvétve tértek be szül őfalujukba, kukkantottak be szü-
lőházukba, ám olyankor mindig paprikást főzött nekik az apjuk, méghozzá füs-
tölt oldalassal. 

Szeretett főzni, olykor még a lakodalmi ételek elkészítését is őrá bízták. 
Elhatalmasodó étvágytalansága ellenére is minden nap f őzött. „Mert úgy jobban 
múlik az idő" — mondta „szakasztott" olyan hanghordozással, mintha öregapám 
szólalt volna meg. Nagyon kevéssel beérte. „Két szem krumpli, az egyik ebédre, 
a másik vacsorára..." Akkor már az ital sem csábította, érdekelte, ám engem 
megkínált. A múltba fordulóan, fityókban tette le elébem a „kerítésszaggatót", 
majd a falon függő  képekről beszélt részletesen, sőt az egyiket, amelyen zsinóros 
egyenruhában feszített a fiatal Márton, levette a szögr ől, gondosan megtörölte 
a kabátja ujjával, hogy jobban „lássék", hogy milyen is volt ő  huszárkorában, 
avagy azért, hogy a csákója gombja szebben ragyogojon. 

Nagyon szerette a lovakat, és ez a tulajdonsága elviselhet őbbé tette számára 
a regulát. Jó lovai voltak, és a lakodalomban, ha olykor elfogta az áhítat, azokról 
énekelt. „Volt egy lovam, egy szíjhátú..." Meg hát természetesen azt is elhúzatta, 
ha már a sűrűjébe keveredett, hogy aszongya: „Lovát félti, nem a saját életét". 
Ám ottjártamkor már üres volt az istálló, azaz nem egészen, mert néhány kacsa 
eszelősen sápogott a jászol alatt. „Szép kövérek" — min ősítettem őket. „Kácsák" 
— mondta legyintve, majd hozzáfűzte: „Ezekkel jobban elbírok, mint a lóval..." S 
aztán elérzékenyült (éppen úgy, mint most én, magára hagyott házának a láttán), 
ám az is lehet, hogy az istálló félhomálya utáni er ős napfény csalt ki a szeméb ől 
néhány könnycseppet. Lehet. Mindenesetre az a jelenet immár megismételhe-
tetlen. 

A busz kiszámíthatatlanságára hivatkozva viszonylag gyorsan, elbúcsúztam 
tőle, pedig (most így utólag világosan látom) maradnom kellett volna még, elül-
dögélhettem volna a kanapén órákon át, b őven volt témánk. Elsiettem... Még 
egyszer alaposan körülnézek megboldogult jóismer ősöm portáján, igyekszem 
minél jobban az emlékezetembe vésni azt a hajlékot, mert meglehet, hogy ami-
kor ismét eljövök ide, ez a számomra kedves kis ház már nem lesz a „jó" helyén, 
vagyis csak a hűlt helyét találom a foghíjasodó Nagy utcán. 

Nézzenek csak szét a falujukban! Gy őződjenek meg róla, hogy a magukra 
maradt házak milyen szánalmasak! Különösen ilyenkor, a lombhullás el őes-
téjén. 
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TARIISTL'ÁN 

AUSCHWITZ UTÁN 

Auschwitz után 
lehet igazán 
verseket írni. 

HOGY MEGÖREGEDTEM 

Hogy megöregedtem! — 
tárja szét kislányom 
fürdés után ráncos, 
kiázott tenyerét: 

PANYÓKÁRA VETETT 

Panyókára vetett 
lenge magyarban 
tűnt el a kanyarban. 

Sanyarú e tett. 

MINT A KARÁCSONYFA 

Mint a karácsonyfa 
illata: szállok ma... 
Gömböket izzítok, 
régi nagy ábrándot 
aggatok ámulva: 
nincs, ki elárulna. 

NINCS VEVŐ  
Nincs vevő  
a délibábra! — 
babrálgat 
egy téli ábra 
mocsokra 
nőtt jégvirága. 

TUDD MEG! 

Tudd meg: a gránátalma 
varázsszem-parazsánál 
kéne fölmelegednünk, 
a mellett a tó mellett, 

mely fölött a szélben, a 
kifeszített drótokon 
rongydarabkák táncolnak 
a madarak éjjeli 
följajdulásaival. 

VIRÁGZÓ AKÁCFA 

Virágzó akácfa 
az ifjú apáca. 

Kizöldült a pálca 
suhogó körtánca. 

A költő  pojáca, 
lehámlik az álca. 

Virágzó akácfa, 
ne hagyjál a pácba! 

SZERETŐM 

Szeretőm palota 
árnya, 

szigorú tanoda 
zárja. 

Csupa csók-kaloda 
vár ma, 

szuszogó, a csoda 
sátra. 

Feszesen csal oda 
hátra, 

úgy remeg, ahogy a 
hárfa. 

KITÁRVA 

Mimóza 
a lelke 
kalóza. 

Kitárva 
a sárga 
oly árva. 
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EGÉRÁRPÁRA 

Egérárpára 
száll le a pára — 
füvek lágy szára 
vár ma a párra. 

E dal légvára 
épül a mára, 
melynek az ára: 
nyomorult pára. 

MÁKVIRÁGOK 

Mákvirágok 
kényes selyme 
az ópium 
kombinéja. 

SZÉTNYOM E NYÁRVÉG 

Zsong a sötétség, 
csattog a homlok 
bőre. Verejték 
csillan a hurkok 
és a nagy eszmék 
léggyökerénél. 
Szurtos az éj most, 
éhe lehurrog. 
Sok kicsi éhség 
— vérem a szúnyog! — 
zúgva, ha kér még: 
szétnyom e nyárvég. 

MEGSZOKHATÓ 

Megszokható 
a háború — 
ez benne a 
legszomorúbb. 

EZREDVÉG 

A disznók 
beléből 
kifordult 
jegye 
csöndjében 
köröz még 
e rémes 
ezredvég. 

ÁTVILÁGÍTÁS 

Szirmait világítja 
át a bujdosás nyári 
fénye. Hímporos hártya 
árnya rezdül: őrt áll ma 
itt a némaság égi, 
véreres szivárványa. 

RINGATOD 

Magzatod 
darazsát 
ringatod, 

kéjes éj. 
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KOPECZKYLÁSZLÓ 

ÁRAMSZÜNET SZENT GYÖRGY NAPJÁN 

Világrajövetelem els ő  óráiban, az éjból még alig bontakozva, váratlanul kipat-
tantak a szemeim. Úgy, mint mindig, ha rám zuhan a vaksötét. 

Máskor nyugtalanul hánykódom, ha utcalámpám kihuny, mert a rakon-
cátlankodó szél fújja el, vagy kegyetlenked ő  kezek metszik el az áram útját. 

Ezen a télen ez sokszor megtörtént, de most, hogy a fakadó'tavaszban meg-
születni akarok, fura érzés kerít hatalmába a tompa derengésben: 

Még az anyaméhben vagyok! 
Összegömbölyödöm embrió módra, térdeim szinte államat érintik, görcsö-

sen hunyorítok, hogy a magzatvíz ne csípje a szemem. 
Édes-meleg gondolat jár át: NEM MEGSZÜLETNI! 
Hisz mi vár rám ebben a gomolygó homályban? 
Már az előszobában átesem a bóklászó virágcserepeken, de ha a vadul ka-

vargó utcára kimerészkedem, azonnal szétnyom egy dühödt teherautó. 
Rengeteg gyötrődés odakint. (Kellene egy írást vinni a Dévavárinak is, mert 

a vérem szívja, hogy már a városrészt is kerülöm, amelyben lakik.) 
Ujabb víz alatti gondolat-villanás: Es mi lenne, ha halva születnék? Vissza-

menőleg... 
Pirulni sem kellene műveim miatt. Igaz, dicsőség is csurrant elvétve, de az 

annyira nem volt elég, mint egy pohár víz a seguoia feny őnek sivatagos időben. 
Most már megsuhint a félelem is. 
Nem hallom a dobbanásokat a magasban, a fújtató szörtyögését a csont-

kosárban, a hangszálak lágy rezdülését. 
Keserűen állapítom meg: Íme, a nemlét sem jó. 
Meddig tudok tudattalanul lebegni a bársonyos vízen? 
Pánikszerűen nagyot rúgok. (Remélem, nem fájt.) 
Az ördögbe is! Essünk át az életen, aztán jöhet a végleges béke. 
Minek törődni azzal, mit érzek, ha vége, hiszen akkor nem érzek semmit. 
Na jó... indulunk?! Ne még! 
Újra összegömbölyödök. 
„Tessék engem békén hagyni!" 
Igen, ez PARANCS! (Úgysem hallja senki.) 
Elönt a kishitűség. Lehet, hogy meg sem fogok születni, mert mindenki 

megszületett már, akit mára el őirányoztak. Bár ne úgy lenne... 
MI VOLT EZ?! 
Máris tele vagyok antagonizmussal, pedig még nem is vagyok. 
Egy fix pont van ebben a magán-káoszban: a bizonytalanság. 
Megöl? Ahhoz előbb meg kell születnem. 
Nyitott szemmel bámulom a sötétséget. 
Hirtelen kigyulladnak a fények. 
Hunyorgok a sugárözönben. 
Alighanem megszülettem. 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

VARÁZSLATOS ÉLETEMRŐL (3.) 

Napok múlva két horgosi atyafinak megengedte a parancsnok, hogy hazamen-
jenek boritalért. Hoztak is ezek egy szekérrel vagy ötszáz liternyit, este csapra 
verték, én meg egész éjjel húzhattam a harmonikát lapockám szakadtáig. Tu-
dom, hogy rengeteg pénzt kerestem akkor: peng őt, márkát, rubelt, Nédics-di-
nárt. Három éjjel egy parasztzsák pénzem lett, f őleg papírpénz. 

Eszembe is jutottak a zentai kisréti jós, a Prekop Jóska jóslatai. Amikor a 
nagynénémmel nála jártunk a zentai kisrétben, nekem is jósolt a tenyeremb ől. 
Azt olvasta ki a vonásokból, hogy fiatalon kerülök ki a frontra, de ne féljek, nem 
halok meg, mert burokban születtem, meg hogy út áll el őttem, de menjek, mert 
nem lesz szerencsém. 

Mágiscsak nekivágtam az útnak, és bizony nem is kísért szerencse, mivel 
Becséről Zentára akartam átiratkozni, de azon a napon nem dolgoztak, így saj-
nálhattam a napidíjat és az útiköltséget. 

Azt is elmondta még nekem a jós, hogy nagyon sok szerencsém lesz az 
életben az elkövetkez őkben, de a feleségem majd 32 éves korában meghal, meg 
hogy gazdalányt kapok; meg azt is mondta, hogy 83 éves koromban halok meg. 
Titokzatosan beszélt, tudtomra adta, hogy sok mindent találok majd az életben, 
nagy betegségen esek át. 

Hát a szerencse jelentkezett is oly formában, hogy mire elvégeztük a mun-
kánkat, mármint a kukoricatörést, akkorra már a harmonikámat is eladtam a 
tanyasiaknak, s így még több pénzem lett. 

Fölszedtük a sátorfánkat, és az egész brigád átvonult a szenttamási határba, 
a Gavancki-féle majorba, ahol ettünk, pihentünk kedvünkre, és a jó marhagulyás 
meg is tette hatását: még sportolni is kedvünk kerekedett! 

Két hatalmas istállóban laktunk, így hát a szalmán elkezd ődött a birkózás. 
Mindkét istállóban többen összekapaszkodtak, egymásnak estünk, mint a mér-
ges kakasok. Egyik hodályban én győztem, a másikban pedig egy István nevezet ű  
adahatári cimbora, aki ugyancsak fölcseperedett, két méter magas volt és hatal-
mas, lapáttenyerekkel rendelkezett. 

A brigádban kitalálták, hogy ez a Pista átjön mihozzánk, hogy vélem is 
megmérkőzzön. Bevallom, semmi kedvem sem volt a viadalhoz, hiszen vagy még 
egyszer annyi súlyú lehetett, mint jómagam. 

Pár órás duma után mégiscsak meggyőztek, hogy nem lenne szégyen, ha 
legyőzne, meg hogy hát ez csak amolyan játékféle; egyszóval mindenfélét össze-
hízelegtek, csakhogy rábeszélhessenek a birkózásra. 

Hát uramisten egyszer csak a Gárdón Pista ott áll az ajtóban, akár valami 
óriás. 

— No gyere, ha mersz, mert úgy összesimítalak, hogy gyühet majd a babád 
kiskanállal, hogy összeszedjen! — kiáltottam rá. 
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Egészen Zentától Horgosig nekem szurkoltak a cimborák, neki meg az 
adaiak, becseiek, csantavériek voltak a buzdítói. 

Nini, no gyere hát, te malacpofozó, még te beszélsz, amikor ti ott vagy hat 
békát fölhúztatok a toronyra kötéllel, hogy a füvet lelegeljék! És amikor jól 
fölhúztátok, elkezdtetek kiabálni, hogy nézzétek, mán nyújtogatják a nyelvüket, 
de csak az azért volt, mert kimúltak. 

Te meg sok bikahúst ettél — tromfoltam vissza —, azért ny őttél ekkorára — 
de visszavágott emígyen: 

Te meg nem ehettél, mert cigarettapapírt raktak a malac lába alá, hogy 
elérhesse a vályút. 

Ezt még a moholiak is erősítgették, bizonyítgatták. 
Jaj, csak ti hallgassatok, mert amikor vártátok a tekijai búcsúsokat, egyi-

kőtök fölment a toronyba és azonnal félreverette a harangokat, hogy tisztes-
séggel fogadják őket, hadd lássa meg a sokszínű  lobogókat a nép. Az emberek 
összeszaladtak, várnak, várakoznak, de amazok nem érnek be, ám a harangok 
csak zúgnak-zúgnak... Hát már futárt is szalajtottak elébük, ő  meg senki Istenfiát 
se talált az úton, csak az út mellett egy láncnyi mák virágzott lila, fehér, piros, 
rózsaszín színekben. A szél meg billegtette őket ide-oda. 

így történt, aztán meg úgy néztem, hogy most már sokkal jobb lesz hallgatni, 
mert már egyre-másra mondogatták, hogy majd már a nyelvem csapjára tesz-
nek... 

No, addigra átjött a szurkoló csapat is és előre tapsoltak a nagy mérkőzésre-
küzdelemre várakozván. Hadd lássuk nohát — gondotlam magamban és össze-
kapaszkodtunk. 

A tagbaszakadt cimbora föl is emelt, majd jobbra-balra lóbálva le akart 
tenni, de az én lábaim is mindég ott voltak, végül azonban mindketten elestünk. 

— Hurrá, Zenta, hurrá, Ada! — kiáltoztak a többiek lelkesen, én meg villám-
gyorsan a hasára pattantam, ráültem és kifeszítettem a kezeit. 

Hát én még olyan nagy lelkesedést meg meglepetést nemigen értem meg! 
A szurkolóim földobáltak a levegőbe, az ellenség meg egyre csak azt hajtogatta, 
hogy ez csak véletlenül történt, de megjegyzem, én már ekkor nem féltem többé 
tőle. Megint felemelt, de amikor már belefáradt, letett, én meg jobbra adtam a 
nyomást, majd hirtelen balról és letepertem, majd még harmadszor is ugyanez a 
sors várt a nagy lomhájára. 

Szurkolói át is mentek a saját istállójukba lógó orral mondogatván, hogy 
ezt sohase hitték volna. Később meg, bármerre megláttak, egyre mondogatták: 

— No lám, ő  az ezred ereje! 
Még egy moholi Magó nevezetű  birkozót is rászedtek, felbiztattak a gyere-

kek, hogy álljon ki ellenem, de neki sem volt szerencséje, így aztán nekem nem 
lett bajom egyikükkel se. Olykor-olykor meglökdöstem egyik-másik kabátja ele-
jét: 

Gyere ki vélem egy meccsre, hallod! 
— Eredj a fenébe, még összetörnéd a csontjaimat. 
Éjszakánként meg háromížben is ki akarták vágni a zsákomat, hogy meg-

vámolják 
 

 összegyűjtött pénzemet. Ekkor már éreztem, tudtam, hogy valamit 
tenni kell! 
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Fülembe jutott egyszer, hogy egy kanizsai keresked ő  útitársat keres, aki bár 
elvezetné Zentáig, aki tudja jól az irányt. 

Mindjárt rájöttem, hogy ez nekem szól, engem szemelt ki, mivel én jól is-
mertem a szenttamási, becsei, péterrévei, moholi, adai és végül a zentai határ-
részeket, akár a tenyeremet. 

No, meg is egyeztünk abban, hogy merre meg mikor indulunk. 
Az volta tervünk, hogy ő  nem jön vissza többet, én meg csak hazaviszem a 

sok-sok milliót. 
Az éjszaka leple alatt indultunk neki. Én a faklumpákban vágtam neki az 

útnak olyan harminc centiméteres hóban. A sarkaimon befolyt a hólé, de azért 
bátorsággal kiváltottuk a nyúlpasszust, és irány észak! 

Egész nap gyalogoltunk, estére kelve meg nagyon elfáradtunk, elfáztunk, 
ezért hát elhatároztuk, hogy egy tanyán kvártelyt kérünk éjszakára. Rá is talál-
tunk egy alkalmatosnak látszó tanyaházra; elsőbb csak egy-egy pohár vizet kér-
tünk, ezt megköszönvén úgy tettünk, mintha tovább akarnánk indulni. 

Hunnan jöttök, hova, merre mentek? — kérdezi a gazda. — Ne menjetek 
sehova se ezen a fagyos, csikorgó éjszakán, hanem inkább aludjatok meg az 
istállóban. 

Egyetlen biztató szavára rá is álltunk örömmel, ő  meg felajánlotta, hogy hoz 
majd nekünk tejet. Mondtuk, kifizetjük, bele'is egyezett, és hozott is vagy két 
litert. 

Kioldom a zsákomat, a gazda meg meglátta a temérdek pénzt; nagyon is 
érdekelte a zsák tartalma, mert jól a fenekére nézett. 

Végtére lefeküdtünk a cimborámmal, de egyikünk se bírt elaludni. Egyszer 
csak arra neszelek föl, hogy lassan nyílik az ajtó; hát uramfia, a gazda egy baltával 
a kezében közeledik. Erre mi fölugrottunk, és a mellettünk lév ő  villák felé leapa-
doztunk. 

No, hát tik nem alszatok? — hőkölt vissza a gazda —, én meg azt gondoltam, 
hogy kifáradtatok a kemény munkában. 

Nem, nem — vágtunk közbe harciasan. 
— Akkor hát csak aluggyatok nyugodtan — és magára húzta az ajtót. 
Úgy határoztunk a cimborával, hogy — nehogy mégis véletlenül elnyomjon 

bennünket az álom — lelépünk szép csendsen. Igen ám, csakhogy az ajtót nem 
lehetett belülről kinyitni; hátul azonban ott volta trágyakihányó lyuk, fölhúztuk 
a súbert, és eltűntünk a tanya tájékáról. 

Hajnal felé hatalmas köd ereszkedett alá, így elvesztettük az utat a talpunk 
alól. Egyre mondogatta a társam, hogy eltévedtünk, de csak avval biztattam, 
menjünk csak mindég előre, valami majd csak lesz. Megállni mégse lehet, mert 
megfagyunk nyomban. 

Vagy ötórai gyaloglás után végre ritkulni kezdett a fene nagy köd, ekkor 
nyomokat fedeztünk föl a hóban: egy facip ő  meg egy félcipő  kettős nyomai voltak 
ezek. Ekkor már tőlünk balra a szürke köd homályában fölismertem a Bogdány-
majorságot a pár ezer láncnyi földjivel, ezen kóboroltunk ez idáig. 

Most már Becsének vettük az irányt, hogy valami harapnivalót vegyünk 
magunknak. Késő  este értünk be a városba, be is zörgettünk egy házhoz, onnan 
elküldtek a harmadik házhoz. Egy asszony meg a nagylánya nyitott kaput. 
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Nagyon szívesen fogadtak, be .  is hívtak, mi pedig elmondtuk nekik ügyünket-
bajunkat-útirányunkat, ezalatt pedig a vacsora is elkészült. El is fogyasztottuk 
jóízűen. 

A zsákomat a nyoszolyám alá akartam gyugni, mire a lány odaugrott gyám-
kodni. 

Juj, anya, ez mind pénz, atyaúristen! — és hányta magára a keresztet. — Tán 
a bankot raboltátok ki? — kérdezgették rémülten. Mi megnyugtattuk őket, hogy 
harmonikás vagyok a brigádban, ott kaptuk a pénzt. 

Akartok-e velünk aludni, vagy külön szeretnétek nyugovóra térni? 
Majd mi ketten lepihenünk külön a cimborával — mondtam nekik. 
De lehetne amúgy is... — javasolta az asszony, és máris vetk őzni kezdtek 

mindketten. Pislogtunk ám rájuk, mint Mózes a moslékba, ők meg annál me-
részebben hányták magukról lefelé a gúnyát. Akkor mi bebújtunk a dunna alá. 
Atársam egyre azt suttogta, hogy kislány, jó kislány, de jó is volna, mink is ketten, 
ők is ketten, de neki az asszony nem köll. 

— Hallod, nekem se — seppegtem a dunyha alatt. 
Ők ketten azonban még nem iparkodtak az ágyba, halljuk, hogy tesznek-

vesznek, ide-oda gyüszmékölnek, majd kérdezgetik, hogy nem gondoltuk-e mé-
gis meg, hogy a belső  vándor átjön a másik ágyba, majd a leány megy oda. A 
társam meg egyre bökdösi az oldalamat az ujjával: mondjam azt, hogy ő  bizon 
nem megy a mama mellé. Meg is adtam a választ a kívánsága szerint. 

Hát jó, majd meglátjuk — és ők is lefeküdtek. Folyt tovább a beszéd, hogy 
három esztendeje meghalt az ura az orosz fronton, ő  meg itt maradt kislányával 
a semmibe, és hogy őtet teljesen elhagyta a szerencséje, mindég csak kudarcban 
volt része. Mindezt egymás közt tárgyalgatták, mi meg er ősen füleltünk minden 
szóra. Azt is seppegték, hogy lám-lám, most itt a sok pénz, de már hajnalba 
tovább is viszik. 

Másnap jó korán keltünk, tettek is egy kis útravalót, siettünk, mivel még 
sötétben, virradat előtt ki kölöttt jutnunk a városból. Ki a szabadba, minél 
messzebb-  a községektől, hisz ott nőttem föl kint a síkságon, szívemhez n őtt a 
gyönyörű  vajdasági rónaság. 

Ott születtem a barázdában, ahol a zenét a pacsirták, fecskék és más mezei 
madarak szolgáltatták nekem. Ezért is szerettem őket. Ők sohase akartak ki-
használni, becsapni, rossz útra téríteni, leütni, megverni, kirabolni, mint az em-
berek. Ezért húzott a szívem a kedves madárvilághoz; egyedül ők azok, akik 
mindég nagyon szeretik egymást, sose hagyják el gyermekeiket, együtt nevelik, 
és mindég csak énekelnek... 

(Folytatjuk) 
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KÉZFOGÁSOK 

DAYID ALBAHARI 

KÖNYVECSKE - 

Kettőt léptem a rózsabokrok, kettőt a drótkerítés felé és ott, a ház el ő tt a beton-
lapon nyújtóztam egyet a feny őillatban. És akkor kezem, lábam és törzsem nyúj-
togatása, az ízületek pattanásának fülelése közben fejem ide-ode forgatva annak 
reményében, hogy megenged a fesz űltség a nyakamban, észrevettem a fiút. A 
szemem szögletéből láttam meg a nyírfák árnyékában a diófánál, de csak akkor 
döbbentem rá, hogy ott áll, amikor a szomszéd birtok felé kaptam a fejem. Meg-
dermedtem. Testem lassan visszakerült eredeti helyzetébe, engedelmesen helyet 
foglalt minden porcikám, befejez ődött és újra kezdődött minden. Arcom me-
részen az ellenkező  irányba fordítottam. A fiún fehér rövidnadrág és póló volt. 
Göndör haját aranyba szőtte a napsugár. Nem volt mezítláb, azt azonban nem 
vettem ki, milyen lábbelit visel. Ha a nyírfalomb árnyéka miatt nem csalt a sze-
mem, jól láttam, engem néz; meglehet, hunyorog, hisz oly gyorsan futnak végig 
az arcán az árnyak. Befordultam a házba. Azt se tudtam, miért, s őt azt se, hogy 
visszamegyek, egyszerűen elindultam befelé ugyanazon az úton, ahogy jöttem, 
két lépés, még kett ő , végül benn találtam magam. Kis híján bezártam magam 
mögött az ajtót. Odabenn semmi se utalt az eseményre, egyetlen tárgy se árul-
kodott róla, csak álltam és kérdeztem magamtól, mit keresek ott. Természetesen 
eszembe jutott a jegyzetfüzet, jóllehet helyesebb lett volna a gyakorlófüzetre 
gondolnom, mára nagysága és amiatt is, hogy ez az esemény valós, tehát a kom-
mentárok társaságában a helye, és a szívem is hangosan vert. Amikor ismét 
kiléptem a házból, a gyereknek híre-hamva. Volt, nincs, állapította meg a pék. 
A nyírfákhoz mentem, lehajoltam, megtapintottam a földet. Találtam is egy 
lábnyomot, cifra saroknyomot, majd egészen közel még egyet, ugyanolyan volt, 
de csekély és csaknem ép. Másnap még egyet találtam, ugrás vagy botlás miatt 
mélyebbet a többinél, a hereföldre vezetett. Sohase volt szerencsém a négylevel ű  
lóhere keresésében. Utólag állapítottam meg, a fiú oly könny ű, jobban mondva 
testetlen, hogy nemis hagyott nyomot maga után. Átsiklott a füvön, írtam leve-
lemben a szerkesztőnek, meggyőződésem, természetesen nem a szó szoros értel-
mében, de elképzelhet ő , amint átlebegi a lucernát s a legközelebbi cserjésen is 
könnyedén keresztülsiklik. Meglehet, egyszer űen eltűnt, állapította meg a szom-
széd. Először őt kerestem fel. Kávézott és fánkot evett. Izgatott voltam, ideges, 
nem fejeztem ki magam elég szabatosan, hadonásztam, homlokomhoz kapkodva 
hajam igazgattam. Nincs, a környéken nincs gyerek, ebben egészen biztos volt a 
szomszéd, vagyis voltak gyerekek, akiknek szintén születtek gyerekeik, de ezek 
még állami ünnepen se látogattak e tájra. Évekig itt nyaralt a faluban, els őnek 
épített házat a dombháton, valamikor csak sz őlőskertek virultak itt és elvétve 
néhány gyümölcsös, most éppen fordítva, magányos sz őlőtőke szomorkodik a 
kertek közepette, örökzöld uralkodik, f ű  és itt-ott gyümölcsös, s köztudott, ki 
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kivel, hol lakik. De a szurdokban, a faluban és a vasútállomás fölött akad még 
néhány ház és bizony lehetséges minden, az emberi természet már ilyen, ugyebár, 
vonzódik az új és ismeretlen iránt, pedig ismétlésnek köszönheti a létezését. 
Egyetlen kívánságom megtalálnia fiút, ha egyáltalán fiúgyerek. A részletek nem 
érdekelnek, tettem hozzá, a részletek olykor elködösítik a dolgokat ahelyett, 
hogy magyaráznák, megvilágítják a felszínt, de elkendőzik a lényeget, elrejtik a 
dolog magvát, és az ilyen helyzetben, sőt a még kevésbé sürgős esetben is, a 
részletezés a legközönségesebb időpazarlás, magunk mögött hagyjuk a drága 
pillanatokat ahelyett, hogy el őttünk járnának, a felaprózott ismeret javára meg-
fosztjuk magunkat a globálistól. A szomszéd velem tartott a nyírfákhoz, terep-
szemlét tartottunk. Négykézláb jártuk körül a saroknyomot és találgattuk cif-
rázatának igazi üzenetét. Tenyerünkhöz, térdünkhöz föld, fú és levél tapadt. A 
postás sokkal praktikusabban gondolkodott: javasolta, forduljak a rendőrség-
hez. 

Néhány nap múlva így is történt, nem értem, miért nem beszéltem vele 
előbb! Rendben van, kerékpárra pattantam és irány a rend őrség. A szakadék 
előtt leszálltam a járműről és toltam felfelé; e helyen mindig azon gondolkod-
tam, miként könnyíthető  meg a feljutás, talán szíjjal vagy kisebb motorral, vagy 
fizetett személyt kellene odaállítani, aki felsegíti a csúcsra a kerékpárost. Frissen 
nyírták a füvet a rendőrállomás előtt; a nyírógép az udvar végén hevert; va-
kondtúrást nem láttam; a bejáratnál kék autó vesztegelt; benn harsogott a rádió. 
A parancsnok, súlyos, kövér ember, erdészre emlékeztetett; cseppet se 
csodáloznék, ha pénztárosnőtől, például, arról értesülnék, hogy erdészek fivére, 
esetleg rokona, de a fegyverrel is kitűnően bánik, pedig puskát sehol se láttam. 
Köszöntünk egymásnak, hellyel kínált, megmagyaráztam, ki vagyok, ki házát 
lakom pillanatnyilag, miért. A Könyvecskét írom, mondtam, de ne tévessze meg 
a cím, csak látszólagos a könyv rövidsége, akárcsak a formája, mert a szavak, az 
egyszer s mindenkorra kimondott vagy leírt vagy meghallgatott szavak többé már 
nem szavak, csupán jelek, kísérlet az emberi lény, a test börtönéb ől szabadulásra, 
mert örök rabokvagyunk, alkalmas e megállapítás éppen itt, a törvény küszöbén, 
de valójában végtelenül alkalmatlan az isteni, szabad teremtmény eszméjének 
kifejezésére, így, ha egyszer megszületik, a Könyvecske címe nem felel meg a 
tartalmának, sokan kérdezik majd, miért hívják így, miért nem a Falusi élet vagy 
egyszerűen a Napok címet adtam neki. A parancsnok összpontosított, szinte 
erőltetett figyelemmel hallgat, vettem észre, e tekintetben sokat tanulhatna t őle 
a szerkesztő , például figyelmet, igyekezetet. De nem emiatt jöttem, mondtam. 
Más az én jövetelem célja. Egy fiú elt űnését jöttem bejelenteni. A fiúk könnyen 
elvesznek, mondta a parancsnok. Tudta, általános a hiedelem, miszerint a lányok 
nem éppen leleményesek és könnyen eltévednek, de a tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a fiúknak hiányzik a tájékozódási képességük, azt se tudják, hol a fejük, 
mégis mindig az expedíció élére törnek. Bevallom, nem vártam ilyen kimerít ő  
választ. Meglepődött, hogy a gyerek nem a barátom fia, és miután elmondtam 
az egész történetet, arra kért, ismételjem meg. Újra elmondtam. Aranyló hajáról 
ítélve úgy lehet, nemis fiú, hanem lány, mondta a parancsnok. Fiú. Aparancsnok 
megígérte, körülszimatol a faluban, meglehet, házról házra csatangol valami 
süvölvény, gyümölcsöt lop, mindez, emelte fel hangját, a sorozatfilmek rossz 
hatására vall, amióta bevezették az éjszakai műsort a tévében, a kora reggeli 
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órákban több a baleset, összeütköznek, bukfenceznek a járm űvek, a múltkor a 
pék karambolozott kombijával, az önkiszolgáló pénztárosn ője megbotlott a lép-
csőn, hát nem csoda, hogy egy fiúgyerek Robin Hood akar lenni. Err ől is vált-
hatna egy-két szót a szerkesztővel. Körteéréssel múlt el a szeptember. A fale-
velek megszűntek rezegni, ellenben papírként susogtak a szélben. A munka-
tervem is megváltozott. Továbbra is napszakot jelöltek a négyzetek, de attól a 
naptól kezdve, hogy megláttam a fiút, és megjegyeztem, a napot, nem a fiút, vörös 
keresztet biggyesztettem a papírra, a keresztek egyre sokasodtak látogatásaim 
és keresésem jeléül, mind nagyobb felületet foglaltak el, végül ponttá zsugo-
rították a zöld, kék és vörös négyzeteket. Rövidültek a napok, kevesebb id ő  
jutott mindenre: éppen hogy véget ér a felkelés rituálja, kezd ődhet a lefekvésé. 
A fiú keresése úgy nyelte a napot, mint éhes torok a túrós csuszát; felgyülemlett 
kötelességeim úgy nehezedtek rám, mint sírba szállottra a márvány. Csupán 
néhány perc jutott a Könyvecske részleteinek a megírására, rendezésére, ami 
plusz idegességgel, drága időm pocsékolásával járt; csak az id ő  múlásának el-
lenőrzése tartott tovább. Ha nem ily szilárd a tervem, rég elállnék t őle és afo-
rizmákat írnék, mondtam a pénztárosnőnek, de a kéziratba, s ami a legfonto-
sabb, e könyv megírásának az előkészületeibe ölt energia további kitartásra kö-
telez. Mi mást tehettem, siránkoztam, amiért a körülmények folytán er őmet 
meghaladó, alaposan próbára tev ő  események történnek, jóllehet egyeseknek 
úgy tűnik, lényegtelen eseményre pazarolom az erőm s ezért hanyagolom a leg-
fontosabbat, a Könyvecske megírását, az előkészületekről he is beszéljek, az az 
esemény, vagyis a fiú megjelenése és a nyomozás aKönyvecskéhez fűződő  minden 
elképzelést teljesen kikristályosított, az alkotás értelme kutatásának szimbólu-
mát láttam abban a keresésben, s itt nemcsak az alkotás, hanem az élet s ezzel 
együtt a halál, elsősorban a halál értelméről van szó, ezt pedig bármikor papírra 
vethettem volna, csupán id ő  kellett volna hozzá, semmi más. A pénztárosnő  
bökdöste a számokat a kasszán, a másik, begipszelt kezével arrább tolta a leblok-
kolt árut, a cukrot, tojást, tasakos levest, borsot. Azt hitte, természetesen minden 
mellékgondolat nélkül, hogy a személyes dolgaimban turkál, s hogy csak egy kis 
pihenésre van szükségem, semmi másra. Véleménye szerint az összpontosítás, 
ami az utóbbi hetekben a munkám miatt igénybe veszi er őmet, károsan hat a 
szervezetre. Most már bevallhatja, mondta, mekkora aggódással várt az önki-
szolgálóba, s hogy megkönnyebbüléssel sóhajtott, valahányszor megpillantott az 
ajtóban vagy elfoglaltsága miatt már a polcok között vagy a sorban a pénztár 
előtt, mivel a koncentrálás miatt veszélybe került a szívem és valójában a leg-
rosszabbra is felkészült. Elpirult, és ha mögöttem nem kígyózik a sor, bizonyára 
megérinti a karom, sőt az arcom. Megveregettem a gipszet és a rend őrségre 
siettem. 

A parancsnok nem talált a leírásomnak megfelel ő  gyereket, főként nem 
aranyhajút. Sárgult a körte a lomb közt, megpuhult vagy barna lett és kemény. 
Dongott a darázsraj a gyümölcsösben, lyukat fúrtak a dühös rovarok a körtén és 
teleszítták magukat a levével; kés őbb visszavonultak föld alatti üregeikbe. A 
madarak ugyancsak vájkáltak a légdús gyümölcsben, er őlködve húzták ki cső-
rüket a húsából, miközben csapdostak a szárnyukkal. Megritkult az erd ő  lombja, 
egyre vastagodott a levélréteg az ösvényen. Lejártam a partra, bolyongtam a 
tarlón, a láp nádasába bújtam. Egyre szaporodtak a piros keresztek, turista- 
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térkép temetőjeléhez hasonlítottak. Ha sürgősen nem találok ki új rendszert, 
megtörténhet, hogy minden hiába, mondta a postás; gondoljak csak bele, mivé 
válna a postahálózat a számrendszer és a bet űk nélkül, amelyek pillanat alatt 
informálják a beavatottat, honnan érkezik a levél, hova, milyen járm űvei utazik 
tovább, kamionnal, repülővel vagy vonattal, a legmegbízhatóbb szállítóeszköz-
zel. A postás szavai ismét jótékonyan hatottak. Felvázoltam a falu térképét, 
természetesen ügyetlenül, de minden rajta volt, a vasútvonal, az aszfalt- és a 
dűlőút, az erdei ösvények és a halrosti, a rendőrség és a vasútállomás, a főtér, a 
trafik, a ház, ahol mézet vettem. A szomszéd átvizsgálta a rajzot, rájelölte a 
labdarúgópályát és a strandot. Röviddel ezután lekaszálták a lucernát. Az ab-
lakon át figyeltem, hogyan hányják a kocsira. Békésen várakozott aló, id őnként 
a legyek közé csapott a farkával. En se szerettem a legyeket. Miután elmentek a 
kaszálók, átkutattam a mez őt. Hemzsegtek a lábnyomok, de egynek se volt olyan 
cifrázata, mint a fiúénak a nyírfa alatt: romboid egy talán nagyobb romboid 
sarkában, alatta három párhuzamos vonal, egy ív legalul, bizonyára a sarok dom-
borulatának a nyoma. Az angyalok nem hordanak cip őt, mondta a pénztárosnő . 
A faluban találkoztunk egy alkonyati sétán. Leveles ággal csapkodtunk magunk 
körül, így védekeztünk a szúnyogoktól. Amikor először láttam az ággal felfegy-
verkezett falubelieket, azt hittem, valami pogány körmenet vonul el őttem: min-
den csapás a gonosz szellemek elijesztését, ki űzését szolgálja. Lába csapkodása 
közben a pénztárosnő  bevallotta, hogy őszinte akar lenni hozzám. Tulajdon-
képpen nem hitt nekem. Úgy vélte, csupán látomás áz a gyerek, ki tudja, mióta 
van ott a lábnyom a nyírfa alatt, az is lehet, az én nyomom, s bármily nehéz 
kimondani, a saját képzeletem áldozata vagyok. Sohase lehetünk elég vigyá-
zatosak ahhoz, hogy megóvjuk magunkat mások kíméletlenségét ől. Lehet, hogy 
egyszer már leírtam ezt, de egyes dolgokat érdemes ismételni, f őként a 
Könyvecske Kommentár függelékében. Nehéz felmérni az er ő t, amit az 
önmarcangolásom vett igénybe, nos, ezért nem futotta az id őből a Kommentárra, 
ami természetesen paradoxon, hiszen senki se ura a valós id őnek, tudjuk, ki 
uralkodik felette, mégis bosszantott, hogy képtelen vagyok folytatni a napköz-
ben eszembe jutott és felvillant éles kommentár-hangot, legalább néhány koor-
dinátát feljegyeztem volna, ha máshova nem, a jegyzetfüzetbe, kódokat, amelye-
ket utólag a helyről, időről szóló adatokkal teli füzet segítségével a Kommentár 
rekonstruálására használhatnék, keletkezésüket pedig azonnal magyaráznám. 
Tulajdonképpen nem tudtam válaszolni a pénztárosnőnek. Arcom csapdostam 
az ággal és egyik lábamról a másikra álltam. A szerkeszt ő  elmondott egy sztorit, 
amelyben a főszereplő, az író olyan nővel szeretkezik, akinek mindkét kezét 
begipszelték. Nem jutott eszébe a szerző  neve, de az üzenet lényege a gipszben 
rejlett; javasolta, a pénztárosn őnek törött lába legyen, ezzel minden nemkívá-
natos asszociáció elkerülhet ő  és nem rontanék az elbeszélés ritmusán és a könyv 
struktúráján; feltételezte, létezik ilyesmi a könyvemben. A szomszéd rám szólt, 
hogy válasz nélkül hagytam a kérdését, közben a szeptember is elszállt, én pedig 
még mindig nem szedtem össze magam. 

VASAGYI Mária fordítása 

* Részlet a Kratka knjiga címit, 1993 -ban Belgrádban megjelent könyvb ől. 
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ÖRÖKSÉG  

VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
A SZENTELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (15.) 

AZ IDŐ  KÖVETÉSE 

Évtizedeket kellett várnunk arra a könyvre, amely annak idején, kultúránk 
alapfogalmait tisztázva, segíthetett volna megakadályozni életünknek a vakvá-
gányra állítódását. No de valóban az a könyv születetett-e meg végre? S nem 
késő-e már? 

Bori Imre a száz-, illetve a hatvanéves évforduló ürügyén valóban Szent-
eleky Kornél írásműveinek s részben tevékenységének egészét dolgozza fel 
Szenteleky Kornél című, az újvidéki Forum gondozásában tavaly megjelent kö-
tetében. Ezt a rendelkezésére állott évtizedek mellett (miként könyve utósza-
vában saját maga írja) az a körülmény is lehet ővé tette, hogy a kultúrmunkások, 
könyvtárosok egy kisebb csapata segítette a h őse munkásságával kapcsolatos 
adatok felkutatásában. Az összegy űjtött tények azonban csupán nélkülözhetet-
len megalapozói a monográfia építményének. A kutató beállítottságától, tehát 
a társadalmi helyzetétől, anyagi és szellemi-erkölcsi érdekeit ől függ, hogyan for-
málja meg a rendelkezésére álló nyersanyagot. Egyszer űen és terjengősen bemu-
tatja azt, óvakodva a mélyebb értelmezést ől, vagy pedig az életmű  alakulásának 
belső  törvényét felismerve, ennek érzékeltetése céljából csoportosítja, rendsze-
rezi a rendelkezésére álló adathalmazt. 

Tudósunk monográfiája e két széls ő  pont között, feleúton helyezkedik el. 
Nagyjából ott, ahol a korábbi elemzései (irodalomtörténetei, tanulmányai, cik-
kei) mutatják. Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy Bori Imre a mo-
nográfiájában is ugyanazt mondja Szentelekyről s annak műveiről, mint egy vagy 
két évtizeddel ezelőtt. Nem. Bori irodalomszemlélete viszonylag sokat változott 
az utóbbi években, s ez ebben a monográfiában a legszembet űnőbb. Ami állandó 
(amire az előbb a „feleutat" említve céloztam), az inkább a tudományos mód-
szertannak a technikájára vonatkozik. Kutatónknak, úgy látszik, reflexévé vált 
a mi két évtizeddel korábbi, vajdasági mennyiségi elvünk, mert a filológiai egy-
ségeket önmagukban is értékként szuggerálja azzal, hogy alaposan (olykor 
hosszadalmasan) bemutatja, leírja, végigidézi őket. Ennek eredményeként mun-
kája helyenként szervetlenné, érdektelenné válik. Mintha a szerz ő  nem tanú-
sította volna korábban már többször is: a lényeg és jelenség, a látszat és valóság, 
a mennyiség és minőség megkülönböztetése számára a művészetben is fontos 
probléma. Igaz, tegyük hozzá, Bori Imre e disztingváló készségét leginkább nem 
a jugoszláviai magyar irodalomról írva csillogtatta. 

Nagyon jó, hogy Bori Imre a Szenteleky-életm űnek eddig jó néhány moz-
zanatát felkutátta, illetve felkutattatta. Annál is inkább, mert a hajdani vezér 
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(ma is irányadó szellem), noha nem volt nagy író, a mai értelmiség számára is 
érdekfeszítő  jelenség. Az ő  életpéldájából leszűrhető  tanulság ugyanis mind-
annyiunkat izgat ma, akik a vajdasági magyarság m űvelődésének elkötelezettjei _ 
vagyunk. Ami tehát egy másik itteni íróval kapcsolatban felesleges, s őt megmo-
solyogtató lenne (hogy mi volt a neve a dajkájának), azt Szenteleky esetében 
érdeklődve olvassuk. Hogy (tudományos) műélvezetünk korántsem zavartalan, 
az azért van, mert Bori Imre, jóllehet ebben a munkájában (a könyve vége felé) 
végre kimondja azt, amire Herceg János Szenteleky egyes m űveire, kitételeire 
utalva már többször is célzott, itt sem törődik kellő  mértékben az alkotó egyéni-
ségnek (egyre inkább kisebbségivé) alakuló létélményével, tragikus életérzé-
sével s az ennek megfelelő , ettől elválaszthatatlan kifejezésmóddal. Nem mintha 
nem elemezné egy-egy mű  kapcsán a szerző  stílussajátságainak egyik vagy másik 
rétegét, csakhogy egyrészt ezeknek a műesztétikai vonatkozásairól viszonylag 
keveset mond, másrészt pedig a teljes opusszalvaló összefüggéseiket is többnyire 
figyelmen kívül hagyja. 

Bori tehát a „mi"-nek a kérdését a „milyen"-re adott válasz formájában 
szereti elintézni. A „mi okból" és a „mi végett" rendszerint kívül esik az érdek-
lődési körén. Hasonlóképpen a „miért szép" és „miért jó" (pláne igy egymással 
összefüggő  formában) is gyakran elkerüli a figyelmét. A téma és a tartalom is-
mertetésére fekteti a hangsúlyt. Ennek megfelel ően a művek és a magatartás 
világ- és magyar irodalmi ihletéseit határozza meg. Ez azért vitatható, mert saját 
maga is jól tudja: Szenteleky mint szépíró legfeljebb néhány m űve által feled-
hetetlen mind az általános esztétikai alapelvek, mind pedig a mi mai ízlésünk 
szempontjából. Ha íróként (a magyar irodalom mércéje szerint) gyakran az át-
lagszínvonalat sem éri el, annál fontosabb a m űvelődésszervező  tevékenysége, 
vagyis a világpolgári közönytől a szenvedélyes elkötelezettségig vezető  útja, an-
nak külső , belső  okai és eredményei. Erre vonatkozóan is sok mozzanatot említ 
Bori Imre, köztük egészen újakat is, csakhogy — munkája terjedelméhez képest 
— nem mérlegeli érdeme szerint a szerkeszt őnek, a vezérnek a dilemmáit, önma-
gával s a cenzúrával folytatott kétségbeesett küzdelmét. 

Szenteleky pálfordulását, a vezéri szerep váratlan elfogadását és a poétikai 
szemlélet ennek megfelel ő  átalakulását egyszerűen a kötelességtudat kérdésévé 
redukálja. Ezt az állítását jó néhány Szenteleky-idézettel támogatja meg. Vezé-
rünk ugyanis többször hivatkozott Fichtére, aki a kötelességnek a teljesítését az 
életnél is fontosabbnak tartotta. Hogy milyen fogalomkörrel igazolta Szenteleky 
a világhoz való viszonyát, ezt írói neve szerintünk önmagában is feltárja. A fert ő-
ző  betegsége miatt a nőktől húzódozó fiatalember ugyanis — írásainak tanúsága 
szerint — a szerzetes szerepét is megkívánta. Nem véletlenül, hiszen — miként 
Susan SontagA betegség mint metafora című  könyvében olvashatjuk — a tüdőbe-
tegek (főleg a romantika korában) eleve választottaknak, felkenteknek érezték 
magukat. Ennek megfelelően Szenteleky írásait is kezdettől fogva az erkölcsi 
maximalizmus szelleme hatja át. Erre a neveltetésén, gyermekkori olvasmányain 
túl már a távolabbi nemesi származása, sznobizmusa is kötelezte. Mindez azon-
ban nem jelenti azt, hogy erre a jó szándékú s az elveszettség és az írástudói 
elhivatottság tudatában gyötrődő  emberre a gépies kötelességteljesítés szobrát 
kell rálátnunk. 
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Annál kevésbé, mert Szentelekynek a m űvelődési vezér szerepében kifeje-
zésre jutó kötelességvállalása bels ő , mélyebb okokkal is magyarázható. Min-
denekelőtt azzal, hogy az író —levelezésének s más írásainak tanúsága szerint —  
a normális alkotói elégedetlenségen túl is kételkedett saját m űveinek esztétikai 
jelentőségében. Pontosabban: majdnem mindig (tehát még írás közben is) tudta, 
hogy nem művészet az, amit csinál. A papírra vetés, az öndokumentálás szük-
ségletének viszont nem akart ellenállni. A m űvészileg hiteles írás — leginkább 
erőfeszítéssel járó — kivételes összpontosítás. Ehhez viszont az Úgy fáj az élet 
szerzőjének nem volt meg sem a lelki, sem pedig a testi feltétele. (Már az említett 
kötetcím szó szerint banálisan kimondja azt, amit sugallnia kellene.) Hogy ez 
így van, mindennél hitelesebben tanúsítja az a tény, hogy Szenteleky látszólag 
egyik napról a másikra magatartást váltott, megtagadva az id őt s a kort csupán 
kulisszaként vállaló témáknak a poétikáját, valójában ezzel azonos korábbi mű-
vészi gyakorlatát. Mindezt azért, mert az irodalomalapító szerep (s a tervezett 
kisebbségi témájú regény) az alkotói önmegvalósításnak a végs ő  és egyedüli 
lehetőségeként kínálkozott Szenteleky Kornél számára, akineklsola Bella című  
regényét nem voltak hajlandók kiadni Budapesten. 

Ez annál inkább így van, mert polgárként (orvosként) sem találhatott magá-
ra. A szegényeket ingyen, sőt a saját pénzén gyógyítónak a mítosza (melyet Bori 
elfogad) két okból is hihetetlen. Az egyik az, hogy Szenteleky nem volt gazdag 
ember, ugyanakkor viszont több ízben ellátogatott az európai nagyvárosokba, 
sőt később, amikor már a betegsége előrehaladottabb állapotban volt, az olasz 
mediterrán vidékére, sőt Egyiptomba, végül pedig szlovéniai és budapesti szana-
tóriumba is. A másik: Szentelekynek (Bori adataival ellentétben) már 1925-ben 
is volt tüdővérzése, következőleg — rajta kívül eső  okokból — ő  is egyre inkább 
ápolt lett (az édesanyja jóvoltából), ahelyett, hogy a szívéhez az orvosi köte-
lességen túlis közel álló szegény sorsú betegeket úgy gyógyíthatta volna, ahogyan 
eredetileg akarta s elvétve cselekedhette is. 

Bori ezzel összefüggésben (ugyancsak A kötelességtudat h őse és áldozata 
című  fejezetében) más vonatkozásban is téved. Helytelenül állapítja meg a hú-
szas és harmincas évek fordulójára gondolva, hogy „A depresszióval is ebben az 
időben kénytelen szembenézni", tudniillik Szenteleky, nemcsak mint m űvészi 
érzékenységű  idegzet, hanem mint cukor- és tüd őbajos fiatalember (ezt a tényt 
Bori jóval előbb a rá jellemző  izoláló módon, tehát önmagában mint életrajzi 
tényt már konstatálta) folyamatosan küszködött a depresszióval. S hogy ezt meg-
figyelhessük, nincs feltétlenül szükségünk pszichoanalitikus szakorvosnak a vé-
leményére, amiként Bori gondolja A „befelé tárulkozó poéta" című  fejezetben, 
ahol megáll a gyermek gyakori, hasonlatokban való felbukkanásának rejtélye 
előtt. 

Aligha leszünk sarlatánok (hiszen Austin WarrenAz irodalom elmélete cí-
mű  művének az irodalom pszichológiai vonatkozásaival foglalkozó részlete is 
bátorít bennünket), ha a pszichológia alapfogalmaival élve értelmezzük írónk 
magatartását. Nem feledkezve meg arról, amit Bori Imre figyelmen kívül hagy: 
a mű  felöl felsejlő  „belső" életrajz a jelen esetben is legalább annyira fontos, mint 
a külső. A kettő  szerencsére igazolja egymást. Méghozzá olyképpen, hogy a hú-
szas évek végéig íródó Szenteleky-szövegek (vers, próza és dráma) dekoncentrált 
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képzeletről, parttalanul merengő  hajlandóságról, céltalan elvágyódásokról, az  

akaratnélküliség állapotairól, halálfélelemr ől vagy halálvágyról, el-ellankadó  
életimádatról, az értéknélküliség és az értékremény közötti rapszodikus inga-
dozásokról tanúskodnak. Ez természetesen megegyezik azzal, amit akkor is tud-
nánk Szenteleky lélekállapotainak sajátságairól, ha írásai helyett csupán a már  

említett testi nyavalyáiból következtetnénk a fiatal író alkati-tipológiai saját-
ságaira.  

Visszatérve az előbb említett gyermekhasonlatokhoz, az írásokból s rész-
ben a levelezésből is tudva azt, hogy Szenteleky a betegsége és az apja halála  

miatt a legtöbb embernél szorosabban köt ődött az édesanyjához, s hogy mások-
hoz képest (már a csökkent élettere miatt is) számos írásának tanúsága szerint  

bűntelennek tudta magát, ezért a gyermeki tisztaság s annak világ általi veszé-
lyeztetettsége magának az embernek a sorsát is min ősítette előtte. Különösen  
ha arra gondolunk, hogy például Dosztojevszkij számára a gyermekeknek a szen-
vedése Isten létének a cáfolata volt.  

Felesleges részletesebben elemeznünk: Szenteleky Kornél egyetemista ko-
ra óta az ártatlanul elítéltnek a tudatában, a b űnök elkövetésére képtelen em-
bernek a helyzetében élt. Ártatlan volt, mint a gyermek, s ennek álmodozása  

által fejezte ki az őt megalázó világ iránti tiltakozását. Nem rajta múlott ugyanis,  

hogy nem sokáig s nem rendszeresen lehetett komoly, kenyérkeres ő  felnőtt.  
Nem véletlen tehát, hogy romantikus, gyerekes naivitással két nagy csoportra:  

jókra és rosszakra osztotta az embereket. Hogy saját magát kikhez sorolta, az  

csupán elvétve, a kínos önvizsgálat perceiben vált kétségessé.  

De a megújuló életnek az eszménye, képzelet-vitalizmusa is szükségessé  

tette számára a gyermeknek mint hasonlatnak, metaforának a használatát. An-
nál is inkább, minthogy Nietzsche egyik főművében is a gyermek képviseli az  
önmagát magasabb szintre emelő  életet, a létezés egyetlen igazi értelmét: a mi-
nőségi változást. Hogy nem véletlenül említem a német gondolkodó nevét, erre  

a következő , Szentelekynek Az Üllői úton című  tárcanovellájából vett idézet is  
bizonyság: „A dolog tulajdonképpen úgy történt, hogy medikusok jöttek velem  
szemben, hangosak, vitatkozók, elbizakodottak. Az anatómia és az élettan szak-
kifejezésével labdáztak, mint vijjogó gyerekek az üres háztelken. Valami hódító  

kedv és hit tombolt beszédükben és mozdulataikban, meghódítani az életet, a  

természetet, a halált. Mosolyogtak, mint a katonák, akik sohasem voltak há-
borúban." Az író e néhány sorában saját maga érzékelteti, mit jelent számára a  

gyermek mint hasonlat.  

Más tekintetben viszont fontosak Bori számára a Szenteleky-novellák. Azt  

megértjük, hogy nem teszi magáévá a vezérnek a mércéjét s nem tartja eleve  

harmadrendűnek az írónak az idegen környezetbe helyezett, általános emberi  

tematikájú és tartalmú szövegeit. Azt már kevésbé, miért tartózkodik az érté-
keléstől. Miért nem mondja ki: A Kéz élete című  novella a melodramatikusság  
miatt nem válhat egyetemes érték űvé; a hasonló típusú Marci az őszben című  
viszont a sejtetés, a távolságtartás módszerét túlozza el a mellébeszélés (állat-
történet) javára. Az Egy gazdátlan fiók felett viszont amennyire emberileg ért-
hető , amennyire megrázó, főleg azok számára, akik tisztelték Szenteleky Kornélt  
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s képtelenek meghatódás nélkül gondolni szerencsétlen sorsára, legalább an-
nyira gyönge, formátlan mint novella. 

De hogyne szaporítsam a példákat, csak még egyre emlékeztetek. AFelnyí-
lik a múlt ajtaja bőbeszédűségének a benne rejlő  tendenciózusság, az alig lep-
lezett rosszindulat az oka. Borit ez nem érdekli, noha ebben rejlik a jelent ősége. 
Nem tudhatjuk, milyen arccal közölték Fenyves Ferencék 1928 májusában (te-
hát Szenteleky magatartása átalakulásának hónapjaiban), amikor a torzképük-
re, gúnyrajzra ismerhettek benne. A „hőst" Salamonnak hívják, valamikor sza-
tócsként kezdte, de üzleti érzékének jóvoltából meggazdagodott, még ha mind-
végig sikerült is megőriznie a j ótétlélek látszatát. így szép fiatal feleséget is vásá-
rolhatott magának, akit azonban annak súlyos betegségében a saját vagyona 
érdekében cserbenhagyott. Ha ehhez hozzátesszük, hogy Salamon m űveletlen 
és tudatosan képmutató, aki nem tud s nem is akar kitörni önz ő  magányából, s 
csak a túl későn jelentkező  lelkiismeret-furdalása lesz er ősebb nála, máris tisztá-
ban lehetünk vele: a sohasem zsidóellenes Szenteleky itt hozzá nem méltó mó-
don fejezte ki a tőke, az anyagiak és az azokkal rendszerint együtt járó erkölcs-
telenség iránti megvetését. A probléma nemé szöveg esztétikai sikertelenségé-
ben van, hanem abban, hogy a vezér ezáltal még több ellenséget szerzett magá-
nak, mintha kizárólag a folyóirat-indításra összpontosította volna a figyelmét. 

Mindazonáltal a tökélyt megközelítő  fejezetei is vannak Bori Imre mo-
nográfiájának. Ilyeneknek mindenekel ő tt a két regényelemzését kell 
tekintenünk, amelyek átdolgozásnak, régebbi tanulmányai korszer űsítésének az 
eredményei. Amit a Kesergő  szerelemről mond, az akkor is lényegbevágó, ha 
Császár Elemér sajátosan fitymáló (e Szenteleky-regényt mesterének, Krúdynak 
a művei fölé helyező) kritikájáról nincs tudomása, vagy ha bizonyítatlannak, 
túlzottnak érezzük is végkövetkeztetését: „esztétikai irodalomtörténeti tény, 
hogy Szenteleky lírai hangja ebben a regényben szólal meg el őször tisztán, 
hibátlanul." Egyrészt ugyanis e líraiság stilisztikájáról nem sok mondanivalója 
van, másrészt pedig nem próbálja megkülönböztetni a szenvelgéstől, az affek-
tálástól, a kamaszos naivitástól, ami kés őbb is a fő  akadályozója a Szenteleky-
művek esztétikai (és etikai) kiteljesülésének. 

Az Isola Belláról mondottak a méltatás önértékén túl még inkább tekint-
hetők közvetett önkritikának is. Nagyon jó, hogy Bori nem esik a másikvégletbe 
s a korábban a regény kapcsán túlhangsúlyozott antifasizmust nem váltja fel 
mereven a kisebbségi problémákkal. Ehelyett az író szemléletének átalakulását 
érzékelteti. Szenteleky a már régebben is meglátott összegezési igényét most az 
új szerepkör kontúrjainak megjelölésével egészíti ki: mindig szövegközelben 
maradva. Illetve egy esetben nem, amikor állítása szerint „a regényszöveg imp-
resszionista-szimbolista alaprétegébe er ősebb, expresszionisztikusabb felhan-
gokis vegyülnek". Nem mondja, hogy a regényben— az els őhöz képest —kevesebb 
az impresszionista elem, ugyanakkor pedig jó lenne tudni, mit ért Bori az „exp-
resszionista felhangok" fogalmán. 

Ne legyünk szórszálhasogatók: az már nyilván terminológiai kérdés, hogy 
megkésett újromantika helyett tudósunk mindenütt jelen lev ő  líraiságot tapasz-
tal a regényben. Az igazi probléma: Bori nem min ősíti e líraiságot, nem állítja 
szembe a Szenteleky-művek többségében kimutatható gyönge pillanatok han- 
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gulataival, az alkalmi ellágyulásokkal, jóles ő  bódulatokkal, megédesült lélek-
fájdalmakkal, vagyis lényegében a szenvelgéssel, az alkotói er őtlenséggel. Az 
esztétikai gyökérzethez akkor juthatott volna le, ha alaposabban, az egész 
opusszal való összefüggésében megvizsgálja a regény nyelvét. Igaz, ha önma-
gában, alaposabb ismertetőként szemléljük a monográfia szóban forgó fejezetét, 
akkor egészen jónak kell tartanunk. F őleg ha arra gondolunk, hogy azért mégis 
sajátos kontextusban kerül bemutatásra,az Isola Bella világa. Az előzmények, a 
folytatás és a világirodalmi háttér is jelen van valamiképpen. 

Ez utóbbi az Úgy fáj az élet miniatűrjeiről is elmondható, ám nem pozitív 
értelemben. Mert nem az a fő  kérdés, hogyan bátorította Laforgue példája ve-
zérünket, lírai hangulatának prózaszer ű  feltárásában, miként gyakorolt Ady él-
etimádata és vidékutálata hatást a magát elveszettnek érz őnek a kedélyére, s az 
Asbóth-hőssel való rokonítás is tizedrangú probléma, azzal együtt, hogy „Szent-
eleky Kornél 1925-ben — a magyar impresszionizmus talán legegységesebb lírai 
könyvét alkotta meg", ha vezérünk m űformáját már mások elhasználták, ha énje 
és a világ felemás szembesüléséb ől egyelőre nem (vagy alig) keletkezhetnek ere-
deti víziók. Nem vagyunk merevek: a festészeti alkotásokkal való párhuzamok 
nem azért mellékesek, mert mind a piktúrának, mind pedig a szépirodalomnak 
már régóta megvannak a kutatók által is tudatosított, egymással sokban ellen-
tétes törvényszer űségei, hanem azért, mert Szenteleky lírai prózájának fest ői 
láttatásmódja számunkra olvasmányélményként válna relevánssá, ha sajátos 
nyelvi-esztétikai eredménnyé, irodalmi műalkotás-egésszé minősülne a valóság-
élmény, amelyhez írónk esetében a m űvelődéstörténeti jelenség (képz őművé-
szeti hatás) is hozzátartozik. Olvasónk gyanakodva fogadhatná állításunkat, ha 
maga a szerző  nem lenne tárgyilagos az Ugy fáj az élet című  kötete bevezetőjében, 
s e szerénykedésen túl nem vallaná be becsületesen: miniat űrjeit nem önér-
téknek, hanem magánélete tartozékainak tudja s általuk saját maga szeretne 
fennmaradni az olvasó emlékezetében. Írásai önfert őző  jellegéről s annak okai-
ról, a hiteles alkotásra való (átmeneti) képtelenségér ől különben a szóban forgó 
könyv Önarckép című  darabjában jóval többet mond. 

Nem így Bori, aki a Jugoszláviában megtelepedett Szenteleky impresszio-
nista útirajzaitól is túlságosan el van ragadtatva. Helyenkén annyira gépiesen 
dolgozik, hogy Szentelekynek még ezeket a bombasztikusan giccses sorait is 
képes idézniAz Eiffel csúcsán című  írásból: „Ó, nagy város, bájak és gyönyörök 
városa! Szépségek érdeje. Vágyak ezervirágos rétje. Ámulások tengere. Nagy-
szerűségek kábító sűrűsége. Almok és üdvök forrása. Élvek és érzések kertje. 
Legnagyobb emberi múltak legnagyobb temet ője. Csodák csóközöne. Bűvök 
óceánja. Szerelmek illatos virága. Nagy gondolatokvégtelenvetése, Párizs." Bori 
szerint Szenteleky itt „himnikus sorokat ír le" s a történész ezt még azzal sem 
toldja meg, hogy „közhelyes formában" (Az utazó című  fejezet). A főleg a Bács-
megyei Naplóban közölt többnyire világ- és jugoszláv irodalmi, illetve képző -
művészeti ismertet őkkel szemben is majdnem ennyire kritikátlan. Ebben az id ő -
szakban az írónak a Törekvések és irányok a modern m űvészetben című  áttekin-
tése és a Pechán-tanulmánya érdemel nagyobb figyelmet. A többi szövegben csak 
az, ami Szenteleky ízlését és humanizmusát jellemzi, hogy minél pontosabban 
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tudjuk, melyek voltak a vezérré válásnak az el őfeltételei; milyen műveltség állt 
később a korfeladatok szolgálatába. 

Az írásoknak az önmagukban, illetve az egymással való formális összefüg-
gésének a vizsgálata háttérbe szorítja az alapkérdéseket s az azokra adandó vá-
lasznak a kötelességét. Egyik helyen miért fitymálta, a másikon miért emelte ki 
Szenteleky az avantgárdot? Miért lett expresszionistává ő  is (akinek jó néhány 
versében Bori a Vajdasági Írás antológiájában, a nyolcvanas években a jelképek 
mögött még „expresszivitás"-t érzett, de újabban nem érez)? Miért képzelte el a 
vezér az induláskor inkább tudományos, mint m űvészeti folyóiratnak a Vajda-
sági Írást? Miért beszélt egyik írásának mára címében az új életformáról? Miért 
szorgalmazta a Becsei Helikonon művelődési intézményeknek a megalapítását? 
— Nyilván azért, mert — túl az irodalomalapításon — egyértelm űen kisebbségi-
művelődési, későbbi szóhasználattal „vertikalista" céljai voltak. S mi indokolja 
a fajiságnak, a nemzeti-kisebbségi kereteknek az emlegetését? Miért nem kell 
újabban megbotránkozni a „turánizmus"-nak a néhányszor felbukkanó fogalma 
miatt? Azért, mert ez csupán nemzetközpontúságot jelentett Szenteleky szó-
használatában, hiszen a műveltséget akkor is csak nemzeti (kisebbségi) keretek-
ben tudta elképzelni, ha ezzel nem is akarta egymástól elválasztania nemzeteket. 
Ezek ma is érzékeny problémák, úgyhogy Bori érthet ően tartózkodik a fejte-
getésüktől. Mindenesetre fontosabbak annál a megállapításnál, amely szerint 
Szenteleky „A mitikus egység és misztikus magasság korabeli francia és német 
énekeseit mutatta be tehát a Vajdasági Írásban." Annál is inkább, mert most 
ebből s más szövegekb ől nem von le olyan következtetést, mint egy évtizeddel 
ezelőtt, amikor a folyóiratot „megkésett expresszionista folyóiratnak" min ősí-
tette. 

A Bori által említett „mitikus egység" (egyéb példákkal együtt) a bel őle 
levonható következtetések miatt válhatna fontossá. A monizmusra hajlamos 
gondolkodásmód dokumentálása miatt; tehát a jók hivatásáról alkotott (például 
az Isola Bellában kifejtett) koncepciót szem el őtt tartja, vagyis a vezérség gyakor-
lásának mélyebb megértése érdekében, az üdvözít ő  egyetlen elmélet (couleur 
locale) mögötti okok felderítése céljából. Bori azonban nem tágít hagyományo-
san filológiai-pozitivista módszerétől. Ez néhol nem teszi számára lehetetlenné 
a felfedezéseket. A meglepetés erejével hat ugyanis az, amit Szentelekynek a 
Babits-regényt, a Halálfiait méltató kritikájával kapcsolatban kutatott fel. Me-
gállapította, hogy írónk fedezte fel legkorábban Babits m űvének esztétikai érté-
keit, sőt, ezzel összefüggésben, annak a dekadenciának a m űvészi ábrázolását, 
amely a trianoni tragédia felé sodorta a magyarságot. Az viszont filológiailag 
nehezen bizonyítható, viszont annál igazabbnak látszó hipotézis, mely szerint 
Szenteleky tanításának népies elemei Szabó Dezső  ideológiájától sem függet-
leníthetők. Kár, hogy Bori nem fejtette ki a hasonlóságokkal és eltérésekkel 
kapcsolatos nézetét. 

Ehelyett inkább azt kutatja, miképpen fedezte fel ismertet ők és műfor-
dítások által Szenteleky a jugoszláv (els ősorban a szerb) irodalmat. Ezt akkor is 
fontos előmunkálatnak kell tekintenünk, ha például a Du čié-versek fordításai-
ról Utasi Csaba már megállapította, hogy gyatrák, s ha maga Bori is kénytelen 
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olykor bírálni Szenteleky műfordítói eljárását. A végső  szót ebben a kérdésben 
nyilván a műkritikusi tapasztalattal is rendelkez ő  fordítók mondhatják ki. 

Az eddig mondottakból az következik, hogy Bori Imre könyve csupán a szó 
filológiai-pozitivista értelmében tekinthet ő  monográfiának. Inkább viszonylag 
széles körű, helyenként szempontokat is kínáló alapozás, amely emberére vár, 
aki majd célratörőbben, az életmű  súlypontjára gondosabban ügyelve jelöli ki 
Szenteleky Kornél helyét mind a jugoszláviai magyar, mind pedig az egyetemes 
magyar művelődés- és irodalomtörténetben. Mert ne feledjük el: vezérünk min-
denekelőtt új életet, kultúrát akart s az irodalmat csupán eszköznek tekintette. 
Az általa művelt és pártfogolt belletrisztikát tehát ebben a tervezett funkció-
jában kell vizsgálnunk. 

(Vége) 
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JUHÁSZ GÉZA 

PAPP DÁNIEL 
A „RÖGESZMÉSEK, ŐRÜLTEK, ÖNGYILKOSOK, IFJAN 
ELHULLOTTAK VIHARVERT CSAPATÁNAK" TAGJA *  
HALÁLÁNAK 95. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

Találkozásom Papp Dániel életművével és a róla szóló monográfiám megszü-
letése a véletlen műve. 1962 elején Budapesten az ELTE-n, a második szigor-
latra készülve (ez a szigorlat feltétele volt a szakvizsgának, azaz diplomavizsgá-
nak), bekopogtam Sőtér István tanszékvezet ő  professzor úr kabinetjébe, mert 
valami miatt hiányzott egy aláírása a leckekönyvemb ől. A professzor úr akkor 
egyidejűleg az ELTE rektora volt, az MTA els ő  osztályának (nyelv- és irodalom-
tudományi osztály) titkára és az MTA Irodalomtörténeti Intézetének igazgatója. 
Kérésemet azzal a kifogással kezdtem, hogy különben is tárgyalni szerettem 
volna vele, mert megfordult a fejemben, hogy Papp Dánielr ől írnám a szakdol-
gozatomat, de... Ennél tovább nem jutottam a menteget ődzésben, mert a pro-
fesszor úr azonnal lecsapott: nagyszer ű  ötlet, ez a téma éppen önnek való, mert 
ismeri azt a vidéket, amelyr ől Papp Dániel ír, szabadon közlekedik a két ország 
között, ott is kutathat, itt is. Ez olyan téma, hogyha tovább írja a szakdolgozatát, 
mához egy évre ebb ől nálam doktorálhat is! Azt is hozzátette, hogy egy szakdol-
gozatban nem kell mindent elmondani, s úgy írjam meg, hogy majd folytathas-
sam, kiteljesíthessem monográfiává, s az intézet kiadásában meg is fog jelenni. 
A mentegetődzésemben pedig a „de" után úgy folytatódott volna, hogy Bóka 
László professzorral már megbeszéltem, hogy Szentelekyr ől írom majd a szak-
dolgozatot. Ezt nemis érkeztem elmondani. Megjegyzem, Bókánál a XX. század 
magyar irodalomtörténetét hallgattam, S őtérnél a XIX. századot, s Bókát job-
ban ismertem, mert a nyelvészkruzsokban már többször találkoztunk. S őtérnél 
azonban nem volt visszakozás. Tehát Papp Dánielr ől írtam a szakdolgozatot, de 
mára második szigorlatra be kellett adnom a dolgozat vázlatát és egy kidolgozott 
fejezetét. 

Mielőtt azonban közelebbről szemügyre venénk Papp Dániel életm űvét, s 
kijelölnénk helyét a Németh László szavaival jellemzett századvégi csapatában 
az íróknak — ide sorolhatjuk Justh Zsigmondot, Petelei Istvánt, Ambrus Zoltánt, 
Bródy Sándort, Kabos Edét, Seb ők Zsigmondot, Gozsdu Eleket és Thury Zol-
tánt is —, szólnunk kell néhány szót a „személyéről", pontosabban a származásá-
ról, arról, hogy ki is volt valójában Papp Dániel. 

Annak idején, 1962/63-ban, a monográfiához anyagot-adatot gy űjtve, ku-
tatva, nem találtam meg Ómoravicán az anyakönyvben, s bár minden okmányá-
ban az állt, hogy Ómoravicán született (kivéve a zombori gimnáziumi anyaköny-
vet, amelyben Ómbrovica szerepel), mégsem lehettem biztos sem a születési 

* Elhangzott Szabadkán a Kosztolányi Dezs ő  Iródalmi Táborban, 1994. augusztus 11 -én. 
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helyében, sem annak idejében. Ekkor ugyanis még nem tudtam az anyja nevét, 
s talán elkerülte a figyelmem egy Dániel nevű  újszülött, akinek anyja 
Korapifiszky Anna, férjezett, a gyermek atyja viszont „Ignotus", azaz ismeretlen. 
Ezt az anyakönyvi adatot Magyar László találta meg Moravicán, de ezzel sem 
lettünk sokkal okosabbak. A születési dátum ugyan valószín űleg csakugyan a 
legtöbb okmányban szereplő  1868. február 11-e, de kissé furcsa, hogy az anya 
férjezett, az atya pedig ismeretlen. Ugyanebben az anyakönyvben, az Observa-
tiones, azaz megjegyzések rovatban ez olvasható: „a M. k. belügyminisztérium 
16712/V-b/1895. számú végzése szerint a vezetéknév »Pap«-ra l őn átváltoztatva". 
Magyar László szerint tehát írónk csak 1895-ben vette fel a Pap (egy p-vel) 
vezetéknevet. Csakhogy a zentai gimnázium anyakönyvében, ahol Papp Dániel 
az I. és II. osztályt végezte, már Papp Dániel a neve, az „Atyjának vagy gyá-
molnokának neve állapota és lakhelye" rovatban pedig ez áll: „Papp Döme aljá-
rásbíró N. Sz. Miklós". Erről a Papp Döméről még tudni kell, hogy 1873 és 1875 
között Zentán volt aljárásbíró, s hogy írónk a gimnázium I. és II. osztályát Zen-
tán 1876/77-ben és 1877/78-ban végezte, tehát már csaknem húsz évvel korábban 
Papp Dánielnek írták a nevét, mint ahogy a moravicai anyakönyvben áll. S még 
egy zavaró körülmény: ebben a gimnázumi anyakönyvben a következ ő  születési 
dátum szerepel: „1866. augusztus h.", tehát a hónap. A zombori gimnázium anya-
könyvében — itt végezte ugyanis Papp Dániel a gimnázium fels ő  osztályait ötö-
diktől kezdve — ezt az osztályt meg kellett ismételnie, mert az 1880/81. iskola-
évben görög nyelvb ől a javítóvizsgán is megbukott. A születési dátum itt már 
ismét az 1868: év, anyja azonban már özvegy és Zomborban lakik. Végül tehát 
el kell fogadnunk születési dátumául az 1868. február 11-ét — ezt találjuk a leg-
több dokumentumban, apósa, Geissner Gusztáv is ezt jegyeztette be Budapesten 
a halotti anyakönyvbe, s az 1868-as év látható a Geissner család sírkövén is a 
Kerepesi temet őben. Igaz, hogy eszerint ötéves korában kezdett iskolába járni, 
és tizenhét éves korában (1885-ben) érettségizett. 

Ezeknek a hézagoknak és bizonytalanságoknak az életrajzban magukban 
természetesen semmi jelent őségük nincs az életmű  megítélése szempontjából, 
ám mégis homályban hagynak olyan tényeket is, amelyek érdekesek volnának az 
életmű  jelentős részének jobb megértéséhez, mindenekel őtt a témaválasztás in-
dítékai miatt. Bizonytalan például az író származása. Nem tudni, milyen nem-
zetiségű  lehetett Korapifiszky Anna, az édesanya, de mint a továbbiakból gya-
nítható, kérdéses lehet a „kés őbbi" atya, Papp Döme nemzetisége is. El őször 
Herceg János kockáztatta meg a föltevést, hogy „Papp Dániel talán szerb szár-
mazású lehet". (Papp Dániel és a Vajdaság. Leányvári levelek, 1959). Minden-
esetre emellett szól felt űnő  jártassága a monostorok életében és a pravoszláv 
egyházi rendtartásban és szokásokban. Több elbeszélése tanúskodik err ől, s a 
Marcellusz (1898) című  novelláskönyvében külön Kalugyerek cikluscím alatt 
közli monostori tárgyú írásait. Kalugyerekr ől és szerbekről szól például azArzé-
niusz és Bazilius, A bizonyítélt a Pantaleon, a megbékélt, a Nikánor fogsága, a 
Csúnya Euthim, szerb témájú Az aula kapujában, A fekete kabát, a Krályevics 
Márkó, a Ljubica szolgabírája, az Ütem és Athem is. 

Felfigyeltek erre természetesen a kortársak is, s többen is hangoztatják, 
hogy írónk otthonosan mozog a kolostorok világában, s hogy írásm űvészetének 
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igen megfelelő  tárgyat talált a kolostorok falain belül. „Mint novellistát kivált-
képpen Dél-Magyarország kevert társadalma érdekelte — írja Salgó Ern ő  —, de 
ebben is főleg a görökeleti monostorok élete... Amabban nemcsak az befolyásol-
ta, hogy gyermekkorának emlékei a bunyevác világba (!) nyúltak vissza, de még-
inkább döntő  volt erre nézve, hogy benső  rokonság kötötte oda, és ha mint író 
tehetségének azokban a rajzokban és elbeszélésekben állított legszebb emlék-
művet, melyekben a görög barátok alakjait vitte az olvasói elé, mint embernek 
egyezett a szelleme e monostorok lakóival. Molnár Ferenc, miután megemlíti, 
hogy az író valamikor görögkatolikus papnak készült (! ), de elhagyta ezt a pályát, 
hogy aztán mint író egyre visszatérjen hozzá m űveiben, még ezt írja: „Ezt a 
rendkívül érdekes világot ő  rajzolta meg először, ő  formálja meg a sápadt, titkon 
szerelmes növendékek alakját, ő  zománcozta meg nemes humorával a délvidéki 
görög papok típusát. Osvát Ern ő  az író „speciális világának" nevezi a kolostori 
életet, s úgy találja, hogy „ez öreg fiúk nagy gondoktól csendes élete, melynek az író 
is osztályosa volt — sokat magyaráz az ő  mindig szemlélődő  egyéniségéből, s arról 
a plain-air alapról, melyre embereit állítja... Tényleg minden novellái között a 
monostori rajzok a legmegkapóbbak; pajkos humor és gyöngéd pikantéria ömlik 
el az írásokon. Aztán a tárgy maga is új és érdekes". 

Természetesen csak fenntartással fogadhatjuk és kezelhetjük novellái eset-
leges önéletrajzi vonatkozásait, de ilyen szempontból is rendkívüli figyelemre 
tarthat számot Az aula kapuja című  elbeszélése. Egy Söjtöry Platon nev ű  — ál-
lítólagos — egykori diáktársának a „csodálatos genealógiáját" írja le benne. Ti-
zenkét évvel korábban (tehát 1885-ben, amikor ő  is épp VIII. osztályos gimnazis-
ta volt, mivel az írás 1897-b ől való), együtt hallgatták „a halhatatlan Ribáryt". 
Aztán így folytatja: „Csodálatos, de odalenn szokásos genealógiája volt a szép 
barna fiúnak: nem tudta, hogy tulajdonképpen micsoda is az anyanyelve. Ez a 
kétség mifelénk, a két nagy folyóvíz közt, sokszor el őfordul és igen érdekes, hogy 
az etnográfusok és folkloristák még nem foglalkoztak azzal a keverékrasszal, 
mely származik, ha magyarok és rácok összeházasodnak. Söjtöry Platonnak az 
apja nemes magyar apától és rác anyától született, és külön családi megállapodás 
szerint ortodox keleti hitben nevelkedett, nyelvére nézve pedig kiskorától fogva 
magyar és rác volt egyszerre... Mármost ennek az óhit ű  magyar-rác embernek 
megint az igaz katolikus feleségétő l született egy fia, aki ugyancsak az édesanyja 
hitében nevelődött... Okos, gyönyörű  hajlású homloka alatt két nyelv volt csak-
nem egyformán besejtezve, lehet, talán mégis valamivel tökéletesebben a ma-
gyar... Magyarnak érezte magát talán és katolikusnak, de felt űnt nekünk, hogy 
sohasem verekedett a szerb gimnázium tanulóival." Szüleinek halála után szerb 
nagyanyjának rokonainál élt, s „belen őtt aztán a rácokba", és ha elhaladt az óhit ű  
templom előtt, renegátnak érezte magát, aki „megszökött a Goszpodi pomiluj 
igazhitű  egyházából". 

Azt is Herceg János mondta ki nálunk els őként, hogy „a mai vajdasági ma-
gyar írónak az idősebb testvérhez húzó szeretettel kell közelednie" Papp Dániel-
hez. Ez azért is igen fontos, mert sok mindenben el ődje és mintaképe, Szenteleky 
Kornél egyik levelében azt írta Papp Dánielr ől, hogy izgatottan kereste írásaiban 
a Bácskát, a bácskai levegőt, de annak nyomát sem találta. „Olyan topográfiai 
tévedések vannak benne, hogy az ember beleszédül... Ez a könyv ma, különösen 
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a mi viszonyaink között teljesen értéktelen." Bóka László irodalomtörténész, 
mint írja, még „buzgó ifjú filológus" korában fordult Szentelekyhez, s közelebbi 
adatokat kért tőle Papp Dánielről. A vajdasági magyar írók vezére, a Kalangya 
szerkesztője stb. „dühödt hangon közölte, hogy Papp Dániel nem ismeri a Bács-
kát, művei tele vannak topográfiai tévedésekkel, hamisításokkal, a bácskai táj 
emberi karakterét megadó magyar—szerb—bunyevác—német elegyülésnek nyoma 
sem lelhető  műveiben, melyek művészi szempontból is értéktelenek". 

Mi vezette vajon ilyen tévútra, mi késztette ilyen sommás negatív, elutasító 
ítéletre Szentelekyt, ahelyett, hogy felismerte volna benne el ődjét, a vajdasági 
magyar idősebb író testvérét? Éppen ő , aki íróinkon mindenkor a helyi színeket 
kérte számon? Nem olvasta volna a szerbekr ől szóló elbeszéléseket, a bunye-
vácokról szóló A zsárkováci tölgyeket, a bánáti svábokról szóló Az öregeknél -t és 
Gottlieb Herman -t vagy a Tündérlak Magyarhonban-t? Talán csak az olyan 
szándékos topográfiai „elrajzolások" vezették félre, amilyenek A rátótiak be-
vezetőjében olvashatók, amely kisregényt tudvalevőleg Zombor regényének tar-
tanak? Mert ebban csakugyan ilyen „elírások" olvashatók: „A kisvárosokban 
tudvalevőleg sehol sem ismerik a hiúságot, csak éppen Duna-Rátóton. Duna-
Rátótnak még a hiúságnál is súlyosabb vétke, hogy már nevét is egy falsumnak 
köszöni. Ugyanis, Őszintén megvallva, Rátótnak semmi köze sincs a Dunához. . 

A hatalmas folyam, mely az ő  nagy könyökhajlása után szigeteket és mellék-
ágakat alkotva hömpölyög végig Bánság szélén (!), Rátóttal tulajdonképpen 
csak árvíz esetében keres baráti összeköttetést. Máskülönben egy óra járásnyira 
vannak füzesei a várostól, és a látóhatár szélén van ugyan még egy nevezetesség, 
a Bega folyó tudniillik, de az nagy vízáradások alkalmával összeolvad az árterü-
lettel, tehát alapjában véve semmit se számít. A Begát egyébként rátóton magya-
rosan Bögének nevezik, és így a magyar állameszmének is elég van téve." Való-
ban szinte hihetetlen, hogy Szenteleky ebben az ironikus hangban nem ismerte 
fel a szándékos elrajzolást. Elkerülte volna a figyelmét az ilyen leírás — amely 
különben nem kevésbé ironikus —, melyet a Tündérlap.. -ban olvashatunk: „Az 
egész világon nincs olyan elrágalmazott vidék, mint a miénk. Az országban azt 
hiszik, hogy nálunk a társadalom legkülönbözőbb rétegei folyton isznak... Haj, 
micsoda rágalom ez! És mégis milyen elterjedt. És mindez csak azért, mert 
Magyarországon még nem foglalkoznak eléggé a természettudományokkal. Kü-
lönösen a geológiával. Rágalmazni azt tudnak, hanem a geológiával nem foglal-
koznak. Meg az ártézi kutak törvényével sem tör ődnek, meg a térképet sem 
nézik, pedig ezt az egyet legalább tanácsos volna megnézni. Azt nagyon szépen 
megrajzolta Kogutovicz Manó. Abból tisztára kiolvashatnák, hogy a borfogyasz-
tás nálunk nem sport vagy hagyomány, hanem geológiai törvény. A kútfúrók 
ugyanis, ha lejönnek hozzánk, vidáman dörgölik a kezüket, s a mappán moso-
lyogva mutatnak nyugatra meg délre, a baranyai meg a szerémi hegyekre, és azt 
mondják: »Tessék ezekre a hegyekre nézni. Ami es ővíz ezekről lefut, annak mind 
a bácskai síkon kell összegyűlni, mert ez geológiai törvény! «... Hát most ugyan-
úgy mutatom én is a rágalmazóknak: »Tessék ezekre a hegyekre nézni. Ami bor 
onnan lecsurog, annak mind a bácskai sikon kell összegy űlni.« Ez is geológiai 
törvény. Mit csúfolódnak hát!... Nem a szomjúsággal van nekünk dolgunk, ha- 
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nem a geológiával. Meg aztán mit csúfolódnak azon is, hogy mi igen er ős bács- 
kaiak igen-igen gyönge borokat fogyasztunk?!... Mikor az is természeti törvény." 

Es mindebből Szenteleky nem olvasta, hallotta ki a Bácska, a Bánság és 
Szerémség iránti szeretetet, ragaszkodást? S vajon nem a baranyai és a szerémi 
hegyek közötti síkság a Bácskaság?! 

A mondottak (hallottak) után aligha kell bizonyítani, hogy Papp Dániel a 
Vajdaságot — épp abban az egységében, amely majd a második Jugoszláviában 
egy ideig autonóm tartomány volt! — élte meg és ábrázolta a maga nemzetiségi 
tarkaságában, s épp ezt a tarkaságot tartotta legf őbb sajátságának. Ezt az egysé-
get pedig Bácska, Bánát (részben Baranya) és Szerémség alkotja. Duna-Rátóton 
például „rác pap megy az utcán... varróleányok sétálnak... sokác paraszt jön a 
feleségével. Nem mer a gyalogjárón járni, csak szélr ől, feleségét, aki százfonatú 
frizurát visel, kézen vezeti". Vagy: „Odakint végig világosodott a Bánság. Tócsák 
csillogtak a töltés mentén az éjjeli es őktől, a vasúti őrházak körül magasra nőtt 
a tengeri, és a tarlón messze sárgállott az aratás borotvanyoma. A kalász tüske-
maradványán a lokomotív füstje végigterült, egy folyómenti füzesb ől csókák re-
pültek föl". Hogy pedig ne legyen semmi kétségünk a bánsági táj hitelességét 
illetően, fellvillant a látóhatár szélén egy „négyszögletű  román tornyot" is. Be-
vonulnak aztán a bánsági sváb faluba, amelynek „geometriai pontossággal, kínos 
precizitással meghúzott egyenesvonalú utcái és begombolkozott, feketébe öltö-
zött lakossága" ijesztő  ridegségével éppoly hiteles képe ennek a tájnak, mint a 
puhadombos Bácska, amelyre a szerémségi és baranyai hegyek lankái mosolyog-
nak. Még szívesebben id őz Papp Dániel a Szerémség tájain, a Fruška gora kolos-
torokkal megtűzdelt lágy vonulatain. Igen jól ismerte a kolostorokat, ahol a 
szerb kultúrának és irodalomnak nem egy úttör ője, vezető  személyisége tanult, 
többek között Branko Radi čevič  is, akinek stražilovói nyughelyét is számon tart-
ja. De tud Vuk Karadžićról is stb. 

Nagy Miklós írja a Muzsika az éjszakában (1957) bevezető  tanulmányában: 
„Az irodalmi köztudatban úgy jelenik meg a századvégi Magyarország tér-

képe, hogy egyes vármegyékre, országrészekre írók neve van nyomtatva. A Felvi-
déken, de különösen a palócságban Mikszáth az oligarcha, Erdély s benne a 
Marosmente Peteleié, Szeged meg az egész ö-z ő  világ Tömörkénynek jutott, 
Eötvös Károly csak Veszprém és Zala megyében érzi otthon magát, s Papp Dá-
niel, a szegény parlamenti tisztvisel ő  is birtokba vett egy tájat: magának hódí-
totta a Bácskát. 

Írói pályájának kezdete, nyugodtan fogalmazhatunk így, még zombori gim- 
náziumi éveire nyúlik vissza. Már VII-es gimnazista korában igen tevékeny tagja 
az önképzőkörnek, melynek munkájáról a helyi Zombor és Vidéke rendszeresen 
beszámol. Eszerint Papp Dániel ekkor az önképz őkör pénztárosa és tagja a 
bírálóbizottságnak, s több pályadíjat nyert. Nyolcadikos korában 2 ezüst Ft-ot 
nyert „szépirodalmi prózára" kiírt pályázaton, a Dr. Schuller ügyvéd úr által, 
ugyancsak szépprózára felajánlott „két cs. k. aranyat" is ő  nyerte, s még ebben az 
iskolaévben „az önképzőkörtől függetlenül a Virter-Vértesi Károly író által a 
legjelesebb magyar dolgozatok írójának felajánlott 1 arany forintot" is ő  nyerte. 

Érthető , hogy ezek utána Zombor és Vidéke csakhamar megnyitja a jövendő  
író előtt tárcarovatának hasábjait. Kezdetben versekkel (Flórának), versfor- 
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dítással jelentkezik, de csakhamar szépprózája is napvilágot lát az újságban. A 
díjnok álma tárca már ott lehetne valamelyik gy űjteményes kótetében is. Az írás 
egy szegény, elesett kistisztviselőről szól, aki valamikor a „rőfnek lovagja" volt, 
de tönkrement, és „a sors csapásai Justitia hivatalaiba" vezérelték, ahol azonban 
tizehét év alatt „hajszálnyi avanzsírozást" sem ért el, pedig mindig abban re-
ménykedett, hogy rőfösboltját ismét megnyithatja. A dohányra kapott pénzeket, 
20 krajcárokat mindig a „m. k. lottógy űjtődébe" vitte, s egyszer valóban úgy 
látszott, hogy nyert. Ekkor fölfedte szigorú felesége el őtt titkolt lottószenve-
délyét. Ám csalódnia kellett, mert kiderült, hogy az inas rosszul rakta ki a nyer ő  
számokat, „a rőfösboltból legföljebb csak a r őf jutott ki neki, azt is a felesége 
rakta a hátára". „A haszna a dolognak az lett, hogy öreg kollégám ezentúl nem 
kapott energikus nejétől még húsz krajcárt sem napjára: természetben l őn neki 
kiszolgáltatva ezentúl a pipába való dohány. 

E sokat igérő  kezdet után azonban nem következik folytatás, hanem teljes 
nyolc évig elnyomja magában a tehetséget, hallgatásra ítéli múzsáját, pedig mint 
Braun Sándor, későbbi főszerkesztője írja, állandó harcot folytatott vele, s hasz-
talan próbálkozott más, polgári jólétet és biztonságot nyújtó foglalkozással. Pe-
dig próbálkozott. 

A gimnázium elvégzése után nemcsak irodalmi munkásságában következik 
egy hézag, hanem életének is egy olyan szakaszához érünk, melyr ől szinte semmit 
sem tudunk. Szinnyei lexikona szerint „a budapesti egyetemen a jogi tanulmá-
nyokat végezte, mint nevel ő  hosszabb ideig külföldön utazott, és 1891-t ől kezdve 
joggyakorlaton volt Budapesten". Err ől a nyolc évről tehát csak annyit tudunk, 
hogy elvégezte a jogot, katonáskodott, nevelősködött, s végül 1891-t ől Je-
szenszky Damó közjegyz ői irodájában dolgozott. Innen küldözgeti írásait a Resti 
Naplóhoz egy hordárral, akinek szigorúan meghagyta, hogyne árulja el munka-
helyét és lakcímét. Molnár Ferenc írja le részletesen nekrológjában, hogy a f ő -
szerkesztő  egyszer úgy jutott a rejtélyes író nyomára, hogy mikor a hordár ismét 
kéziratot vitt a szerkeszt őségbe és tiszteletdíjat vett fel Papp Dániel számára, 
kocsiba ült, és a hordár nyomába szeg ődött. Igy talált rá a rejtélyes íróra a köz-
jegyzői irodában. 

Papp Dániel újságírónak is kiváló volt. Mint láttuk, a .Pesti Naplónál kezdte 
ezt a pályát, de csak két esztendeig maradt itt, mert már 1896 augusztusában 
kiválnak innen a „tizennyolcak", és élükön Vészi Józseffel, megalapítják a Buda-
pesti Naplót; a beharangozó vezércikk írására Papp Dánielt kérik fel. „Ver ő-
fényes, derült, boldogságtól sugárzó vallomásban Papp Dániel mutatta be a kö-
zönségnek az újszülötett — írja Braun felel ős szerkesztő  a nekrológjában. — krá 
esett a választásunk. Mert küzdelmes és édes vala az a fogantatás, hát az ő  mély-
ségére és az ő  vidámságára volt szükség." Írjuk még ide, hogy Ignotus „a sajtó 
egyik legelhivatottabb munkásá"-nak, „abszolút megíró"-nak mondta Papp Dá-
nielt, az újságírót. 

Lássuk, vajon mi volt oly korai halálának oka, hisz alig 32 évet élt. Salgó 
Ernő  azt írja, hogy társaságban "mindig csak az író mutatkozott, az ember otthon 
maradt". Allítólag igen szerényen éltek. 1895-ben vette n őül Geissner Katalint, 
Geissner hentesmester leányát, majd nem sokkal ezután már két gyermek és a 
feleség eltartása nehezedett rá. Ezért pályázhatott 1898-ban az országgy űlési 
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napló segédszerkeszt ői állására, amelyet el is nyert, s ismét „koncipista mestersé-
get" űzött, mert írói-újságírói tiszteletdíjából nem tudta eltartani a családot. 

Hogy társaságban mindig csak az író mutatkozott, az ember nem, azt talán 
a szerény életkörülményei is magyarázzák, de alighanem a betegsége is. Egyik 
nekrológban ezt olvassuk róla: „deli férfiú, szálas, er ős, erőtől duzzadó, bar-
napiros, kis dédunokák ringatására látszott predesztinálva". Közben az író sú-
lyos idegbeteg volt. „A nyüzsg ő  élet hatása, a nagy tömeg, a kocsizörej úgy meg-
viselte, hogy sápadtan, reszketve állott meg egy ponton, és nem tudott tovább 
menni, valamely utcának egyik oldaláról a másikra átvágni olyan feladat volt 
részére, hogy szinte beleőrült." Agorafóbiában szenvedett: „Kegyetlenül tréfál-
kozott vele kórság — írja a már idézett Braun Sándor. — Valósággal remete életet 
élt, hogy embereket ne lásson. És mégis, ha szabadba vágyott, társasághoz kellett 
szegődnie: egy tapodtat sem mert egyedül menni." Ő  maga is vall erről A szek-
táról című  tárcájában, melyet egészében sorstársainak, a neuraszténiásoknak 
szentelt, és megállapítja, hogy ez a modern életforma, a lüktet ő  nagyvárosi tem-
pó, a hajszolt élet és munka következménye és tünete is egyben. „Általában az 
idegesek szektája napról napra nyer elismerésben és küls ő  tekintélyben is." Úgy 
véli, hogy az egész társadalom két csoportra osztható: „aki felruházta a mez ő  
liliomát, a művelt társadalmat is két részre osztotta: vannak ideger ősek, és va-
gyunk ideggyöngék... Ó, félelem, te megülöd a lelket, és mire a neuraszténiás 
felnő , elkezd félni a járványoktól, félni attól, hogy összeesik az utcán." Van egy 
Konstantin gyógyulása című  elbeszélése, amely talán e betegség gyermekkori ere-
detére utal. Meghalt a kolostorban egy növendék, s a többieknek a temetésig 
felváltva kellett virrasztaniuk a halott mellett. Konstantinra, aki egyébként is 
félős természetű  volt, az éjszakai órákban került sor egy pajtásával. O ezért nem 
vállalta, hogy egyedül maradjon a halottal, amíg a pajtása kimegy vízért az ud-
varra, inkább maga ment ki, legyűrve a sötétségtől való félelmét. Mire azonban 
visszatért, pajtása pokoli tréfát űzött vele: a halottat a maga helyére ültette a 
székre, ő  maga pedig a koporsóba feküdt. Konstantin így az ül ő  halottat akarta 
megitatni, s mikor a kimeredt testt ől megrémülve futásnak eredt, pajtása felug-
rott a koporsóból, pajtása után rohant, nehogy az fellármázza a kolostort. Per-
sze, Konstantin ettől még jobban megrémült, és addig futott, mígnem ájultan 
rogyott össze a folyósó kövén. Ki tudja, talán meg is történt vele valami hasonló, 
s ezért hagyta ott a kolostort. 

Különben tbc-re és szívbajra panaszkodott, végül pedig agyhártyagyulladás 
végzett vele 1900. augusztus 14-én, a halotti anyakönyvi bejegyzés szerint „gü-
mős agykérlob", és nem tüd őbaj, amint legtöbb életrajzában olvasható. 

Papp Dániel kivételes tehetségét már életében s rövid írói pályája idején is 
felismerték. Mikszáth például A rátótiak megjelenésekor (1898) az id ősebb pá-
lyatárs megért ő  és bátorító szavaival, de nagy-nagy reménységgel is bocsátja 
útjára a művet és szerzőjét: „Egy nagy talentum els ő  munkája" — írja, majd a 
„maró élű  filozóf' és a „szelíd lelkű  költő" szerencsés találkozását üdvözli az 
íróban, gondolkodásának mélységét pedig Kemény Zsigmondéhoz hasonlítja. 
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A Nyugat majdani szerkeszt ője, az új iránti fogékonyságáról és kitűnő  ítélő-
képességéről nevezetes Osvát Ern ő , ugyancsakA rátótiak megjelenése kapcsán 
főleg jellemábrázoló készségét, valamint finom iróniáját hangsúlyozza, aminek 
forrását abban keresi, hogy „folyton feltüntetve látjuk a tények elhajlását a logi-
kától". AMarcellusz (1898) elbeszélésgyűjteményről szólva a modern szellemet 
üdvözli az íróban, aki „telítve az európai kultúrák elemeivel — magyaros marad. 
Erős érzéke van a realitás iránt, de megfigyelésének nedvét logikája er ősláncain 
a philosophia mélységeibe is lebocsájtja." 

Molnár Ferenc nekrológjában „az újkori magyar elbeszél ő-irodalom legra-
gyogóbb tehetségé"-nek nevezi, majd a modern „literátus" jellemz ő  vonásait 
hangsúlyozza egyéniségében: „Tudós volt és költ ő, típusa a modern írónak, aki-
ben a mindenoldalú pozitív tudásnak és költ ői géniusznak kell vegyülni." 

Bródy Sándor szerint fő  ereje a kritika, „de nem a medd ő , hanem az, amely 
maga is produkál", majd így érzékelteti a magyar irodalmat ért hatalmas vesz-
teséget, amely Papp Dániel halálával érte: „Úgy tetszett, mintha regénye is, há-
rom novellás kötete is csak stúdiumok volnának ezután megírandó nagy mun-
káihoz, amelyek elé az egész irodalom osztatlan érdekl ődéssel. és nagy várako-
zással nézett." 

Ezután az egész századvégi írónemzedék munkásságára sötétség borult, Né-
meth László szavaival, meszesgödörbe kerültek. El őször, 1920-ban Szomaházy 
István írt Papp Dánielről Barátaim, a halottak című  könyvében, s ebben Papp 
Dánielről A hipochonderek királya címen. A következő  kísérlet Kárpáti Aurél 
nevéhez fűződik, aki Halottak akik élnek című  antológiájában Justh Zsigmond, 
Petelei István, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Kabos Ede, Seb ők Zsigmond és 
Thury Zoltán mellett Papp Dániel írását is közli (A bizonyíték), s e nemzedékről 
megállapítja: „Mindenesetre a Mikszáth-nemzedék mögött indultak, s folytatás 
helyett inkább új fordulatot, más életszemléletet és változott formanyelvet hoz-
tak." Egészen egyértelmű, hogy valójában a Nyugat korszakát készítették elő , 
csakhogy a Nyugat nemzedéke annyira el volt foglalva a maga mindennapi har-
caival, hogy nem vállalkozhatott arra a feladatra, melyet pedig Schöpflin Aladár 
igen világosan megfogalmazott: e korszak irodalomtörténetének megírása a 
Nyugat-nemzedékre vár. Az utánuk következ ő  konzervatív és kifejezetten na-
cionalista irodalomtörténet-írás csak azt vette tudomásul a múltból, amit köz-
vetlen előzményének tekintett, ez pedig azt jelentette, hogy szinte teljesen kire-
kesztette irodalomtörténetéb ől az ellenzéki mozgalmat, a korszak irodalmának 
értékesebb felét, s a népiesked ők, a Petőfi- és Arany-epigonok működésében 
látta az irodalom folytonosságát. 

1944-ben Féja Géza tett kísérletet Papp Dániel emlékének felidézésére, s 
ki is adtaA rátótiakat és a Tündérlak Magyarhonban köteteket, de ez is ennyiben 
maradt. 

A második világháború után Bóka László figyelmeztetett, hogy „Kiss Jó-
zsefben s néhány munkatársában, Bródy Sándorban, Papp Dánielben, Thury 
Zoltánban mozdult valami, mi több volt, mint polgári progresszió és lényegében 
több volt, mint burzsoá liberalizmus". Sőtér István pedig leszögezte, hogy e nem-
zedék tagjai megszólaltatói voltak „olyan kényes vagy tabu alatt tartott társa-. 
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dalmi kérdéseknek, melyekről az ötvenes évek még szubjektíve jó szándékkal, 
de a kiegyezés után egyre világosabb rosszhiszem űséggel hallgattak". 

Itt, Vajdaságban, mint már említettem, jó ideig csak Herceg János tartotta 
ébren az emlékét, de 1944-ben a Kalangya májusi számában már egy egész sor 
írás méltatta Papp Dániel munkásságát: Herceg János: „Papp Dániel világa"; Sz.  
Szigethy Vilmos: „Papp Dánielről..'; Laczkó Márta: „Papp Dániel diákévei'; 
Romhágyi Gyula: „A rátótiak"; Csuka Zoltán: „TündérlakMagyarhonban"(Féja  
Géza kiadásának ismertetése), 1965-ben pedig megjelent a róla szóló monog-
ráfia is: Papp Dániel, egy kimaradt fejezet a magyar irodalom történetéből. Igaz, 
tervben volt egy Papp Dániel-válogatás kiadása a Forum Könyvkiadó Hagyo-
mányaink sorozatában is, de ez mindmáig várat magára. 

Jelenleg Papp Dániel életművének legteljesebb — bár nem teljes, mert a 
Zombor és Vidéke hasábjain kallódó zsengéi hiányoznak bel őle — gyűjteménye a 
budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában megjelent Muzsika az éjsza-
kában (több mint 52 szerzői ív terjedelmű!) kötet, melynek anyagát Lukácsy 
Sándor válogatta, ő  állította össze a bibliográfiát, írta a jegyzeteket, a bevezet ő  
tanulmányt pedig Nagy Miklós. Utoljára, ugyancsak a Szépirodalmi gondozá-
sában jelent meg a Tündérlak Magyarhonban című  könyvecske, 1980-ben. Már 
az ötvenes években szerepelt írónk az egyetemi Szöveggy űjteményben, ott ta-
láljuk (4 írását) a Magyar elbeszélők I—IV. 1961. évi kiadásában, amely szintén a 
Szépirodalminál jelent meg. Elmondhatjuk tehát, hogy Papp Dániel lassan el-
foglalja a helyét a magyar irodalmi köztudatban is. 

~ .. _.. .. ...._ ~_ ~ 
: "
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SZAJBÉLYMIIIÁLY  

ADORJÁN ANDOR A FRANCIA ÚJSÁGÍRÁS 
ISKOLÁJÁBAN 

Amióta a Magyar Napló tavalyelőtti évfolyamában közzétettem Adorján Andor 
hihetetlenül elegáns és meglep ően modern interjúit kora neves íróival., többen 
kérdezték tőlem némi cinkos mosollyal a szájuk sarkában, hogy ugye kegyes 
csalásról, posztmodern gesztusról, fiktív kérdésekr ől, válaszokról és riporterről 
van itt szó. APesti Napló 1908. januári számait lapozgatva persze bárki meggy ő -
ződhet a beszélgetések hitelességéről és még inkább csodálkozva teheti fel a 
kérdést: honnan ez a szokatlan hang a magyar századel őn? Amikor lassan egy 
évvel ezelőtt az elsárgult és töredező  újságlapok forgatása közben rábukkantam 
az első , Mikszáth Kálmánnál tett látogatásról szóló beszámolóra, majd a heten-
kénti rendszerességgel napvilágot látott további három beszélgetésre, magam is 
elcsodálkoztam és szokatlannak találtam már magát a gesztust is. Vajon mi in-
díthatta a Pesti Napló fiatal újságíróját arra, hogy Mikszáth után sorra felkeresse 
Herczeg Ferencet, Ambrus Zoltánt, majd Gárdonyi Gézát is? Az interjú m űfaja 
ugyanis akkor még meglehet ősen szokatlan volt a magyar zsurnalisztikában, még 
inkább az, hogy az interjú alanya nem valamely neves politikus vagy színészn ő , 
hanem szépíró. A hetenkénti megjelenés ráadásul arra enged következtetni, 
hogy egész sorozat készülődött itt, amely nem tudni, miért szakadt félbe. 

Úgy véltem akkor, hogy a keletkezés körülményeit tisztázni legfeljebb a ki 
tudja hol kallódó korabeli iratokból, magánlevelekb ől lehetne. Ilyenek azóta 
sem kerültek a kezembe, rábukkantam viszont a Budapesti Újságírók Alma-
nachjának 1908-as kötetére, benne Adorján Andor Újságíró-iskola nálunk című  
esszéjére. A cím alatt ovális, elmosódó keretben a szerz ő  fényképe, kissé Csáth 
Gézára emlékeztet ő  fejforma, szemüveg, oldalt elválasztott haj, határozott te-
kintet, fehér ing és szinte sál számba men ő  habos nyakkendő . Maga a gondolat-
menet is újraközlést érdemel., így most csak azt a mellékesen odavetett mondatot 
idézem, melyben Adorján saját újságírói tudásának forrásáról vall, s amelynek 
nyomán nemrég sikerült a riportsorozat ötletének nyomára. jutnom. „A párizsi 
újságíró iskolát ismerem, növendéke voltam (a nélkül, fájdalom, hogy mint új 
Girardin vagy Carlyle kerültem volna ki onnan)" — hangzik e némileg önironikus 
kitétel. Úgy tűnik azonban, hogy az Ecole de Joufnalisme egykori hallgatója nem 
csupán az említett híres újságírók babérjaira vágyódott, hanem ő  szeretett volna 
lenni a magyar Julien Huret. Erre múlt év januárjában, a párizsi Centre Pom-
pidou könyvtártermében, a 19. századi francia irodalomról szóló munkákat tar-
talmazó polcot böngészgetve jöttem rá. Itt lapoztam ugyanis bele az említett 
szerző  Enquete sur l'évolution littéraire című  interjúkötetébe, melynek hangne-
me, stílusa azonnal Adorjánt juttatta eszembe. 

Huret irodalmi interjúi (szám szerint 64!) 1891. március 3. és július 5. között 
jelentek meg a L'Echo de Paris hasábjain és igen nagy felt űnést keltettek. Zola 
már a napilapbeli közlések idején biztatta a szerz őt a beszélgetések kötetbe 
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gyűjtésére, melyre nem is kellett soká várnia. A gy űjtemény ugyanezen évben 
meg is jelent, Monsieur Valentin Simondnak, a L'Echo de Paris f őszerkesz-
tőjének ajánlva, akinek „liberális irányítása bátorított fel arra, hogy megpró-
bálkozzam a kísérleti riport műfajával". Az ajánlás idézett szavai jelzik, hogy 
szokatlan mű  született, s ezt meger ősíti Daniel Grojnowski is, akinek a könyv 
modern kiadása (Edition Thot,1982) elé írt bevezet őjéből kiderül, hogy Huret 
az interjú egyébként is új műfaján belül az irodalmi riport megteremt ője volt. 
Egy évvel korábban ugyanennek a lapnak a hasábjain már sikert aratott egy 
bűnügyi riportsorozattal és nyilván ezen felbátorodva kereste fel kora különféle 
szekértáborokba tartozó neves íróit, naturalistákat és szimbolistákat, parnasz-
szistákat és pszichologizálókat, hogy nagyjából ugyanazokat a kérdéseket föltéve 
egy-egy írányzat képvisel őinek, most az irodalomnak a jövője után nyomozzon. 

Adorján Andor, aki 1883-ban született, valamikor a század els ő  éveiben 
látogathatta a párizsi újságíró- iskolát. Lehetséges, hogy Huret irodalmi riport-
jait ott adták a kezébe. De ha nem, akkor is könnyen rájuk akadhatott, hiszen a 
szerző  a kor egyik legnevesebb zsurnalisztája volt, újabb sikeres interjúkötetek 
közreadója, akiről bizonyára sokat beszéltek a francia főváros intellektuális kö-
reiben. Adorján mindenesetre felfigyelt rá, és a Pesti Napló hasábjain gyors 
egymásutánban megjelentetett riportjai arra utalnak, hogy a korabeli magyar 
irodalom hasonlóan nagyszabásu feltérképezésére készülhetett ő  is. S ha a so-
rozat meg is szakadt, példája azért ragadós volt: a lap 1909. január 2-i számában 
Ady barátja, Bányai Elemér (Zuboly) jelentetett meg újabb interjút Mikszáth 
Kálmánnal, valamint Eötvös Károllyal és Gyulai Pállal. Ujraolvasásra érdemes 
írások ezek is; most azonban álljon itt inkább egy jellemz ő  darab a mester, Jules 
Huret beszélgetései közül. 

JULES HURET 

BESZÉLGETÉS PAUL VERLAINE-NEL 

A Sagesse szerzőjének alakja rettent ő  jól ismert az irodalmi világban és a 
Quartier Latin legkülönfélébb köreiben. Feje a megvénült rossz angyalé, ren-
dezetlen és ritkás szakállal, er őteljes orral; sűrű  és bozontos szemöldöke szálkás 
kalászként koronázza zöldben játszó, mély pillantását; koponyája hatalmas és 
hosszúkás, tökéletesen tar és rejtélyes dudoroktól gyötört, kinézetében egyesítve 
a makacs aszkézis és a küklopszi étvágy szembeötl ő  és bizarr ellentétét. Biog-
ráfiája hosszú és fájdalmas dráma lehetne; élete a féktelen szkepticizmus és az 
„ösztönök elhajlásainak" hihetetlen keveréke, amely id őszakos szadizmusba, 
bűnbánó lelkiismeret-furdalásba torkollik és a mesterkélt feledés szürkeségébe 
való mély zuhanással végződik. 

Mindennek ellenére Paul Verlaine nem lett gonosszá; fekete embergy űlö-
lettel teli kitörései, vad hallgatásai gyorsan elenyésznek a legkisebb napsugárra 
— bármily picinyke legyen is az. Csodálatos rezignációval rendelkezik, mely az 
abszint által éppen csak befolyásolt gyöngédség hangján mondatja ki vele: „Nin-
csen már nekem más anyám, csupán a menhely." Valamelyik nap szóltam arról 
a hatásról, amelyet Stéphane Mallarmé tulajdonít neki a mai költ ői mozgalmak- 
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ra; majd meglátjuk, hogyan gondolkodnak err ől az őt követő  fiatalok. S amíg 
erre várunk, íme, hogyan beszél ő , hogyan beszél róluk ő  maga. 

Törzskávéházában találkoztam vele, a Francois Premier-ben, a Boulvard 
Saint-Michelen. Napközben, ahogyan mondta, sokat szaladgált, hogy össze-
gyűjtse az aranyakat; és fekete-szürke kockás, b ő  mac-farlaneja alól aranysárga 
színű, nagyszerű  selyem nyakkendő  ragyogott elő , gondosan megkötve és rát űzve 
egy fehér egyenes ingnyakra. Verlaine, amint ez köztudott, nem éppen nagy 
fecsegő ; a tiszta ösztönök művésze, aki nézeteit tömör és szellemes mondások-
ban, telített képekben fejezi ki, néha szándékolt brutalitással, melyet azonban 
mindig mérsékel az őszinte szívélyesség és a kedélyes egyszer űség élénk fénye. 

Persze nagyon nehéz kihúzni bel őle a művészetek elméletére vonatkozó, 
gondosan levezetett véleményeket. Legjobban teszem talán, ha felidézem hosszú 
beszélgetésünkből mindazt, ami kifejezetten vizsgálódásaim körébe tartozik. 

Amikor arra kértem, hogy határozza meg a szimbolizmust, ezt mondta: 
Tudja, ami engem illet, nekem megvan a magam jó érzéke; másom talán 

nincs is, de az megvan. A szimbolizmus?... nem értem... Valami német szó lesz... 
mi? De hogy mit akarhat mondani? Ami engem illet, egyébként bánom is én. 
Amikor szenvedek, amikor élvezek, vagy amikor sírok, akkor jól tudom, hogy az 
nem szimbólum. Nézze, azok a különbségtételek egyt ől egyig csupa germaniz-
musok; mit jelenthet az egy költ őnek, amit Kant, Schopenhauer, Hegel és a többi 
fritz gondol az emberi érzelmekr ől! Én francia vagyok, jól értsen meg, egy francia 
soviniszta — mindenekelőtt. Nem látok semmi olyasmit az ösztöneim között, ami 
arra késztetne, hogy keressem a könnyeim miértj ének a miértjét; amikor bánatos 
vagyok, akkor szomorú verseket írok, ez minden, mert azt hiszem, hogy ai ösztö-
nön kívül nincsen szabály, ami elvezetne a művészi íráshoz, ahogyan azt mondani 
szokták! 

Alakja elötétül, beszéde lassúvá és nehézzé lesz. 
De azért mégis — folytatta — a verseimben mindazonáltal látni lehet... létem 

egész Gulf stream-jét, amelyben ott áramlik a jeges víz és mellette áramlik a 
forró, a törmelék, igen, homok persze, meg virágok, talán... 

Amikor Verlaine-nel társalog az ember, minden pillanatban elcsodálkoz-
hat és elvarázsolódhat a brutalitásnak és a kegyelemnek, a der űs iróniának és a 
komor felháborodásnak e váratlan antitézisei fölött. De a vele való beszélgetés 
menetét pontosan visszaidézni, ismétlem, teljesen lehetetlen. Ezen a napon is 
eltért minden pillanatban a tárgytól, és amikor azon er őlködtem, hogy minden-
féle kerülő  úton visszavezessem a szimbolizmushoz, többször is feldühödött és 
öklével nagyot csapva a márványasztalra, amelyen megremegett az abszint és az 
én vermuthom, felkiáltott: 

Nekem, végül is, elegem van ezekb ől a cymbalistákból! Belőlük és a nevet-
séges kiáltványaikból! Ha az ember igazán forradalmat akar csinálnia m űvészet-
ben, akkor majd éppen így kezd neki! 1830-ban, amikor fellelkesedtek az em-
berek, egyetlen szál zászlóval indultak csatába, amelyre az volt írva, hogy Her-
nani! Manapság a haszonleső  bunkók rohama zajlik és mindegyiknek megvan a 
maga lobogója, amire az van írva, hogy REKLAM! És meg is lett bel őle az ő  
reklámjuk, egy Richebourg-hoz méltó reklám... A díszlakomákhoz... már bo-
csásson meg a világ... 
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Megvonta a vállát és úgy tűnt, hogy megnyugszik, mintegy a nagy erőfeszítés 
után. Csend lett egy pillanatra. Azután újrakezdte: 

— Hát nem nevetséges ez az egész, utóvégre is! Na de a nevetségesnek is 
vannak azért határai, mint minden jó dolognak... 

Töredezetten folytatta, a pipája mindig kialudt és újragyulladt: 
— A reneszánsz! Vissza a reneszánszhoz! És ezt nevezik a hagyományok 

megújításának! Visszasiklani a tizenhetedik és a tizennyolcadik század fölött! 
Micsoda őrültség! És Racine, és Corneille, őktehát nem francia költők, ők nem? 
És La Fontaine, a szabad verselés felfedez ője, és Chénier! ők ugyancsak nem 
számítanak semmit! Nem, ez tiszta baromság, szavamra, baromság. 

Folytonosan vonogatta a vállait, megvet ően biggyesztette az ajkait, össze-
húzta a szemöldökét. És még hozzátette: 

És hol vannak azok az újdonságok? Talán Arthur Rimbaud — és én ezért 
nem gratulálok neki — nem tette már meg el őttük mindezt? Hát még Krysinska! 
És persze szórakoztattam magamat annak idején én is efféle viccekkel! De ne-
kem sohasem jutott volna eszembe evangéliumot csinálni belőlük! A tizennégy 
lábú verssorokat persze nem sajnálom; kitágítottam a verssorok határait és ez 
jó; de nem tüntettem el őket teljesen. Ahhoz, hogy valami verssorrá lehessen, 
ritmusának kell lennie. Manapság ezer patás verssorokat csinálnak! De ez már 
nem verssor, ez már próza, néha még az sem, csak zagyva beszéd ... És f őként 
nem francia, nem, ez nem francia! És ezt időmértékes verselésnek hívják! De mi 
nem vagyunk sem latinok, sem görögök, mi mások vagyunk! Franciák, az istenit 
neki! 

De... Ronsard? — kockáztattam meg. 
Szarok én Ronsard-ra! Volt már el őtte valaki, egy Francois Villon neve-

zetű, aki igencsak felülmúlta őt! Ronsard! Pfuj! Még egy alak, aki a franciát 
moldvai valacha fordította át! 

Azért mégis, a fiatalok nem az ön nevével reklámozzák magukat? 
Hát csak bizonyítsák be, hogy van valami közöm ehhez a szellemi atya-

sághoz! Hát csak olvassák a verseimet! 
Tréfás hangsúllyal hozzátette: 

Saint Michel rakpart 19, 3 frank! 
Azután: 

Vannak tanítványaim, igen; de lázadó tanítványoknak tekinteni őket; Mo-
réas, lényegében, közéjük tartozik. 

Nahát! — tört ki belőlem. 
Hát persze! Én madár vagyok, az bizony (míg Zola, mellékesen szólva, 

egy ökör), és a rossz nyelvek azt állítják, hogy megalapítottam a szajkók iskoláját. 
Ez így hamis. A szibolisták úgyszintén madarak, mindenféle megszorítás nélkül. 
Moréas is egy közülük, de mégsem... ő  inkább talán egy páva... Meg aztán ő  
megmaradt gyermeknek, egy tizennyolc éves gyermeknek. Kölyök vagyok én is... 
(Itt Verlaine felvette a szokásos testtartását: felemelte a fejét, el őretolta az aj-
kait, egyenesen előreszögezte a tekintetét, kinyújtotta a karját)... de egy francia 
kölyök, az istenit neki! Az hát! 

És azután rögtön nevetni kezdett, kedélyesen nevetni, igazán vidáman, fer-
tőzőn, hogy végül engem is magával ragadott. 
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— Hogy lehetséges az, hogy elfogadta a dekadens jelzőt és mit jelent ez az ön 
számára? 

— Ez igazán egyszerű. Úgy vágták hozzánk ezt a jelz őt, mint egy sértést; én 
úgy szedtem fel, mint egy harci kiáltást; de amennyire tudom, nem jelent semmi 
különöset. Dekadens! Mintha a szép napot követ ő  esti szürkület nem érne fel 
minden hajnalokkal! És azután a Nap, melyr ől úgy tűnik, mintha már nyugodni 
vágyna, nem kel-e fel másnap? Dekadens, nem jelent ez végül semmit az égadta 
világon. Ismétlem önnek, inkább csak kiáltás volt ez, zászló, és körülötte nem 
volt semmi sem. A harchoz szükségesek a frázisok! A három szín a fekete sas 
előtt, ennyi kell, hogy harcolni kezdjünk!... 

Szemére vetik a szimbolistáknak, hogy zavarosak... Ez az ön véleménye is? 
Oh! én sem értek mindent, távol vagyok attól! Egyébként ők maguk is ezt 

mondják: „Mi homályos költők vagyunk." De miért „homályosak", csak így, egé-
szen röviden? Mégha hozzátennék: „mint a hold!", legalább ennyit! 

Újból nevetésben tört ki és én igencsak erőlködtem, hogy utánozzam őt. 
E pillanatban úgy tűnt számomra, hogy beszélgetésünk komoly része véget 

ért... Egy megjegyzés jutott az eszembe, amelyet Anatole France-tól hallottam, 
és még ennyit mondtam Verlaine-nek: 

Igaz az, hogy ön féltékeny Moréas-ra? 
Kifeszítette a mellkasát, széles gesztust rögtönzött a jobb karjával, meg-

nedvesítette az ujjait, ritmikusan pedergette a bajuszát és nagy nyomatékkal 
mondta: 

Iggen! 

SZAJBÉLYMTHÁLY fordítása 
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POMOGÁTS BÉLA 

MAGYARSÁG ÉS EURÓPA 
ILLYÉS GYULA IDŐSZERŰSÉGE*  

Illyés Gyula nemzeti költő, ami azt is jelenti, hogy nemcsak a költészetben, az 
irodalomban, hanem a nemzeti élet eszmei és politikai folyamatainak alakí-
tásában is szerepet, teljes joggal elmondhatjuk: történelmi szerepet vállalt és 
töltött be. A huszadik században él ő  magyarságnak nincs olyan jelentős nemzeti 
és szociális tapasztalata, törekvése és kérdése, amely ne foglalkoztatta volna, 
amelynek vitájában ne hallatta volna szavát. A magyarság fennmaradása, hala-
dása és gazdagodása, illetve a trianoni határok által darabokra szakított nemzet 
— legalább kulturális: szellemi és lelki — egységének helyreállítása mindig gon-
dolkodásának tengelyében állt. A Nehéz föld és a Sarjúrendek című  versesköny-
vek a nemzet többségének, a kétkezi munkát végz ő  parasztságnak a sorsát és 
életét fedezték fel a magas irodalom számára; a Rend a romokban című  kötet 
vagy a Magyarok című  naplószerűen szerkesztett esszé- és cikksorozata nemzeti 
megmaradás és történelmi elhelyezkedés kérdéseivel viaskodott; a történelmi 
drámák: az Ozorai példa, a Fáklyaláng, a Dózsa és a Másokért egyedül két egy-
másnak felelő  tragédiája a nemzeti történelem elmulasztott lehet őségeivel szá-
mot vetve figyelmeztetett arra, mit vár el t őlünk a jövő . 

A nemzeti sors íránti érdeklődés mindig szociális érzékenységgel és elkö-
telezettséggel forrt nála össze. Ki tagadhatná, hogy a Nehéz föld költői sugallatai 
végül is a Puszták népe prózájának szociális mondanivalójához vezették, s a 
történelmi drámákban is egyetlen élményként élte át a nemzet és a nép gondjait, 
kívánságait. E kettős — valójában az ő  számára egyetlen — igényét képviselte a 
népi irók mozgalmában. 

Ragaszkodott a népi táborhoz, szerepet vállalt a parasztpárt, majd az ötven-
hatos forradalom napjaiban a parasztpárti hagyományok jegyében megalakuló 
Petőfi Párt tevékenységében, ugyanakkor sohasem zárkózott be abba a belter-
jesebb szellemi világba, amely időnként megkísértette a népi irodalom híveit. 
Illyésnél mindig ilyen fogalmakban vert visszhangot a magyarság ügye és gon-
dolata: Európa, világszabadság, haladás — akár Pet őfinél vagy Adynál. 

Ő , aki a két világháború közötti korszak legjobb paraszti szociográfiáját 
írta, aki Magyarok című  kötetébe a nemzeti sorsról és a hazai gondokról készült 
legszínvonalasabb, máig sugárzó publicisztikát gyűjtötte, francia költőkről írt 
tanulmányokat, francia verseket fordított, s összeállította az egyik legjobb ma-
gyar nyelvű  francia irodalmi antológiát. Első  látszatra van valami rejtélyes ab-
ban, hogy a Csizma az asztalon című  parasztoktató könyv szerzőjének első  pró-
zai írása a Journal Littéraire című  művészeti lapban jelent meg francia nyelven 
Jean Cocteau-ról. És talán az is elgondolkoztató, hogy a népi verselés egyik 

* Az Ötágú Síp szabadkai rendezvényén 1995. április 28-án elhangzott el őadás szerkesztett 
szövege. 
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tudatos és módszeres felújítója szólaltatta meg eddig legszebben magyarul Ra-
cine-t, Lautréamont-t, Max Jacobot, Reverdyt és Éluard-t. Bizonyára az is ide 
kívánkozik, hogy Petőfi, Fazekas és a magyar népköltészet elemz ője írta a legjobb 
magyar esszéket Éluard-ról és Moliére-ről, Tristan Tzaráról és Jean Follainről. 

Illyés ugyanis egyszerre élt két kultúrában: a magyarban és a franciában, és 
a francia, legalábbis a két világháború közötti id őben, ennyit jelentett: európai. 
Amikor szinte még gyerekfővel Párizsba került, egyszerre szívta magába a fran-
cia nyelvet, a francia gondolkodás és az avantgardista m űvészeti írányzatok szel-
lemét. Világpolgárnak készült, s a francia nyelv és kultúra ennek a világpolgári 
orientációnak, s őt a nemzetközi forradalmi mozgalmakban helyét keres ő  am-
bíciónak a bázisa és eszköze volt. Általa illeszkedhetett be a fiatal Illyés Gyula 
a haladás, a szabadság és a modern irodalom nemzetközi testvériségébe. Való-
jában nem pusztán kulturális igényei következtében mártózott meg a „második 
nyelv" közegében, inkább az emberi emelkedés, a felszabadulás vágya miatt. 

A párizsi évek valóban felszabadító hatással jártak. Kés őbb a Hunok Párizs-
ban című  életrajzi regényében számolt be róluk, ironikus képet rajzolva ifjonti 
mozgalmi elhelyezkedéséről és tapasztalatairól is, arról, hogy a párizsi magyar 
kommunista emigránsok táborával törvényszerű  módon össze kellett különböz-
nie. Illyés a nemzetközi ifjúmunkás-mozgalom, és a francia avantgardisták kö-
zött nevelődött. Politikai vitákra járt, és szürrealista folyóiratok alapításában 
vett részt. Éluard-ral, Reverdyvel, Tzarával, Bretonnal, Aragonnal, Crevellel, 
Desnosszal, Cocteau-val, Malraux-val ismerkedett és barátkozott. Francia ver-
seket írt. Aztán ahogy hazatért, egyszerre megváltozott: a szürrealizmus franciás 
hívéből a népi írók mozgalmának egyik alapítója, szervez ője lett. 

Ha előbb a francia vonzalmakat éreztük rejtélyesnek, most e hirtelen átala-
kulást. Pedig Illyés hazai metamorfózisa legalább annyira természetes, mint kap-
csolata Párizzsal és a „második nyelvvel". Ha e kapcsolatot a felszabadulás vagya 
alakította ki, az „átalakulást" a szolgálaté. A költ ő  maga többször vallott rejté-
lyesnek látszó metamorfózisáról. E vallomások egyszerre magyarázzák a költ ői 
szemlélet és poétika átalakulását s Illyés nemzeti hivatástudatának európai ösz-
tönzéseit, kapcsolódásait és távlatait. 

1945-ben írt Ujabb szellemi front? című  írásában így világította meg a haza-
térés és a költői átalakulás körülményeit: „Magam Párizsból jöttem meg, Párizs-
hoz szokott szemmel, nyugat-európai igénnyel az igazság és az irodalom iránt. 
Az én megdöbbenésem az volt, amikor szül őhelyemen, a pusztán körültekin-
tettem. Akkor nem tudtam, csak most visszakövetkeztetve merem kimondani 
akkori érzéseimet, a dönt ő  elhatározást: áruló lennék, ha csak író akarok lenni. 
Az újítás, a merészség nemcsak az irodalomban esedékes, hanem a társadalom-
ban is, sőt ott esedékes először és igazán. Sétálhatok tovább itt is az avantgardista 
szabad gondolattársítások négy fala közt? Nem volt könny ű  kitörnöm, nemcsak 
a helyet tartottam — tartom ma is — emelkedettnek, hanem az ajtókat is én falaz-
tam be. Akkor ismerkedtem meg igazán egy fiatal költ ő  rendkívüli irodalmi 
kísérletével és forradalmiságával, Pet őfiével. »Hazát kell nektek is teremteni! « 
— nagyjából ez volt a b űvige a falak ellen." 

A puszta és Párizs: Illyés Gyula költ ői sora alighanem e két egymástól oly 
távol eső  és látszatra összeegyeztethetetlen fogalomnak a kölcsönös vonzásteré- 
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ben alakult. Egyénisége és életműve mindig a magyar és az európai értékek és 
igények bölcs egyeztetésének készségére épült. Szerves egységbe forrasztotta 
azokat a hagyományokat és törekvéseket, amelyek gyakran és szerencsétlen űl 
kerültek szembe egymással közéletünk és m űvelődésünk huszadik századi tör-
ténete során. Az egyeztetésnek és az összefogásnak ezt a készségét csak az igazán 
nagyoknak sikerült kialakítaniuk: a régi magyar örökséget és a modern francia 
kultúrát összebékítő  Adynak, a dunántúli hagyományt és a huszadik századi 
gondolkodást szintézisbe hozó Babitsnak vagy a népi tradíciót és a modernséget 
természetes egységben látó és egységbe fogó Bartók Bélának. Magyarság és eu-
rópaiaság, népiség és nyugatosság egységbe fogásának Illyés esetében volt egy 
eredendő  feltétele. Az, hogy már korai ifjúságában megtanulta összebékíteni és 
-egyeztetni az egymással verseng ő  vagy egymást látszólag kizáró hagyományo-
kat, életformákat és értékeket. 

Mindig választania és egyeztetnie kellett az ellentétes érdekek, akaratok és 
eszmények között. A puszta és a falu, Cece és Ozora, a vidék és a f őváros, a 
katolicizmus és a reformáció, a család tisztvisel ő  és paraszti ága, az uradalmi 
gépész apa és a nyomorba süllyedt cseléd környezet, az iskola és a szül ői otthon, 
a párizsi tapasztalatok és a puszták népének világából őrzött emlékek, a franciás 
világpolgár szellemi fölénye és a nép szolgálatának önkéntes alázata: megannyi 
egymással perben álló erőt és életelvet jelentett, közöttük kellett gyermek- és 
ifjúkorában tájékozódnia, választania és az összefogás lehet őségét keresnie. El-
lentétek keresztezési pontján kényszerült széttekinteni, körötte és benne ütköz-
tek vagy békültek meg a magyar társadalmi tudat hagyományosan veszélyes, sok 
nagyralátó tervet zátonyra futtató ellentmondásai. 

Eredendő  helyzete egyszerre volt zárt és nyitott, életformában és kultú-
rában egyaránt. Valójában e zártság és nyitottság egymást átható kett őssége és 
szerves egysége szabta meg tájékozódását és gondolkodását, kés őbb költészetét. 
Illyés ugyanis költőként is összefogó és egyeztet ő  volt, ezek az igazából emberi 
és erkölcsi tulajdonságok és erények annak a poétikának és nyelvezetnek a bels ő  
rendjén is nyomot hagytak, amelyt ől költészetének karaktere származott. Az 
avantgárd líra expresszionista és szürrealista indíttatásait, a személyes választás 
révén kiaknázott népi hagyományt és az intellektuális költészet retorikai alak-
zatokban megjelenő  kifejezésmódját Illyés sohasem ütköztette meg egymással: 
mindezek a poétikák és nyelvezetek egységes költ ői életművet tudtak kialakítani. 

Kezdetben az avantgárd híve volt: nemcsak a stílusirányzaté, hanem a láza-
dó mozgalomé is, később a népi tradíciók felújításában vállalt szerepet, és a népi 
mozgalom soraiba tartozott akkor is, mid őn az újklasszicista líra mestere lett. 
Költészetének mindig nemzeti szerepe és súlya volt, a népi stílusirányzat korlá-
tozottabb lehetőségeit, mihelyt mesterfokra emelte, máris meghaladta. A har-
mincas évektől kezdve Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Kassák Lajos, József 
Attila, Szabó Lőrinc és Radnóti Miklós mellett az ő  lírájában öltött alakot az a 
nemzeti irodalom, amely egyszerre szólt a magyarsághoz és a nagyvilághoz. Illyés 
költészetének nemzeti hivatást kellett betöltenie, Európa üzenetét és igényes-
ségét közvetítette a népi irodalomba, és a parasztság törekvéseinek adott hangot 
a Nyugat körében. 
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Pártokat és mozgalmakat kötött össze, a szellemi élet pólusai között terem-
tett szerves kapcsolatot. Természetes helye volt a népi mozgalomban, egyszers-
mind Babits oldalán. Kettős elkötelezettségben élt: a magyar parasztdemokrácia 
és a magas európai szellem vonzásában. „Pártban nem tudnék megmaradni sem-
mifélében, de boldog otthoniassággal állnék e megindítóan bölcs és h ős férfiak 
sórában, a fiaikéban! — írta az agrárszocialisták, az Áchim Andrások, Szántó 
Kovács Jánosok, Fekete Nagy Andrások és Szilágyi Albertek mozgalma iránt 
érzett vonzódásáról. — Egyik kezemmel az ő  jobbukat fognám, úgy, hogy közben 
a másikkal egy percre se ereszteném el Pascalét, mindazokét, akik tekintetüket 
rád vetették, oh változásaidban-kanyargásaidban is mindig egy írányú justice 
éternelle!" 

Könnyű  most azt mondani, hogy Illyés ebben: e kett ős elkötelezettségében 
különbözik, igen előnyösen, attól a politikai elittől, amely a kommunizmus lát-
hatóvá váló bukása után kezébe vette Magyarország sorsának intézését. Ezek a 
politikusok ugyanis, sajnos, nem fogadták meg az Illyést ől származó példát: el-
eresztették az Achim Andrások kezét, ámbár lehet, hogy meg sem fogták, és nem 
érdekelte őket Pascal örök igazsága. Néhány esztendeje többen, több helyen is 
feltették nekem a kérdést, vajon Illyés Gyula melyik politikai párthoz csatlako-
zott volna a rendszerváltozás idején. Jó lelkiismerettel válaszolhattam nekik: 
egyikhez sem, mert nem tudta volna elfogadni az eszmék és igazságok felpar-
cellázását a pártok, a csoportok, a baráti társaságok érdeke szerint. Illyés ugyanis 
sohasem pártideológiákat és pártérdekeket követett, hanem mindig a teljes em-
beri személyiség szuverenitását, egyszersmind erkölcsi felel ősségét tartotta fon-
tosnak. Ezzel a tanításával lehet különben a legidőszerűbb éppen ma, midőn az 
embert eltakarja a pártember, és a szuverenitás, valamint a felel ősség min-
denféle csoportérdeknek rendel ődik alá. 

Az egyéntől és a nemzettől Illyés Gyula általános emberi felel ősségtudatot 
várt, a teljes humánum szolgálatát. Ezért értelmezte a nemzet fogalmát azzal a 
közösségi összetartozással, amelynek a közös nyelv, kultúra és hagyomány, a 
közös történelmi sors ad tartalmat. Kett ős vonzalma és elkötelezettsége: a ma-
gyarság és az emberiség, a nemzeti és az európai kultúra iránt valójában egyetlen 
erkölcsi élmény és parancs műve volt. Illyés azokat a klasszikus költ őket: Zrínyit, 
Csokonait, Berzsenyit, Petőfit, Aranyt, Adyt és Babitsot vallotta mestereinek, 
akik a magyarság és az európaiság nemes egységét tudták megvalósítani. Ezért 
szegült szembe azokkal az időnként a népi táborban is jelentkez ő  törekvésekkel, 
amelyek nemzeti elzárkózást hirdettek. Véleménye szerint a magyarságnak kis-
népi sorsa és rokontalan helyzete következtében a nemzetek összefogását, a 
néptestvériség gondolatát kell vezérlő  elvének választania. Haza és nagyvilág, 
magyarság és Európa ideáljának egysége Illyés életm űvének egyik értékes esz-
méje, sugárzó gondolata volt már ekkoriban is. 

A magyarság és az európaiság eszmei egységében gondolkodó költ ő  a nem-
zeti költészet egyetemesebb nyelvének kialakításán fáradozva poétikájában és 
stílusában is eltávolodott a népi költ őirányzattól. Illyés szűknek érezte már azt 
a nyelvi és formai keretet, amelyet a népi hagyomány megjelölt. Magyarok című  
munkájának egyik jegyzetében kedvetlenül szólt a küls őleges népiesség mindent 
elárasztó hullámáról, óvott attól, hogy e népiesség, akár a tizenkilencedik század 
népnemzeti iskolája idején, ismét talmi divat legyen. Törekvései a nemzeti köl- 
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tészet körébe vágta, az „új népiesség" igazabb feladatát, akárcsak Arany János 
száz esztendővel korábban, abban látta, hogy egybeolvadjon a nemzetivel. A népi 
és a nemzeti elvet összhangba tudta állítani, ideálját olyan magyar irodalomban 
jelölte meg, amelyben „a népiesség nem kérdés, hanem állapot". 

A nemzeti költészet feltételezte a dolgozó néppel és hangsúlyos módon a 
parasztsággal vállalt szolidaritást, vezérl ő  elve azonban nem a népiesség volt, 
hanem az elemző  intellektualitás. Az az elv, amelyet különben a kései Babits 
vagy József Attila és Szabó Lőrinc költészete képviselt. A harmincas évek in-
tellektuális lírája fegyelmezett értelemmel vizsgálta a valóságot, rendet akart 
teremteni a történelem, a társadalom és az emberi léiek bonyolult folyamataiban 
és mélyülő  válságaiban. Illyés is értelmes rendre vágyott, a fegyelmezett értelem 
jegyében dolgozott. „Nehéz a költő  dolga — írta Rend a romokban című  kötete 
bevezetése gyanánt a Nyugatban: — Mert a rendcsinálás persze, mint mindig, 
most is rá hárul. Elsősorban azzal, hogy a rejtőző  fogalmakat néven nevezze, 
»életrehívja«." 

Először is önmagában, a történelmi csalódások és szorongások között meg-
rendült költői személyiségben kellett rendet teremtenie. Önmagát figyelte, in-
dulatait ellenőrizte, a bőven patakzó érzés és emlék után bels ő  számvetést csi-
nált. A népi, majd a nemzeti költ ő  feladatainak vállalása után így vette magára 
a világnak és a történelemnek kiszolgáltatott emberi személyiség ontológiai és 
erkölcsi terheit. A nemzeti költ ők küldetésével azonban sohasem szakított; ösz-
sze tudta egyeztetni a modern emberi személyiség nemegyszer drámai és tragikus 
kinyilvánítását és egy tulajdonképpen hagyományos emberi közösség képviseletét. 

„Illyés Gyula — írta Halász Gábor —, akiben hálás, dús ajándékként szakadt 
fel az emlék, a származás gazdagon kiaknázott asszociációi, a küldetés megabiz-
tos érzése, a forradalmi láz, a paraszti vakdüh a bántalomért, mely tegnap is érte, 
s ma is éri, az egy tömbb ől faragott indulatok után váratlan, de szükségszer ű  lelki 
hasadással most már figyeli önmagát, leméri gesztusait, szerepét, reakcióját a 
világra, leméri, és ezt az izgatott számonkérést önti át versébe." Az önismeretnek 
és a számvetésnek ez az igénye is az intellektuális költ ői stílus felé mutatott. 
Költői indulásának természetes dikciója, az előadás magától ömlő  árama után 
Illyés modern, drámai nyelvet alakított ki, amely már alig őrizte a hagyományos 
népiesség néhány stíluselemét. Költészetének intellektuális bels ő  küzdelmekről 
árulkodó nyelvezete, amely későbbi pályafutása során állandó kifejezésmód ma-
radt, inkább a „nyugatos" költészettel tartott kapcsolatot. Azzal a lírai nyelvezet-
tel, amely a kései Babits és Kosztolányi vagy éppen az Illyés nemzedékéhez tar-
tozó József Attila és Szabó Lőrinc költészetéből ismerős. 

Illyés Gyula mindig józan fegyelemre törekedett — egy olyan világban, amely 
általában le akarta rombolni az értelmes mértéket és arányt, szakított a gondol-
kodás és az érvelés logikai rendjével, és mindezzel együtt elutasította a hagyo-
mányos humánus értékeket: az európai és a magyar kultúra értékeit. Illyés min-
dig a lélek és a világ szerves rendjére vágyott, s legalább költészetében, írói 
életművében ezt a rendet akarta megvalósítani, ha másként nem lehetett: rendet 
a romokon, a történelem romjai fölött. Arendteremtés, az egyeztetés és az össze-
fogás készsége és képessége — talán ebben van egyéniségének és magatartásának 
példázatos jelentősége. Olyan példázat ez, amely nem pusztán tanulság, inkább 
morál: máig ható érvényessége és időszerűsége van. 
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SZEKELYANDRAS BERTALAN 

SZ. KANYÓ LEONA HAZATÉRÉSE*  

„Voltam kisdiák és voltam nagydiák; voltam előadó, voltam tanár és újságíró; 
bíráltam és szerkesztettem; lektoráltam és korrigáltam; mindezzel együtt: fele-
ség, családanya, nagymama és a lendületes tennivalók önfeledt robotembere" — 
írta önmagáról egy a szlovén-magyar határ két oldalán él ő  írástudók verseit 
közzétevő  antológia' bemutatkozó részében Szalkay Kanyó Leona a 70-es évek 
végén. Ki volt ez az asszony, mit tett hozzá szülő-nevelő  közössége s a tágabban 
értelmezett nagycsalád: az egyetemes magyarság kultúrájának építményéhez? A 
fenti kérdésekre kísérli meg — els ő  közelítésként — a vázlatos válaszadást e dol-
gozat. 

Nevét hiába keressük különböző  magyar irodalomtörténeti munkákban, 
pedig 1973-81 között nem kevesebb, mint 13 kötete hagyta el a nyomdát. Könyvei 
zöme verseskötet, emellett találunk közöttük képz őművészeti műtárgyjegyzéket 
és meseregényt is. Többnyire Németországban publikált, de Szlovéniában egy 
önálló kiadvány és két antológia, Magyarországon egy könyv a lenyomata mun-
kásságának. Ha ehhez hozzávessük vajdasági, horvátországi, észak-amerikai la-
pokban megjelent írásait, az életm ű  egyik legmarkánsabb fejezetét jelent ő , töb-
béves lapszerkeszt ői erőfeszítéseit Münchenben, nyomait az itáliai magyar mű-
velődésben — joggal állíthatjuk, hogy a magyar nyelv ű  irodalom és sajtó mél-
tatlanul elfeledett alakjával állunk szemben. 

Szalkay Leona 1934. február 9-én született az észak-bácskai Magyarkani-
zsán. Általános iskoláit szül őhelyén, középiskoláit abban az évszázados múltú 
zentai gimnáziumban végezte, amelyet akkor a kés őbb akadémikussá emelke-
dett Szeli István igazgatott. Az érettségit 1953-t ől az újvidéki pedagógiai főiskola 
magyar szakos tanulmányai, majd egy év tanári munkája követik Törökkanizsán. 
Az 50-es évek végén az újvidéki rádió Rádióiskola műsorának újságírója, az 
1960-as évtized elején pedig a szabadkai építőipari technikumban oktat. Közben 
férjhez megy, megszületik két leánya. Váltó Éva álnéven a Magyar Szó és a 7 Nap 
közli költeményeit. 

1966-ban a család a szlovén—olasz határon fekv ő  Nova Goricába költözik. 
A város, amelyhez életének csaknem két évtizede köti, felkerül a magyar iroda-
lom térképére is: bár általános iskolai évei óta versel, Sz. Kanyó Leona költ ői 
kiteljesedése ehhez az időszakhoz kapcsolódik. Küls ő  munkatársként dolgozik 
az eszéki Magyar Képes Újságnak, így újságírói igazolvány birtokába is jut. S 
közben szaporodnak íróasztalfiókjában a kiadatlan versek és prózák. Közzé-
tételükre több helyütt kísérletet tett, bizonyára a kudarcok érlelték meg benne 
a saját lábra állás gondolatát. A kulturális vállalkozói szemlélet abban az id őben 

* Utószó a költő  Hazatérés című  kötetéhez, amely a kanizsai Cnesa Kiadó gondozásában 
hamarosan megjelenik. 
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még a térségben gazdaságilag viszonylagosan liberálisnak számító Jugoszláviát 
sem jellemezte. 

A költő  kiváltotta a külföldi munkavállalási engedélyt, és a 70-es évek elején 
Bajorországba utazott. Lektori, szed ői, nyomdai, korrektori ténykedésével ala-
pozza meg későbbi „nagy vállalkozását". Egyfel ől anyagilag, másrészt szellemi-
leg: kapcsolatot teremtvén nyugati és Kárpát-medencei magyar tollforgatókkal 
és művészekkel, fokozatosan kikristályosodik egy irodalmi-kulturális lap terve. 

1972. december 15-i dátummal jelenik meg Münchenben a Vagyunk I. év-
folyamának 1. száma. Mivel tudomásunk szerint az orgánummal sajtótörténeti-
leg eddig nemigen foglalkoztak, némiképp részletesebb taglalása indokoltnak 
látszik. 

SZALKAY KANYÓ LEONA ÉS A VAGYUNK 

A lap célkitűzéséről a szerkesztőség a 2. számban a következőket kívánta 
leszögezni: „A Vagyunk a Lótusz könyv- és lapkiadó vállalat újsága. Mint ilyen-
nek, nyilvánvalóan az az elsődleges célja, hogy könyveket ismertessen és ter-
jesszen, attól függetlenül, hogy hol, kinek a gondozásában, kiadásában vagy 
melyik országban jelent meg a mű . Az a lényeg, hogy magyar nyelven jelent meg, 
a magyar irodalmat, a magyar kultúrát terjeszti (...). Szerény lehet őségeinkhez 
mérten csupán arra törekedtünk, hogy az olvasók minden rétege találjon la-
punkban legalább egy, a kívánságának megfelel ő  írást (...) Újságunk nem ki-
zárólag irodalmi lap, és legkevésbé sem kíván politikai színezetet ölteni. Sem-
milyen párthoz vagy szervezethez nem tartozik, senki nem segíti, senki nem áll 
se mögötte, se mellette — kiadónknak egy teljesen önálló, senkit bántani nem 
akaró, jó szándékú elszigetelt kis lapja ez; s talán éppen ezért is sebezhet ő , hiszen 
se erkölcsileg, se anyagilag nincs, aki megvédje". 

E néhány mondatból kirajzolódnak az újság fő  sajátosságai: az irodalmi-
művelődést beállítottság, az összmagyar jelleg, a különböz ő  olvasói rétegek igé-
nyei egyidejű  kielégítésének szándéka, a politikamentesség és a szerkeszt ői füg-
getlenség kinyilvánítása. A fenti vonások további megvilágítást igényelnek. 

Előbb azonban néhány technikai jellemz őről. Alap első  két évfolyama havi 
periodicitás mellett, valóban újság-küls őben — egyszerű  fejléc alatt közvetlenül 
mára címlapon elkezdődő  tartalommal — jelenik meg. A kezdeti B4 formátumot 
1974. elejétől az A4-es váltja fel, ekkortól színes, állandó grafikájú kartonborí-
tóval látják el, kéthavi rendszerességgel, de dupla terjedelemben kerül az el ő -
fizetőkhöz. Jellegében is irodalom- és képz őművészet-központúbbá válik. Az 
első  3 évfolyamot fő - és felelős szerkesztőként Sz. Kanyó Leona jegyzi. A IV., 
1975. évtől — később részletezendő  okokból — Máté Imre veszi át a szerkesztést, 
a formátum és a megjelenés gyakorisága nem változik. A címlapok azonban 
lapszámonként különbözővé válnak, és tartalmi, stílusbeli módosulás is bekö-
vetkezik. Elemzésünk tárgyából adódóan az alábbiakban az 1972-74. közötti 
időszak bemutatására összpontosítunk. 

A korábban kiemelt jellemzők közül térjünk vissza az irodalom- és művelő-
désközpontúságra. Miután a kiadó saját kötetet is megjelentet, természetes, hogy 
— többek között piaci érdekb ől — rendszeresen közli a kiadott vagy máshol 
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közzétett, de általuk is terjesztett könyvek ismertetését. Az egyszer ű  recenzió-
kon túl azonban elemzőbb kritikák, részletes megemlékezések szintén olvas-
hatók a Vagyunkban, magyar szerzőknek a különböző  földrészeken napvilágot 
látott műveiről, munkásságáról. Askála igen széles: a bácskai irodalomszervez ő  
Szirmai Károlytól a kanadai papkölt ő  Tűz Tamásig, számos alkotóról szó esik a 
hasábokon. A literatúrán túl a történelmi tudatformálásra, a népszokások is-
mertetésére, a nyelvművelésre is hangsúlyt fektetnek. Tematikailag ide kíván-
kozik az egyetlen nyugat-európai magyar gimnáziumot: a Burg Kastl-it bemu-
tató riportjuk, valamint a tanintézet tehetséges diákjait felkaroló pályázati kez-
deményezésük. Számos magyar vonatkozású kulturális esemény el őrejelzése 
vagy az azokról való tudósítás is megtalálható a lapban. A képz őművészet jelen-
léte oly hangsúlyos, hogy arról Sz. Kanyó Leona műbírálói ténykedése kapcsán 
a későbbiekben szólunk. 

Az egyetemes magyarságban gondolkodás — véleményünk szerint — ismét 
olyan terület, amely az adott korban nem volt oly magától értet ődő , mint ne-
gyedszázaddal később. E korát megelőző , ugyanakkor minden melldöngető , 
nemzeti kizárólagosságtól mentes szolidaritástudat máig korszer űnek mondha-
tó: „Magyar lapot indítottunk. Hová születtünk? Hová kerültünk? Hová állított 
bennünket ami sorsunkat is emészt ő  történelem? Mindegy. Magyarok vagyunk, 
és ki-ki maradjon meg magyarnak ott, ahol született, ott, ahová sorsa dobta, vagy 
ahol akarattal vagy akaratán túl élnie kell. Ezt — a világot átszöv ő  szálakat — 
kellene összehúzni valahogy." 3  

A nemzetrészek azonos súlyú kezelésér ől, a lap közöttük való közvetítő  
szerepéről egy másik vezércikk így ír: „Gondolkozom. Mit ér az ember — ha 
magyar? Függetlenül attól, hogy hazájában magyar-e; külhonban; vagy éppen 
úgy hozta sorsa, hogy kisebbségként kénytelen élni valahol. Melyik a nagyobb 
magyar? Melyik kevesebb? Minket ez nem érdekel. Lepereg hát rólunk a vád, 
amiért Bácskára, Erdélyre, Csallóközre és egyáltalán »Keletre« is emlékezünk. 
Előttünk nincs Nyugat és nincs Kelet az eddig megszokott értelemben. Szá-
munkra csak magyarok vannak. Újságunk nemcsak a müncheni emigráns ma-
gyarokhoz szól, hanem azokhoz is, akik hazájuktól eldarabolódtak (...) Mit ér 
tehát, mire képes az ember, ha magyar? Mindenre. Talán még arra is, hogy a 
Vagyunkot meghagyja annak, aminek indult: hídnak »Nyugat« és »Kelet« ma-
gyarsága között, mert anyánk sírja, öreg tanítónk, régi emlékeink otthon marad-
tak, de a még élő  anyák szíve talán minden áldott nap kint botorkál valahol 
Nyugaton.'4  

Az olvasói igények regisztrálása s a rájuk való reflektálás is nyomon követ-
hető  a szerkesztői üzenetek rovatában. Hirdetési felhívásuk szerint a második 
év során már 22 országban terjesztik a lapot, a reklámok mellett a híranyag is e 
sokszínűségről tanúskodik, hisz nyugati, kisebbségi magyar és anyaországi vo-
natkozások egyaránt megtalálhatók benne. Hasonlóan ízlés- vagy rétegigényt 
elégített ki a Csipisz c. szórakoztató melléklet Kaupert Pál szerkesztésében vagy 
a gyermekrovat. Az újságíró-olvasói találkozók, a több országban megtartott 
„élőújságok" abefogadókvéleményénekvisszacsatolásáts alap megismertetését 
egyaránt szolgálták. 
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Politikamentes és független felfogásához következetesen ragaszkodván nem 
kevés támadásnak, gáncsoskodásnak volt kitéve a Vagyunk Akár alkotó, akár 
olvasó — „hogy milyen a nézete? Politikai vegy egyéb hitvallása? Ki-kinek a maga 
egyéni dolga és joga. Ezeket a jogokat akarjuk mi tiszteletben tartani, amikor 
egyszerűen vagyunk és lenni szeretnénk" . 5  „A Vagyunk nem akart politikai lap 
lenni — nem is lett az! — (jómagam sosem voltam politikus) így mindenki a saját 
szájízének megfelelő  bpolitikát rakhatta mögé. Nem alaptalanul" — olvassuk a 
főszerkesztő  tollából. 

• 	Hogy sikerült megőrizni — legalábbis az Sz. Kanyó Leona fémjelezte első  
három évben — ezt a középutat és alkotói, szerkeszt ői szuverenitást, igazolják a 
lap élén beállt későbbi változás utáni visszatekintő  gondolatok: „A Vagyunk ma 
mit jelent? Egyet és sokat egyszerre. Azt jelent, hogy mi, hazán kívül él ő  magya-
rok létezünk. — Létezik, megnyilvánul velünk, bennünk és általunk az egészséges 
nemzeti gondolat. Nem sovinizmus, nem is nacionalizmus kócsagtollal, piros 
csizmával, túrós-csusza nosztalgiával, hanem a magyar öntudat - egészségesen, 
dolgosan, toleranciával. Elhisszük, akadnak szép számmal, akiknek mindez nem 
tetszik, és támadják a Vagyunkot (...) A Vagyunk független irodalmi folyóirat, 
nem áll semmiféle párt, szekta, szervezet szolgálatában. És ez fáj azoknak, akik 
mögött láthatatlanul kezek állnak." 7  

Hogy milyen áldozatvállalással járta lapindítás és „bejáratása", érzékelheti, 
aki kézbe veszi az egyes számokat. Több ezer példányban küldték szét díjmen-
tesen potenciális olvasóiknak, szerzőiknek, művelődési egyesületeknek, hirde-
tő iknek — a későbbi együttműködés, előfizetés reményében. A szerz ők tisztelet-
díj nélkül lelkesedésb ől látták el írással a Vagyunkot. Af őszerkeszt ő  meghatározó 
szerepének illusztrálásaként hadd álljon itt néhány jellemző  mondat: „Ki segít a 
lapnak effektív munkával? Én. Lapomat megszerkesztem, megírom, a szed ő-
gépen kiszedem, betördelem, a nyomógép kinyomja, aztán a másik gépen haj-
togatom, csomagolom, postázom, közben adminisztrálom. A fennmaradt idő? 
Mint »külföldi vendégmunkásnak« akkor kell megkeresnem a klisék, a papír, a 
bélyeg árát. Mit kell szedni, hogy a rávalót megkeressem? Néha fontos. Néha 
nem. Munka. Keresni lehet vele (...). Azt hiszem, az itteniek nagyon egyedi lény-
nek ismernek el, mert szentül hiszik, hogy a nap huszonnégy órájából legalább 
negyvennyolcat »tevékenykedem«. No nem... Bevallom: nagyon szeretek aludni. 
Szeretnék? Kire tartozik?!" 8  A kezdeti kiadótól, a Lótusztól is azért kellett 
megválniuk s a harmadik számtól saját, Vagyunk Könyv- és Lapkiadót alapíta-
niuk, merthogy „a volt társtulajdonos, aki biztosította a nyomtatást, rájött, hogy 
a nyugati élet alapeszméje — nem a betű. Az már csak a többi után jöhet. Akkor 
meg viszont már minek?! "9  

IRODALMI MUNKÁSSÁGA 

A genezisről nyomon követhető , hogy abban inspiráló szerepet játszott a 
költő  nagybátyja. Avisszaemlékezésekben „Karcsi bátyám"-ként emlegetett ro-
kon, lelkipásztori szolgálatát végezvén Dubrovnik mellett, majd az alsómégyi 
„nyomorplébánián" a gyermekbe plántálta az anyanyelvbe vetett hitet. Az isko-
lás leány akkor jegyezte el magát egy életre az irodalommal, kés ő  estébe nyúlóan 
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„próbálgatta szárnyait". Nagybátyja ilyenkor „feltöltötte a petróleumlámpát, mi-
sebort tett az íróasztalra, és minden »jó éjszakája« csak ennyi volt: —Reggel ugye 
megmutatod?! Néha megmutattam, néha nem. Komolyan sosem hittem ezek-
ben az éjszakákban, és azt hiszem, mások sem. Csak a nagybátyám (...) Velem 
sikerült elhitetnie: A betű  rabsá~a olyan börtön, amiből sosincs szabadulás. A 
többi? Csak formalitás marad." t  

Otthoni publikációs nehézségeinek a körülményeir ől nincsenek informáci-
óink. Egykori recenzensei, kéziratait felkaroló vagy elutasító szerkeszt ők talán 
egyszer majd szükségét érzik hallatni hangjukat. Mindenesetre a költ őben mun-
káló megnyilatkozási vágy ösztökélhette többek között saját lap- és könyvkia-
dásra, hisz így a megmérettetés körülményei létrejöhettek, egyben bekapcso-
lódhatott ama régen várt vérkeringésbe, az egyetemes magyar literatúra ára-
mába. A tárgyi feltételek megteremtésében sokat köszönhetett bajorországi 
munkaadójának, Ideílermüller Olivérnek. A nyolcadik évtizedét taposó, 56-os 
emigráns nyomdatulajdonos —valaha a történelmi országterület szétdarabolása 
után a Lajta-bánság mellett harcolt — akkor dobott ment őövet a költő-lapszer-
kesztőnek, amikor első  megjelenési helyükről távozniuk kellett. Részben mun-
kát, megélhetést adott Sz. Kanyó Leonának, másrészt kiadóként és munkatárs-
ként is biztosította a hátteret. „Oli bácsi" — ahogy tisztelettel és szeretettel kö-
szönti pártfogoltja a 75. születésnapján—a mecénások klasszikus fajtájából való: 
„1973 februárjában nem azért karolta fel a másik nyomdából kivert, magára 
hagyott Vagyunkot, mintha lapra lett volna szüksége. Csak a magyar szót, a ma-
gyar betűt akarta menteni a segítséggel, amivel folyóiratunk új utakra terel ődve 
terebélyesedett, alakult, fejl ődött és fejlődni kíván ma is végső  célja felé (...) Sok 
magyar és német szerz ő  alkotása ömlött itt ólomba — közülük sok talán sosem 
látott volna ünnepeltünk nélkül napvilágot (...) Vannak írók, akiket világhír-
névre segített, vannak, akikben fenntarthatta a lelket és vannak, akikben meg-
fékezte a felesleges tehetségtelen lendületet." ti  

Nos, a Ledermüller-műhely jóvoltából adhatta ki költőnk munkája legjavát. 
Ezek közül az első  és legnyagyobb visszhangot kiváltó az 1973 nyarán megjelent 
Tűzijáték. Az addigi termés összegzése 288 oldalon, elegáns kiállításban, Kau-
pert Pál grafikáival. Akönyv saját szavai szerint — „a már talán születésem el ől től 
bennem kavargó kett ősségek, ellentmondások, 'így is mondhatnám: fekete-fe-
hér kultuszok vallomása". Azoknak ajánlja, „akik még érezni, akarni és szeretni 
képesek. Éppolyan keser űen és boldogan: ahogyan íródott. Ezeknek az embe-
reknek a hite adott er ő t a pillanatig, amikor kezemben tartottam az els ő  köte-
tet".12  

A verseket, töredékeket, gondolatokat, prózaverseket tartalmazó m ű  re-
cepciója kivételesen pozitív mérlegű. Az akkor clevelandi, ma Kaliforniában él ő  
Sári Gál Imre időtállónak ítéli: „Nem minden nagy költő  fürödhet a népsze-
rűségben. Sőt az igazi nagyok, az újat hozók, majd minden esetben rácáfolnak 
az ellenkező  állításra. Persze, az id őt becsapni, félrevezetni nem. lehet. Kanyó 
Leona versei is a javából valók. A kötet versei szinte repdesnek, sokszor szel-
lemként suhognak, úsznak, lebegnek testetlenül, mivel valóban szellemruhájuk 
van, illetve, mert maguk a költemények valóban spirituális m űvek(...) Ezek a 
versek észrevétlenül lépnek színre és úgy emelkedik ki bel őlük, olvasáskor a 
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vers: az olvasás kimossa érzelmeinket". 13  A torontói Tűz Tamás az emóciókat 
kiegészítő  racionalitást is érzékeli a költ ő  darabjaiban: „Nem tölti haszontalanul 
napjait, nem hiába járja az élet útjait, Európa ösvényeit. Minden poros követ 
érdemesnek tart arra, hogy fölemelje, letörölje és kifényesítse. Intellektuális 
fölfogóképessége azonnal megérzi, melyik k őben rejtőzik gyémánt, s nem saj-
nálja a fáradságot, hogy csiszolgatással kihozza bel őle a ragyogást. Ez az értelmi 
beállítottság megmenti attól az érzelmi egyoldalrabillenést ől, ami egyébként 
asszonyi s költői mivoltánál fogva, természetesnek látszanék. Persze, aszszonyi-
ságát sem tagadja meg azért, s így helyrebillen az egyensúly." 14  

Az alkotó asszony rezonanciája a szül őföldről is megérkezik, a folklorista 
Penavin Olga méltató szavaival: „Könyve nagy meglepetés volta számomra. Egy 
egészen új és nekem nagyon tetsző , szívvel-lélekkel élő  asszonytársat ismertem 
meg. Mindnyjájunkban bennünk élnek ezek a sorok, de az egyiknek sikerül ki is 
mondani, művészi formába öltöztetni, a másik pedig elnyomja magában, vagy 
csak magában őrzi, mert ez a rohanó, elgépiesed ő  világ kinevetné érte vagy meg 
se értené." 15  Sz. Kanyó Leonát egyébként a női irodalom kérdése továbbgon-
dolásra is késztette, tartalmas esszében dolgozta föl az emancipáció szemszögé-
ből. 16  

Az első  verseskötet — az életútjában rövidesen bekövetkez ő , később részle-
tezendő  törés miatt — csak 1978-ban követi két újabb, szintén Münchenben (Fák-
lya lobbant az ég felé, illetve Nézem a kígyót). Ekkortól azonban, gyors egymás-
utánban fél tucat könyvet ad ki ugyanitt: 1980-ban a Sirokkó, a Bóra és a Kosava 
prózavers-ciklusokat és az Embernyi szó a tenyeredben című  verseskötetet, a 
következő  évben pedig a „Ködből gyűrt" és a „Ha ideér az est" címűeket. Amáso-
dikat Laura lánya rajzai díszítik. 

Közben a választott hazájának számító Szlovéniában is „leteszi névjegyét". 
Ahogy a maribori egyetem magyar tanszékén tanító költ őtárs, Bence Lajos me-
gállapítja róla: „Talán a nyelvi elszigeteltség és az él ő  irodalmi közeg hiánya 
késztette arra, hoz a Muravidéken keressen magának rokonlelkeket: irodal-
márokat, kiadót." I  Egyfelől két antológiában szerepel eredeti anyaggal, az egyi-
ket társszerkesztőként is jegyzi. Az els ő  ezek közül a szlovéniai magyar költők 
verseit párosítja Vas és Zala megyei alkotók munkáival, 18  a másik karintiai 
szlovén és szlovéniai magyar poéták m űveit adja közre két nyelven. 19  Ez utóbbi 
kezdeményezést Fehér Ferenc a Vajdaság irányában továbbfejlesztend őnek íté-
1i.20  Másfelől 1980 derekán kiadják önálló kötetét, Fenyőim tüskéi alatt címmel 
Muraszombatban. A változóan sokszínű  és változó színvonalú versek nyelvi kul-
túráját és formaművészetét emeli ki a helyi művelődéstörténet. Témái közül 
pedig a szeretetnélküliséget, az emberhez méltó közösség hiányát, a pénzhajhá-
szás és gerinctelenség eluralkodásának élményét, egyben elutasítását tartja fi-
gyelemre méltónak, hangjából mélységes humanizmust érezvén ki. 21  Az utolsó 
életszakasza helyszínét jelent ő  Nova Gorica Mátyás királyról elnevezett magyar 
egyesülete 1995-re tervezi A Tiszától az Adriáig c. posztumusz kötetének a két-
nyelvű  kiadását. Halála után egy évtizeddel — szerény kárpótlásként — a magyar-
kanizsai Cnesa Kiadó két versét beválogatja a 41. írótábor kötetébe. 22  

Munkássága prózaírói részére áttérve, hadd ejtsünk szót Egy nyár a Bük-
kösön, Mici és Maci című  meseregényéről. A Vagyunk-beli folytatásos közlés 
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után, 1974-ben adta közre önálló kötetben, saját illusztrációival. El őszavából 
kiderül, hogy gyermekei biztatására alkotta meg a két medve figuráját. A „házi 
használatra" szánt kéziratot és rajzokat baráti buzdításra öntötte könyv alakba. 
Megírása előtt hónapokig tanulmányozta Brehm művét,Az állatok világát, hogy 
a szereplőket a „jellemüknek" megfelel ően dolgozza fel. Gyermekkori élmé-
nyeit, az otthon történteket is beemelte az epizódok közé. Bevallottan peda-
gógiai célokat követett a cselekménysor szövése során: egyidej űleg nevel termé-
szetszeretetre, emberségre, szeretteti meg az anyanyelv ízeit és szórakoztat. Az 
ezópusi, La Fontaine-i, Heltai Gáspár-i nyomokon haladva „embertulajdon-
ságokat bújtatott állatb őrbe, emberi érzések bonyolítják a kis mackók, rókák, 
szarkák avagy farkasok sorsát (...) Nem hivalkodó mű  ez. Feltűnésekre nem is 
számít. Mégis kitűnik a megjelent kötetek áradatából: az igazán korszer ű  magyar 
gyermekirodalom vette kezdetét Külvilágukban, itt indult meg egyedi módon, 
példaként, gyermekeinket emberségesebbé formáló hivatottsággal." 23  

Be nem fejezett vagy kiadatlan prózai munkáiról is tudunk. Országúton cí-
mű  — el nem készült — kötetéb ől olvashattuk novelláit, karcolatait, életképeit a 
Vagyunkban, amelynek utóbb a Földig hajolnak a fák címet adta volna. Az els ő  
Összhang antológiában utal Kérek egy cigarettát regényére, amelyet Londonban 
az idő  tájt fordítottak angolra — se az eredetit, se az átültetést nem vehettük 
kézbe. Szirmai Endre több regényr ől s „a" drámáról is tesz említést egy írásá-
ban24  — vajh melyik íróasztalfiókban hevernek máig? 

VISZONYA A KÉPZŐMŰVÉSZETHEZ 

Férje, Kanyó József bocsátotta rendelkezésünkre azt az információt, mi-
szerint 1970-t6l datálható a költ ő  szorosabb kapcsolata a „testvérmúzsákkal". 
Abban az évben ugyanis a Nova Goricán alkotott, majd elhunyt Husvéth Lajos, 
Zomborból származó fest őművész özvegyének a felkérésére megkezdi a hagya-
tékrendezését. A szabadkai múzeumnak ajándékozott anyag számbavételét Bela 
Duranci művészettörténésszel közösen végzik. 

Budapesten — általunk pontosan nem ismert formában — képz őművészet-
ismereti stúdiumokat folytat. Közben számos művésszel, műértővel, művészeti 
íróval épít ki kapcsolatokat. Rómában megismerkedik Varjas Gyula pécsi szüle-
tésű, két évtized után Peruból Európába visszatért képz őművésszel., valamint 
Prokop Péter papfestővel. Munkájukat részletes írásokban jellemzi a Vagyunk 
hasábjain, mindkettőjüket egyetemes és magyar értékként mutatja be. Kimu-
tatható szerepet játszik a Prokop-életmű  jelentős hányadának Magyarországra 
származtatásában: felhíván Szíj Rezs ő  művészettörténész figyelmét az oeuvre 
jelentőségére, ketten vették számba az anyagot. Helyszíni vizsgálódásaik ered-
ménye egyrészt közel félezer kép odaajándékozása a m űvész részéről a Budapes-
ti Műgyűjtők és Műbarátok Egyesületének, másfelől a műtárgyjegyzék Sz. Ka-
nyó Leona általi elkészítése és önálló füzetben való kiadása. 

A Vagyunk egyik súlyponti vonásaként az első  számtól felfigyelhetünk a 
Trónusok formált színek rovatra. A világ minden táján élő  és működő  magyar 
képzőművészekről esik szó ezeken az oldalokon, éspedig nem színvonaltalanul. 
Sz. Kanyó Leona avatott műbírálóként mutatkozik, be, releváns gondolatokat, 
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vérzéseket közvetít az említetteken kívül Kondor Béláról, az erdélyiBenczédi Sán-
dorról és Imets Lászlóról, a müncheniAgyik Lajosról, a szabadkai Torok Sándor-
ról és az újvidéki Tobdžić  Milenko-Batóról. Hogy a szülőföldtől messzire sza-
kadva is jó szemmel figyel a kultúra rezdüléseire, hadd példázzuk egy rövid tudó-
sítással. 1973-ban adott hírt a lap a „Négy zéró" képz őművészeti csoport els ő  
grafikai kiállításáról a szabadkai Népkörben: „Még lelkesedni-tudó, most for-
málódó művészek ezek, akik merészvonalú grafikai alkotásaikkal máris elérték, 
hogy a hazai sajtó elismer ően nyilatkozzon róluk (...) Érdekes lenne figyelemmel 
kísérni a négy tehetséges fiatal művész életútját: hihet ően sok, ma még szunnya-
dó gondolat kerül felszínre a kezük nyomán". 26  Nos a kiállítók név szerint: 
Sziveri János és Rác János Muzslyáról, a zentai Tar János, valamint a Csókáról 
érkezett Yrábel János... 

Számára a művészet egyetemessége s az alkotó magyarsága nem összeegyez-
tethetetlen, sőt értékképző , szorosan összekapcsolódó fogalmak. E koordináták 
mentén indulatos cikkben ostorozza a 70-es évek magyarországi m űvészeti sajtó-
ját, hogy megfeledkezik a határon túl dolgozó nemzettársainkról: „tudom, mi-
lyen érzéssel hagytam ott egy-egy magyar m űtermet Kolozsvárott, Párizsban, 
Bécsben, Szentendrén, Beográdban, Heidelbergben, Rómában, Prágában, Bu-
dapesten — vagy éppen a legeldugottabb falvakban vagy ambíciós fiatalok m ű-
vésztelepein. Svájcban? Hollandiában? Tengeren innen vagy túl? Mindegy. Al-
kotók. Magyarok (...) Nem vagyok képz őművész. De épp olyan ember vagyok, 
mint azok s hiszem, ha történetesen Japánban élnék, ott is eszembe jutna, ho-
gyan mossa a Tisza csupaszra a partról beléje szakadt, korhadásnak indult öreg 
törzseket..." 27 

E fejezet zárásaként álljon itt egy fest őművész sokatmondó megnyilatkozá-
sa Sz. Kanyó Leona alkotói minőségéről: „Látom, hogy a »tenni-akaró« ösztön 
életfunkció Leonában. A tehetség és ez, csak együtt hozzák létre a m űvészt. 
Leona valóban nem író, hanem művész. Én ennél nagyobb dicséretet nem tudok 
mondani." 28  

KONFLIKTUSOK 

Az a megszállottságra visszavezethet ő  erőösszpontosítás és a kétségtelen 
sikere, amelyek a Vagyunk és a Tűzijáték megjelenését kísérték, a középszer 
részéről gáncsoskodást, intrikát váltottak ki. A lap már korábban jellemzett 
nemzeti elkötelezettsége, politikamentes és független volta hasonlóképp sokak 
szemében szálkának számított. Egyesek mindent elkövettek, hogy a kit űzött cél 
elérését megnehezítsék, sőt, mi több, lehetetlenné tegyék. 

Nem véletlenül fakad ki Sz. Kanyó Leona za újság els ő  éve után: „Ki az az 
állatszámba vehető  ember, aki éjjel-nappal dolgozik, hogy olyan újságot adjon 
a világban szétszórt magyarok kezébe, ahol megsz űnnek a határok és a politikai 
hovátartozások? Ki? Én. Miért? Nem tudom. Nem egyszerű  hatszáz kilométer 
távolságban élni férjemtől, gyermekeimtől, rosszindulatok, rágalmak, gyaláza-
tok árapályában, amikor minden órám minden pillanata velük és mellettük van 
(...) Bíráskodik a világ. Vádlott a Vagyunk. És én. A pillanatnyi helyzet? OTT-
HON? Képtelenek hinni, hogy egy asszony, még ha nyugaton kínlódik is, képes 
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saját erővel előteremteni és fenntartani egy lapot (...) El kell jönni hozzám, át 
kell nézni az összes papírokat, látni kell, hogy mit csinálok és hogyan: egysze-
riben világossá válik minden. Otthoni barátaim nem borzonganának meg nevem 
hallatára, adott helyeken és adott alkalmakkor nem Andersen-mesét dadog-
nának, a sógornőm Kanizsáról nem küldené vissza az újságot a »bélyeggel«: »Ne 
prima« (Nem fogadja el), mert ezt már anélkül is tudni lehet, ha az újságot 
visszahozza a posta." 29  

Nos, a viharfelők nem véletlenül gyülekeznek az égen. 1974 decemberében, 
a karácsonyi hazalátogatása során házkutatást tartottak nála, minden kéziratát, 
újságjait és könyveit elkobozták, útlevelét bevonták. A közvetlen el őzmény: 
egyikmunkatársa, néhány hónapos Münchenben tartókodás után, visszautazván 
Bácskába, egy hazai lapban ismertette a Vagyunkot. Maga tény, hogy nyugati 
magyar orgánumról — ráadásul nem elítél ő  hangnemben — merészek tudósítani, 
elegendő  oknakbizonyult a „szervek" részér ől, hogy eljárást indítsanak a cikkíró 
ellen és bebörtönözzék. Súlyos betegsége ellenére Sz. Kanyó Leonát letartóztat-
ják, s az azokban az években nem egyedüli koncepciós per módszerét foganato-
sítják ellene. Avád: irredentizmus, nacionalizmus, államrend elleni tevékenység 
— vagyis a Vagyunk szerkesztése s a lap terjesztése az akkori Jugoszláviában. A 
tárgyalás egyik koronatanúja szintén egykori szerkeszt őtársa, akitől bizonyos 
müncheni ütközések után vált meg... Két neves szabadkai ügyvédnek köszönhe-
tően „csak" másfél évi fegyházra ítélik. 1976 júliusában szabadul a belgrádi köz-
ponti börtönkórházból, ahol leromlott egészségi állapota miatt 11 hónapot tölt. 

A Vagyunk közben a már felépített és olajozott sínen halad tovább, barátai, 
eszmetársai jóvoltából. Lederemüller Olivér a meghurcoltatása okaként emberi 
és társadalmi indítékokat nevez meg: „Semmi olyant nem követett el, ami ál-
lamellenes lett volna (...) Ismertette a magyar nyelv ű  irodalmat, irodalmárokat 
— különös tekintettel a Jugoszláviában élőkre. Nem volt ellensége hazájának. 
nem csinált ellene propagandát. Ellenkez őleg, lapjaiban, regényeiben a ju-
goszláv állapotokat példaként mutatta be (...) Egyedül csak a hivatásának, az 
irodalomnak és művészetnek élt és dolgozott. Itt talán az volt a baj — legalábbis 
keleti szemmel nézve — hogy eredményt ért el. Elérte azt, amit hazájában nem 
tudott elérni (...) éveken keresztül minden gátlás nélkül végezhette munkáját, 
szabadon járt az országhatárokon át, amíg betelt a mérték. A kör, amely addig 
is gátat vetett érvényesülésének, bele akarta fojtani tehetségét. Megdöbbent: 
neki sikerült — és ez nagyon fájt (...) Ha úgy érzed, te egy fokkal, egy hajszállal 
több vagy az átlagnál, el kell némítani, lehetetlenné kell tenni gondolataid, köz-
lését, mert csak az a szép, azaz igaz, ami a rendszernek megfelel." 30 

Szabadulása után még két évig nem adták ki útlevelét. Lelkiereje, eltökélt-
sége azonban átsegítették a megpróbáltatottságokon: költészete kilombosodása 
épp 1978-tól követhet ő  nyomon. 

SZEMÉLYISÉGJEGYEI . 

Sz. Kanyó Leona vázolt életútja és teljesítménye nem lett volna megvalósít-
ható kivételes akaratereje nélkül. Az olykor még férfierőt is meghaladó munka-
ütemet vállalva, intrikák, inzultusok, igaztalan lelki és fizikai bántalmazások 
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után talpon maradni csak vasakarattal lehetett. S mindamellett megmaradni 
tiszta embernek, feleségnek, anyának, átlagon felüli szellemi-m űvészi hozadékot 
is letenni a nemzeti kultúra asztalára — ezt véleményünk szerint csak spirituális 
többlettel lehet. 

A művekben megnyilvánuló morális tartás a tételes vallásokon is túlmutató 
hit meglétéről tanúskodik. Az emberi, családi kapcsolatok mélységén, a népszol-
gálat kikezdhetetlenül komolyan vett éthoszán, a legszemélyesebb műfajnak te-
kinthető  líráján egyaránt lemérhető  mindez. Az emberi méltóság tiszteletének 
illusztrálására hadd álljon itt egy apró példa, a Vagyunk egy bekeretezett közle-
ménye: „Szeretettel kérjük meg a névtelen levelek íróit: takarítsák meg maguk-
nak a postaköltséget, mert ezeket a leveleket amúgy is olvasatlanul dobjuk papír-
kosárba. Rosszindulatú, magyarságunkra — sajnos! — jellemz ő , rágalmazó és ha-
sonló levelek olvasgatására már nem marad időnk! Ugyanakkor azt is szeretnénk 
közölni kedves olvasóinkkal, hogy semmiféle nyílt levél közlésére nem vállal-
kozunk, amely akár folyóiratot, újságot, emberi magatartást bánt, megsért vagy 
elítél. Ezzel szemben, szíveŠen várjuk a lapunkat bíráló írásokat, amelyek nyil-
vánvalóan folyóiratunk állandó javulását szolgálják." 31 

Konzervatív a szó értékőrző  értelmében. Egyes szám harmadik személy ű  
bemutatkozásában olvashatjuk önmagáról: „Forma- és fogalombontó? Inkább 
formakereső  és fogalom-összegző , míg megőrzi mindazokat az emberi és közös-
ségi őselemeket, amelyeken nem fognak az ideológiák: évszázadok óta az anya-
nyelv páncéljában élnek." 32  Hasonlóképp a földi lét lényegének tudatos kere-
sését tükröző  mondatok egy másik „önarcképről": „Néhány jó jóságot, esedékes 
és érdemleges mondanivalót kellene még eldadogni, hogy az eddigi hajszának is 
értelme legyen. Méginkább azért, hogy eljussunk az Emberig: rést feszíteni min-
dennapos, túlórarendezett és túlfeszített életének a megfegyelmezett falán, hogy 
megérezze a SZÉPSÉGEKET." 

Sz. Kanyó Leonának az általa kijelölt úton jelent ős kilométerkövekig sike-
rült eljutnia. Hogy nem tovább, abban a halálos kór akadályozta meg: alig túl az 
ötvenedik esztendején, 1984. június 19-én átadta lelkét a Fennebbvalónak: 

A leírtakból kiderül, hogy a szül ő -nevelő  közösség irodalmi tudatából gya-
korlatilag hiányzik Szalkay Kanyó Leona munkássága. Törlesztés tehát ez a kö-
tet abból az adósságból, ami irányában az évtizedek során felhalmozódott. Kö-
doszlató, önismeret-bővítő  szerepe lehet egy ilyen válogatásnak, amely — ha nem 
is jelölné ki azonnal a helyét az egyetemes és vajdasági magyar irodalomban, de 
legalább — ráirányíthatná a szakemberek és az olvasóközönség figyelmét a szerz ő  
többi kötetére és írására, szerkeszt ői ténykedésére. (Ezek gyakorlatilag hiány-
talanul megtalálhatók az Országos Széchenyi Könyvtárban). 

A Cnesa Kiadó vállalt ars poeticája, hogy a sz űkebb Tisza menti tájhoz 
kötődő  irodalmat is pártolja. Nos, Sz. Kanyó Leona költeményeiben kimutatha-
tók a szülővidék konkrét lenyomatai, az ott él ő  emberekhez, a bácskai városok-
hoz és falvakhoz, a népélethez való számos szállal köt ődés. Természetesnek tűnt 
a szerkesztő  számára, hogy a szülőváros kiadójának ajánlotta közzétételre azt a 
mintegy félszáz verset, amelyeket az oeuvre legmaradandóbb darabjának ítél. A 
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válogatás alapját a Münchenben és Muraszombatban megjelent egyéni és közös 
kötetek, lapbeli közlések és a család átlal rendelkezésre bocsátott kéziratos ha- 
gyaték képezte. Köszönet mindazoknak, akik e visszacsatolást lehet ővé tették. 

A „jéghegy csúcsa" ezáltal láthatóvá válik a Tisza mentén is. Kívánjuk, hogy 
a folytatás: a további könyvek s a tárgyilagos műbírálat se maradjon el. Amostani 
kötet - hitünk szerint - a szerz ő  titkon remélt vágyának a beteljesülését is jelenti. 

„Ha túl hangos lesz már a világ zaja 
pihenni mégis 
elmegyek haza 
talán hozzásimul még s megvéd 
és enyém lesz újra 
a csodálatos 
mindenttudó város: 
a Tisza szíve-táján 
lüktető  Kanizsa." 

JEGYZETEK 
(V= Vagyunk München) 

(Sz. Kanyó Leona - Pete György szerk.:) Összhang. A szlovéniai magyar költ ők;  
valamint Vas és Zala megye költ őinek válogatott versei. Pomurska založba, Murska 
Sobota/ Muraszombat, 1979. 101. p. 
A Vagyunk szerkesztősége: Egyedül = V, I. no. 2. (1973. jan. 15.), 1. p. 
A Vagyunk szerkesztőség; 1973. i. m., 1. p. 
(Szerző  nélkül:) Mit ér az ember - ha magyar? = V, II. no. 3. (1973. márc. 15.), 1. p. 
A Vagyunk szerkesztősége, 1973. i. m., 1. p. 
Sz. Kanyó Leona: Bíróságok el őtt = V, II. no. 11. (1973. nov. 15.), 1. p. 
(Szerző  nélkül:) Miért vagyunk "Vagyunk"? = V, IV. no. 4. (1975. aug. 15.), 4. p. 
Sz. Kanyó: Bíróságok előtt, i. m., 2. p. 
Sz. Kanyó: Bíróságok előtt, i. m., 1. p. 
Sz. Kanyó Leona: Betűrabságban = V, III. no.1. (1974. febr. 15.), 3. p. 
Sz. Kanyó Leona: A hetvenötös határkarónál = V, III. no. 4. (1974. aug. 15.),11.p. 
Sz. Kanyó Leona: A „Tűzijátékról" és - magamról = V, II. no. 8. (1973. aug. 15.), 6. p. 
Sári Gál Imre: Vers a színész arcán. (Naplójegyzet - Sz. Kanyó Leona T űzijáték c. 
verseskötetéről) = V, III. no. 6. (1974. dec. 15.), 15. p. 
Tűz Tamás: Bácskai tűzijáték = V, III. no. 1. (1974. febr. 15.), 11. p. 
V, III. no. 1. (1974. febr. 15.), 14. p. 
Sz. Kanyó Leona: Nő  és irodalom = V, III. no. 3. (1974. jún. 15.) 3-4. pp. 
Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásért. (A szlovéniai magyarság 70 éve.) 
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet - Lendava/Lendva és Hazánk Könyvkiadó 
Kft. - Győr, 1994. 105. p. 
Ld. az 1. jegyzetben idézett forrást. 

414 



(Hradil, Jože - Bence Lajos összeáll. és szerk.:) Összhang - Sozvo čje. A mai karin-
tiai szlovén költők, valamint szlovéniai magyar nemzetiség ű  költők válogatott versei 
szlovénul és magyarul. Pomurska založba, Murska Sobota/Muraszombat, 1981. 
Fehér Ferenc: Muravidéki magyar kiadványok. In: (Szúnyogh Sándor szerk.:) 
Tanulmányok, cikkek a szlovéniai magyar irodalomról. Szlovéniai Magyar 
írócsoport, Lendva, 1991. 
Bence, 1994. i. m., 106. p. 
Sz. Kanyó Leona: Kivédett leshelyemen; Anyám örök élet ű . In: (Papp György 
szerk.:) 41. Kanizsai írótábor. írók, költ ők Kanizsáról. Cnesa Kiadó, Kani-
zsa/Kanjiža, 1994.141-142. pp. 
Forgács Károly: Gondolatlánc a könyv körül = V, III. no. 5. (2974. okt. 15.), 3-4. pp. 
Szirmai Endre: A negyedik évfolyam = V, III., no. 6., 16. p. 
Sz. Kanyó Leona-Szíj Rezső: A Budapesti Műgyűjtők és Műbarátok Egyesületének 
Prokop Péter Gyűjteménye. [Műbarátok Kiskönyvtára] BMME, Budapest, 1980. 
28. p. 
(Olvashatatlan aláírás:) A „000 0" kiállítása Szabadkán = V, II. no. 6. (1973. jún. 
15.), 11. p. 
(Szerző  nélkül:) Mostohagyerekek = V, III. no. 2. (1974. ápr. 15.), 19. p. 
Prokop Péter sorai = V, III. no. 1. (1974. febr. 15.), 14. p. 
Sz. Kanyó: Bíróságok előtt, 1973. i. m., 2. p. 
Ledermüller (Olivér): Propaganda és valóság = V, IV. no. 1., 3. p. 
Szerző  és cím nélkül = V, III. no. 3. (1974. jún. 15.), 2. p. 
(Hradil-Bence összeáll., szerk.:), 1981. i. m., 126. p. 
(Sz. Kanyó-Pete szerk.:), 1979. i. m., 102. p. 
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ÉGTÁJ 

HEGEDŰS ANTAL 

SZABADKA LEÍRÁSA 1801-BŐL 

A latin nyelvű  városleírást a városi tanács (Magisztrátus) rendeletére állították 
össze azért, hogy azt Vályi András (1764-1801) beillessze földrajzi lexikonának 
(valószínűleg) tervezett 2. kiadásába. Vályi András azonban 1801. december 
2-án meghalt, így aztán ez a novemberben összeállított leírás nem jelent meg, a 
szabadkai városi levéltár iratai között maradt. (24. A. 1/aec. 1801). 

A Hungarológiai közleményekben Matijevics Lajos röviden méltatta Vályi 
András életét, földrajzi lexikonának jelent őségét (Magyarországnak leírása, 
melyben minden hazánkbeli Vármegyé4 Városok Faluk, Puszták... a bet űknek 
rendgyek szerént feltaláltatnak 1-3, Buda, 1796-1799), és közölte a benne talál-
ható bácskai helységek leírásának teljes szövegét (Matijevics Lajos: A mai ju-
goszláviai Bácska helységei az els ő  magyar földrajzi lexikonban. In: Hungarológiai 
Közlemények, Újvidék, 1978.34. sz. 121-142.). 

Az itt publikált leírás teljes egészében tartalmazza a Vályi által már meg-
jelentetett, Szabadkáról szóló leírást, azonban jelent ősen kibővíti azt a városra 
vonatkozó történelmi és statisztikai adatokkal. Ezeket a történelmi adatokat 
szinte szó szerint veszik át a leírás szerz ői Szabadka kamarai, illetve szabad 
királyi város kiváltságleveleib ől. 

Maria Theresiopolis 

szabad királyi városnak és birtokainak 

LEÍRÁSA, 

amelyet mi alulírottak állítottunk össze a magisztrátus 283. sz. alatti megbí-
zásából, 1801. július 18-án. 

A Bács vármegyei Maria Theresiopolis szabad királyi városnak eredete a 
középkorba nyúlik vissza. Hogy ezt a tájat a mohácsi vész el őtt magyarok lakták, 
azt a lakosság birtokában lév ő  puszták neve is bizonyítja. Ezek a puszták az 
említett vész idején elpusztultak, hasonlóan azokhoz a településekhez, amelyek-
nek helyét ma is látható templomok jelzik. A törökök er ődítménynek szánt 
kastélyt építettek itt maguknak. Amikor a törököt kiűzték és Zentánál végs ő  
csapást mértek rá, akkor 1693-ban Őfesége rendeletéből 14 sánccal övezték ezt 
a helyet, amelyek a katonaság részére lehet ővé tették a határ őrzését. E miatt a 
betelepítés kezdetét ől évente kb. 50 katona szolgált itt helyben a Szutsics család-
ból származó négy kapitány parancsnoksága alatt, a többiek viszont a szegedi 
parancsnok fennhatósága alatt voltak. Amíg tehát a közjó és a királyság bizton- 
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sága azt kívánta, hogy a jelenlegi Bács vármegye területének részei katonai fegye-
lem alatt legyenek és hogy ne csak otthon legyen a lakosság a közjó szolgá-
latában, hanem a háborúban is védelmezze a hazát, addig ez a katonai hely is, 
amelyet azelőtt Fossatum Szabatkának neveztek és kebelében igen sok katonai 
nemes lakott, akiknek nagyobb része már akkora királyság nemesei közé soroló-
dott, akik az uralkodó és az ország véleménye szerint akkor érdemeket szereztek 
hűséges szolgálatukért, hogy amíg a környez ő  területeket a vármegyébe kebelez-
ték, addig Szabatka katonai sáncot különlegesen nagy érdemei miatt a Prága 
királyi városban 1741. évi 18. törvénycikk alapján kiadott privilégium ezt a helyet 
szabad és kiváltságos kamarai város rangjára emelte SZENT MÁRIA néven, 
mégpedig olyan formában, hogy a katonai korszakban addig megszerzett terü-
letei mellé egymástól elválasztott nádori portákban is részesedett. Amegalakult 
Magisztrátus jogszerűen megkapta a halálos ítélet hozatalának jogát is. Eközben 
a helység benépesedett Dalmáciából, Boszniából stb. idehívott, részben katoli-
kus, részben pedig nem egyesült görög szertartású lakosokkal és így meg-
növekedett a lakosság száma. Ez a helység a törököknek Magyarországból való 
kitakarodása óta soha nem került magánkézbe, hanem mindig katonai helység 
volt a kamarai várossá való kinevezéséig. Mint kamarai város is bizonyítottan 
bőséges érdemeket szerzett, f őleg az 1737., 1738., 1739. évi török háborúkban 
vidinnél, Mehadiánál, Nisnél és Belgrádnál, ahol a város lakói saját költségükön 
és saját fegyverükkel harcoltak, igen sokan elvesztek, sokan fogságba is estek; 
foglyaik kiszabadításáért 17.000 forintot kellett fizetniök. Ezután Futakról Te-
mesvárra a császári hadak részére nyolcvan lóval és 100 ökörrel szállították a 
lisztet 18 mérföldnyi távolságra. Ezenfelül ugyanezen alkalomból, miután a 
császári területen hiányzott a széna, némi kincstári ellenszolgáltatás fejében 600 
kocsi szénát szállítottak a kanizsai Tisza-partra; végezetül, 1739-40-ben, amikor 
Zomborban ragályos betegség pusztított, a belgrádi vár er ődeinek lerombo-
lásához 600 napszámost adtak a saját költségükön, amelynek összege hat hónap 
alatt 36.000 forintot tett ki. Még 1739-ben a temesi kerületben az oláhok za-
vargásai ellen egy lovas- és egy gyalogszázadot állítottak, ruhájukat és fegyver-
zetüket ők biztosították, a királyi kincstár raktáraiból csak a kenyeret kapták. 
1742-ben a helység négy századot, nevezetesen két lovas és két gyalogszázadot 
szerelt fel a saját költségén ruházattal, fegyverzettel és egyéb szükséges dolgok-
kal, akik csak az elindulás napjától kaptak zsoldot a királyi kincstártól. A 
rákövetkező  1743. évben, miután mindenfelől háborúk szorongatták az orszá-
got, a Menczel ezredes által alapított szabad századok részére 114 lovat aján-
dékoztak, a Festetich huszárezrednek pedig 36 darab katonalovat ajándékoztak, 
összesen tehát 150 katonalovat adtak az elnyert kiváltság fejében, továbbá 
12.000 forintot a Bankális katonai hivatalnak adtak, majd 100 lovat a huszá-
roknak, továbbá 5000 rendes aranyat a császári és királyi felségnek ajándékoztak. 
Végül pedig, saját elibertációjuk fejében a kegyes elibertációs privilégiumban 
megjelölt összeget fizették a királyi kincstárnak. Hogy ez a tény még inkább 
kiemelődjék, a boldog emlékű  és dicsőséges koronás apostoli királyn őnk, Mária 
Terézia rendeletére 1779. január 22-én Bécsben, Ausztriában kiadott királyi dip-
lomában megszüntették a város eddigi nevét, Szent Máriát, és Maria There-
siopolis néven lett felemelve a szabad királyi városok sorába. E ténynek örökös 
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emlékére és hálájuk jeléül a város polgárai az újonnan épül ő  plébániatemp- 
lomnál lévő  hidacskánál egy dombot emeltek és a következ ő  felirattal látták el: 

„A fenséges Mária Teréziának, a magyarok igazságos és kegyes királyn őjé-
nek Maria Theresiopolis polgárai, akik a királyi városokkal közös szabadságot 
nyertek és a felséges név ritka használatával lettek megajándékozva, örök h űsé-
gük és hálájuk jeléül hordták össze ezt a dombot 1779-ben." 

A következő  1791. esztendőben a 30. törvénycikk be is cikkelyezte ezt a 
várost. Lakói katolikus magyarok, illírek és németek, valamint görög nem egye-
sültek és kis számban zsidók. Ez a város az ún. Telecskán fekszik, körülveszi 
Szeged szabad királyi város, majd a királyi koronai Tiszai Kerület községei, úgy 
mint Martonos, Ó Kanizsa és Zenta, majd Topolya helység, Roglatica puszta, 
Ómorovicza, Pacsér, Nemes Militics, Sztanisics, Katymár, Madaras helységek, 
Kunbaja puszta, Almás és Mélykút helységek, végül pedig Kisszállás puszta és a 
kun Halas városa. Három faluja van az el őírt határain belül, mégpedig Bajurak, 
Csantavér és Sándor, valamint 10 pusztája: Verusity, Tompa, Ludas, Zobnaticza, 
Nagyfény, Vámtelek, Györgyén, Tavankut, Sebesity és Kelebia, és egy kaszálója, 
a Kőrös. Határának alsó része fekete, jó földb ől áll, felső  része viszont homokos. 
Levegője egészséges, vize kitűnő . Három temploma és egy kápolnája van. Az 
első  templom a ferences atyáké, amelynek a homlokzatánál lév ő  tornyát még a 
törökök építették. Ebben az egykor csak kápolnának számító helyiségben a Szal-
vatoriánus provinciához tartozó szegedi atyák buzgón és titokban szolgáltak s a 
hitük miatt gyűlölt lakók igen gyakran a pusztaságban bujkáltak szanaszéjjel. A 
ferences atyák álruhában öltözve követték Őket mindenüvé, Isten igéjével és a 
szentségekkel táplálták és er ősítették őket, és amikor a hitetlen törökök üldöz-
ték Őket, akkor a lakosok a ferencesekkel együtt a Ludasi-tó vizében nyakig 
elmerülve rejtőzködtek, amikor pedig az ellenség megjelent, fejükkel is a vízbe 
buktakés egy nádszál segítségével szívtak leveg őt; éjjelente imádkoztak és étkez-
tek gyakran megkívánva a kenyérmorzsát is. A ferencesek töltötték be a plébá-
nosi tisztséget is, jövetelükt ől kezdve egészen 1773-ig, és néhány közülük életét 
is áldozta a szeretetszolgálatban a két pestis alkalmából. Ezeknek a pátereknek 
itt igen nagyok az érdemeik. — Második az új plébániatemplom, amelyhez hason-
lót ezen a tájon alig lehet találni. Homlokzatán a következ ő  akrosztichon olvas-
ható, a borostyánkoszorús költ őnek, kebelbeli szenátornak és kiérdemesült ka-
pitánynak a szövegezésében: „Hanc tibi Coeli Rex exstruxerat Urbs Nova Se-
dem / Neked, ég Ura, az új város ezt a helyet építette'. 

A harmadik templom a görög nem egyesült szertartásúaké. 
A kápolnát az 1742-es pestisjárvány alkalmából fogadalomból építették 

szent Rókus tiszteletére. A város többi épülete közül kiemelkedik a vármegyei 
kaszárnya, a városháza és néhány magánszemély háza. A többi épület általában 
alacsony, lakosai kereskedéssel, kézi munkával és mesterségekkel keresik ke-
nyerüket. A városban szép búzát, zabot, árpát, kölest, kukoricát és szénát ter-
mesztenek. Marhái és lovai szépek, juhai számosak; erdejét most telepítették, 
sok szőlője van, benne szép gyümölcsfákkal, de borai leginkább gyengék. A 
Palics taván épült szódagyárnak ma már csak a romjai láthatók. A mocsaras 
helyeken igen sok nád terem, amelyet évenként kiárendál a város. Kevés a fája, 
de bővelkedik sok juhval, marhával, különféle terményekkel és lovakkal. A szál- 
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lásokon szétszórva 582 kertész lakik, akik nagy haszonnal termesztik a leveles 
dohányt. Helyben van piaca, de némelykor Bajára és Szegedre is eljárnak. Keres-
kedésének nem utolsó ága a kender, amelyet nagy mennyiségben szoktak eladni. 
Területén négy posta működik, egy-egy a városban, Bajmokon, Nagyfényen és 
Ludason. A városnak majd 30.000 lakosa van, akik között van 117 nemes család, 
417 polgár, 189 kézműves, 8 céh, 2741 ház, 12.886 marha, 70.516 egyéb jószág 
található itt. 

Kelt Maria Theresiopolisban, 1801. november 1-én. Joannes Szutsics kon-
zul s. k., Gregorius Kopunovics szenátor s. k., Antonius Milodanovics szenátor 
s. k., Michael Koin szenátor s. k., Martinus Lénárd s. k., a nevezett város f őjegy-
zője. 

HATÁROZAT: 

Miután a Magisztrátus (városi tanács) jóváhagyta ezt a leírást, elhatározta, 
hogy a jelenlegi városi tanács tagjainak névsorával együtt elküldik Vályi András 
úrnak, a magyar nyelv és irodalom tanárának a pesti királyi egyetemen, azzal, 
hogy ezt beillessze művébe, a Magyar Királyság földrajzi lexikonába. Kelt 1801. 
november 7-én, 422. sz. alatt. 

Kiadta: Martinus Lenard városi f őjegyző  Az eredetível összevetette: 
Michael Bachich írnok. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

ELKÉSETT REKVIEM 
SZÍNHÁZTÖRTÉNETÜNK MÚLTJÁBÓL (5.) 

A ZRENJANINI TÁRSULAT 

Színésznők: Boros Mirjana, Dürrigl Juhász Zsuzsa, Gyapjas Mária, Nagy 
Júlia, Novotni Ferdinándi Ilonka, Ormay Mária, Tusnek Ottilia, Zádor Edit 

Színészek: Babinszki István, Barácius Zoltán, Boros István, Fa József, Farkas 
Zoltán, Gyapjas János, Máté Imre, Vastag Mihály, Véger Ferenc, Zádor Imre 

Művészeti vezető : Juhász Ferenc 
Súgó: Kószó Irén 
Ügyelő : Sztojkovits Mária 
Azenés darabok munkatársai: Láng Imre karnagy, Mály István karvezet ő , Nyá-

rayné Oroszi Margit korrepetitor, Mihajlo Sipos karnagy, Tajti József karnagy 
Felléptek még: Álló Mátyás, Bajtay György, Bartolovics György, Bellér Er-

zsike, Budai József, Bú István, Bú Kornélia, Csorba Mátyás, Dragan Mária, 
Draxler Eszter, Dobrovolszki József, Eck Borbála, Engszt Ede, Feketics Anna, 
Fésűs Imre, Fischer Rozmaring, Fischer Rudolf, Gerlovics Sztoj án Anna, Göttel 
Sarolta, Gracol Mária, Grolshammer Erzsébet, Guth Ottó, Guttmann Vera, 
Gyapjas Évike, Gyömbér Márton, Halász Mária, Hartig Bertalan, Hauber Fri-
gyes, Horti Piroska, Horváth Ella, Hutyka Ilona, Jakov Brigitta, Jung Ilona, Kazi 
János, Kecskeméthy Endre, Korom Erzsike, Kovács György, Kovács István, Ko-
vács Lacika, Kovács Oszkár, Kószó János, Kószó Pál, Ládi Sándor, Madarász 
Rozália, Mihalkovits Búza Ferenc, Mihalkovits Ica, Miokovits Oszkár, Nagy 
Árpád, Nagy Károly, Napholcz Sándor, Németh Dianna, Németh Rudolf, Papp 
József, Papp Miklós, Papp Zsuzsanna, Stefkovits Endre, Stefkovits Kálmán, 
Szalma Erzsébet, Szalma Ferenc, Szántó János, Szejc Lajos, Szekeres Gyula, 
Szeles Zoltán, Szemerédi Sarolta, Szenti Klára, Szüli János, Sztojkovits Mária, 
Tisz József, Tisz Grette, Varjas Éva, Vencel Aranka, Vikette Anny, Zolnai Albert 

FONTOSABB ESEMÉNYEK 

1953. szeptember 1.: Megsz űnik a Madách Amatőrszínház és megalakul a 
Narodno pozorište Toša Jovanović  — Népszínház magyar társulata. 

1953. október 4.: Felvételi vizsga a színházban. A magyar együttesbe nyolc 
színésznőt és tíz színészt szerz ődtetnek, három hivatásost és tizenöt amat őrt. 

1953. október 17.: A magyar társulat évadnyitó, ünnepi bemutatója. A tár-
sulat Heltai Jenő  A tündérlaki lányok című  színjátékát viszi színre Juhász Ferenc 
rendezésében. 

1953. november 19.: Nagy siker ű  művészest a színházban. A magyar 
együttes bemutatja a Pillangókisasszonyt, Az ember tragédiája egyiptomi képét 
és a Lillát. 
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1954. február 4.: A társulat bemutatja Arthur Miller Két nemzedék (Fiaim) 
című  drámáját. 

1954. március 12.: Újabb premier: Bakonyi Károly és Kacsóh PongrácJános 
vitéz című  daljátékát láthatják a néz ők. 

1954. április 27.: Kodolányi János Földindulás című  drámáját viszi színre a 
magyar társulat. 

1954. április 30.: A János vitézt 25-ször mutatja be a társulat. 
1954. május 11.: Az együttes az amat őrszínház egy régebbi előadását, Bródy 

Sándor A tanítónő  című  színjátékát újítja fel néhány új szerepl ővel. 
1954. június 10.: A városi népbizottság eltávolítja a magyar társulat élér ől 

Juhász Ferencet. 
1954. június 30.: A városi népbizottság megszünteti a Narodno pozorište 

Toša Jovanović  - Népszínház magyar tagozatát. 
1954. július 4.: A városi népbizottság döntése alapján a magyar társulat - 

csökkentett létszámmal - profi státusban folytathatja a munkát. 
1954. július 10.: Boros István, Boros Mirjana, Nagy Júlia és Vastag Mihály 

elhagyja az együttest. 
1954. szeptember 25.: Az újjászervez ődött magyar társulat évadnyitó 

előadásként bemutatja Miroslav Feldman Sötét idők című  drámájáját D. Juhász 
Zsuzsa rendezésében. 

1954. október 15.: Az együttes - Garay Béla rendezésében - el őadja Zilahy 
Lajos Zenebohócok című  vígjátékát. 

1954. december 22.: Braun István Magdics-ügy című  drámáját mutatja be a 
társulat Tusnek Ottilia rendezésében. 

1955. március 16.: Bernard Shaw A tanár urat megleckéztetik (Pygmalion) 
című  vígjátékának a bemutatója. Rendező : Lányi István. 

1955. május 27.: Az együttes nagy sikerrrel mutatja be a Leányvásár című  
Jacoby-operettet. Az el őadásban Németh Rudolf vendégszerepel. 

1955. július 23.: A társulat utolsó el őadása: Anday Ern ő  Vadvirág című  
vígjátékát felújításban viszi színre. 

1955.július 25.: Avárosi népbizottság megszünteti az anyagi juttatást a ma-
gyar együttesnek. 

1955. szeptembver 1.: Dürrigl Juhász Zsuzsa, Zádor Edit,,Tusnek Ottilia, 
Gyapjas Mária, Gyapjas János és Barácius Zoltán elhagyja a társulatot. 

A színházban rendezett: Barácius Zoltán (Molnár Ferenc: Delila), Dürrigl 
Juhász Zsuzsa (Dario Nicodemi: Vakarcs - Scampolo, Miroslav Feldman: Sötét 
idők, Ljubinka Bobié: A Blo család), Garay Béla (Zilahy Lajos: Zenebohócok), 
Gyapjas János (Csepreghy Ferenc-Sulhóf József: Sárga csikó, Molnár Ferenc: 
Delila, Géczy István: Amit az erd ő  mesél, Carlo Goldoni: A hazug, Jacoby-
Bródy-Martos: Leányvásár), Juhász Ferenc (Heltai Jen ő : A tündérlaki lányok, 
Branislav Nušić: A megboldogult, David Belasco: Pillangókisasszony, Madách 
Imre: Az ember tragédiája, Csokonai Vitéz Mihály: Lilla, Arthur Miller: Két 
nemzedék - Fiaim, Bakonyi Károly-Kacsóh Pongrác: János vitéz, Kodolányi 
János: Földindulás, Bródy Sándor: A tanítónő , Moliére: Képzelt beteg, Som-
merset Maugham: A szent láng, Anday Ern ő : Vadvirág). Lányi István (Bernard 
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Shaw: A tanár urat megleckéztetik — Pygmalion), Nyárai Rezs ő  (Bródy Sándor: 
A tanítónő), Tusnek Ottilia (Braun István: Magdics-ügy). 

AZ ELŐADOTT MŰVEK IRODALMAK ÉS SZERZŐK 
SZERINTI KIMUTATÁSA 

Magyar irodalom. 

Anday Ernő : Vadvirág, Bakonyi Károly: János vitéz, Bródy Miksa: Leány-
vásár, Bródy Sándor: Atanítónő , CsepreghyFerenc: Sárga csikó, Csokonai Vitéz 
Mihály: Lilla, Géczy István: Amit az erd ő  mesél, Heltai Jenő : A tündérlaki lá-
nyok, Kodolányi János: Földindulás, Madách Imre: Az ember tragédiája, Martos 
Ferenc: Leányvásár, Molnár Ferenc: Delila, Zilahy Lajos: Zenebohócok 

Jugoszláviai magyar irodalom 

Braun István: Magdics-ügy, Sulhóf József: Sárga csikó 

Jugoszláv népek irodalma 

Ljubinka Bobié: A Bio család, Miroslav Feldman: Sötét id ők, Branislav 
Nušić: A megboldogult 

Amerikai irodalom 

Arthur Miller: Két nemzedék (Fiaim) 

Angol irodalom 

Sommerset Maugham: A szent láng, George Bernard Shaw: A tanár urat 
megleckéztetik (Pygmalion) 

Francia irodalom 

Moliére: Képzelt beteg 

Olasz irodalom 

David Belasco: Pillangókisasszony, Carlo Goldoni: A hazug, Dario Nico-
demi: Vakarcs (Scampolo) 

a 	 A zenés darabok zeneszerz ői 

Kacsóh Pongrác: János vitéz, Jacoby Viktor: Leányvásár 
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/ 	 N 
A TÁRSULAT MŰSORA 

1953/1954 

Heltai Jenő : A tündérlaki lányok (színjáték). Bemutató: 1953. október 17. 
Rendező : Juhász Ferenc. Szerepl ők: N. Ferdinándi Ilonka (Özvegy Bergné), 
Boros Mirjana (Boriska), Tusnek Ottilia (Olga), Ormay Mária (Manci), D. Ju-
hász Zsuzsa (Sári), Fa József (Báró), Boros István (Pázmán Sándor), Véger 
Ferenc (Petrenczey Gáspár), Gracol Mária (Malvin), Gyapjas Mária (Róza), 
Vastag Mihály (Pista) 

Branislav NuŠić : A megboldogult (színjáték). Bemutató: 1953. október 29. 
Rendező : Juhász Ferenc. Szereplők: Boros István (Pavle Mari ć), Máté Imre 
(Milan Novakovič), Babinszki István (Spasoje Blagojevi č), Vastag Mihály (Đu-
rič), Véger Ferenc (Protić), Fa József (Ante), Zádor Imre (Mladen Dakovi č), 
Barácius Zoltán (Mile), Farkas Zoltán (Schwartz Adolf), Tusnek Ottilia (Rina), 
Ormay Mária (Vukica), Boros Mirjana (Agnija), Gyapjas János (Detektív), Zá-
dor Edit (Ana), Gyapjas Mária (Sofija) 

Művészest. I. David Belasco: Pillangókisasszony (dráma). Bemutató: 1953. 
november 19. Rendez ő : Juhász Ferenc. Szereplők: D. Juhász Zsuzsa (Cso-cso-
szán), Ormay Mária (Suzuki), Barácius Zoltán (Nikodo), Fa József (Yamadori), 
Máté Imre (Sharpless), Boros István (Pinkerton), Boros Mirjana (Kathe), Ko-
rom Erzsike (Bánat), Véger Ferenc (Szolga). Díszlettervez ő : Josip Vinarić. II. 
Madách Imre: Az ember tragédiája (dráma — egyiptomi szín). Bemutató: 1953. 
november 19. Rendező : Juhász Ferenc. Szerepl ők: Boros István (Ádám), Tus-
nek Ottilia (Éva), Barácius Zoltán (Lucifer), Véger Ferenc (Rabszolga). Dísz-
lettervező : Josip Vinarič. III. Csokonai Vitéz Mihály: Lilla (zenés játék). Bemu-
tató: 1953. november 19. Rendező : Juhász Ferenc. Szereplők: Boros István (Cso-
konai), Boros Mirjana (Lilla), Fa József (Vajda János), N. Ferdinándi Ilonka 
(Vajdáné), Engszt Ede (Ámor). Díszlettervez ő : Josip Vinarić. A A Pillangó-
kisasszony című  opera és Az ember tragédia közzenéjét a Városi Filharmónia 
játszotta. Vezényelt: Tajti József. A Lilla jeleneteit zongorán Nyárayné Oroszi 
Margit kísérte. 

Dario Nicodemi: Vakarcs (Scampolo —vígjáték). Bemutató: 1953. decem-
ber 11. Rendező : D. Juhász Zsuzsa. Szerepl ők: Véger Ferenc (Mario Sechi), 
Barácius Zoltán (Guilio Bernini), Tusnek Ottilia (Emilia), Ormay Mária (Fran-
ka), Gyapjas János (Egisto), Zádor Imre (Fausto), Fa József (Gioglioli), Gyap-
jas Mária, Zádor Edit (Vakarcs). Díszlettervez ő : Josip Vinarič  

Csepreghy Ferenc—Sulhóf József: Sárga csikó (népszínmű). Bemutató: 
1954.. 	január 22. Rendező : Gyapjas János. Szerepl ők: Babinszki István (Bakai 
András), Gyapjas Mária (Erzsike), Vastag Mihály (Csorba Márton), Nagy Júlia 
(Csorbáné), Boros István (Laci), Véger Ferenc (Pista), Zádor Imre (Gelecseri), 
Barácius Zoltán (Peti), Zádor Edit (Böske), Máté Imre (Gazsi), Fa József (Ba-
gó), Ormay Mária (Keresztesiné), Szalma Ferenc (Prímás), Kovács István (B ő -
gős). A darabban szereplő  cigányzenekar tagjai: Hartig Bertalan, Dobrovolszki 
József, Papp József, Stefkovits Endre és Napholcz Sándor. Díszlettervez ő : Josip 
Vinarič  
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6. Arthur Miller: Két nemzedék (Fiaim — dráma). Bemutató: 1954. február 
4. Rendező : Juhász Ferenc. Szerepl ők: Fa József (Joe Keller), N. Ferdinándi 
Ilonka (Kathe Keller), Farkas Zoltán (Chris Keller), Boros Mirjana (Ann Dee-
ver), Boros István (George Deever), Zádor Imre (Frank Lubey) 

'7. Bakonyi Károly—Kacsóh Pongrác: János vitéz (daljáték). Bemutató: 1954. 
március 12. Rendező : Juhász Ferenc. Szereplők: Boros István (Kukorica Jancsi), 
Tusnek Ottilia (Iluska), Ormay Mária (gonosz mostoha), Vastag Mihály 
(Strázsamester), Máté Imre (I. gazda), Véger Ferenc (II. gazda), Farkas Zoltán 
(Bagó), Gyapjas János (A falu csősze), Fa József (Francia király), Boros Mirjana 
(Királykisasszony), Máté Imre (Bartolo), Barácius Zoltán (Kamarás), Zádor 
Imre (I. tábornok), Babinszki István (II. tábornok), Zádor Edit (Egy lány), N. 
Ferdinándi Ilonka (I. udvari dáma), Nagy Júlia (II. udvari dáma). Falu népe, 
huszárok, tündérek, udvarhölgyek, udvaroncok: Bú Kornélia, Dragan Mária, 
Grolshammer Erzsébet, Németh Dianna, Fischer Rozmaring, Varjas Éva, Jakab 
Brigitta, Papp Zsuzsanna, Szemerédi Sarolta, Vencel Aranka, Jung Ilona, Szenti 
Klára, Draxler Eszter, Horti Piroska, Eck Borbála, Bellér Erzsébet, Kószó János, 
Nagy Károly, Fésűs Imre, Mészáros György, Szántó János, Ládi Sándor, Hauber 
Frigyes, Zolnai Albert, Szilli János, Kovács Oszkár, Guth Ott, Szalma Ferenc, 
Kovács György, Kovács István, Szekeres Gyula, Bartolovics György, Miokovits 
Oszkár, Gyömbér Márton. Díszlettervez ő : Josip Vinarić. Közreműködött a Vá-
rosi Fiulharmónia. Vezényelt: Láng Imre. Karvezet ő : Mály István 

Kodolányi János: Földindulás (dráma). Bemutató: 1954. április 27. Ren-
dező : Juhász Ferenc. Szerepl ők: Boros István (Kántor János), D. Juhász Zsuzsa 
(Juh), Gyapjas János (Böbék Samu), Nagy Júlia (Böbékné), Kovács Lacika (Jó-
zsika), N. Ferdinándi Ilonka (Mari néni), Ormay Mária (Fekete Zsuzsi), Boros 
Mirjana (Piókás szüle), Véger Ferenc (Orvos), Farkas Zoltán (Református 
pap), Barácius Zoltán (Simon Péter), Zádor Edit (Szektás asszony), Gyapjas 
Mária (Szektás öregasszony), Fa József (I. b űnvalló), Máté Imre (II. bűnvalló), 
Babinszki István (Weintraub), Tusnek Ottilia (Weintraubné), Zádor Imre (Bí-
ró), Vastag Mihály (Kisbíró), Farkas Zoltán (Kistót). Díszlettervez ő : Togyerás 
József 

Bródy Sándor: A tanítónő  (színjáték). Bemutató (felújítás): 1954. május 
Rendező : Juhász Ferenc és Nyáray Rezs ő . Szereplők: D. Juhász Zsuzsa (Tóth 

Flóra), Vastag Mihály (Nagy István), Boros István (ifj. Nagy István), N. 
Ferdinándi Ilonka (Nagyasszony), Fa József (Kántor), Boros Mirjana (Kató), 
Ormay Mária (Kray Ida), Véger Ferenc (Tanító), Babinszki István (F őúr), Bará-
cius Zoltán (Káplán), Zádor Imre (Szolgabíró), Kazi János (Bíró), Nagy Arpád 
(Bérlő), Máté Imre (Gyógyszerész), Gyapjas János (Postás), Mihalkovits Búza 
Ferenc (Cigányprímás), Farkas Zoltán (John), Zádor Edit (Cseléd), Nagy Júlia 
(Egy asszony), Gyapjas Mária (Kürbis Anna) 

Moliére: Képzelt beteg (vígjáték). Bemutató (felújítás): 1954. május 22. 
Rendező : Juhász Ferenc. Szereplők: Fa József (Argan), Ormay Mária (Beline), 
Tusnek Ottilia (Angelica), Gyapjas Mária (Louison), Máté Imre (Beralde), Vé-
ger Ferenc (Cleante), Babinszki István (Diafoirus), Farkas Zoltán (Tamás), 
Vastag Mihály (Purgon), Barácius Zoltán (Fleurant), Gyapjas János (Bon-
nefoi), D. Juhász Zsuzsa (Toinette) 
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11. Sommerset Maugham: A szent láng (színjáték). Bemutató (felújítás): 
1954. június 8. Rendező : Juhász Ferenc. Szereplők: N. Ferdinándi Ilonka (Táb-
retné), Boros István (Maurice), Máté Imre (Colin), Tusnek Ottilia (Stella), Fa 
József (Liconda), Babinszki István (Harwester), Boros Mirjana (Ápolón ő), Or-
may Mária (Szobalány) 

Az előadások száma: 83, a néz ők száma: 27 370. 

1954/1955 

Miroslav Feldman: Sötét idők (színmű). Bemutató: 1954. szeptember 25. 
Rendező : D. Juhász Zsuzsa. Szereplők: Tusnek Ottilia (Dr. Maria Valentin), 
Ormay Mária (Dr. Jasna Kraljić), Véger Ferenc (dr. Ivan Belinič), Barácius 
Zoltán (Dr. Nikola Cvitan), Gyapjas János (Petar Verešanin) 

Zilahy Lajos: Zenebohócok (vígjáték). Bemutató: 1954. október 15. Ren-
dező : Garay Béla. Szereplők: Fa József (Angyal), Ormay Mária (Angyalné), 
Gyapjas Mária (Fruzsina), Véger Ferenc (Madár), Gyapjas János (Pehely), N. 
Ferdinándi Ilonka (Borbála), Zádor Imre (Blekner), Zádor Edit (Kisasszony), 
Máté Imre (Ügyelő), Barácius Zoltán (Másik ügyel ő), D. Juhász Zsuzsa (Elvira), 
Farkas Zoltán (Halben), Babinszki István (Őrgróf), Horváth Ella (Leány), Ko-
vács István (Harangozó), Tusnek Ottilia (artistan ő), Mihalkovits Búza Ferenc 
(Bűvész), Bartolovics György (Kínai), Vikette Anny (Kínai leány, szolga). Dísz-
lettervező : Josip Vinarić. Zene: Jovan Srbulj. Közreműködtek a zrenjanini Fil-
harmónia tagjai 

Molnár Ferenc: Delila (vígjáték). Bemutató: 1954. október 29. Rendez ő : 
Gyapjas János és Barácius Zoltán. Szereplők: Zádor Imre (Virág), Tusnek Ot-
tilia (Marianne), Gyapjas Mária (Ilonka), Véger Ferenc (Berényi), Fa József 
(Csapos), Babinszki István (Ügyvéd), Barácius Zoltán (Házügynök), Máté Imre 
(Automobilügynök), Farkas Zoltán (Pincér).  

Géczy István: Amit az erdő  mesél (népszínmű). Bemutató: 1954. novem-
ber 24. Rendező : Gyapjas János. Szereplők: Fa József (Bacsó János), Gyapjas 
Mária (Kató), Babinszki István (Ficzere Tamás), Gyapjas János (Ignác), D. Ju-
hász Zsuzsa (Zsuzsika), Véger Ferenc (Süt ő  Ferenc), Farkas Zoltán (Dóka Jan-
csi), Máté Imre (Basa János), N. Ferdinándi Ilonka (Basa Örzse), Zádor Imre 
(Fürje Tóbiás), Kovács István (Erd őkerülő), Barácius Zoltán (Prímás), Csorba 
Mátyás (Kontrás), Bartolovics György (Klarinétos), Bellér Erzsike (Egy leány). 
A darabban szerepl ő  cigányzenekar tagjai: Hartig Bertalan, Papp Miklós, Stef-
kovits Kálmán, Bú István, Napholcz Sándor, Dobrovolszki József és Szejc Lajos 

Braun István: Magdics -ügy (dráma). Bemutató: 1954. december 22. Ren-
dező : Tusnek Ottilia. Szereplők: D. Juhász Zsuzsa (Eror Magdics), Barácius 
Zoltán (Branko Magdics), Gyapjas Mária (Bálint Anna), N. Ferdinándi Ilonka 
(Tér Józsefné), Farkas Zoltán (Sárkány Pál), Fa József (Sárkány Mihály), Gyap-
jas János (Ivan Šoštar), Véger Ferenc (Fürj István), Máté Imre (Keresztes Pé-
ter), Zádor Imre (Berkes Tivadar), Babinszki István (Bírósági tanácselnök), Or-
may Mária (Ügyész), Vastag Mihály. (Véd ő), Sztojkovits Mária (Jegyz őkönyv-
vezető), Szeles Zoltán (Orvosszakért ő), Kovács István (Bírósági szolga). 
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Közreműködött a Magyar Gimnázium VII/A és VIIB osztályának tánccsoport-
ja. Muzsikált az Ifjúsági Zenekar 

Carlo Goldoni: A hazug (vígjáték). Bemutató: 1955. január 28. Rendez ő : 
Gyapjas János. Szerepl ők: D. Juhász Zsuzsa (Prológ), Máté Imre (Balanzoni), 
Tusnek Ottilia (Beatrice), Ormay Mária (Rosanna), Gyapjas Mária (Colom-
bina), Véger Ferenc (Ottavio), Fa József (Florindo), Zádor Imre (Brighella), 
Babinszki István (Pantalone), Farkas Zoltán (Lelio), Barácius Zoltán (Arlec-
hino), Vastag Mihály (Nápolyi fuvaros), Kovács István (Keresked ősegéd), Szal-
ma Ferenc (Postás), N. Ferdinándi Ilonka (Els ő  énekes), Kószó János (Második 
énekes) 

Bemard Shaw: A tanár urat megleckéztetik (Pygmalion — színjáték). Be-
mutató: 1955. március 16. Rendez ő : Lányi István. Szereplők: Véger Ferenc 
(Henry Higggins), Tusnek Ottilia (Higginsné), Fa József (Pikkering), Babinszki 
István (Alfred Dulittle), D. Juhász Zsuzsa (Elisa), Ormay Mária (Mrs. Pears), 
N. Ferdinándi Ilonka (Mrs. Insford Hill), Gyapjas Mária (Clara), Gyapjas János 
(Freddy), Gerlovics Sztojan Anna (Szobalány), Farkas Zoltán, Kovács István, 
Máté Imre, Zádor Imre, Barácius Zoltán (Járókel ők) 

Ljubinka Bobić : A Bio család (vígjáték). Bemutató: 1955. április 20. Ren-
dező : D. Juhász Zsuzsa. Szereplők: Gyapjas János (Bio), N. Ferdinándi Ilonka 
(Nato), Tusnek Ottilia (Koko), Gyapjas Mária (Nagyanyó), Ormay Mária 
(Caja), Farkas Zoltán (Svetozar Iii ć), Máté Imre (Đordevič), Barácius Zoltán 
(Diplomata), Zádor Imre (Milan), Gerlovics Sztojan Anna (Szobalány) 

Jacoby Viktor—Bródy Miksa—Martos Ferenc: Leányvásár (operett). Be-
mutató: 1955. május 27. Rendező : Gyapjas János. Szereplők: Fa József (Jack 
Harrison), Ormay Mária (Harrisonné), Hutyka Ilonka (Lucy), Máté Imre (Gróf 
Rottenberg), Barácius Zoltán (Fritz), Németh Rudolf, Farkas Zoltán (Tom 
Migless), Gyapjas Mária (Bessy), Zádor Imre (Kocsmáros), Kovács István 
(Sam), Véger Ferenc (Kapitány), Babinszki István (Lelkész), Szenti Klára (In-
dián nő), Kovács Oszkár (Indián), Jakab Brigitta (Mexikói n ő), Szántó János 
(Mexikói), Kovács István (Fő lakáj), Szalma Ferenc (Inas), Csorba Mátyás 
(Frakkos úr), Kovács Zoltán (Frakkos fiú), Gyapjas Évike (Táncos kislány). 
Farmerek, matrózok, cowboyok, fűtők: Guth Ottó, Miokovits Oszkár, Szilli Já-
nos, Mészáros György, Budai József, Fischer Rudolf, Szántó János, Kovács Osz-
kár, Kószó Pál, Kószó Csaba, Tisz József, Kovács István, Álló Mátyás, Csorba 
Mátyás. Farmerlányok, matrózlányok, estélyi ruhás n ők: Göttel Sarolta, Gutt-
man Vera, Jung Ilona, Madarász Rozália, Varjas Éva, Bú Kornélia, Feketics 
Anna, Szalma Erzsébet, Szenti Klára, Jakab Brigitta, Halász Mária, Tisz Grette. 
Karnagy: Láng Imre. Karvezet ő : Mály István. Közreműködtek a Városi Filhar-
mónia tagjai. A táncokat Gyapjas Mária tanította be 

Anday Ernő : Vadvirág (vígjáték). Bemutató (felújítás): 1955. július 23. 
Rendező : Juhász Ferenc. Szereplők: Máté Imre (Sziráki Sándor), N. Ferdinándi 
Ilonka (Klementina), D. Juhász Zsuzsa (Éva), Szalma Ferenc (Dr. Amon János), 
Tusnek Ottilia (Mária), Babinszki István (Ábrahám), Ormay Mária (Tertayné), 
Zádor Edit (Katica), Fa József (Dr. Farkas), Farkas Zoltán (Svábó Feri), Vastag 
Mihály (Pali), Gyapjas Mária (Rozi). 

Az előadások száma: 90, a nézők száma: 28 806. 
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A MADÁCH AMATŐRSZÍNHÁZ MŰSORA 
1955 SZEPTEMBERÉTŐL NAPJAINKIG 

1955/1956 — Jovan Sterija Popovi č : A gonosz asszony; MoliBre: A fösvény. 
1956/1957 — Fodor László: Bölcsődal; Vaszary Gábor: Az én kicsikém; Barácius 
Zoltán: Vidám nyaralás. 1957/1958 — Oscar Wilde: Fő  a szilárd jellem (Bunbury); 
Kálmán—Békeffy—Kellér: Csárdáskirálynő. 1958/1959 — Nóti Károly: Ki gyereke 
vagyok én? 1959/1960 — Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok; Mindenkinek valami 
(szórakoztató műsor). 1960/1961 — Vaszary Gábor: Mókus; Arthur Miller: A 
salemi boszorkányok 1961/1962 — Kálmán—Békeffy—Kellér: Csárdáskirálynő; 
Anny Rand: Január 16-án, éjjel. 1962/1963 — Biró Lajos: Sárga liliom; Görbe tükör 
I. (szórakoztató műsor); Todor Muscatescu: Titanic keringő. 1963/1964 — Heltai 
Jenő : A néma levente; Dragutin Dobričanin: Közös lakás; Branislav Nušić : Ha-
talom; Görbe tükör II. (szórakoztató műsor). 1966/1967 — Eduardo de Filippo: 
Vannak még kísértetek; Bayerd Veiller: Mart' Dugan bűnpere. 1967/1968: Kállai 
István: Majd a papa. 1968/1969 — Lestyán Sándor: Potyautas. 1969/1970 —Arthur 
Miller: Pillantás a hídról; Robert Thomas: Szegény Dániel; Bakonyi—Kacsóh 
Pongrác: János vitéz. 1970/1971: Szilágyi—Eisemann:En és a kisöcsém; Tóth Mik-
lós: Kutyaszorító; Seymor Hocks—Alexander Dukes: Öregifjú. 1971/1972 — Gás-
pár Margit: Hamletnek nincs igaza; Claude Magnier: Oscar; Ne csak sírjunk. 
1972/1973 -- Csuka Zoltán szerzői estje; Osztrovszkij: Férfi az ágy alatt;, Tóth 
Miklós: Kutyaszorító. 1973/1974 — Oscar Wilde: Lady Windermere legyez ője; Ne-
vessünk is néha; Peter Schaffer: Black Comedy. 1974/1975 — Ünnepi műsor no-
vember 29. tiszteletére; Fernando Arrabal: Piknik a fronton; Alfonso Paso: Ön 
is lehet gyilkos; 1975/1976 — Miroslav Krleža: Agónia; Leo Lentz: Nászút férj 
nélkül; Tessék bevenni az altatót (szórakoztató műsor). 1976/1977 — Agatha Ch-
ristie:Egérfogó; Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné; Kérdezitek: Tito, ki az (ünnepi 
műsor). 1977/1978 —Ady-est, Tamási Aron: Enekes madár; Barácius Zoltán: Az 
ötödik fénykép. 1978/1979 — Georges Feydeau: Egy vidéki Párizsban; Tennessee 
Williams: Uveg figurák; Leo Lentz: Nászút férj nélkül. 1979/1980 — Marin Držić : 
Dundo Maroje; Pintér Lajos: Antik komédia; Popplewell—Thomas: Az áldozat 
visszatér. 1980/1981— Roman Weingarten: Nyár; Karinthy Frigyes: Lerajzolják 
az embert;, Molnár Ferenc: Delila. 1981/1982 — Barácius Zoltán: Az ötödik fény-
kép; Kopeczky László: Földyékkel játszó égi tünemény; Frank Baum: Óz varázs-
lója. 1982/1983 — Ünnepi műsor a színház fennállásának 30. évfordulója alkal-
mából; Piero Barillet Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága. 1983/1984 — Marcel 
Achard: A bolond lány; Aldo Benedetti: Huszonnégy szál piros rózsa; 1984/1985 
— Marc Camoletti: Boldog születésnapot; Milan Grgić : Ébredj fel, Katám. 
1985/1986 —Próbálj meg lazítani (szórakoztató műsor). 1986/1987 — Agatha Ch-
ristie: Eszményi gyilkos; Milan Tuturov: A peronon. 1987/1988 — Momo Kapor: 
A víkend vége. 1988/1989 — Ray Cooney: Páratlan páros; Szeret vagy nem szeret. 
1989/1990 — Jovan Sterija Popovi ć : A lódítás magasiskolája (Füllentő  és hazug). 
1990/1991— B. Szabó György-emlékest; Frank Baum: Oz varázslója. 1991/1992 
— Jean Poirot: Kellemes húsvéti ünnepeket. 1992/1993 — Ünnepi műsor a színház 
fennállásának 40. évfordulója alkalmából; Szeressük egymást, gyerekek (szóra-
koztató műsor). 1993/1994 — Nyári kabaré. 1994/1995 — Marc Camoletti: Anna 
csak egy van. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 120. 

A nevére emlékeztem a Romániából Németországba kivándorolt Richard Wag-
nernek, s a panaszára, hogy idegennek érezte magát német létére a Reichben. 
Ahogy őt is idegenként fogadták új hazájában az őslakos németek. Pedig ott ó 
már nem is volt nemzeti kisebbség, hiszen hazát cserélt. Mégis sokáig román 
szavak vegyültek nemcsak mindennapi beszélgetésébe a feleségével, de még ál-
maiban is. Most messzebbre ment vissza emlékeiben a szül őföldjéről szólva, 
szüleit és nagyszüleit is idézgetve abból a határ menti kis faluból, ahol németek, 
románok s elvétve szerbek és magyarok is éltek. A gy űlölködés minden nyoma 
nélkül, pedig a két háborúval járt rendszerváltozás éppen elég alkalmat adhatott 
volna a békétlenségre. De megszokták egymást. És ahogy a vidék nemzetiségi 
összetétele változott az új határokkal, úgy alkalmazkodtak ők az új viszonyok-
hoz. És erre a Bánátnak ebben a csücskében gyakran sor került. Az els ő  világhá-
ború után még határkiigazításon is át kellett esnie a vidéknek, mert Zsombo-
lyával együtt elvették a szerb királyságtól és Romániának ítélték oda. Pedig már 
a szerbek katonaságával is barátkozni kezdtek a korábbi Osztrák—Magyar Mo-
narchia, s a magukénak tekintett hadastyánjai után, úgyhogy szerb tiszt is meg-
jelent a nagymama lakodalmán, minden jót kívánva az ifjú párnak. Azután meg, 
hogy kivonultak, Versecre vagy Kikindára már országhatáron át vezetett az út, 
hiszen Romániához tartoztak. De benn a faluban nem változott semmi. Aromá-
noknak persze külön templomuk és temet őjük volt, míg a német temet őben 
magyar sír is található, minthogy egy vallásban éltek, katolikusok voltak. Csak 
később, 1944 után lett népesebb a német temet ő , mert a lakosság is egyszerre 
duplájára nőtt a jugoszláv Bánátból menekült németekkel, akik átmenetileg itt 
találtak otthonra az otthoni üldöztetés után. Sokan közülük tovább mentek, 
vitték az őslakosok egy részét is Németországba, mert félni kellett a retorzióktól. 
És jöttek a román menekültek a Szovjetunióból s Besszarábiából. Mert valami 
csoda folytán itt nem került nemzeti villongásra sor. Hogy a bennszülött néme-
tek ősi nyugalma, vagy a minden nemzetiség félelme nem engedett meg semmi-
féle fölényt közöttük, nem tudható. Pedig még az iskolát is megosztották, egyik 
végében a német, másikban a román gyerekek számára. Nemzeti villongásra 
talán azért sem került sor, mert a szomszédos falvakban meg szerbek, s őt bolgá-
rok éltek háborítatlanul, s így nem is nyilvánulhatott meg a nemzeti fölény az 
együttélés állandóságában. Richard Wagner szerint ugyanis a nacionalizmus 
rontja meg a különféle népek együttélésének viszonyát. Nemcsak a többségiek, 
a kisebbségiek öncélú, a fölény jogát szabadjára engedett türelmetlensége is. 
Ebben a kis határvidékben Románia és Magyarország szorosabb érintkezési 
pontján a modus vivendi állandó jelenléte biztosította és biztosítja ma is a békét. 
Csak egyszer, egyetlenegyszer zavarta meg a falu lakosságának harmonikus 
együttélését egy incidens: 1944 szeptemberében rövid pár napra magyar csapa-
tok jelentek meg a határszélen innen, s egy magyar asszony vonult végig nemzeti 
zászlót lengetve szegény az utcán, aztán az is elmúlt, elfelejt ődött, mert jött 
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mindent elsodorva a szovjet és a német csapatok frontja. És megint egyformán 
félni kellett és összebújni, akármilyen nyelven beszéltek a szomszédok. 

Testes kötet, hétszáz oldal, amelyben Szabó L őrinc és felesége levelezése 
meg naplója megjelent, egyetlen vers nélkül. De már az els ő  oldalakon kiderül, 
hogy tulajdonképpen Szabó Lőrinc költészetének nyersanyagával ismerkedhet 
az olvasó. Es egy házasság történetével, amelyben látszólag két ellentétes egyéni-
ség próbált egymással boldog lenni. Huszonhat éven át egymást keresve, csupa 
szenvedélyes kitérővel, sírva és átkozódva. Klára, a feleség részér ől menés és 
maradás állandó lázában, miközben a költ ő  konokul megmarad boldogtalan-
ságának sötét és komor állapotában, makacsul és vigasztalanul, ha százszor há-
zasságon kívül keres vigasztalást. Látszatra két különböz ő  egyéniség került 
össze, a néhány évvel idősebb asszony, Mikes Lajos lánya és a húszéves, magát 
kereső  fiatal költő  személyében, aki szinte ragaszkodik a maga vélt boldogtalan-
ságához. Két javíthatatlan egyéniség, akiknek szinte pontosan azonos a jelleme. 
S hogy a két ember együtt mégis állandó torzsalkodásuk ellenére együtt marad, 
a két gyerekkel, Lócival és Kisklárával magyarázható. Ha a házastársak között 
itt-ott felcsillan a családi öröm látsazata, nekik köszönhet ő . S ilyenkor a vers is 
őszinte vallomást fejez ki: „Mert sehol se vagy, mindenütt kereslek / nap, rét, tó, 
felhő , száz táj a ruhád / mindig mást mutat, mint valahol a világ" — anélkül, hogy 
tartósan összebékülnének, vagy elhagynák egymást. Meg is unná az olvasó ennek 
a reménytelen viszonynak a változatlanságát, ha nem lenne a házastársak ügyén 
kívül száz más érdekessége a kötetnek. De a naplók és levelek játéktere annál 
érdekesebb, hiszen az egész magyar szellemi élet húszas és harmincas évtize-
dének ismert szereplői vonulnak fel a kötetben. Már a kezdet kezdetén Mikes 
Lajossal, aki később apósa lesz Szabó Lőrincnek, s mint az Est-lapok irodalmi 
szerkesztője egy egész nemzedék mentora volt Gelléri Andor Endrét ől Szabó 
Lőrincen és Kodolányi Jánoson át Illés Endréig. Maga is határt nem ismer ő  
bohém volt, s az olyan puritán jellem, mint Szabó L őrinc, szinte kötelezően 
szeretett a lányába, hogy majd csak a gyerekeiben lásson egy kis közös örömet a 
házasságukban, a maga hidegen korrekt természetével. Vallomásainak legszebb 
részét is gyerekeir ől írja, főleg fiáról, Lóciról, akit hetekre visz magával Dal-
máciába nyaralni, hogy együtt áradozzon vele az Adria szépségér ől, Dubrovnik-
ról, ső t Cetinjébe is kuruccanva. Ezek a családi tudósítások tanúsítják, hogy 
mégsem volt az a rideg és elutasító jellem, akinek a felesége bemutatja. Es ott 
van vele hosszú esztendőkön át, aki az asszony barátnőjéből lesz a szeretője, 
már-már polgárjogot alkotva a háromszögnek. Közben nem biztos, hogy ez a 
Bözsi a Tücsökzene verseinek múzsája, s nem egy harmadik n ő . Vagy csak álom-
lak volt. Mégis A huszonhatodik év verssorozata adott Szabó L őrinc költésze-
tének páratlanul eredeti szépséget, s az a házasságának története is. „Búcsúzunk 
édes kétségbeesésem? / Mindig búcsúzunk! Valami selyem, / valami h űvösség a 
szívemen. / Valami béke vagy már: alig érzem." Az olvasó, akit ez a költ ői panasz 
hódított szépségével Szabó L őrinc verseiben, jobb, ha nem olvassa ezt a sisterg ő  
szenvedéllyel túlzsúfolt könyvet, ha százszor nyersanyaga Szabó L őrinc költésze-
tének. Mert feleségével folytatott eme párbeszéde mint dokumentum érdekes 
lehet, de költői szépsége nincs, ső t egy szikrányi sincs benne a Tücsökzene felejt-
hetetlen szépségéb ől. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI ÉLETRAJZI KALAUZ 

MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ 
(Bácsborsod, 1895. július 20. , — Chicago, 1946. november 24.) 

Univerzális alkotó volt, a XX. század egyik legsokoldalúbb modern m űvé-
sze, polihisztora, aki kiemelkedő  eredményeket ért el a festészet, a fényképészet, 
a film, a színház, az építészet, a pedagógia, a design, a m űvészetelmélet és a 
tipográfia megújításában. Nagy híve volt az alkalmazott m űvészeteknek, mű-
helyéből sok szép és praktikusan megformált használati cikk került ki, így a ma 
is használatos, csuklós típusú asztali lámpa és a falra rögzíthet ő  világítótest. A 
jénai gyár részére új vonalú üvegtermékek sorozatgyártását készítette el ő . Ő  
tervezte a Parker tölt őtollat is. De meglátta az akkor még kísérleti stádiumban 
levő  televízióban rejlő  művészi értékeket, s kísérleteket végzett a reklámágyúval, 
„amellyel bármilyen írott szöveg és bármilyen kép természetes vagy mestersé-
gesen előidézett felhőkre vetíthet ő". 

Nevéhez fűződik több „mozgófestmény", „fényszobor" megalkotása, vagyis 
az olyan művészi tárgyak szerkesztése, amelyeken a fény elnyel ődését, vissza-
verődését szabályozni lehetett. Őt tekintik ennélfogva a „kinetikus művészet" 
megalkotójának, az elnevezés is t őle ered. Úgy is mondhatjuk, hogy „mérnök-
művész", „feltalálóművész" volt, aki a hagyományos médiumok területét elhagy-
va, Beke László művészettörténész szavai szerint, „a művészeti ágak, kifejezési 
eszközök közötti senkiföldjén kísérletezett.". 

A Tanácsköztársaság megdöntése után Bécsben és Berlinben élt, majd a 
világhírű  weimari Bauhausban tanárként m űködött, pedagógiai munkássága 
számottevő . Művészi íróként is kivételes jelentőségű, könyvei minden világnyel-
ven megjelentek. (Malerei, Fotografie, Film, München, 1925; Von Materijal zu 
Architektur, München, 1929; The New Vision..., New York, 1947; Vision in Mo-
tion, New York,1947). Ezekben s őkoldalú munkásságának elméletét alapozta 
meg. „Legnagyobb érdeme és máig nem eléggé tudatosodott jövendölése a vi-
zuális kultúra oszthatatlanságának eszménye volt, a festészet, a fotó és a film 
először kimondott természetes egységének hirdetése" — áll az egyik magyarul is 
megjelent könyvének utószavában. Munkái egyébként magyarul csak a hetvenes 
években jelentek meg. (Az anyagtól az építészetig, 1973; Uj művészek könyve, 
Kassák Lajos és Moholy-Nagy 1922-ben Bécsben megjelent közös könyvének 
fakszimile kiadása, 1977;A Bauhausz színháza, 1978; Festészet, fényképészet, film 
1978). Passuth Krisztina évtizedeket pótló átfogó monográfiája a nyolcvanas 
évek elején hagyta el a sajtót (Moholy -Nagy, 1982). 

Moholy-Nagy László száz évvel ezelőtt született a Bács megyei Bácsbor-
sodon, iskoláit Moholon és Adán végezte, Szegeden érettségizett, de valójában 
a nagyvilág a szülőföldje és az otthona, külföldön, Németországban és az USA-
ban vált híressé. 
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Talán éppen ezért gyermekkora és ifjúsága életének ismeretlenebb szaka-
szai közé tartozik. Még ma is kevesen tudják, hogy gyermekéveit Adán és Moho-
son töltötte. Apja, Weis Lipót 1897-ben elhagyta a családot, mire az anya három 
kicsi gyermekével Adán élő  anyjánál húzódott meg, majd a szomszédos Moholra 
költözött, ahol dr. Nagy Gusztáv ügyvédnél, a család rokonánál házvezet ői állást 
vállalt. A kis Moholy-Nagy László, akkor még családi nevén Weis, innen járt az 
adai izraelita népiskolába. A kutatás azonosította mind az adai, mind a moholi 
házat, ahol Moholy-Nagy gyermekkorát töltötte. 

Sem a szülőföld, sem a diákévek színhelye nem batyuzta fel meghatározó 
gyermekkori élményekkel. Ő  csak a jótevő  rokonnak, egy falusi ügyvédnek, dr. 
Nagy Gusztávnak nevét vitte magával a nagyvilágba és egy Tisza menti bácskai 
nagyközségnek, Moholnak a nevét, amikor vezetéknevét Weisr ől Nagyra magya-
rosította, művészi előneveként pedig a Moholyt választotta. 

FÓNAGY BÉLA 
(Szabadka, 1875. december 12. — Budapest, 1935. Jólius 24.) 

A szabadkai gimnázium befejezése után művészeti tanulmányokat végzett 
a budapesti egyetemen. Pasteiner Gyula volt a tanára, aki az egyetemes m űvé-
szettörténet els ő  magyar kézikönyvének közreadója volt 1885-ben. A diplomálás 
után egy évtizedet töltött nyugat-európai tanulmányúton, azaz addig, amíg az 
örökölt kis családi vagyont fel nem élte. Ennek során Olaszországban vándorolt 
városról városra (Róma, Firenze, Ravena, Párma, Milánó), majd Ausztriában, 
Németországban és Franciaországban (Bécs, Berlin, Párizs) kereste fel az egye-
temeket és a múzeumokat. 

Ha olykor-olykor hazaruccant, azt zilált pénzügyeinek rendezése miatt te-
tte, de tájékozódott a hazai képz őművészeti eseményekr ől, s elintézte egyéb 
dolgait is, így 1900-ban Friedmannról Fónagyra változtatta vezetéknevét. 

Az első  világháború után tért véglegesen haza, 1910-1920 között könyvtá-
ros volta Társadalmi Múzeumban, amely kés őbb többszörösen átalakult, módo-
sította tevékenységét (1945-ben az utcai harcok során teljesen megsemmisült). 
Időközben, már életének negyvenedik évén túl, mozgósították és az olasz had-
színtérre irányították. Itt is bohémként csetlett-botlott a lövészárkokban, majd 
felettesei háttérszolgálatra rendelték, jól hasznosították nyelvtudását, s őt meg-
kapta a hadnagyi kinevezést is. 

Az első  világháború utáni zavaros id őkben nehezen találta fel magát, állás 
nélkül tengődött, majd maradék- és kölcsönpénzzel kedvére való vállakozásba 
kezdett: 1921-ben Belvedere név alatt kiállítóhelyiséget nyitott az egyik Váci 
utcai ház félemeletén, pedig a művészeti vásár pangása akkor érte el a mélypon-
tot. A fiatal művészek útját próbálta egyengetni, a modern művészet jó szemű  
propagátora lett. Ő  nyújtott lehetőséget Gádor Istvánnak, Kmetty Jánosnak, 
Szobotka Imrének, Derkovits Gyulának, Perlrott Csaba Vilmosnak és mások-
nak az érvényesülésre. Míg a minőségre esküdő  kiállítási csarnokok egész sora 
(Ernst Múzeum, Szépművészeti Kiállítások, Tamás Galéria) a „befutott" m űvé-
szeket szerette újra bemutatni, addig Fónagy szalonja a „mell őzötteket", az „is-
meretleneket" pártolta. „A Belveder nevezetes volt arról — írja Lyka Károly —, 
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hogy igazgatója, Fónagy Béla, szenvedéllyel vadászott ismeretlen vagy mell őzött 
tehetségekre, ó szerzett például Derkovitsnak pártfogót egy bécsi magyar szemé-
lyében..."(Festészetünk a két világháború között, 1984.) 

Fónagynak sohasem volt érzéke a pénzforgatáshoz, így aztán három év múl-
tán, 1924-ben, belebukott a vállalkozásba. A tönkremenés után egy id őben az 
írás volt az egyedüli kenyérkeresete. Cikkei, tanulmányai jelentek meg a M űvé-
szetben, a Magyar Művészetben és a Nyugatban. Az Éber—Gombosi-féle M űvé-
szeti Lexikonban (1935, 2. kiadás) ő  dolgozta ki a címszavak jó egyharmadát. 
Még korábban lefordította a német romantika legnagyobb alakjának, Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann-nak az els ő  regényét, Az ördög bájitalát. 

A hivatalnoki kötöttséget nem szívlel ő  Fónagy Béla élete hátralev ő  részé-
ben újra tisztviselői munkakörbe szorult: barátai révén az Országos Könyvfor-
galmi és Bibliográfiai Központban kapott egy gyengén fizetett állást. Ezután is 
egy ideig még élénk szakírói tevékenységet folytatott, tanulmányai és cikkei az 
irodalmi és szakfolyóiratok temet őjében fekszenek, habár a kor egyik legm űvel-
tebb művészettörténésze volt, munkáit egy kötetbe sem sikerült átmentenie az 
utókor számára. Magyányos, elfelejtett emberként halt meg, rendkívül értékes 
szakkönyvtárát a Szépművészeti Múzeumra hagyta. 

MOLNÁR ISTVÁN LAJOS 
(Péterréve, 1855. augusztus 7. — Budapest, 1919. március 24.) 

A népes péterrévei Molnár család sarja, apja, Molnár János, katona volt, 
tüzér főhadnagyként vett részt a magyar szabadságharcban, majd évek múltán a 
község bírója lett. 

Fia, Molnár István Lajos 1877-ben nyert tanári oklevelet a budapesti egye-
temen, először Újvidékre, majd Fehértemplomra nevezték ki gimnáziumi tanár-
nak, 1880-ban pedig már Zomborban találjuk, az ottani középiskolai tanintézet-
ben a latin és a görög nyelv professzoraként. 

A fiatal, mindössze 25 éves tanár az elkövetkez ő  több mint egy évtizedben 
jelentős szerepet töltött be a megyeszékhely m űvelődési életében. Először is, 
nem sokkal jövetele után, 1881-ben, a betegesked ő  gimnáziumi igazgatótól, Ra-
dits Györgytől átvette a hetente kétszer megjelen ő  Bácska szerkesztését. Ett ől 
kezdve 12 éven át az újság élén állt, jórészt írta is. Egyik érdeme, hogy már 
1881-től rendszeresen helyt adott a megye historikusainak és helytörténészei-
nek, így többek közt közölte Dudás Ödön, Stelzer Frigyes, Iványi István, Dudás 
Gyula, Thim József, Donoszlovits Vilmos, Érdújhelyi Menyhért cikkeit és tanul-
mányait. 

Lelkesen támogatta a megyei Történelmi Társaság megalakításának gondo-
latát is. „Gyakori zombori átrándulásaim alkalmával — írja Visszaemlékezeteim-
ben Iványi István szabadkai gimnáziumi tanár és történész — megnyertem ter-
vemnek Molnár István és Margalits Ede tanárokat, f őleg pedig a vármegye min-
den jóra és nemesre hajló alispánját, Schmausz Endrét." A közös megegyezés 
értelmében Margalits Ede 1882. augusztus 29-én tette közzé a Bácskában a Fel-
hívás egy Bács-Bodrog megyei történelmi társaság alakulása érdekében című  
cikkét, s ezzel a kezdeményezés nagy nyilvánosságot kapott. Csaknem egy évre 
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rá, alapos előkészületek után, 1883. május 11-én megtartotta alakuló közgy ű-
lését a Történelmi Társulat. A kezdeményezők kerültek a vezetői posztokra: az 
elnök Schmausz Endre, az alelnök Iványi István, a titkár dr. Margalits Ede lett, 
a választmányi tagok sorában pedig helyt kapott dr. Molnár István Lajos is. 

A szerencsésen tet ő  alá hozott Történelmi Társulat 1885-1918 között rend-
szeresen kiadta a tagok munkáit közl ő  évkönyvet és — sok egyéb megmozdulása 
mellett — szorgalmazta a vármegyei monográfia megjelentetését is. Ennek érde-
kében, Iványi István „véleményes javaslata" alapján, 1886-ban egy bizottság ala-
kult előkészítésére. Az ügy, főleg az anyagiak hiánya, de a kutatómunkában is 
tapasztalható fogyatékosságok miatt nehezen alakult, majd csak 1892-ben került 
sor az érdemi munka hivatalos megkezdésére, ekkor a szerkesztést Molnár Ist-
ván Lajosra bízták. Őt azonban a következ ő  évben áthelyezték a pozsonyi gim-
náziumba, a szerkeszt ői posztot Dudás Gyula vette át. Úgy is mondhatnánk, 
hogy győzött az igazság, mert ő  szívügyének tekintette a megyei monográfia 
megjelentetését, s a kutatómunka terén is a legtöbbet tette. A millenniumra, 
azaz 1896-ra megjelenő  kétkötetes megyekönyvet róla nevezték el Dudás-féle 
monográfiának, megkülönböztetésül az 1919-ben megjelenő  Borovszky-féle 
megyei monográfiától. 

Molnár István Lajosról el kell még mondani azt is, hogy zombori évei alatt 
megírta A zombori rajtemplom történetét (különnyomat a Bácskából, 1881), de 
számos munkája megjelent az újvidéki, fehértemplomi és a zombori gimnáziumi 
évkönyvekben is. Ő  kezdeményezte lapjában a kishegyesi honvédemlékm ű  fel-
állítását. 

Pozsonyban csak egy évig tartózkodott: 1894-ben kinevezték a budapesti 
VIII. kerületi főgimnázium görög- és latintanárának. Ekkor, 39 éves korában, 
újra kedvet kapott a tanuláshoz: közgazdasági tanulmányokat folytatott a pesti 
egyetemen. Csakhamar, 1897-ben, két kötetben megjelentette a Magyar állam-
számviteltan című  kézikönyvét. 

BODOLA LAJOS 
(Kézdimarkosfalva, illetve Marcusa, Románia,1825. augusztus 10. — 

Kézdimarkosfalva, 1897. április 2.) 

A Székelyföld déli sarkában, a háromszéki Olt folyó síkságán született egy 
ősi székely nemesi családban, amely a zágoni el őnevet viselte. A nagyenyedi 
fő iskolán tanult, Nagyszebenben mérnöki képesítést nyert. A szabadságharc ki-
törésekor visszatért szülőföldjére, s Gábor Áron műszaki munkatársaként előbb 
vele együtt öntötte a rézágyúkat, kés őbb pedig a székely tüzérség egyik vezet ője 
és kiképzőtisztje lett. Abukás után emigrált, tüzérkapitány lett a török hadsereg-
ben, majd Kossuth megbízásából az emigrációt szervezte Svájcban, Franciaor-
szágban és Olaszországban. 1852-ben, csapot-papot otthagyva, hátat fordított a 
politikai küzdelmeknek, s folytatta m űszaki pályáját: vállalkozóként kőhidakat, 
alagutakat, vasutakat épített Olaszországban, részt vett egy kiköt ő  építésében, 
majd állami szolgálatba lépett, s vasútépítési felügyelőként dolgozott Szicíliá-
ban. 1879-ben leköszönt, hazatért, se el őbb Dettán épített rizshántolót, majd. 
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1880-ban, mint a pusztapéklai öntöz őtelep vezetője, meghonosította a bácskai 
rizstermesztést. 

A Kissztapár—Újvidék vonalvezetés ű  Ferenc József öntöző  csatornát, azaz 
a kiscsatornát, Türr István építette 1872-75 között, azzal a szándékkal, hogy 
Dél-Bácskát, Lombardia mintájára, virágzó mez őgazdasági vidékké tegye. Ama-
gyar állam megbízásából Péch József, a kor egyik legjobb vízimérnöke megszer-
vezte a pusztapéklai kincstári mintaöntöz őtelepet (Kosan čić  táján, az egykori 
Torzsa, a mai Savino Seló mellett). A kitűzött cél az volt, hogy az öntözéssel 
„állandósítsák a legjobb évek termését". A kezdeményezés azonban a kezdeti 
sikerek után megfeneklett. 

Nos, zágoni Bodola Lajos az úttörő  Péch Józseftől vette át a mintatelep 
irányítását, s öt év alatt csaknem 150 holdon meghonosította a bácskai rizster-
mesztést. Az volt ugyanis a meggyőződése, hogy az ottani elhanyagolt, tarackos 
földek, „a kákát term ő  mély lapályok", egyáltalán nem alkalmasak az általános 
jellegű  öntözéses gazdálkodásra, viszont a risztermesztésre kiválóan megfelel-
nek. Nem tévedett számításában, a századforduló éveiben már 1100-1300 hol-
don termesztettek rizst a Bácskában. 

„Pusztapéklán mindenféle európai fajta rizs, s őt a Rangon és a Carolina 
fajták is nagyon szépen díszlenek — írja Bodola Lajos 1885-ben a Gazdasági 
Értesítő  az évi első  számában —, szemptember közepén vagy végén teljesen megé-
rik, s nemcsak oly minőséget ér el, mint az importált magvak, hanem a dús talaj 
behatása alatt még előnyösebb tulajdonságokat is felvesz, s épúgy, mint a búza, 
acélossá, kiadóssá és szaporává válik." 

Ezzel azonban az eredeti öntözéses gazdálkodás ügye háttérbe szorult, más 
irányban módosult. Abácskairizstermesztés atyja azonban jól látta az egyetemes 
öntözés problémáját is. 

„Nincs széles Európában az Alföldnél vízvezetésre könnyebben berendez-
hető  terület — írja Bodola Lajos egyik legismertebb munkájában —, csakhogy oda 
10 évi tanulmányozásra van szükség, 100 mérnökre, s legalább 5 millió forintra, 
akkor a terv készen lehet egész hálózatával (...). Az ilyen, a nemzet életébe vágó 
tervek elkészítése nem magánosok feladata, ez az állam inicijativájához tarto-
zik.". (A rizs meghonosítása Magyarországon, 1880). 

Az állami kezdeményezés azóta is, már több mint száz éve várat magárá, 
illetve hol beindul, hogy elakad, de az öntözés ügye nem mozdult el számotte-
vően a holtpontról. 

Bodola Lajos öt évig csinálta azt, amit tehetett, és amihez értett: az öntözési 
mintatelepet átalakította rizsteleppé, azaz „gazdászati haciendává". 

Életének vége felé, a múlt század kilencvenes éveinek derekán újra 
visszatért oda, ahonnan elindult: a Székelyföldra, a Keleti-Kárpátok között fek-
vő  háromszéki medencébe. Hazatért meghalni... 

GRUBY DÁVID 
(Kiskér, 1810. augusztus 20. — Párizs, 1898. november 14.) 

A világhírű  orvos és tudos születése helye tévesen van feltüntetve a régi 
lexikonokban. Így Szinnyei József Magyar írók élete és munkái című  műve, meg 
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a Pallas lexikon is azt jegyzi, hogy Nagyváradon született. Máshol Baját említik, 
születési évként pedig az 1809 és az 1814 közötti évek egyikét tüntetik fel. E sok 
pontatlanság miatt nyomatékkal szögezzük le, hogy Gruby Dávid 185 évvel eze-
lőtt a bácskai Kiskéren született. Egy falusi zsidó szatócscsalád nyolcadik vagy 
kilencedik gyermekeként jött a világra, az elődök alighanem Ausztriából költöz-
tek a kényszerítő  körülmények miatt a gazdag bácskai faluba, amelyen még az 
újvidéki postaút is áthaladt. Eredeti családi nevük Gruber, a család egyik ága ma 
is ezt a nevet viseli. 

Gruby Dávid középiskolai tanulmányait a pesti piaristáknál fejezte be, erre 
az időre apjának egy kocsmáros ismerősénél kapott kosztot, kvártélyt. Orvosi 
diplomáját Bécsben szerezte. A korabeli feljegyzések szerint 1831-ben és 1837-
ben, azaz kétszer is megtefte az utat Bécstől Kiskérig és vissza, mégpedig egylo-
vas, kétkerekű  kocsival — leptivel, ahogy az az útleveléb ől kitűnik. 

1841 tavaszán Párizsba ment továbbképzésre, s ott maradt élete végéig. 
Korának híres gyakorló orvosa lett, de eleinte tudományos munkássággal fog-
lalkozott. Elsőnek írta le az emberi b őr gombás megbetegedéseit, felfedezte az 
ótvar és a szájpenész parazitáit. Mikroszkopikus felvételeket készített a sejtek-
ről, erről, korát jóval megelőzve, tudományos értekezést is írt. Egyebek között 
kutatta az éter és a kloroform érzéstelenít ő  hatását is. 1859-ben ő  alkalmazta 
először az orvosi gyakorlatban a vattát. 1889-ben — ekkor már 79 éves volt —, a 
párizsi világkiállításon sebesültszállító kocsival és tábori kórházzal szerepelt. 
Érdekelte még a botanika, a bonctan, a hipnózis orvosi alkalmazása is. 

Tudományos pályája 1845-től megszakadt, ettől kezdve Párizs legkereset-
tebb orvosa lett, csodadoktornak tartották, nagy gyógyásznak nevezték. Pácien-
sei a dúsgazdag pénzemberek, az arisztokraták, f őpapok és jól kereső , hírneves 
művészek sorából, kerültek ki. A tudós Korányi Frigyes megfigyelte, hogy „a 
gyógyszerterápiát er ős kézzel leszorította a diétikus gyógymód érdekében", azaz 
az egészséges életmódot követelte meg betegeit ől, hitt a természet gyógyító ere-
jében. De ettől függetlenül, ha valaki számított szolgálataira, mélyen a zsebébe 
kellett nyúlnia... 

Páciensei között megtalálhattuk a kor leghíresebb íróit, m űvészeit, így a két 
Dumas-t, az apát és a fiát, Chopint, Balzacot, Heinét, Victor Hugót, Liszt Feren-
cet, Munkácsy Mihályt, Zichy Mihályt és másokat. 

Különc volt, agglegényként élte le életét, senkit sem engedett túl közel 
magához. Társtalanságán úgy segített, hogy kéthetente egyszer nagy, vacsorák-
kal egybekötött fogadásokat adott. A kezd ő  művészek, az egyetemi hallgatók 
rendszeres vendégei voltak, meghívót kapni az estékre nagy megtiszteltetés volt 
mindenki számára. A zajos találkozók után azonban újra bezárkózott kasté-
lyába, az egyedüli élőlény egy dél-amerikai papagáj volta közelében, ez a madár 
volt halálának is egyedüli szemtanúja. Utolsó napjait a tudosítóként Párizsban 
tartózkodó Szomory Dezs ő  írta le a pesti Magyar Hírlapban. „Mikor érezte, hogy 
vége, elzárkózott, elrejt őzött, hogy ne lássa senki pusztulását — írta Szomory —, 

nem meghalni akart, de elt űnni... És az utolsó napokban, amikor már enni sem 
tudott, az ajtót is eltorlaszolta, utolsó ereje kétségbeesett feltámadásában. És 
amikor betörtek hozzá, 18 órája múlt már halálának." 
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ALKTÓM ŰHELY 

PÉNTEK JÁNOS 

A MAGYAR NYELV AZ ORSZÁGHATÁRON TÚL *  

1. A köztudatba mélyen beleivódott, már-már közhellyé vált Közép- és Kelet-
Európa nyelvi és kulturális (vallási) sokszínűsége, mozaikszerűsége. Arról vi-
szont csak a szakmabeliek tudnak, hogy a különböző  eredetű  és típusú nyelvek 
konvergens változása egyfajta területi , kulturális kapcsolódást eredményezett az 
idők folyamán. Századunk nyelvészetének jelképesen és szakmailag is egyik leg-
szebb témája éppen ennek a történelmi sorsközösségb ől, közvetlen kapcsola-
tokból eredő  nyelvi közeledésnek a vizsgálata. Azt lehet modani, hogy a modern 
európai nyelvészet egyik legmarkánsabb vonulata ez, amelyet többek között N. 
A. Isačenko, Trubetzskoy, Gáldi László, Skalička vagy legutóbb, 1983-ban meg-
jelent munkájával Balázs János képviselt.' Így ha a Duna menti államok politikai 
értelemben vett konföderációja utópiának bizonyult is, a dunai nyelvszövetség 
olyan realitás, amelyet igazolni lehet az egyes nyelvi szintek sok évszázados kie-
gyenlítődésével. Végső  soron ebbe a vonulatba illeszkednek a magyar és a kör-
nyező  nyelvek történeti kapcsolataira és él ő  kontaktusjelenségeire irányuló vizs-
gálatok is. 

Hasonló fontosságot kell tulajdonítanunk a magyar nyelvészetben azoknak 
az alapvető  kutatásoknak, amelyek a nagy nyelvjárási régióknak az irodalmi 
nyelv kialakulásában játszott szerepét tisztázták. Azt, hogy a magyar standard 
belső  konvergencia eredményeként jött létre, még akkor is, ha ebben a középs ő , 
északkeleti tájnak jutott domináns szerep. 2  

Utalnom kell még arra, hogy a nyelvföldrajzi eredményeket hasznosító 
nyelvjárási tipológia meggyőzően igazolta korábbi sejtéseinket a széls ő  nyelvi 
régiók (keleti, nyugati, déli székelység) hajdani összetartozásáról. 3  

Igy mind a — Gáldi szavával — „atomisztikus adottságú" kelet-közép-európai 
nyelvi kép, mind a mozaikszerű  magyar nyelvjárások egy általánosabb közös 
szellemi örökségbe és a nemzeti nyelv viszonylag szilárd bels ő  egységébe integ-
rálódnak. 

2. Most mégis a divergenciáról kell beszélnem. Avatatlanul, mert senki sem 
hatalmazott föl rá, és illetéktelenül, mert csak a romániai helyzetet ismerem. 
Igaz, a mostanában gyakori ilyen témájú tanácskozásainkon és az örvendetesen 
szaporodó publikációkból arra lehet következtetni, hogy a problémák jó része 
közös. A magyar nyelvi elszigetelődés és különfejlődés lehetőségéről kell tehát 
beszélnem, amelyet az 1920-ban megvont államhatárok eredményeztek. A hely-
zet különlegessége nem föltétlenül az, hogy a politikai határok és a nyelvterület 
határai nem esnek egybe. Ez ritkán valósul meg a történelemben. Kétségtelen 

* Elhangzott Budapesten 1994. november 21-én a TIT EBEÉ-rendezvényén. 
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azonban, hogy ezek az újkori határok diszkontinuitást teremtettek ott, ahol tö-
kéletes kontinuitás volt még nyelvjárási tekintetben is. És az is kétségtelen, hogy 
a Közép- és Kelet-Európában kialakult nemzetállamok politikai programja 
folytonosan arra irányult és irányul, hogy asszimilációval, iparosítással és urba-
nizációval, valamely nemzeti kisebbség súlyának alábecsülésével, esetleg éppen 
létének tagadásával, ritkábban áttelepítéssel, kiélezett helyzetekben (mint most 
a Délvidéken) etnikai tisztogatással stb. a nyelvi határt igazítsák az államha-
tárhoz. Ennek a fonák helyzetnek a szenved ő  alanyai a nemzeti kisebbségek. 
Némely szerző  joggal nevezi az európai nemzetállamok kisebbségi politikáját 
belső  gyarmatosításnak. 4  Ez a kifejezés viszonylag pontosan fedi a magyar kö-
zösségek többségének helyzetét is. 

Pontosítsuk fogalmainkat! Mint ahogy szokás, különböztessük meg a Kár-
pát-medencei történelmi vagy őshonos kisebbséget a bevándorló kisebbségt ől. 
Legalább abban a tekintetben fontos ez, hogy lássuk: az előbbiek anélkül kerül-
tek új helyzetbe, hogy elmozdultak volna őseik lakóhelyéről, és hogy egyéni 
döntésüknek ebben bármilyen szerepe lehetett volna. Tovább pontosítva: nem 
érvényesek tökéletesen a gyakran (néha megnyugtatásként) emlegetett analó-
giák, hogy pl. ez ugyanolyan volna, mint az erdélyi szász vagy a svájci német 
helyzete. A különbség éppen az, hogy a magyar anélkül vált többközponti nyelv-
vé, hogy ennek történelmi el őzményei lettek volna, hogy nagyobb nyelvi régiók 
már korábban leszakadtak volna. (Hivatkozni lehet persze Erdély több évszáza-
dos különállására; ám arról sem szabad megfeledkezni, hogy Erdély-fogalmunk 
is hovatovább az országhatárhoz igazodva változott! 

A nyelvi környezet szempontjából a határom túli anyanyelvi beszél ők a 
következő , tipikusnak tekinthet ő  helyzetekben élnek: 

Továbbra is túlnyomórészt magyar nyelvű  környezetben él a kisebbségi 
magyarság jó része. A politikai szóhasználat ezt nevezi tömbmagyarságnak. 
Tömbökben élnek a magyarok Szlovákia déli részén, a Csallóközben, a palóc 
nyelvjárás északi sávján, a Bodrogközben, Erdélyben a Partium határ menti nagy 
régióiban és a Székelyföldön, délen a Bácskában és másutt. Alegújabb népszám-
lálás adataiból kikövetkeztethet ően Erdélyben a magyarság több mint fele van 
ilyen, az anyanyelv megtartása szempontjából viszonylag kedvez őbb helyzetben. 5  

Gyakori a nyelvjárási vagy akár nyelvi értelemben vett szigethelyzet. 
Ilyennek tekinthető  Felsőőr vidéke Ausztriában, a szlovéniai, a szlavóniai és a 
szerbiai kisebb-nagyobb közösségek helyzete, 6  ilyenek a dél-erdélyi nyelvjá-
rásszigetek, külső  szigetként a moldvai magyarok, Szlovákiában a vágai, a nagy-
hindi, a csőrsomi nyelvjárás stb. 

Szórványhelyzet alakult ki korábbi nagyobb, összefüggő  táji régiókban 
és a nagyobb városok lakótelepein. Ilyen szórványterületnek tekinthet ő  ma már 
az erdélyi Mezőség elég nagy része vagy akár a Szilágyság. 

A nyugatihoz hasonló diaszpórának tekinthet ő  a szomszédos országok 
távolabbi településein, fővárosaiban élő  magyar kisebbségiek vagy újabban a 
mintegy húszezernyi csehországi magyar helyzete. 

Részletes és megbízható statisztikák és közelebbi szociolingvisztikai vizsgá-
latok nélkül nehéz vagy éppen lehetetlen pontosan meghatározni valamely anya-
nyelvi közösség helyzetét. Arra is nehéz pontos demográfiai és szociológiai krité- 
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riumot találni, mi különbözteti meg a tömbhelyzetet a szigethelyzett ől, vagy hol 
kezdődik a szórványhelyzet. Azzal is számolni kell, hogy ezek a környezet-típu-
sok korántsem bizonyultak stabilaknak az elmúlt háromnegyed évszázadban. A 
legbizonytalanabb a szórványhelyzet kett ős értelemben is: 1. többféle tényező  
következményeként szinte bármelyik közösség szórványhelyzetbe kerülhet, a 
szórványosodás („csángósodás') állandóan kísért ő  veszély szinte bármelyik 
anyanyelvi közösségre; 2. a megritkult szórványok pedig nehezen tudnak 
ellenállni az asszimilációnak, különösen ha ilyen irányú politikai nyomásnak is 
ki vannak téve. 

Mint a fentiekből kitűnik, ajánlatos különbséget tenni szórvány és diasz-
póra között az őshonos és a bevándorló kisebbség analógiájára. A kisebbségi 
szórvány úgy alakul ki, hogy az eredetileg kompakt(abb) közösség szórványo-
sodik el, mintegy megritkul az anyanyelv légköre. A diaszpóra az elvándorlás, az 
emigráció vagy határmódosítás következménye. 

3. A kisebbségi anyanyelvek felemás, de mindenképpen alárendelt jogi stá-
tusa közismert. Az utódállamok alkotmánya rendszerint deklarálja a szabad 
nyelvhasználat jogát, ám hivatalos nyelvként csak a többségi nemzet nyelvét 
ismeri el. (Ez alól tudomásom szerint csak a szlovéniai helyzet tekinthet ő  szeren-
csés kivételnek.) A joggyakorlat a kisebbségi anyanyelv kategóriáját nemigen 
ismeri, emiatt mindenféle akaratlan vagy szándékos konfúziók keletkeznek. 
Gyakori például a hivatalos nyelvnek publikus nyelvként való értelmezése, ebb ől 
eredően pedig a kisebbségi anyanyelvek publikus használatának tilalma (felira-
tokon, cégnevekben, hirdetésekben stb.). Gyakori továbbá (pl. az iskolai admi-
nisztrációban) a hivatalos nyelv — idegen nyelv szembeállítás, ami úgy értelme-
zendő , ahogy amely nyelv nem hivatalos, az idegen. Ezért fonák helyzetben a 
kisebbségi beszélőnek arra kell rádöbbennie, hogy saját anyanyelve hivatalos 
megítélés szerint számára idegen. A hivatalos és a publikus szándékos konfú-
ziójából fakad a hagyományos, anyanyelvi helységnevek használatának tilalma. 
(Az ekörüli viták, bonyodalmak, a helységnévtáblák körüli helyi „háborúk” jól 
ismertek a sajtóhírekből. 

Az anyanyelv állományához szervesen hozzátartozó földrajzi nevek hasz-
nálatának tilalma mégsem csak a nyelvhasználat jogát sérti, hanem a helyi közös-
ségek elemi autonómiáját és identitását is. A személynév-használat hivatalos 
szabályozása pedig a személyiség legelemibb szféráit érinti. Közvetlenül az im-
périumváltozás után, már a húszas években megtörtént a korábbi anyakönyvek 
hivatalosítása: A Monarchia-beli anyakönyvek utóneveinek „lefordítása", majd 
ugyanez ismétlődött a II. világháború után, miközben központi utasítások és 
helyi önkényes döntések határozták meg a hivatalos névadás és az anyaköny-
vezés módját. 

Az említett alárendelt jogi helyzet önmagában is csökkenti az anyanyelv 
tekintélyét, presztizsát, az egyéb gyakorlati korlátozások pedig a szociológiai 
értelemben vett használati értékét. Gyakran maguk az anyanyelvi beszél ők érzik 
úgy, anyanyelvük csökkentheti saját vagy gyermekeik érvényesülési esélyeit. Mi-
vel pedig az oktatási struktúrának kétségtelenül van egy diszkriminatív mecha-
nizmusa, az iskolai előmenetel és sikeresség számadatai valóban nagyobb fokú 
lemorzsolódást mutatnak a kisebbségi tanulók körében. (Diszkriminatív elem- 
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nek tekintem pl. a nem anyanyelvú felvételi vizsgát az oktatás bármely fokán, 
vagy azt, hogy az egyetemen nem nyelvi szakokon - pl. a testnevelési szakon és 
másutt is — az államnyelv felvételi tárgy stb.) 

A nyelvhasználat körének korlátozása néhány évtized alatt fontos nyelvi 
változatok elsorvadását eredményezte. Így a kisebbségi anyanyelvnek nincs hiva-
tali változata, és nincsenek szakmai változatai. A magyar szaknyelvek, amelyek 
jórészt a nyelvújítás időszakában alakultak ki, és a múlt század folyamán er ő -
södtek meg, a határon túli régiókban fokozatosan háttérbe szorultak, kevertté 
váltak, regionalizálódtak. Ez a regionalizálódás az iskolai szaktárgyak oktatásá-
ban kezdődik, amely vagy államnyelven történik, vagy pedig rosszul fordított 
tankönyvekből, amelyekben az egységes terminológiát tükörfordítások vagy al-
kalmi kölcsönzések helyettesítik. Folytatódik aztán er őteljesebben a munka-
helyeken, amelyek ha nem tiltják is minden esetben, de nem is bátorítják, nem 
igénylik az anyanyelvi terminológia ismeretét, használatát. Végül a beszél ő  ak-
kor is zavarban van, ha saját környezetében kellene használnia valamely szak-
nyelv viszonylag közismert elemét, és akkor is, ha az anyaországban volna erre 
szüksége. (Közismert, hogy emiatt inkább az önkiszolgáló üzleteket preferálja, 
csak ne kelljen megneveznie a dolgokat.) 

Ahhoz az elszigeteltséghez, amelyet kifele az országhatár jelent, a bels ő  
változatok elszigeteltsége társul. Hiányzik ugyanis vagy sz űk körre korlátozódik 
a közlés társadalmi szintje, az a közlésrendszer, amely összeköti, kiegyenlíti, a 
periférikusabb nyelvi változatokat. Ez az a nyelvi változat, amelyet természetes 
körülmények között a társadalmi szere pek is fölerősítenek. Amint már koráb-
ban Deme László és mások is jelezték; a kisebbségi nyelv csupán két szinten 
érvényesül: az egyik a legalacsonyabb szint, a családi nyelv, vagy enyhén pejora-
tívan a konyhanyelv, a másik az az intellektuális nyelvi szint a m űködő  nem-
zetiségi intézményekben (egyházi intézményekben, színházakban, iskolákban) 
és az alkotó, inkább humán értelmiségiek nyelvhasználatában (írók, költ ők, tu-
dósok, színészek, papok, pedagógusok stb.). (Zárójelben jegyzem meg: ennek 
némi előnyét is éreztük az elmúlt évtizedekben. Azt ti. hogy nem vagy csak kisebb 
mértékben kellett anyanyelvünknek az ismert színlel ő , eufemizáló változatát 
kifejleszteni és használni, az anyanyelven belüli ismert kétnyelv űséghez folya-
modni. A hamis közéleti szerepeket többnyire el lehetett játszani az államnyel-
ven, az anyanyelv megmaradhatott az intimebb és személyesebb vagy az intellek-
tuálisan igényesebb közlések eszközének.) Visszatérve az írókra és az irodalom-
ra: miközben az élő  nyelv valóban aggasztó tüneteit figyeljük, a kevertnyelv űsé-
get és a nyelvi eróziót, mintha teljesen elfeledkeznénk a kisebbségi irodalmakról. 
Arról, hogy a határon túli régiók nyelvéhez az ottani szépirodalom nyelve is 
hozzátartozik, a ma él ő  költők és írók nyelve, valamint a régi irodalom nyelvi 
öröksége is a maga táji színeivel, kötöttségeivel. 

4. Néha utalásokat lehet találni a szakirodalomban arra nézve, hogy nyel-
vünk kisebbségi változatainak alacsonyabb volna a fejlettségi szintje, elmaradot-
tabbak volnának, mint az anyaországiaké. Ez még akkor is elhamarkodott és 
felületes megállapítás, ha elismerjük: a határon belüli és a határon kívüli 
változatok nincsenek szinkronban egymással. De ez a helyzet és az állapot 
másságából adódik, nem valami fejl ődésbeli elmaradottságból. 
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A köztudatban (a szakmaiban is) az a benyomás él, hogy az anyaországban 
már-már eltűnnek a nyelvjárások, a határon túl pedig csak nyelvjárások vannak, 
olyan egzotikusnak tűnő  nyelvjárások, amelyek némelyek számára a romantikus 
Erdély vagy Felvidék hangulatát idézik föl, mások számára pedig a provincia-
litást, az elmaradottságot jelentik. E benyomások részben teljesen szubjektívek, 
nosztalgikus emlékek éltetik őket, a megszokáson vagy a szokatlanságon alapul-
nak. Számomra, mivel ritkábban találkozom dunántúliakkal vagy a palóc nyelv-
járást beszélőkkel, az anyaországi nyelvjárások feltűnőek, és nem érzem teljesen 
megalapozottnak, amit eltűnésükről évtizedek óta olvasok. Az anyaországi 
beszélő  (és a nyelvész kutató is) ezeket megszokta, a határon túliaktól pedig rég 
elszokott, igy azok számára föler ősödnek. 

Azért mégsem teljesen alaptalan a vélekedés a széls ő  régiók regionalitásá-
ról, nyelvjárásiasságáról. Azért, sem, mert a nyelvterület szélei felé haladva a 
nyelvjárások is egyre archaikusabbak, a kilométerek éveket, évtizedeket jelent-
hetnek visszafele a nyelv múltjába. A Kárpátokon túl, a moldvai magyarok leg-
archaikusabb csoportjának anyanyelvjárása végs ő  fokon ómagyarkori sajátos-
ságokat mutat. Ezenkívül az anyanyelv standard változatának hiánya mintegy 
„fedetlenül" hagyja a nyelvjárásokat. A köznyelv pedig, a helyi köznyelv maga is 
regionális vonásokat mutat. Mindez megnöveli a nyelvjárási elemek gyakorisá-
gát, súlyát. Ehhez társul aztán azaz új regionalitás, ami a nyelvi interferenciából 
és a kétnyelvűségből ered. Így van, aki arra figyel föl, hogy az erdélyiek szinte 
kizárólag csak az s kötőszót használják, az és-t nagyon riktán, hogy itt meg-
szokott a jösztök a jöttök ellenében, hogy (talán) gyakoribbak a felszólító módú 
igealakok, hogy — nyelvjárási eredetű  lévén — a székelységben gyakori a suk-
sükölés, a kell menjek, de a nóknőkös tárgyas igealak is, hogy a kap itt 'talál' 
jelentésű, és van, aki a 'cigaretta' helyett használt szivarra, a 'szolgálati idő ' jelen-
tésben használt régiségre, a punpára, a borkánra, a nem még megyek szerkezetre 
figyel, nem említve most a szóhasználat és a frazeológia több más erdélyi, bács-
kai, felsőőri, csallóközi, kárpátalji stb. elemét. És valószín űleg éppen azt nem 
említettük, ami minden helyi változatból leginkább föltűnik: a beszéddallam sok 
helyi színét, a nyelv képszerűségét, szintaktikai és frazeológiai tömörségét, szo-
katlan érzelmi telítettségét. Ezért nem érzem én minden vonatkozásában el-
maradottnak vagy éppen romlottnak a széls ő  régiók nyelvi állapotát. 

5. Két nyelv határterületén, keveredési sávjában mi sem természetesebb, 
minta nyelvi interferencia és az ebb ől következő  kontaktusjelenségek. Az inter-
ferencia parole-pillanatától elkülönül a kölcsönzés langue-pillanata. 8  Az eddigi 
vizsgálatok szinte kizárólag csak a kölcsönzésre irányultak és f őleg a szóköl-
csönzésekre. Ebben a tekintetben a magyar nyelvészet igen tiszteletre méltó 
eredményeket tud felmutatni. Talár, csak annyit lehet utólag felróni a kölcsön-
szó-kutatásoknak (az erdélyieknek is természetesen), hogy nem törekedtek dif-
ferenciáltabb megközelítésre, s őt ezekben a munkákban többnyire az is egybe-
mosódik, amit jövevényszó és idegen szó címen a szakirodalom el szokott külö-
níteni. Annak a megkülönböztetésére gondolok, hogy föltétlenül külön meg-
ítélés alá esnek az ún. kulturális kölcsönzések, amelyek — ha néha csak 
nyelvjárási szinten is — langue-elemekké váltak, jövevényszavakká, amelyek be-
épültek az átvevő  nyelv rendszerébe. Ilyen pl. a román (vlach) pásztor- 
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terminológia több balkáni és közép-európai nyelvben vagy több újvilági ter-
mesztett növény román eredetű  neve Erdélyben. Fordítva: ilyen a románban a 
'város' jelentésű  oras, a 'lakik' jelentésű  a locui vagy pl. a dísznövények többnyire 
magyar eredetű  elnevezése az erdélyi román nyelvjárásokban. Más természet űek 
az ún. hiánykölcsönzések, amelyek a kisebbségi anyanyelv elszigetelt és kor-
látozott voltából eredő  hiányokat pótolják. Közismert pl. hogy a moldvai ma-
gyarok a nyelvújítási szavak helyett, amelyek nem jutottak el hozzájuk, rend-
szerint román átvételeket használnak. Nem véletlen, hogy pl. az erdélyi magyar 
nyelv újkori román elemeinek lehaglább 15 százaléka a hivatali nyelv és a szak-
nyelvek körébe tartozik' 9  e két, a kisebbségi nyelvb ől gyakorlatilag hiányzó belső  
változatba, kényszerű  póltásaként annak, ami elsorvadt. Vannak végül az ún. 
parole-kölcsönzések, a kevertnyelv űség vagy a félnyelvűség velejárói, az egyes 
beszédhelyzetekben spontánul felbukkanó átvételek, amelyek többnyire a két-
nyelvű  szórványokra jellemzőek. A kétnyelvű  beszélő  nyelvhasználatában po-
tenciálisan a nyelv bármely szava parole-kölcsönzéssé válhat. 

Föl kell figyelnünk a kölcsönzések aszimmetrikus voltára. A kulturális köl-
csönzések tekintetében magyar—román vonatkozásban ez az aszimmetria abban 
nyilvánul meg, hogy a román nyelv magyar eredet ű  elemei közül mintegy 100-
150 része az irodalmi nyelv (a standarad) szókészletének, a magyarban legfeljebb 
10-15 szóról lehet ezt állítani. 10  Akétnyelvű  szórványok parole-kölcsönzéseiben 
viszonylag kiegyensúlyozott a helyzet, a hiánykölcsönzések tekintetében pedig 
egyoldalúan a kisebbségi anyanyelvek a kölcsönre szorulók. 

Úgy vélem, minden egyes kontaktusjelenség vizsgálatában el kell majd vé-
gezni, ha kell, szociolingvisztikai felmérésssel, ezt a fajta min ősítést: melyek azok 
a tükörfordítások, a másik nyelv mintájára alkotott mondatok, szórendi inver-
ziók, a magyarra nem jellemz ő  kongruencia, szemantikai hatás stb., amelyek 
langue-tényeknek tekinthet ők a regionális változatokban, és melyek azok, ame-
lyek teljesen alkalmi, parole-jelleg űek. 

6. Akárcsak a nyelvi interferencia, a kollektív kétnyelv űség" is természetes 
két nyelv érintkezési zónájában. Az az általánosítás viszont nem megalapozott, 
hogy kisebbségi helyzetben mindenki kétnyelv ű, hogy tehát a kétnyelv űség ilyen 
esetben általános. A nyelvi környezett ő l függően kétnyelvűek azok, akik szór-
ványban élnek, az „emigrációs" kisebbség, a nyelvjárásszigetek magyarsága. Szin-
tén kétnyelvűek az értelmiségiek, a városok lakói (Erdélyben a székely városok 
kivételével). Nem ritka viszont az egynyelv űség sem olyan területeken, ahol a 
nyelvi környezet túlnyomórészt magyar. Ezt persze az általános nyelvi inter-
ferencia miatt jogos „fert őzött" egynyelvűségnek minősíteni, 12  de semmiképpen 
nem általános kétnyelvűségnek. 

Akisebbségi kétnyelvűség az anyanyelv nem hivatalos státusa miatt de facto, 
ám nem de iure kétnyelvűség. A peremterületek korábbi természetes kétnyelv ű-
sége mellé társult az 1920. utáni kényszer-kétnyelv űség, az erő- és számbeli fö-
lényben lévő  többségi nemzetnek az az igénye, elvárása, követelése, kényszere 
stb., hogy minden kisebbségi — lehetőleg már születése pillanatától — beszélje az 
állam nyelvét. (Ezzel az elvárással sajnos soha nem állt arányban az államnyelv 
iskolai oktatásának módszeressége.) A természetes kétnyelv űség mindig szim-
metrikus, balansz kétnyelvűség volt: vegyes lakosságú települések lakói 
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évszázadok óta • spontánul tanulták meg és beszélték egymás nyelvét, nyelvjárá-
sát. A kényszer-kétnyelv űség megbillentette ezt az egyensúlyi helyzetet, teljes 
mértékben aszimmetrikussá tette, hiszen ebben már nincs semmi kölcsönösség: 
kizárólag a kisebbségnek kell megtanulnia a többség nyelvét, a többségi kultúrát 
stb. Így a kétnyelvűség, amely természetes körülmények között mindkét irány-
ban áteresztő  hártyaként működik két kultúra között, az információt csak egyik 
irányban áteresztő  mechanizmussá, szemipermeábilissá alakult. Ez fokozatosan 
a korábban természetes kétnyelv űséget is befolyásolja, a kisebbségiek anyanyel-
vét negatívan vagy éppen ellenségesen ítélik meg, stigmatizálttá válik („meg-
félemlített anyanyelv-használat"), olyanná, amelyet a szakirodalom szubsztrak-
tív kétnyelvűségnek nevez. 13  

7. Nem egyöntetű  az érdekelt kutatók véleménye arról, hogyan kell meg-
ítélni és megnevezni, milyen elméleti keretbe lehet ágyazni a kisebbségi anya-
nyelvváltozatoknak ezt a másságát (korlátozott funkciók, nyelvjárásiasság, kon-
taktusjelenségek stb.), hogyan viszonyul mindez a közmagyarhoz, az egyetemes 
magyar standardhoz. Az utóbbi évek, hónapok legtöbb szakmai vitája éppen e 
kérdések körül folyt. 

Már korábban is, nyilván politikai meggondolásból és egyfajta diverzió 
szándékával, az utódállamok irányunkban közismerten elfogult tudományos 
közfelfogása az volt, hogy mások vagyunk, más nyelvet beszélünk, mint az anya-
országiak. Közismert például a moldvai magyarok vagy a székelyek másságának, 
román eredetének bizonygatása, vagy éppen az elmúlt id őszakban az arról való 
cikkezés, hogy a székely más nyelv, mint a magyar. Az erdélyi magyar is több 
román lexikonban másként, más elnevezéssel is szerepelt, mint az anyaországi: 
állandósulni látszott a maghiar és az ungur kettőssége. 

Most éppen a tisztázás és a nyelvi tervezés tudományos megalapozásának 
szándékával került terítékre a kérdés több él őnyelvi konferencián és nyelvmű-
velő  tanácskozáson, és vált pontosan körvonalazott kutatási programmá. 

Az egyik álláspont szerint a magyar standard jellegzetesen magyarországi 
standard, a kisebbségi régiók fel ől nézve exonormatív. A fergusoni diglosszia 
modelljét alkalmazva ezt a standardot a határon kívül E (emelkedett) változat-
ként használják, ezt tanulják az iskolában, ennek van igazán presztizse, és továb-
bi vonásaiban is elkülönül a helyi változatoktól, amelyek így a K (közönséges) 
változatnak tekinthetők. A nyelvi tervezés (anyanyelvi jövő) szempontjából az 
egyik járható út ennek a diglossziás helyzetnek a tudomásulvétele és er ősítése, 
oly módon, hogy „a beszédhelyzethez önkéntelenül igazodó nyelvhasználat" sza-
badon váltogathassa a két változatot. 14  A másik, ehhez kapcsolódó javaslat: 
„országonként kodifikálni az egyes állami változatok sajátságait úgy, hogy hatá-
rozott arcélű, de egymástól csak minimálisan különböző  állami változatok jöjje-
nek létre."15  Ez meghagyná a mai standardot magyarországinak, a mai helyzet 
tárgyilagos tudomásulvételeként pedig standardizálná és kodifikálná a kisebb-
ségi változatokat. 

Más megítélés szerint, és magam inkább erre hajlok: bár a határon túli 
magyar nyelvi tájak részben kikerültek a közmagyar nyelv hatása, takarója alól 
(más megfogalmazásban: nyelvi ózonlyuk van fölöttünk), ez nem lehet ok arra, 
hogy a magyar standardot központinak, kizárólag magyarországinak tekintsük. 
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Történeti kialakulásában sem az, és egyel őre mai hatásában sem. Exonorma-
tívnak is csak formálisan tekinthet ő , azon az alapon, hogy az akadémiai kodifi-
káció központi intézményei az anyaország f ővárosában vannak. (Az igazsághoz 
tartozik, hogy normatív tankönyvek, nyelvtanok, helyesírási szótárak, idegen 
szavak szótára stb. az  elmúlt évtizedekben Erdélyben is megjelentek.) 

A szűkebb értelemben vett fergusoni diglosszia kritériumainak nem felel 
meg maradéktalanul az anyaországi és a kisebbségi változatok viszonya. (Ezt 
részletezni kellene, de szinte lehetetlen id őhiány miatt. Tény, hogy Erdélyben 
nem tapasztalható a kett ő  szigorú funkcionális elkülönülése, a magyarországi 
változat nagy tekintélye, az erdélyi irodalmat pedig jelent ős mértékben és joggal 
az erdélyi nyelvhez kapcsolják stb.) Lehet, hogy jelen pillanatban ez csak szub-
jektív megítélésnek tűnik, amit a szociolingvisztikai felmérések cáfolni fognak. 
Nem valószínű  azonban, hogy az a modell, amelyet Ferguson a klasszikus arab 
és a beszélt változatok, a német és a svájci német alapján felállított, tökéletesen 
megfelelne az anyaországi magyar és a kisebbségi változatok viszonyának. 

A diglosszia közkeletű  magyar értelmezése szerint ez a köznyelv és a nyelv-
járás viszonyára vonatkozik, a beszél őnek arra a képességére, hogy e két válto-
zatot a beszédhelyzetnek megfelel ően képes váltogatni. Ez a kett ősnyelvűség 
más, minta szigorúbban vett diglosszia. A kisebbségi nyelvhasználat pedig vala-
hol a kettő  között helyezkedik el, és csak némely szórványokban és nyelvi szige-
teken válik olyan határozottá az elkülönülés, mint Ferguson példáiban. A dig-
losszia itt abba az irányba is eltolódik, amelyet Fishman jelölt meg: 16  a két-
nyelvűség körülményei között előfordul, hogy a beszélő  számára saját anyanyelv-
járása a K változat, az államnyelv pedig za E változat (1. a moldvai magyar nyel-
vet), vagy éppen triglosszia lesz bel őle: egy kevert K változat, és a két nyelv 
standard változatai E funkcióban. 

Kétségtelen, hogy mindebben sok a szubjektív megítélés, amit alapos vizs-
gálatokkal kell majd meger ősíteni vagy cáfolni. Magam elhamarkodottnak tarta-
nék minden olyan lépést, amely az egyes kisebbségi változatok eltér ő , különálló 
kodifikációját eredményezné, amely a relatív önállóságot er ősítené. A diglosszia 
erősítése fontos volna, de nyilván úgy, hogy ebben jelen legyenek a helyi nyelv-
járások, az egyes régiók szubstandardjai és az egyetemes magyar standard egy-
aránt. Valóban azt tartom az egyetlen járható útnak, hogy mind az egyetemes 
magyar standard rugalmasabb kezelésével, mind az egyes régiók nyelvének 
bekapcsolásával a nemzeti nyelv vérkeringésébe (iskola, m űholdas tévé, rádió 
stb.), a közmagyar nyelv a nemzet minden tagja számára elérhet ő  legyen, elér-
hető , érthető  és használható. Semmiképpen nem lehet lemondani erről mindad-
dig, amíg nem használtunk ki minden lehet őséget a nemzeti nyelv relatív egy-
ségének erősítésére. 

A legtöbb nyelvész, aki mostanában írt err ől a témáról, amiatt aggódik, hogy 
a kisebbségi változatok elkülönülnek (vagy már el is különültek), külön fejl őd-
nek és önállósulnak, ezzel pedig megsz űnik a magyarság és a magyar nyelv egysé-
ge. Ennek vannak ugyan riasztó jelei és regisztrálható tényei, engem mégis az 
aggaszt inkább, hogy sem a diglosszia nem stabil, sem a kétnyelvűség. Olyan 
folyamatokról van szó véleményem szerint, amelyeknek a végpontjai nem a kü-
lön fejlődött magyar nyelvváltozatok, hanem azon túl: a nyelvi asszimiláció, a 
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nyelvcsere. 17  A másság csak átmeneti formája a megsz űnésnek. Lehet, hogy ez 
nem nyelvészeti kérdés csak abban a tekintetben, hogy hogyan megy végbe. De 
azon már nincs mit vizsgálni, ami nincs. Mindez nem a távoli jövő  rémképe, 
hanem a jelen valósága. 

Az asszimilációs veszteségekr ől nincsenek statisztikák, pedig valószínűleg 
. ezek volnának a legriasztóbbak. Tudunk viszont olyan egyénekr ől, olyan csalá-

dokról és nagyobb közösségekr ől, amelyekben még éppen csak pislákol az anya-
nyelv. Nemrég hallhattunk olyan beszámolót az Erdélyi Érchegységben kis szi-
getként tengődő  Verespatakról, hogy az ottani református és unitárius magya-
rok már csak a zsoltárokat éneklik, az imádságokat mondják magyar nyelven, 
anélkül, hogy értenék őket, a pap két nyelven prédikál, az anyanyelv használata 
egyébként teljesen kihalt. 

Az asszimilációs folyamat különböz ő  fázisaira lehet következtetni az 1992-
es romániai népszámlálás adataiból is, amelyek esetenként a nemzeti identitás 
alapvető  elemeinek egymástól való elszakadását jelzik, egyfajta átmeneti iden-
titást. Alapjában már végbement asszimilációra enged következtetni a mintegy 
16 ezernyi román nemzetiség ű  református, a másfél ezernyi szintén román uni-
táriuš és részben a több mint háromszázezer román római katolikus, de a majd-
nem harmincezer ortodox vallású magyar is (ezekben a számadatokban a vegyes 
házasságok felemás helyzete is tükröz ődik). A román anyanyelvűek közül még 
magyarnak vallották magukat harmincháromezren, és még magyar anyanyelv ű  
több mint tizenötezer román, mintegy tizenkilencezer cigány, 11 642 német, 206 
ukrán, 140 szerb, 339 szlovák, 94 bolgár, 1273 zsidó, 103 cseh, 95 lengyel és 82 
örmény. Ezek a számok éppen csak a mozgást jelzik, a folyamat pillanatnyi szink-
rónszeletét. 18  

8. A hiány- és a parole-kölcsönzések, a kényszerkétnyelv űség, a kisebbségi 
kétnyelvűség aszimmetrikus volta, a Fishman-féle diglossziában esetleg kétsze-
resen megbélyegzett anyanyelv (úgy is mint kisebbségi nyelv, úgy is mint csak K. 
változatként használt nyelvjárási forma.) mind erodáló hatással lehet a beszél ő  
anyanyelvére, és zsilipként mind a nyelvcsere irányába hat. A nyelvi eróziót a 
szociolingvisztika nem ismeri ugyan, ennek következményét: a félnyelv űséget 
vagy a kevert kétnyelv űséget viszont igen. Ez a szokatlanul perojatív terminus 
(a félnyelvűség) mindenképpen a nyelvcsere átmeneti fázisára utal. Anyelvcsere, 
különösen ennek egyéni formája, bizonyára végbemehet az eredeti nyelv foko-
zatos leépülése nélkül is. Egy kisebb vagy nagyobb közösség nyelvi asszimilá-
ciójában viszont bizonyára törvényszer űen számolni kell az anyanyelv fokozatos 
leépülésével, egyfajta kollektív afáziával, amelyben az új nyelv fokozatosan fog-
lalja el az eredeti nyelv helyét. 

A természetes kétnyelvűség lehet stabil, kiegyensúlyozott még szórvány-
helyzetben is. Ennek szén példáival lehet találkozni Erdély több régiójában. S őt 
— mint többen jelezték — a szórványhelyzet is kialakít egy olyan stabilitási 
mechanizmust, egy olyan attitűdöt, amely teljesen idegen környezetben is ellen-
állóvá teszi a beszélőt a nyelvcsere kísértésével szemben. A székelyek p1. ne-
hezebben tudják megőrizni anyanyelvüket román nyelvi környezetbe kerülve, 
mint egy mezőségi magyar, aki számára megszokottabb a román. környezet. 
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A kontaktusjelenségek egy adott ponton túl már a nyelvi erózió tünetei 
lehetnek. Jelentkezhet els ődlegesen a szórend és az intonáció zavaraiban, a ma-
gyarban szokatlan kongruenciában, az intonáció idegenszer űségében, a gyako-
ribb analitikus formákban (ki tudom nyitni az ablakot? 'kinyithatom az abla-
kot?'), idegen mintát követ ő  raghasználatban (tessék elengedni hazáig! 'tessék 
hazaengedni!'), kifejezésekben: áj hejt! 'ülj szépen, ne helytelenkedj' (<r. stai 
pe loc!), mellette tart 'az ő  pártján van' (r. tine cu el), nekem nem csudám 'engem 
nem bosszant' (<r. nu mi-e ciuda), frazémákban: perzsel, ahun elmenyen 'ellop, 
amit megfoghat' (<r. arde pe unde trece), ügyej, me kiveszen az eszedb ől! 'vigyázz, 
mert elcsábít!' (<r. te scoate din minti))z1  stb. A folyamatot nem ismerjük. Csak 
sejteni lehet, mely felszíni jelek utalhatnak a kezdetére, és biztosan tudjuk, hogy 
végül, a nyelv teljes elvesztése el őtt, a rituális szövegek, általában a közlés ri-
tualizált formái maradnak meg legtovább az anyanyelvb ől és az anyanyelvi kul-
túrából. A kidolgozott, viszonylag rögzített, az el őző  nemzedékektől áthagyo-
mányozott és a szokásrendszerbe beépült szövegeket tekintem ritualizált szö-
vegeknek. Ez tűnik a nyelv legellenállóbb, legtartósabb részének. És mindaddig, 
amíg ezek élnek, mintái lehetnek a mindennapi nyelvnek is, s ő t esélyt jelenthet-
nek egy nyelv feléledésére, felélesztésére. A Kárpátokon túl és Erdélyben éppen 
a leginkább lepusztult, erodált nyelvi tájakon a legél őbb a zenével és a tánccal 
együtt a ritualizált nyelv: a népköltészet a maga teljes m űfaji gazdagságában, az 
archaikus népi imádságok, a zsoltárok és az imák. 

Néhány évvel ezelőtt, amikor még nyelvművelő  írásainkat is olyan, ránk 
erőszakolt fegyelemmek írtuk, mintha a világ legtermészetesebb nyelvi köze-
gében élnénk, gyakran éreztük úgy, hogy semmi sem menthet meg bennünket. 
Most, a délvidékiek kivételével, nem érezzük ezt a közvetlen veszélyt, és nem 
érezzük végzetesnek, áthidalhatatlannak az annyiszor emlegetett különfejl ődést 
sem. Biztató jelnek kell látnunk az intézményesülést: több korábbi tudományos 
és közművelődési intézmény feltámadását, újak alakulását, nyelvápoló egyesüle-
tek létrejöttét, az anyanyelvi oktatás részleges helyreállítását. A legfontosabb 
pedig .az egyház, az egyházi intézmének és néhány egyházi iskola újbóli m ű-
ködése. Erdélyben az egyházak anyanyelvűsége mindig fontos eleme volt az iden-
titásnak és a megmaradásnak. Remélhet őleg, a többi régióban is fontos megtartó 
erőt jelent a hit és az anyanyelv. 

Nem szabad sietnünk az elméleti szentenciákkal. Fontos viszont, hogy pó-
toljuk, amit a tilalmak miatt mulasztottunk el a kutatásban. Tárgyilagos, reális 
felmérések alapján kell már a közeljöv őben pontos látleletet adnunk az egyes 
nemzeti közösségek nyelvi állapotáról, azt kell majd elhelyeznünk egy elméleti 
keretbe, amelyből tudni fogjuk: mit hogyan nevezzünk, mit tehetünk a nyelvi 
tervezésben, és mire számíthatunk a jöv őre nézve. Ebből a felmérésből nem 
maradhat ki az sem, hogy milyen hatással van a nyelvre az irodalom, a színház 
és a sajtó. És bizonyára érzékelhet ő , mérhető  hatása lesz már rövid távon is a 
határokat most már valóban áthidaló tömegkommunikációnak, a rádiónak és a 
műholdas tévéműsoroknak. 

Nem tartom tehát reménytelennek a nemzeti nyelv viszonylagos egysé-
gének helyreállítását a standard szintjén sem. Jóval borúlátóbb vagyok hosszú 
távon az otthoni magmaradást illet ően. Mert otthon maradni és megmaradni 
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nem ugyanazt jelenti. Hogy a kett ő  mégis ugyanazt jelenthesse, annak van né-
hány alapvető  feltétele: 1. hogy továbbra is megmaradjon és természetes legyen 
a határon túli részek és az anyaország kapcsolata; 2. hogy elfogadható jogi státu-
sa legyen az anyanyelvnek és az anyanyelvi oktatásnak, a nyelvhasználat pedig 
legyen valóban szabad, ne kísérje sem tiltás, sem megfélemlítés, sem megbélyeg-
zés; 3. hogy valósuljon meg a kisebbségi programokban kit űzött etnoregionális 
autonómia, mert éppen az erdélyi szászok példája bizonyítja, hogy évszázadokon 
át otthon is megmaradhattak, mindaddig, amíg megőrizhették autonómiájukat. 
Ez másokra is érvényes: minden népcsoportra, minden kisebbségre. 

JEGYZETEK 

A kérdés összefoglalására és irodalmára 1. Gáldi 1946/1986, Balázs 1983. 
A kérdés angol nyelvű  összefoglalása: Deme 1972. 
L. Benkő  1990. 
L. pl. Romaine 1994. 35. . 

s' Szilágyi N. Sándor ezt szemléltető  diagramját 1. Kontra 1994.8. 
6. L. Szabó 1990. 
7' L. Deme 1993. 471. 
g' Erre nézve 1. Mackey 1967, Bakos 1982, Grosjean 1982. 
9_ L. Márton - Péntek - Vđő  1977.7. 

L. Gáldi 1946. 63; Péntek 1992. 
A szakirodalom a kétnyelvűséget (bilingualism) néha csak egyéni kétnyelv űségként 
értelmezi, szembeállítva a kollektív többnyelv űséggel (multilingualism). L. Trudgill 
1992. 13, 53; Romaine 1994.34. 
Fülei-Szántó Endre 1992.39. 

13' L. Bartha 1993.493. 
Lanstyák 1994. a. 72. 
Lanstyák 1994. b. 7. 
L. Trudgill 1992.27. 
A nyelvcserére 1. Gal 1992. 

18' Az adatokra 1. Birtók 1994. 
„A szórványember sokkal immunisabb, mint az ún. tömbmagyar. A bukaresti szé-
kely szolgálók sokkal gyorsabban románosodnak - románosodtak el, mint a vegyes 
vidékről származó leányok. Erről Beke György, s újabban Vetési László jól doku-
mentált írásai mellett katonakoromban, ritka bukaresti kimen őim alkalmával ma-
gam is meggyőződhettem." Bölöni 1994. 47. 
Ezek a példák kolozsvári kisiskolások nyelvhasználatából valók. 
A példák forrása: Horváth 1971. 
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MAJOROS SÁNDOR 

AZ ÉDENRŐL - KELETEN (1.) 

TÁVOLODÁS AZ ANGYALOKTÓL 

Vonzás és taszítás hajtja át az egész világot. Amit a szem mozdulatlannak 
ítél, valójában e két hatás kiegyenlít ődése nyomán jön létre. Ugyanez elmodható 
az emberi törekvésekről is. A türelmetlenség — talán a legősibb civilizációs sajá-
tosság — arra késztet bennünket, hogy tökéletesítsük, s ezáltal elfelejtsük a régit, 
és kipróbáljunk mindent, ami újnak, eredetinek nevezhető . Pedig a régit elfelej-
teni nem is olyan egyszerű. A figyelem szinte ösztönösen fordul az archaikus 
tanítások felé, s akár a művészetek, akár a tudomány fejl ődését szorgalmazza, 
mindig innét merít inspirációt. Egyetlen felmérés vagy elemzés sem nélkülözheti 
a múltat, a múlt eredményeinek áttekintését, pedig az ilyen felmérések több-
ségükben a jelenlegi állapotokat tükrözik, és titkon a jöv ő  felé kacsingatnak. Ez 
a látszólagos ellentmondás igen egyszer űen megmagyarázható: Jóllehet 
Nietzsche már 1874-ben kigúnyolta azt a püthagoraszi tételt, mely szerint a tör-
ténelem körkörösen ismétlődik, több mint nyilvánvaló, hogy a jövő  felől nin-
csenek, és nem is lehetnek emlékeink. Hiába próbálkozik a futurológia logikai 
szintaxissal, s hiába jelentkeznek időnként Nostradamushoz hasonlóan tehet-
séges jósok, a jövőből jött üzenet tulajdonképpen a múlt vonulatán siklik, arra 
épít, azt magyarázza tovább. Borges metafizikai úton bebizonyította, hogy az id ő  
múlását „időbe zárt lényekként" egyáltalán nem érzékelhetjük, hovatovább az 
idő , mint az anyag . és a tér különleges „foglalata" nem is létezik. Csakhogy a 
türelmetlenség jellegzetes id őérzék-szindróma, s ebbéli min őségében az Édenkertb ől 
való távozása óta gúzsba köti az ember képzeletét. 

Az idő  nem állhat meg önmagában és nem is birtokolhatja az elmét, meg 
mindazt, amit az elme megragad, vagy átzúdít önmagán. Az időnek — s az időbe 
zárt emberi törekvéseknek — a tudomány, a m űvészetek és az erkölcs vonat-
kozásában egy olyan viszonyítási alapra van szüksége, ami bárhol, bármilyen 
korban felismerhető . Egy ilyen kiindulási pont csakis valóságos, anyaggal és 
térrel körülhatárolható jelenségként létezhet, és semmi esetre sem filozófiai 
vagy művészettörténeti kategóriaként. A leg ősibb, s mindmáig talán az egyetlen 
ilyen univerzális kapcsolatrendszer — aminek emlegetésekor él őlényre, szim-
bólumra és tárgyra egyaránt gondolhatunk — a fa. Platón írja híres Timaioszában: 
„A természetben található dolgok két nagy osztályba sorolhatók. Egyrészt vannak 
azok amelyek örökt ől fogva léteznek és sohasem fognak elpusztulni, másrészt 
amelyek létrejönnek és elmúlnak" Ha e kijelentés az eszmeiségre is vonatkoz-
tatható, akkor a fát mint a gondolati tisztaság egyik allegóriáját illik emlegetni. 
Évgyűrűiben nemcsak a szelek, az es ők és a szárazságok emlékei rögz ődnek, 
hanem átvitt értelemben az egész írott történelem. Alig hihet ő , hogy létezik még 
egy olyan anyag a világmindenségben, ami egyszerre él ő  és holt, s ami e tulaj-
donsága folytán közvetíteni képes a szellemi és a materiális világ között. Ez a 
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„félvezető” hordozta és hordozza ma is azokat az impulzusokat, amelyekb ől az 
autonóm művészetek ihletet merítenek, és erre alapozza tanait az egész keresz-
tény erkölcsiség. Megszabadulnia fától csak a céltalan lázadás igyekszik. Albert 
Camus írjaA lázadó ember című  esszékötetében: „A lázadásban a betolakodással 
szemben érzett viszolygáson kívül megnyilvánul az ember teljes és spontán azo-
nosulása lénye valamely részével." E tézis igazolni látszik azt a feltevést, mely 
szerint a türelmetlenség „ellen-türelmetlenséget" hív létre, tehát aki a változá-
sok mellett száll síkra, és lénye azon részévé alakul, amely ezt az igényt kitelje-
síteni igyekszik, valójában önmagával harcol, az egyensúly-feltétel másik kom-
ponensével, alkalmasint saját belenyugvásával. A fát mint jelképet, s mint .leg-
patinásabb iránymutatót éppen ezért lehetetlen eltüntetni a módszeres gon-
dolkodás, s a módszeres gondolkodáson alapuló művészet, és erkölcs vonzás-
köréből. Meg kellene reformálnunk mind az öt világvallást, ki űzni belőlük a fa 
lehetséges konkordanciáit, s ami még ennél is nehezebb: olyan alapszimbólum-
mal helyettesíteni, ami a tudomány, a m űvészetek és az erkölcs princípiumait 
„hármas kapoccsá" kovácsolja egybe. Még a legvadabb nihilista elvakultság sem 
óhajtaná az ilyen revolúciót, hiszen a fa évezredek alatt vált szellemi „félve-
zetőnkké", s ezt a bonyolult folyamatot nem helyettesítheti semmilyen okos-
kodás. 

A Gilmames eposz sumér változatában olvashatunk el őször a világ istennő  
lakta életfáról. Ez a motívum csak sodródó kavics a hatalmas epikus folyamban, 
ám ennek ellenére az absztrakt gondolkodás kiindulópontjának tekinthet ő . Az 
életfa kés őbb tudás fájává alakult át, s e pillanattól már az etikát is bevonta a 
művészetekbe. Ágy, bölcső , koporsó — megannyi állomás a túlvilág felé vezet ő  
úton, s megannyi alkalom, hogy a fa által kialakított hármas kapocsra hivatkoz-
hassunk. Fölösleges tehát tovább bizonyítgatni: a fa dönt ően befolyásolta er-
kölcsi világrendünket, és jelent ősen hozzájárult ahhoz, hogy a tudományos ma-
terializmus és a művészi ihletettség ne távolodjon el az etika princípiumaitól. A 
lassú, ám kétségtelenül létez ő  modifikációs folyamatok ellenére ma is — és nem-
csak a természeti népeknél — tapasztalható az ősi, fa által ihletett erkölcsiség 
jelenléte. J. G. Frazer Aranyág című  korszakos jelentőségű  munkájában egy he-
lyütt — a druidák fűzfaóriásait emlegetvén — elmondja, hogy Douaiban (Eszak-
Franciaország) egészen a közelmúltig, évenként fölvonulást tartottak, amelyen 
egy fűzfavesszőkből font óriási figurát cipeltek végig a város utcáján. Ez a vitéz 
egyfajta „nagykövet" lehetett, s jelképesen bár, de áthatolt a fa barriére túlol-
dalára, hogy megfigyelje, milyen is volt a tudás fája el őtti erkölcs, amelyet az 
ószövetség tanításai alapján joggal nevezhetünk angyalinalt 

Különös módon: a tudás fája el ő tti korszak erkölcsér ől nem sok tanulmány 
született. Akár a darwini kategóriák szerint gondolkodunk, s a neolitikumi ős-
közösséget vizsgáljuk, akár az édenbeli állapotokat, ismereteinkhomályosak.Az 
erkölcs — nézeteink szerint — az örök türelmetlenség  a kényszer ű  megnyugvás komp-
romisszuma, és az egyetlen olyan kommunikációs m űfaj, ami semmiben sem ha-
sonlítható a beszélt nyelvhez. Ezért a régi korok bölcselked ői inkább a társadalmi 
viszonyok, a politika és a vallás koherenciájaként értelmezték, mintsem a m ű-
vészetek és a tudomány „uszályhordozójaként". E hasonlat talán kissé frivolnak 
is tűnhet, de mindenképpen megengedhet ő , ha az erkölcs válságáról beszélünk. 
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Vajon mennyiben emberi „találmány" az, hogy a társadalmi rendete egy beszédre 
nem váltható „meta-nyelv" segítségével közvetítjük? A tudás fája kétségtelenül 
a rousseau-i aranykor határmezsgyéjén áll. Ami el őtte történt, a természet — 
emberi ügyködésektő l mentes, tehát felsőbbrendű  — törvényeit követve történt, 
ami utána következett: fokozatosan elromlott, degradálódott és természetesen 
elfelejtődött. Amikor Rousseau így kiált: „Hova lettek a szalmatetős falusi ott-
honok, ahol a mértékletesség meg az erény lakott egykoron? Hol a római 
egyszerűség?" Nem csak a természetes egyszer űség elherdálása miatt szánakozik, 
hanem az angyaloktól öröklött értékrend elvesztése miatt is. Pedig sem ő , sem 
mások nem mondták ki nyíltan: az emberi erkölcs angyali eredet ű . A tanítás nem 
valamiféle bonyolult edukációs folyamat következtében került a halandók birto-
kába, hisz az ember azért lett azzá, ami, mert sosem kérte a természett ől azt, amire 
szüksége volt. I Ia történetesen Prométheusz nem lopja el az isteni lángot, meg-
tette volna helyette egy élelmesebb földilakó. Az angyaloktól ellesett ősi visel-
kedésforma — nevezzük praeerkölcsnek — nemcsak mitológiai kérdés, miként az 
angyalok személye is jóval több egyszer ű  allegóriánál. Minden képzelt lényeknél 
kiterjedtebb szakirodalmuk van, ismerjük történelmüket, h űbéri viszonyaikat, 
sőt még anatómiájukat is. Amikor az emberi okoskodás létrehívta őket, tulaj-
donképpen „etalonokat" készített magának, és (megfeledkezve a vonzás-taszítás 
egyensúlyáról) egyt ő l egyig nemes erkölcs ű , gáncs nélküli lovagokká ütötte őket. 
E jó szándékú tévedés hatására az angyalokra, s az egész angyali mili őre egy-
irányú „erő" hatott. A következmények drámaiságára jellemz ő , hogy taszító ha-
tás — néminemű  ellenszenv vagy unszimpátia — hiányában az angyaltársadalom 
az emberi tudat mélyrétegeibe kollapszált. Csak néhány szelíd őrült — mint például 
W. Blake, a zseniális, de nyilvánvalóan bomlott elméj ű  költő  — merte kijelenteni, 
hogy hiba van a kréta körül: az angyali erkölcs nem egy esetben megkérd őjelez-
hető . 

A képzőművészet egészen a közelmúltig nem is tudott mást hirdetni, mint 
ezt az érzelmileg elfogult angyalközpontúságot. A bizánci ikonfest ők, vagy Ma-
tegna, Rubens, El Greco lángelméje köré angyali eredet ű  „fényudvar" vetült, s 
amikor a művészetek valamiképpen távolabb kerültek ett ől az idilli képtő l — 
gondoljunk a századel ő  avantgárd törekvéseire — egyes jó erkölcs ű  atyafiak rög-
tön tisztítót űzért kiáltottak. A közfelfogás, és ezzel együtt a közerkölcs nem 
tudott elfogadni másmilyen esztétikát, mint angyali eredet űt. Pedig jó néhány 
gondolkodó elmében ott motoszkált a sejtés, hogy a jó meg a szép alkalmasint 
különválaszható, s az efféle analízis nyomán további, még meglep őbb eredmé-
nyek születhetnek. A tabu — ami megakadályozta, hogy az angyalokat és az ősi, 
fa-ihletésű  erkölcsöt újraértékelő  elméletek keletkezzenek — a szexualitás kér-
désköre volt. 

A kereszténység szerint a tiltott gyümölcs iránti sóvárgás a felel ős mind-
azért, amit „erkölcsi fertő" névvel illet a közfelfogás. Mindaz, ami csúnya, mocs-
kos és undorító egy ember életében, valamiképpen visszavezethet ő  a nemiségre, s 
még inkább ennek magasabb rendű  megnyilvánulására, az erotikára. Josef Breuer, 
de még inkább Freud megpróbált előítéletektő l mentesen mozogni ebben a szfé-
rában, ami Breuernek azért ment nehezebben, mert őbenne a kereszténység 
évezredes, s talán már genetikailag is rögz ődött tanításai uralkodtak. A pszicho- 
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analízis viszónt továbbra is csak az emberek által ismert vagy földeríthet ő  kri-
tériumok szerint vizsgálódott. S őt, még inkább élezte az emberi és az angyali 
erkölcs közötti ellentéteket. De ez senkit sem zavart különösebben. Az angyalok 
nemi élete teljességgel nonszensz, s már-már nevetségesen abszurd kutatási te-
rület. Genitáliák nélküli lények, nem kínozza őket a hormontermelésből szár-
mazó feszültség, nincsenek Ödipusz-komplexusaik, nem kacérkodnak a fajta-
lankodás gondolatával, egyáltalán: eszük ágában sincsen szaporodni úgy, ahogy 
mi, tiltott gyümölcst ől megrészegült halandók cselekedjük. A magasztos keresz-
tényi és lovagi eszmények csődje, az erkölcstelenség Machiavelli által megfogal-
mazott tételei ugyanis erre az aktusra vezethet ők vissza. Akik puritán szigorú-
sággal szemlélik ezt a problémát, fenntartás nélkül elhiszik az ilyen és ehhez 
hasonló kinyilatkozásokat. Van is ebben némi igazság, hiszen az erotika tu-
dománya csak az éden után misztifikálódott, mégpedig a szó pejoratív értel-
mében. Csakhogy a testiség esetében kiválóan működik a vonzó—taszító együtt-
hatás. Még a legprűdebb, legkonzervatívabb okoskodás is elismeri létjogosult-
ságát. Egyrészt mert a testiség köré kerekített rengeteg mendemonda és hiede-
lem tartalmasabbá tette a férfi—n ő  kapcsolatot, másrészt a szemérmesség olyan 
erkölcsi parafrázist teremtett, amelyre a vad, természetes ösztönök megnyilvánu-
lásakor bárki hivatkozhatott. Mindebből kétféle konzekvencia is levonható: A 
test — bár primitív földi börtöne a léleknek — mégiscsak uralkodik a lélek fölött, 
mert igazából rajta keresztül történik az empirikus tudás megszerzése. Másrészt 
az angyali erkölcs tisztasága sem lehet olyan makulátlan, miként a szakrális felfo-
gás hirdeti, mert hiszen az angyalok teste hasonlít az emberekéhez. 

Mielőtt egy allegóriát megfosztanánk mitikus köntösét ől, tudnunk kell, 
hogy a viszgálandó szimbólumrendszer mennyire összetartozó. DélacroixA sza-
badság vezeti a népet című  híres festményének allegorikus egyensúlya például 
nem tűr ilyen beavatkozást. Nem emelhető  ki belőle a központi nőalak, s ha 
mégis ezt tennénk, nem a kompozíció részelemeként, hanem új szimbólumként 
létezne tovább. Az ilyen jelképekb ől nem az evangéliumok „hármas kapoccsal" 
(tudomány, művészet és erkölcs) szentesített tanítása sugárzik, hanem a konkrét 
élethelyzetektő l jóval távolabbi, mondhatnám: patetikus erkölcsiség. 
Hasznosságához, irányadó szerephez nem férhet kétség, pedig nem az ősi, fa-
ihletésű  civilizációs örökséget hirdeti, hanem megalkotójának zsenialitását. Az 
angyali allegória egészen másmilyen, kifejezetten prófétikus töltés ű  allegória. 
Esetében a test nem csupán a szellemi energiát összetartó véd őburok hanem a mag, 
amiből a prófétikus tanítás csírája kisarjadt. Az angyali test ilyen értelemben 
anyagi vonatkozású test, vagyis az emberi szervezet idealizált tükörképe. Ema-
nuel Swedenborg, XII. Károly legtitokzatosabb alattvalója — az angyalok és a 
túlvilág talán legalaposabb ismerője —, azt állítja, hogy az angyalokat és a dé-
monokat nem Isten teremtette. Az angyalok olyan emberek, akik angyalokká 
magasztosultak, a démonok olyan emberek, akik démonokká alacsonyodtak. 
Vagyis a mennyek és a poklok népessége végeredményben emberekb ől áll. Vizs-
gálódásunk szempontjából mindez azért jelent ős, mert alátámasztja a Freud 
alapján továbbfejlesztett parafrázist: az angyali, tehát a leg ősibb erkölcs sem men-
tes a testiségt ől, mégpedig azon egyszer ű  oknál fogva, mert az angyali test, az emberi 
porhüvely„szellemképeként”, fáziseltolódással követi annak mozgását. 

O 

452 



A nemiség genitáliák nélkül éppoly nehezen képzelhet ő  el, mint e geni-
táliák nélküli lét jutalma: a megdics őülés. A test egy ultraprecíz szerkezet: nem-
csak mozgással, hanghatásokkal, hőtermeléssel, hanem váladékozással is bizo-
nyítja összetettségét. Hihetetlenül bonyolult folyamatoknak nyújt otthont, s ha 
kissé sarkítva figyeljük e folyamatokat, akkor megértjük, hogy a szexuális üze-
nethordozás és üzenettovábbítás közötti mély szakadékot a genitáliák egyfajta 
katalizátorként hidalják át. Az emberi test csak szexuális üzenettartama miatt 
olyan, amilyen. Egy nemiség nélküli világban semmilyen alaki kötöttség nem 
lenne szükséges, s némi fantáziával akár végtelen sok testtípus is elképzelhet ő . 
De a test arányai — Leonardo da Vinci tanulmányai nyomán — a nemiség alap-
képlete szerint rendeződtek. Nemcsak a genitáliák miatt tölt ődik fel erotikával, 
hanem azért is, mert létezése-ezt megköveteli. Az angyalok, ezek a patyolatfehér 
szilfidlények, hozzánk hasonlóan küszködnek testük követelőzéseivel, s ugyan-
úgy ismerik a mozdulatok szemiotikai jelentését, mint egykorvolt önmaguk, az 
emberek. Az érintés, a simogatás és mindaz, ami erkölcstelenné teszi az emberi 
viselkedést, ezen ismeretek természetes velejárói. Az angyali erkölcs tehát ép-
pen eléggé kontroverz ahhoz, hogy megkérdőjelezzük etalon szerepét. Latens 
erotikával „szennyezett", vagyis „félvezetővé tett" morális tanítása egyaránt hir-
dette a fatiszteletre épülő  családi, társadalmi stb. kötöttséget, ugyanakkor — is-
mét a freudi elvek szerint — a testiség megkerülhetetlen voltát. Az erkölcs tehát 
sohasem érheti meg önnön katarzisát, ha archeologikus mélységekig hatolunk 
le érte. Természetes etika, amely angyali ihlettséget visel magán, csak egy átsz űrt, 
célzatossá tett etika. Állítólag Zarathusztrának tudható az apokrif tétel, mely 
szerint: két ciklus sohasem olvasztható együvé, legfeljebb kiegészíthetik egy-
mást. Ennek a kiegyenlítődésnek kell érvényesülnie az angyali erkölcs tealon-
szerepével kapcsolatban is. Nemcsak á szimpátia vonzóerejével, hanem a kétely 
rugalmasságával kell reájuk tekintenünk. Abban bízni, hogy az ősi „hármas ka-
pocs" (a tudományok, a művészetek és az etika koherenciája) egyfajta er őszakos 
atavizmus útján ismét megteremthet ő , éppen olyan nonszensz, minta futuristák 
harcos rombolásvágya volt. Ha javítani szeretnénk elsatnyult társadalmi meta-
nyelvünk szókincsét, legel őször az angyaloktól kell elbúcsúznunk 

A HALHATATLANSÁG 

A személyes halhatatlanság kérdésköre nem tartozik sem a filozófia, sem a 
tudomány alapelvei közé. Az emberek többségének Isten jelenti a halhatatlansá-
got, tehát etikailag csakis a vallás fel ől közelíthetünk hozzá. Az örökkévaló élet 
azonban sosem volt csupán meggyőződésbeli kategória. A szó konkrét értel-
mében kell felfognunk, de ez bizony durva leegyszer űsítése lenne annak a csodá-
latos és persze bonyolult biofizikai jelenségnek, ami „élet" fed őnév alatt szabá-
lyozza az értelem s a lélek tágulását. Ha célokat, törekvéseket emlegetünk, vala-
hol távol — talán genetikai mélységekben — mindig e folyamat megóvása, meg-
hosszabbítása rejtőzködik. Természetesen ellenpéldát is b őven sorolhatnánk: 
vértanúk, szentek, hősök vagy megszállottak neveit, akiket ilyen-olyan elvek ve-
zéreltek, s akik nem foglalkoztak a személyes halhatatlanság gondolatával. És 
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ha mégis, sohasem a test, hanem a szellem múlhatatlanságát hirdették. Az er-
kölcs talán az ő  példájuk által köthető  össze a konvencionális értelemben vett 
halhatatlansággal. Egyes történeti korokban az ilyen halálmegvet ő  hősök vagy 
a néma szenvedők lettek az erkölcsi tisztaság földi képvisel ői. Nekik köszönhető , 
hogy a helytállás és az önfeláldozás két meghatározó elem lett a világerkölcs 
képzeletbeli „periódusos rendszerében". Csakhogy Szókratész méregpoharáról 
sosem a megidézett halál szükségességére, hanem annak képtelenségére asszo-
ciálunk. A halál ugyanis egyike azon élettani folyamatoknak amiket a tudat nem 
képes absztrahálni. Magyarázatot adhat rá, de hogy mint szubjektum miként fog 
kapcsolatba kerülni vele, arról legfeljebb víziói lehetnek. Seregnyi erkölcsi nor-
matíva védi tehát az életet, és egyetlenegy sem ellenpólusát, a halált. Ez az élettani 
stáció fanatizmus nélkül cseppet sem kívánatos, ha pedig fanatizmust emlege-
tünk, akkor semmi esetre sem beszélhetünk etikáról. Az etika nem t űr semmi-
lyen szélsőséget, miként az élet, az élettani folyamatok is csak egy sz űk diapazon-
ban zajlanak le. A személyes halhatatlanság egyfajta extremitás, következés-
képpen: erkölcstelenség. Annál is inkább, mert a test létezését el őbbre valónak 
tartja a lélek üdvözülésénél. Ez megint csak a nemiséggel hozható kapcsolatba, 
ugyanis az emberi gondolkodás a testet mint a szépség egyik kútforrását tartja 
nyilván, ami az empirikus észlelés számára sokkal hozzáférhet őbb a pszichikum 
elvont gyönyörűségénél. A Shaw és Bergson által hirdetett életerő  tana ilyen köze-
lítéssel nem más, mint az erkölcstelenség tana. 

Saját halálunk részleteir ől nincsenek emlékeink. Az ilyen aktus — ameny-
nyiben a halál aktus, és nem folyamat — tehát nem is létezik. Ezzel szemben az 
élet folytonosságát nap mint nap tapasztalhatjuk. Aquinói Szent Tamástól való 
az alábbi idézet: Intellectus naturaliter desiderat esse semper, az intellektus ter-
mészeténél fogva örökké akar élni. De nem csak az intellektus, a fizikum is. 
Egyetlen sejt sem követ el öngyilkosságot, egyetlen szervezet sem végzi el önnön 
leépítését. Csakhogy mindezt az intellektus képtelen megérteni, mert ő  is csak követ-
kezmény, a potenciálisan létez ő  egyetemesség egyik attribútuma. Euklidész tanai 
szerint a végtelennek két kiterjedése van: végtelenül hosszú és végtelenül rövid. 
E két hatás egyensúlya az a viszony, amit jelenként ismerünk fel. De mert a múlt 
adott szegmentumairólvannakbizonyos tapasztalataink, ösztönösen arra törek-
szünk, hogy e végtelenül kicsiny tapasztalatokat, végtelenül naggyá terebélye-
sítsünk. így kívánjuk elérni a jelennek nevezett állapot imént említett egyen-
súlyát. Valójában mindez azt jelenti: törekvéseink a hosszú élet reményében ala-
kulnak Nem az élet „minősége", hanem a „mennyisége" fontos számunkra, és ez 
nem is lehet másként, mert a test fizikai képz ődmény. A tükör, amiben látni képes 
önmagát, nem fejez ki semmilyen emóciót. 

A tudomány akkor követte el a legnagyobb erkölcstelenséget, amikor meg-
célozta a személyes halhatatlanságot. Nem az okkultista törekvésekre, s nem is 
a tudomány peremkerületén lavírozgató csodadoktorok ügyködéseire gondo-
lok, hanem a materialista logika irányvonala szerint történ ő  kutatásokra, ame-
lyek következtében a XIX. és XX. század metszéspontján egy hihetetlen méret ű  
tudományos és technikai fejlődés kezdődött. Az újabbnál újabb fölfedezések e 
folyamat kezdetén még nem sértették meg a vonzás—taszítás-elv harmonikus 
egységét. Magyarán: a frissen szerzett ismereteket egyaránt használták humánus 
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és antihumánus célokra is, tehát az erkölcs évezredek során kialakult — jó és rossz 
egyensúlyán alapuló — értékrendjét semmi sem veszélyeztette. Konkrét példaként: 
a rádium fölfedezése után egy új lehetőség teremtődött a rák esetleges gyógy-
kezelésére, ugyanakkor — Einstein levele nyomán — egy olyan tömegpusztító 
fegyver került a mérleg másikserpeny őjébe, ami a lehető  legteljesebb mértékben 
feledtette a sugárkezelés és a Fermi által készített atomreaktor esetleges jóté-
teményeit. Amennyiben egy tudományos eredményt vonzó-taszító ellenhatások 
kereszttüzébe állít a közvélemény, lényegében egyensúlyhelyzet teremt ődik, te-
hát az őt társadalmi metanyelvvé transzformáló közmorál is egyensúlyban ma-
rad. A tudomány — „hármas kapoccsal" szentesített ismeretszerzési rendszerként 
— belső  egyensúllyal is rendelkezik, vagyis eredményeit nagy többségükben fele-
más érzéssel fogadja a társadalom; ami pedig egyértelműen elvetendő , azt „ki-
ballasztírozzák" a minden kétséget kizáróan hasznos találmányok. Emiatt — az 
erkölccsel való szoros kapcsolódásának hála — a tudomány évezredeken át egyfor-
ma odaadással szolgálta az emberi élet kioltásának és megóvásának ügyét. Sem-
milyen erkölcs nem támadta és nem is támadhatta ezt a koncepciót, hiszen az 

fa-illetésű  egység tagadhatatlanul létezett. Aszemélyes halhatatlanság iránti 
érdeklődést sem úgy kell felfognunk, mint tudatos kísérletet e harmónia meg-
bontására. Tudományos avantgardizmus nem létezik, és akármilyen új, akár-
mennyire forradalminak számít egy adott probléma megközelítése, a vizsgáló-
dásnak mindig irányt szab a dedukció. A személyes halhatatlanság mint lehet őség 
merült fel, mégpedig a hibernáció, a klónozás és a transzplantáció területén elért 
eredmények hatásaként. De vajon miért is erkölcstelen a személyes halhatat-
lanság? Aválasz ugyanazzal az okfejtéssel közelíthet ő  meg, mint az angyali etika 
esetében. Az örök életet is mitikus tisztaság jellemzi, ami végs ő  soron azt ered-
ményezte, hogy a fogalom éppen annyire kívánatossá lett, mint az angyali erkölcs 
makulátlansága. Még Szókratész szavai mögött is a fájdalmas kiábrándultság 
lappang, amikor a bürökpohár kiürítése után azt nyilatkozza: „Tartozom egy 
kakassal Aszklépiosznalc kigyógyított az életb ől, meg fogok halni." Azaz nem hiszi 
azt, amit korábban mondott, úgy gondolja, hogy személyisége is meg fog halni. 
A személyes halhatatlanság ígéretét tehát ösztönszer űen ragadja meg az ember, 
ha alkalomszerűen fölcsillan előtte. Ilyen alkalmat kínál a kiónozással elérhet ő  
önreprodukció, a hibernálás és ami erkölcsileg leginkább megtámadható: a 
szervátültetés rohamos fejl ődése. A vallás is azért veti el a személyes halha-
tatlanságot, és helyettesíti egy kvázi túlvilági léttel, mert a halhatatlan test vég-
telen pszichikumot tételez fel, ami — eszmei és nem kreatív síkon — kiegyenlít ődést 
jelentene Istennel. De mert az örök életnek korlátlan idej ű  tapasztalatszerzésre 
adódna alkalma, kreatív-teremt ő  oldalon előbb-utóbb behozhatná a lemaradást. 
Az erkölcs azért nem ostorozza a személyes halhatatlanságot, mert nem tud szem-
beállítani vele olyan kritériumokat, amelyek a vonzás-taszítás elve szerint hely-
rebillenthetnék a képzeletbeli mérleghintát. Ehhez a létezés előtti, úgynevezett 
„para-életig" kellene visszahatolnia, amire nem csak az erkölcs, a gondolkodó 
elme is képtelen. Ami társadalmi meta-nyelvként elfogadhatatlan a személyes 
halhatatlanságban, az a személyi egyenl őség korlátlan érvényesülése. A két pár-
huzamosan zajló és örökké tartó folyamat — alkalmasint életfolyamat — között 
ugyanis nincs lényegi különbség. Mindkett ő  igaz, és egyik sem vár aörnyeze- 
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tétől létezését serkentő  inspirációkat. Aki örökké él, els ődlegesen önmagával 
kommunikál. Zarathusztra cikluselmélete alapján merjük ezt kijelenteni, és to- 
vábbfejleszteni azzal, hogy e ciklusok puszta létezésükkel is kiegészítik egymást. 

Az örök emberi értékek megóvása, helyreállítása elől a tudományok ka-
tegorikusan elhatárolják magukat. Saját utaikat járják, a logika, a levezetés sza-
bályait követve, s ha közben foglalkoznak is az emóciókkal, azokat mint vizsgá-
landó „nyersanyagot" kezelik, és lehet őség szerint paradigmatikus képletekké 
igyekeznek tömöríteni. Amikor a tudományos eredmények — klónozás, hiber-
náció, transzplantáció stb. — lehántották a személyes halhatatlanságot övez ő  
mitikus burkot, az időbeosztáson alapuló világszemlélet nómenklatúráját ingat-
ták meg. Ezt megelőzően ugyanis a hanyatl4s korszakait, a feslett erkölccsel 
megbélyegzett, vagy dekadens tunyasággal illetett érákat mély vallásosság jel-
lemezte, tehát a jellemek szertelenségét a túlvilági élét tisztasága ellensúlyozta. 
Az emberi test sérülékeny volta, folytonos veszé lyeztetettsége fontos momentuma az 
erkölcsös életmódnap mert a kivetni való viselkedés mögött Damoklész kardja-
ként lebegett a fizikai károsodás veszélye. (A gyakori partnercserével járó sze-
xuális élet azért erkölcstelen, mert így könnyebben terjednek az életet is veszé-
lyeztető  nemi betegségek. A mohamedán vallás azért tartja erkölcstelennek a 
sertéshús fogyasztását, mert e hús tartalmazza a trichina nevű  fonalféreg bor-
sókáit, s ha ez megtelepszik a szervezetben, gyógyíthatatlan betegséget okoz). 
Az egész civilizált etika tehát arra a fájdalmas igazságra épül, hogy az emberi 
élet rövid ideig tart. Okosan kell gazdálkodnunk azzal, amink van, és ezt akkor 
valósítjuk meg a legkönnyebben, ha a szociális organizáció által érthet ő  meta-
nyelven kommunikálunk. De ez a meta- kommunikáció valójában nem más, mint 
szüntelen számadás a cselekedeteinkigaz vagy hamis voltáról. Barátok, ismerősök, 
családtagok, üzletfelek vagy idegenek emocionális „hiányhelyeket" hagynak ta-
pasztalataink között, amelyeket mi a vonzódás, az ellenszenv vagy a közömbös-
ség ingereivel töltünk ki. Ez teszi elviselhet ővé az életet, s ettől a „lelki egyen-
súlytól" érezzük lehetetlennek azt, hogy egyszer meg fogunk halni. 

Az erkölcs modifikációja észrevétlen folyamat. Ki veszi észre az óramutató 
elmozdulását, és ki a Holdsarló folyamatos kopását? Épp ezért a drámaian gyors 
változások mindig hamisak Egyetlen gondolkodó — bármekkora lángelme is az 
illető  — nem tud új etikát teremteni, legfeljebb csak hozzásegíthet az óramutató 
elmozdításához, amit majd később, más korok bölcselői érzékelnek. Marshall 
McLuhan ráébredt, hogy a tömegkommunikációs médiumoknak óriási szerepük 
van a közmorál alakításában, de azt nem láthatta előre, milyen lesz az erkölcsi 
összkép mondjuk kétszáz év múlva. És Rousseau sem kínál fel semmilyen alter-
natívát a dijoni akadémia részére írt Értekezésében, mert nincs tisztán morális, 
vagy tisztán tudományos alternatíva. Amivel számolni kell, az a m űvészetek és a 
tudomány bezárkózása lehet, s e zárkózottság következményeként elszakadhat a 
megismerést, az elkotókedvet és a mindezt társadalmi meta- nyelvvé transzformáló 
etika „hármas" kapcsolódása. Elvileg olyan erkölcs is elképzelhet ő, ami a mes-
terséges világ teremtményeit felügyelné, de az ilyen gépi erkölcs mesterséges 
intelligenciát és mesterséges emóciókat tételez fel. Amíg ei meg nem valósul, 
addig csakis természetes, természet által befolyásolt etikáról beszélhetünk, 
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melynek eltorzulását, a humánum iránti kvázi „érzéketlenségét" az életid ővel 
való gazdálkodás új prespektívái eredményezik. 

Bármennyire is fontosnak tűnik, az életidővel való gazdálkodás sosem lett 
a tudomány részterülete. Pedig a józan logika szabályai szerint erre lett volna 
leginkább szüksége a halál felé sodródó szervezeteknek. Ehelyett az élet meg-
kurtításának és megszüntetésének megszámlálhatatlanul sok módozatával gaz-
dagodtunk. Honnét e látszólagos ellentmondás? Minden baj kútforrása az egyik 
legősibb erkölcsi kategóriaként nyilvántartott felelősségtudat. Minden civilizált, 
fanatizmustól mentes lény érzi magában a felelősség terhét, és aszerint cselek-
szik. Akik kivonják magukat e szabály alól, és olyan deliktumokat visznek vég-
hez, amelyekben nyoma sincs semmiféle számadásnak Istennek tartoznak felel ős-
séggel, tehát morális szempontból eleget tesznek e kívánalomnak De van még egy 
lehetőség: az élet megtartásának felelőssége. Atest számára ez mindennél előbb-
re való, s mivel a társadalom él ő, egészséges testekb ől szervez ődik sajátságos meta-
nyelve az élet iránti „önfelel ősséget" mint erekölcsi igazságot könyveli el. Ez a ki-
váltság, és vele együtt minden etikai szabály megsz űnik, mihelyt az élet véget ér. 
Halott embert nem lehet felel ősségre vonni, legfeljebb csak megátkozni, de te-
kintettel a hazajáró lelkekkel kapcsolatos mítoszokra, ez is kockázatos. Aki 
meghalt, nem követhet el többé erkölcstelenséget. És furcsamód ugyanez a hely-
zet tapasztalható a személyi halhatatlanság esetében is: akinek létezése kons-
tanssá válik, nem kell okosan gazdálkodnia életidejével, és nincs szüksége az 
eligazodást, befogadást megkönnyítő  társadalmi meta-nyelvre sem. Létezése 
minden időkre biztosított, tehát Istennek sem tartozik felel ősséggel, mert aligha 
fog találkozni vele. Kézenfekvő  tehát — a tudomány és az erkölcs kapcsolatának 
tudatában —, hogy az erkölcsös gondolkodás megakadályozta a tudományt ab-
ban, hogy olyan tanokat fejlesszen ki, amelyek az életid ő  megbhosszabításán 
fáradozzanak. Inkább dívott az élet lerövidítésének gyakorlata, mert ez fokozta a 
felelősségérzet általános kényszerét, a fogalom lelki és testi vonatkozásában egya-
ránt. (Gondoljunk csak a spártai etikára, ami lehetővé tette a hatalmi appa-
rátusnak, hogy az életképtelen szervezeteket a Tajgetosz szakadékaiba taszítsa). 
A háború is egyfajta erkölcsi kényszer, és úgy is definiálható, mint a tömeges 
életmegvonás elfogadott gyakorlata. Elias Canetti Tömeg és hatalom című  mun-
kájában a halál meghirdetett időszakainak nevezi ezt az állapotot, és kijelenti: 
„A háború a tömeget mint tömeget bizonyos élettartam reményével kecsegeti, s ez 
jócskán hozzájárult a háborúk kedveltségéhez." A háború tehát társadalmilag ki-
eszközölt bizonyítéka annak, hogy a test halhatatlansága mer ő  képtelenség. Kö-
vetkezésképpen a túlélők jobban átérzik az életidő  rövidségét, s az idővel való 
gazdálkodás szükségességét. Amennyiben a tudomány átszakítja a személyes hal-
hatatlanság útjában álló gátakat (megfejti a genetikus kódok titkát, fölfedezi a 
hibernált test újraélesztésének módját, és kiküszöböli a szervezet idegentest-re-
akcióit), nem azt a mély, s elveszettnek hitt humanitást állítja helyre, amit a 
gondolkodó elme a tudás fájánál elveszített, hanem megfosztja az embert a jó és 
a rossz dinamikus egyensúlyától, vagyis mindattól, ami értékelhetővé teszi az 
életét. 

(Folytatjuk) 
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ÁGOSTON MIHÁLY . 

ORTOGRÁFIAI IGÉNY 
ZÁRÓSZÓ 

Mivel az anyanyelvem mindig másokhoz köt (hogy valaki megértsen, vagy 
hogy valakit megértsek): bármennyire kell és akarom, bárhogy vigyáznék is rá, 
nemcsak az enyém, hanem mindannyiunké, s csak annyira az enyém, amennyire 
mindannyiunké. Mondva is, írva is. Csak közösen ér valamit, de úgy sokat, hiszen 
pótolhatatlan. Érdekemben áll, hogy használati, működési szabályait jól megis-
merj em; de az, hogy én megismerjem, másoknak is fontos, mert csak úgy értenek 
meg, és csak akkor értem meg őket. 

Ha így tekintünk anyanyelvünkre, akkor egészen logikus, hogy a verseny 
egyes részvevői a részvételükkel és a saját eredményükkel egymásnak is örömet 
szereztek, sőt a nem versenyzőknek is, mert erősítették nyelvközösségünk kom-
munikáló lehetőségeit, ebben az esetben az írott nyelvét. 

De más értelemben is közérdek és közös öröm az itteni egyéni siker. Ti. 
a peremmagyarságban, körül a Kárpát-medence szélén (nem is annyira csak a 
szélén) közvetlenül is tapasztaljuk, hogy aki észjárásában, anyanyelvi készsé-
gében viszonylag ép lehetne is, maga szintén veszti anyanyelvét a szórványokban, 
ha környezete kevéssé ismeri a magyar nyelv m űködési szabályait. Mert nyel-
vünkben is hatunk egymásra, nem akarva is, úgy, amilyenek vagyunk. Az életké-
pes anyanyelvi környezet viszont olyan, mint a gyógyfürdő  vagy a hegyi levegő : 
éltetően, sőt gyógyítóan hat — nem akarva is. 

Először vagyok Gyulán, először a Kárpát-medence helyesírási versenyén. 
Örömmel hallottam róla, hogy van ilyen; és szívesen jöttem a szíves meghívásra 
a versenyzőket üdvözölni és biztatni, immár gratulálni is nekik. 

Megtiszteltetés versenyz őként részt venni ezen a nem kis találkozón, ezen 
a nem jelentéktelen rendezvényen. Me tiszteltetés a bírálóbizottság munkája is, 
a szervezőkkel való találkozásunk is. Es kivételes élmény és alkalom a zárószó-
ban a további érdekes és szép egyetakarásra buzdítanom a magyar nemzet hatá-
rok nélküli fiataljainak szó szerint is kiváló képviselőit. 

A szervezők és a bírálók munkája privilégium, tehát elkötelezettség is, 
felelősség is. Anyanyelvi és nemzeti privilégium és hivatás. Szép, hogy ez most 
az írott anyanyelvünk gondozására is kiterjedt. Nyelvünk igy ma teljesebben 
töltheti be a nemzeti kohézió szerepét, és szinte egymagában, de biztosan a 
legfontosabb erőként. 

Anyanyelvünk egysége a nemzet egysége is, és ez az egység — ha képes lenni 
minőség is — számunkra megtartó er ő , főleg történelmi távlatban. Bizonytalan 
napjainkban erre nagyon is szükségünk van. Nemzetben megmaradni sohasem 
látszik lényegesnek ott, ahol ez a megmaradás nincs veszélyeztetve; és sohasem 
csak a mai nemzedéket értjük rajta, hanem a jövőbe tartó folyamatos létet. Ezért 

* Zárószóként elhangzott Gyulán 1995. március 4-én a kárpát-medencei Implon József 
Helyesírási Verseny nemzeti dönt őjén. 
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az egységes és egyetemes köznyelvünket okkal s joggal nevezhetjük ma is nem- 
zeti nyelvünknek a Kárpátokon túl is, világszerte, ahol csak megértik anyanyelvként. 

Anyanyelvünk életképes szintű  elsajátítása, megtartása és méltó előkészí-
tése a 21. századbeli kommunikációra nem kis föladat, s nem magától megol-
dódó társadalmi jelenség. Ebben kit űnően időzítétt szerepe lehet ennek a he-
lyesírási versenysorozatnak, hiszen a remélt jöv őnkben az írott nyelvnek egyre 
átfogóbb és áthatóbb rendeltetése várható: mind többen igénylik és használják 
az egyre differenciáltabb írásmódot. Egyre általánosabban értesülünk és értesí-
tünk használati utasítással, számítógéppel, faxszal, szakkönyvek révén. Növel-
nünk kell tehát minél nagyobbra az írott anyanyelv közlőerejét és megtanul-
hatóságát, de elterjedtségét is, íráskultúránkat és írásrendszerünk erejét kiter-
jesztve több korosztályra, több foglalkozásra, életmozzanatra a nyelvközösség 
horizontális és vertikális rétegeiben. 

Mielőtt elbúcsúznánk a rendezvény ünnepeltjeit ől, a versenyzőktől és 
kísérőtanáraiktól, gratulálok mindannyiuknak, sok viszontlátás reményében; és 
útravalóul a határon túlra és az anyaország anyanyelvéltet ő  tájaira az otthon-
maradottaknak üzenetet küldenék: Azt, hogy a nagyobbik cél a fontosabb, s az 
nem a gyulai nemzeti dönt őn keresendő , hanem az indulásnál otthon. Íráskul-
túránkban ugyanis szociális érvényű  minőségi változás csak akkor remélhet ő  — 
de akkor valóban remélhető  lesz —, ha az indulásnál lehet őleg minden magyar 
iskolás gyerek részt vesz az első  fordulóban, mégpedig részvétele fontosságának 
tudatában, élményként és sikerélményként. Ami aztán itt megnyilatkozik a nem-
zeti döntőn, annak hitele és fajsúlya éppen attól függ, hogy egy-egy itteni ver-
senyző  hány otthoni között bizonyult a legjobbnak. 

Ilyen szellemben az Implom József Helyesírási Versenyhez hasonló tudás-
szemlék együttesen képesek lehetnek nemzeti egységbe vonzani a világban szét-
szórt nemzettöredékek fiataljait, évente megfürösztve őket az anyaország és az 
együttlét itthoni légkörében, hangulatában, s a Nyelv és élet szerzőjének bölcses-
ségével és emberségével elindított nyelvm űvelés valóban válhat nemzetközpon-
túvá — a szónak csakis nemes értelmében. 

Manapság elég sokat panaszkodunk, elég okkal. De az a tény, hogy itt 
vagyunk, sőt egyre többször és több helyen itthon vagyunk együtt, mégis kétség-
bevonhatatlanul bizonyítja, hogy óriási dolgok történtek a közelmúltban, és tör-
ténnek napjainkban, és hogy, igenis, el őrehaladunk. Hiszem, és szerintem okkal 
hihetjük, hogy szellemileg együtt gyarapodva Európa számára is több lehetünk. 

De éppen ehhez az előrehaladáshoz fűznék egy-két konkrét gondolatot a 
helyesírás szakmai tárgyköréből, külön a szervezők és a kísérőtanárok szíves 
figyelmébe is ajánlva. 

Íráskultúránk színvonalának radikális emelésére szolgálhatna Péntek Já-
nos kollégám szerénynek látszó, de igazán bölcs javaslata: hogy az anyaország 
illetékes hivatala pénzsegély helyett célszer ű  és célszerűen ellenőrzött elosztás-
sal juttasson el a peremmagyarság fiataljaihoz tömeges mennyiségben pl. he-
lyesírási szabályzatot és kéziszótárt, de úgy, hogy szinte minden egyetemi hallga-
tónak jusson, s minden pedagógusnak, minden szerkeszt őségnek. (Itt talán nem is 
hiszik el a barátaim: a magyar szakosok kivételével, nálunk kevés tanár és kevés 
lektor ismeri a Bakos-szótárt és a helyesírási szabályzatot; orvosok, mérnökök még 
kevésbé. Pedig otthon egészen más szükség lenne ezekre a kézikönyvekre.) 

459 



Végül pedig — maradva a helyesírás legsz űkebb tárgykörében — az illetéke-
sek figyelmébe ajánlom, hogy a versenyek el őkészítésekor az eddiginél is na-
gyobb teret szenteljenek az írásjelek használatának, pontosabban az írásjelek 
alkalmazhatóságának és alkalmazandóságának. Annak tudatában és explicit el-
vén, hogy az írásmód része a mondanivalónak, és ez különösen érvényes az írásje-
lekre. Mindegyiknek egy-két konkrét szerepe, illetve közl őrendeltetése van. Ha 
tehát valamelyik szükséges írásjel elmarad, vagy valamelyiket esélyes szerep-
körén túl alkalmazzuk, hiányuk, illetve téves helyük zavart okoz: meghamisítja 
vagy érthetetlenné teszi a mondatot. Mert a mondanivalónak ez a része nincs a helyén! 

Javasolnám továbbá a kontrasztív helyesírást, de nemcsak az írásjelek ta-
nításakor, és nemcsak a határon túl (hiszen — ha nem is permanensen, mint 
odakint — idegen írásmód itthon is egyidejűleg van jelen ismeretként a diákok 
tudatában. Különösen a gyakoribb jelenségtípusokra gondolok, mint pl. az ide-
gen közszavak alaki kontrasztivitása. Továbbá sürg ős és szükséges lenne foglal-
kozni az asszonynevek, a földrajzi nevek és az idegen személy- és intézmény-
nevek alaki kontrasztivitásával is (természetesen az ortográia területén). 

Érintkeznek és keverednek a nyelvek — nem nyelvi mivoltukban, hanem az 
egyének anyanyelvi és íráskészségében, továbbá a szerkeszt őségek íratlan és írott 
hagyományaiban, azaz rossz szokásaiban. Az elvi síkú kontrasztív tanítás csök-
kentheti ezt a keveredést, és növelheti mindaz anyanyelvi, mindaz idegen nyelvi 
íráskultúránk tisztaságát, azaz közlőerejét. 

Szakmán kívülről nézve, veszélyes lenne a nyelvi helyességet logikával 
keresni és mérni. De a nyelv logikáját lenne miért megismernünk és ismertet-
nünk. Nos, a helyesírásunkét is. Logikáját és rendszer űségét, hogy megtanulha-
tóságát fokozzuk. Már azért is, mert ez a logika és rendszerszer űség a 11. kiadás-
ban nagyobb mértékben van jelen, mint az el őzőben. 

Nem említettem, de magától értet ődő , hogy a kontrasztív helyesírás-taní-
tásnak része lehet a magyar s idegen nyelvi hasonlóságok és azonosságok elvi . 

ismertetése is. 
Megtisztelő  szereplésem legvégére hagytam a mondanivalóm kényesebb 

részét. Íme, röviden! 
Kb. fél évszázada figyelhettem odahaza az ortográfiai igény és a barbárság 

párharcát. (Kivételesen nem az idegen hatalom beavatkozásáról van szó; s ő t 
több ilyen kivétel van, sajnos!) Szorongva és elszomorodva figyeltem. iskolák-
ban, közéletben, tömegtájékoztatásban és egyebütt. 

Erről most és itt csak ennyit: Személyes példánkkal, munkánk igényességé-
vel, más nyelvek ortográfiájának nemcsak a megbecsülésével, hanem alaposabb 
ismeretével is, az íráskultúra iránti szeretetünket és megbecsülésünket sohasem 
hangoztatva, de konkrétan szemléltetve és bizonyítva, személyében íráshiba mi-
att soha senkit meg nem bántva, de a tudatlanságot, barbár lenézését a tudásnak, 
írott nyelvi kommunikációnk hézagait, hamis láncszemeit felel ős hitelességgel 
fölfedve vállaljunk és folytassunk csöndes, humánus harcot az anyanyelvi bar-
bárság ellen, tehát az írásbeliségünket kompromittáló, az íráskultúrát lenéz ő  
magatartás ellen. Hogy értelmiségi magyar lehet őleg ne dicsekedjen az írás-
kultúra hiányával, de főleg erre a barbárságra ne neveljen másokat. Közép-Euró-
pában, a XXI. század küszöbén. Mert az írásmód, mint mondtuk, a közölt mon-
danivalónak része, nem pedig dísze. 
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TÚRI GÁBOR 

HOGYAN UTÁLTASSUK MEG A KÖLTÉSZETET? 
LÍRAKÉP ALSÓS TANKÖNYVEINKBEN 

Hogyha belegázolok, 
hogy zizeg és hogy ropog! 
Mit csinálsz te? — kérdezik. 
Járok, járok sárga hóban, 
színaranyban, 
térdig. 

Lányom mondja föl a Nemes Nagy Ágnes-verset a háziolvasmány-könyvb ő l. 
A verset (Akácfa)nem ismerem, de annyi sejtésem van a líráról, hogy érezzem: 
ennek a csattanója jócskán sántít. Nyilvánvaló, hogy nem „kérdezik", hanem 
„kérdik". De a könyvben amúgy áll. Lányom hozom lehetetlen helyzetbe, ha 
helyesen próbálom megtanultatni vele a rímet. A jó osztályzatért kénytelen egy 
hibát bebiflázni. 

De hiszen tankönyvről van szó — sehogy sem tudom túltenni magam a zsör-
tölődésen. Ez mégsem napilap, amiben még elmegy valahogy egy ilyen elírás, ha 
éppen ott sem járna dicséret érte. Hogy nem érezte az összeállító, ha meg ő  nem, 
akkor a szerkesztő , a lektor vagy a korrektor, hogy valami nem stimmel? Hogy 
egy „kérdezik"-re legföljebb „térdemig"-gel lehet válaszolni, de nem „térdig"-gel. 
Legalább gyanút foghatott volna, ami arra készteti, hogy utánanézzen a dolognak. 

Ennek a korrekciós mechanizmusnak, amely — önkéntelenül vagy nem tu-
dom, milyen „materializmusból" — a megszokottabb formát keresi, meghökken-
tő  esetével volt alkalmam véletlenül találkozni egy hétköznapi alkalommal. A 
váróteremben az anyuka csöpp gyermekének figyelmét dicséretes módon a Bó-
bitával a kezében igyekezett lekötni. De volt mit hallanom: egy helyesbített Weö-
res Sándort. 

Már közhírré szétdobolják, 
minden kislányt férjhez adják... 

Hát lehetséges ez? Már az sem szent, amit egyszerre százezer példányban 
nyomtattak ki? — döbbentem meg. Aztán beláttam: mi csoda lenne ebben? 

Az összes iskolai magyartanulmányunk ilyen babonák és tilalomfák útvesz-
tőiben zajlott le, hogy „ tatik -tetik a magyarban nem használtatik", „ és elé nem 
teszünk vesszőt",,, és-sel, de-vel nem kezdünk mondatot"... 

Ilyenek után már görcs álllt belénk, ha nekiültünk leírni a magyar dolgozat 
első  mondatát. A kenyérkeres ő  munkám túlnyomórészt fogalmazási tevékeny-
ségben merül ki. Azt kérdi a minap a gépírónő  az általam szerkesztett szövegen 
fennakadva: „Hoggyal kezdünk mondatot?" Szegény Arany Jánost bizony 
elbuktatták volna az én egykori gimnáziumomban is. A Szondi két apródjá -ban 
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például dupla hibát vét: nem elég, hogy s-sel kezdi a versszakot, de még hogy -gyal 
is folytatja: „...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap". A „verskezdetek mutatója" 
három „De"-vel kezd ődő  versét — nem mondatát! — tünteti fel, "Hogy"-gyal is 
kezdett verset. Vagy üssünk fel mást, például József Attilát; ott is több„S",,,És" 
kezdetű  versre akadunk, sokszor a címben is. Hiszen a költ ői pályát is így kezdte: 
„De szeretnék gazdag lenni!” (A„ de” itt nem kötőszó, de a magyartanáromnak 
„ránézésre" ez is hibás kezdés lett volna.) 

Ott, ahol a nyelvtan ilyen tilalomfák gy űjteményéből állt össze, mit várhat-
nánk a verstantól? A magyartanárok általában már a nyelvtant is rühellték, a 
verstan meg — ha egyáltalán szerepelt a tantervben — maradt az utolsó órákra, és 
vagy sor kerül rá, vagy sem. Ha netán igen, a nyárel őn már akkor sem volt benne 
sok köszönet. Vagyis ez amolyan szükséges (vagy még inkább: szükségtelen) 
rossz negatív nimbuszára tett szert. 

Ennek folytán a honi verskultúra — nemcsak a ki sem nevel ődött műélvezők, 
de a lírát „termelők" körében is — csapnivaló. Itt koszorús költ ő  keresztrímet 
kiált, ha sikerül összetákolnia egy félrímet. A ritmikáról nemis beszélve. Hiszen 
az nyomtatásban szemmel még csak nem is látható, mint a rím. 

S az elmúlt évtizedek hivatásos irodalompolitikája a hatalmi pozíció súlyá-
val állt be ebbe a széljárásba. Mára aztán a korcs avantgardizmus megtette a 
magáét. A mi költőink egészen prózai okból azért lettek avantgardisták, mert 
rendes verset nem tudtak írni. Aztán a fogyatékosságukhoz komoly-nagy elmé-
letet költöttek. S olyan mondvacsinált dilemmákat ötlöttek ki, mintha a forma 
elhagyása valami nagy erőfeszítést kívánna meg t őlük, nem pedig fordítva: hogy 
a formát előbb el kellene sajátítani, hogy legyen mit elhagynunk. Szomorú dolog 
a csetlés-botlásukat látni, ahogy ma egyre-másra költik a szonettjeiket, s őt szo-
nettkoszorúikat, utólag tanulva ki a költ ői mesterséget, a nyolc-tizedik könyvük 
táján. Egyeseknél azonban ez már kés ő : a fejük lágya benőtt, s ami költőtanonc 
korukban nem talált ott bent helyet magának, az ma már a kemény csonton át 
be nem hatol. 

Csokonaiék még nyitott kutaccsal szívták magukba ezt a tudományt. Ők 
egyszerű  iskolai feladat gyanánt írtak ilyen-olyan megadott mértékben, vers-
formában költeményt. Méghozzá latinul! A mi iskoláinkban meg arra sem 
ügyelnek, hogy a tankönyvekben korrekt versek szerepeljenek. Hát vers ez 
például: 

„Hol a tojás, tyúkanyó?" — 
kérdezi a gazdasszony ijedten. 
„Megette Pamacs..." „Nos, lesz nemulass! 
Leszoktatom én őt a tojáslopásról! 
Szavamra, leszoktatom rólal..." 
S Pamacsnak forró tojást adott enni... 
Jaj, mohóságáért jól megfizetett! 
Azóta, ha tyúkanyó elhalad 
Pamacs házikója előtt, 
mérgesen rá-rámordul: 
„Ördöngős fajzat!..." 
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Vagy ez: 	
KUTYÁNAK SZÍVE 

Kuvasz őrzi a házat, 
de még hogy! Harapós kutya. 
Azonban a verebekkel 
naponta együtt ebédel. 

A madárkák dideregnek; 
nézik, a gazda kicsi vályúban, ni, 
kukoricadarát cipel, hogy 
Kuvasz is megugatja... 

Kuvasz, a fekete óriás, 
amint megebédel, 
újra vakkant: 
barátainak jelez. 

Jószívű  kutyus, a darának felét 
meghagyta az éhes verebeknek. 

Mert vers formájában ezek így valahogy festenének: 

És: 

„Hol a tojás?" — kérdezi 
A gazdasszony. Kérdheti... 
„Megtanítlak íziben. 
Nem kell hozzá seprű  sem"... 
Szól az asszony s a kutyának 
Délben forró főtt tojást ad. 
Rongyos ahogy bekapta, 
Ki is köpte, otthagyta, 
El is iszkolt ugatva. 
Rongyos görbén néz a tyúkra, 
A tojáshoz dehogy nyúlna, 
Csak azt mondaj csendesen: 
„Jól túljárt az eszemen". 

JÓSZÍVŰ  BODRI 

Van egy kutyánk, hogy harap...! 
Ólja előtt mindennap 
A verebek összegyűlnek, 
Az ebédhez együtt ülnek. 

Várnak a fán türelemmel, 
Amíg látják, hogy az ember 
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A kutyának enni ad, 
S Bodri vígan felugat. 

Jól tudja az okos állat, 
Hogy társai mire várnak, 
Hogy a tolvaj verebek 
Puliszkára éhesek. 

Kedveskedik fölvakkantva 
S fél ebédjét nekik hagyja. 

(Mindkettő  Majtényi Erik fordításában) 

A Napfényes róna című  negyedikes háziolvasmány-könyvünk nem keve-
sebb, mint kilenc verset közöl a fentebb idézett prózai formában Tudor Ar-
ghezitől, pedig a román klasszikusnak van magyar nyelvű  kötete is, csak rá kellett 
volna bukkanni (Jó reggelt, kikelet, Bukarest, 1965). 

Ez az átka a központilag előírt tanterveknek, amikor minden egyéb (ideo-
lógiai, napi politikai, diplomáciai, gesztus-) szempont fontosabb annál, ami a 
lényeg lenne: az irodalomnál. El ő  volt, ugye, írva, mit kell kiadni mind az öt 
nyelven, aztán a szerkesztő  úgy találta föl magát, ahogy tudta. Neki magyar válto-
zatot kellett produkálnia, általában id őzavarban, és vagy jobban sikerült a dolog, 
vagy kevésbé. Rá várta feladat, hogy amit egy irodalom évtizedek során nem volt 
képes véghezvinni, azt ő  pótolja két hónap alatt. Az ilyenekb ől sültek ki aztán a 
klasszikusok olyan esetlen kötetei, mint Zmajtól az Oh, mi szép is... (elsős házi 
olvasmány) és mások. 

Azt azonban végképp nem értem, hogy az olvasókönyv-szerkeszt ők, akik-
nek annyi szabad terük azért van, hogy maguk válogassák össze a szerepelteten-
dő  műveket, eleve miért nem kész anyagból dolgoznak. Ha be is szerkesztenek 
idegen (szerb) költőket az alsós olvasókönyvekbe, legalább olyan verseket vá-
lasztanának, amelyeknek elfogadott, az id ő  próbáját is kiállt fordításuk van. Ez-
zel szemben nálunk a tankönyvszerkeszt ő  azt teszi, hogy kiszúr magának néhány 
szerb és (testvériség-egység!) nemzetiségi verset (alkalmasint a hasonló szerb 
olvasókönyvekből); és azt majd csak ez után adják ki fordításra. Hogy majd lesz, 
ami lesz: ahogy esik, úgy puffan. Aztán ha ne adj isten, éppen avantgardista 
költőnél találnak „szabad kapacitás"-ra (s másmilyen költ ő  van-e nálunk?), ak-
kor vagy teljesen elsikkadnak az eredeti vers formai jegyei (amikt ől az a gyer-
mekek számára felismerhet ően vers volt), vagy imitálja ugyan a magyar változat 
a verset, de az a próbálkozás csak esetlenre, döcög ősre sikerül. 

Pedig a vers nemcsak azt mondja, amit szavakkal közöl. A lüktetéséb ől, a 
harmóniájából, a szabályosságából derül ki, hogy valójában szerkesztett, mes-
terséges dologról, műről van szó. Szabályos verset csak szabályosnak szabad 
fordítani. Nem a tartalom szó szerinti meg őrzése a feladat, hanem a tartalom 
lényegi visszaadása mellett (tehát ha kell, a csip-csup részletekben való h űtlenség 
árán is) az eredeti, jelentésközlő  forma maradéktalan tükrözése. 

Érdemes összevetni egy jellemz ően kötött, frappáns formai jegyekre épül ő  
eredetit a másodikos olvasókönyvben megjelent fordításával. 
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KAD BI MENI DALI 

Kad bi meni dali jedan dan, 
ja ga ne bih potrošio sam. 
Pola dana ja bih dao nekom 
ko je dobar, a slučajno sam. 

Igrali bi, pričali bi nešto, 
trčali bi, skakali bi vešto 
ja i dobar, a slučajno sam. 

Kad bi meni dali kišobran, 
ja ga ne bih potrošio sam. 
Pola mesta ja bih dao nekom 
ko je dobar, a slučajno sam. 

Kišilo bi, dok mi koračamo, 
pola tamo a pola ovamo. 
Stavili bi dan pod kišobran 
ja i dobar, a slučajno sam. 

Kad bi meni dali jedan dan, 
ja ga ne bih potrošio sam. 

HA VALAKI ADNA 

Ha valaki adna nekem egy napot, 
Egymagamban én azt el nem tölteném. 
Felét valakinek odaadnám én, 
Ki jó is, meg talán magányos. 

Jókat játszanánk, valamit mesélnénk, 
Futkároznánk, ugrálnánk nagyokat, 
Vele, ki jó is, s talán magányos. 

Ha valaki adna nekem egy eserenyőt, 
Egymagam én azt nem használnám soha. 
Alatta félig ott állhatna más is, 
Ki jó is, meg talán magányos. 

És esne az eső, miközben lépkedünk, 
Fele engem, fele meg mást érne; 
Az esernyő  alatt az egész nap elférne 
S mi ketten: én, s aki jó és magányos. 

Ha valaki adna nekem egy napot, 
Egymagamban én azt e1 nem tölteném. 

(Branislav Crnčević  verse) 

Itt-ott tanúi lehetünk ugyan néhány er őtlen rímkísérletnek (tölteném: 
odaadnám én; mást érne: elférne), de azok sem a maguk helyén jelentkeznek, 
közben meg a formából minden más elsikkadt. Hova lett például az eredeti teljes 
ötösökkel tűzdelt ötödfeles trocheiusa, a második láb utáni metszettel? Hova 
lett a visszatérő , az egyes sorokat határozottan lezáró hímrím (dan, sam, 
kišobran)? A magyar változatban semmilyen ismétlődő  ritmus nem ismerhető  
fel, a sorok annyira nyúlnak, amekkora a beléjük gyömöszölni kívánt tartalom 
szóbeli terjedelme. Ami a legfurcsább: az eredeti forma teljes elhanyagolása 
mellett mégsem ugyanazt kapjuk tartalomban sem. Pedig az ember azt hinné: ez 
az áldozat volt az ár, hogy ne sikkadjon el egyetlen jelentésbeli árnyalat sem. 
Ugyanakkor látjuk, hogy egy kulcssor: „ko je dobar, a slu čajno sam" — magyarul 
más jelentés frányába tolódott el („is", „talán"). 

A műfordítás persze — bácskaiasan szólva — nem csumaverés, hanem maga 
is művészet — noha ezt sokan nem hajlandók (vagy nem is képesek) elismerni: 
akik a műfordítástól legföljebb azt várják el, hogy informáljon az eredeti m űről, 
s azt elképzelhetetlennek tartják, hogy az éppúgy nyújthasson m űélvezetet, mint 
a mintája. Fordítani mindenki tud — hangzik a szokásos nézet —, csak éppen 
érteni kell valamennyire a forrásnyelvet. Szerbül pedig mindenki tud, ugyebár. 

Persze a fordítót alaposan próbára teszik a kötöttségek, különösen az olya- 
nok, amelyek a nyelvtani szerkezet eltéréseib ől támadnak. Így aztán miközben 
például Mira Alečković  (Za mamine o či) kedvére rímelhet a sorvégeken, addig 
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a fordító ott minduntalan ugyanabba a ragba botlik, ami ilyen formában — termé-
szetesen — rímnek még nem jó. De úgy látszik, nem is nagyon töri magát, hogy 
megszabaduljon a ragrímek egyhangúságától: 

ZA MAMINE OČI 	VERS ANYA SZEMÉRŐL 

Za sve besane noći 
i za sve brižne oči 
koje si od mene krila, 
za sve uzdahe tvoje, 
za oči koje se boje 
za mene, majko mila, 
za sve poljupce tvoje, 
za ruke tvoje meke, 
za reči tople, blage, 
koje si šaputala, 
za sve, za sve ti hvala. 
(• •) 
Za sve što si mi dala, 
za sve što si mi rekla, 
hvala ti, majko, hvala. 

Minden álmatlan éjszakáért, 
Minden aggódó tekintetért, 
Melyet előlem titkoltál, 
Minden nagy sóhajodért, 
Két féltő  nagy szemedért, 
Mely rám vigyázott, anya, 
Minden rám lehelt csókodért, 
Puhán ölelő  két karodért, 
Meleg, könnyű  szavaidért, 
Melyeket fülembe súgtál, 
Mindezért köszönet neked. 
(• •) 
S mindenért, amit nekem adtál, 
Mindenért, amit nekem mondtál, 
Fogadd köszönetem, anya! 

Ez a vers a másodikosok olvasókönyvében kapott helyet, s ha már ott van, 
hát nyakra-főre bifláztatták is az iskolák százában a diákok ezreivel ezt az aktuá-
lis alkalomra éppen kapóra jövő  műsorszámot. Az anyukák meg nőnapkor ízelí-
tőt kaptak a modern líra formátlanságának — civil ésszel alig fölfogható — bájából. 

Vannak persze eredeti változatukban is szabadabb költemények a tanköny-
veinkben. Ezek alkalmi ritmusú sorainak végén itt-ott esetlegesen bukkannak 
fel rímek. Ami a fordítótól már kisebb er őfeszítést igényelne, és szabadabb kezet 
adna neki. Ez mégsem csábítja őt némi költői kalandra. Hogy legalább valami 
megközelítően hasonlót produkáljon, mint a kiinduló mű. 

Bármennyire is szabad például Miroslav Anti ćKad smo bili veliki című  ver-
se, nem lehet észre nem venni, hogy a szakaszok csattanóit mindig kicseng ő  
rímekre hegyezi ki: 

Kad smo bili veliki 	 Amikor nagyok voltunk 
kroz detinje nemire, 	 a játszi nyugtalanságban, 
svi onako brljivi, 	 locsogtunk mindahányan, 
šmrkavi 	 s szipogva 
i lajavi, 	 és szájhősködve — 
ludo smo izmišljali 	 mi bolondok — kitaláltunk 
neke svoje svemire, 	 ki-ki egy világmindenséget, 

i bili smo krilati, 	 s szárnyaltunk mindahányan; 
i bili smo zmajevi. 	 suhantunk sárkányszárnyakon. 
Igrali se piljaka 	 Kapóst játszottunk mindegyre 

466 



sa najlepšim zvezdama. 
Crtali smo svetlošću 
radoznala skitanja. 
I uvek u srcima 
ko u toplim gnezdima 
znali smešan odgovor 
na sva tužna pitanja 
(• •) 
Od juče smo ozbiljni. 
I ma šta nas čudilo 
— u svemu svom krilatom 
odjednom smo dali. 

Odjednom se oko nas 
sve strašno probudilo. 

Prvi put smo veliki. 
Prvi put smo mali. 

a legszebb csillagokkal, 
napsugárral írtuk magunknak 
a világéhes csavargásokat. 
S szívünk mélyén, 
mint madárfészek melegében, 
minden szomorkás kérdésre 
tudtuk mi a kuncogó választ. 
(...) 
Tegnap óta komolyak vagyunk. 
S bármily furcsának tűnik is, 
minden szárnyalásunk 
mintha egy nagy bukásba fúlna. 

Mintha körülöttünk 
minden csak szörnyű  ébredés: 

először lettünk nagyok, 
először lettünk kicsik. 

Az olyan három szótagú csattanó-rímekkel, mint nemire: svemire, skitanja: 
pitanja, čudilo: probudilo a másodikos olvasókönyvben mégsem áll szemben sem-
mi. Ezek után — gondolom — a másodikos magyar emberpalánta végképp tanács-
talanul fog állnia fogalom előtt, hogy költészet, s ha kés őbb majd hallja a nevet, 
amely tankönyvében e vers alatt állt, magában rögtön tudni fogja, hova tegye: 
„Aha, ó írta azt a sületlenséget..." (Az elvontságok se füle, se farka tömkelegét. 
Amelyet másodikosoknak szántak.) Afordítás költ őietlensége olykor már blasz-
fémikus paródiába csaphat, különösen ha olyan fordító akar költ ői lenni, aki 
maga távol áll attól, hogy költ ő  legyen. Lesír például a fordításról, hogy itt ke-
resztrímnek kellene állnia, de hát a nagy akarásból csak ilyen nyögésre tellett (a 
korábbi másodikos olvasókönyvben): 

Sretna nova godina strpljivoj Kredi, 
što sve od sebe radosno voli dati. 
I Krpi od prnja čestitku poslati vrijedi, 
jer kako bi bez nje prozori mogli sjati. 

Boldog Új Tanévet a türelmes Krétának, 
hisz örömmel adja, ami tőle telik. 
És szóljon a köszöntés a daróc Rongynak, 
mert nélküle egyetlen ablakunk sem fénylik. 

Néha természetesen a fordító is megembereli magát, s belead apait-anyait, 
hogy igazi verset csiholjon elő . Csak a jó szándék meg igyekezet nem lesz mindig 
arányban a végeredménnyel. Zmaj klasszikus gyerekverse az els ős olvasókönyv-
ben így jelent meg: 
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ŽABA ČITA NOVINE 

Sedi žaba sama 
Na listu lokvanja, 

Od žarkoga sunca 
Štitom se zaklanja. 

Da novine čita, 
To vam slika kaže, 

Al' ne mož' da nade 
Što joj oči traže. 

Znate več  o čemu 
Žabe brigu vode: 

Hoće li se skoro 
Odseliti rode.  

ÚJSÁGOT OLVAS A BÉKA 

Üldögél a béka 
A vízitök levelén. 

Tűző  naptól menekülne, 
Hűsölne szegény. 

A kép mutatja, 
Ujságot olvas, 

Szeme fürkészőn 
Ide-oda kap. 

Tudnivaló, a békákat 
Mi foglalkoztatja: 

Költözik-e végre 
A gólyák hada. 

A Zmaj-eredeti határozott hangütésével szemben a fordításban szinte sem-
mi állandó formai jegyet nem fedezhetünk fel azon kívül, hogy a versszakok itt 
is négy sorból állnak. Ha úgy jön ki, a sor rövidebb lesz egy szótaggal, ha meg 
többet kell belegyömöszölni, hát megnyúlik kett ővel. Így a világos 4+2-es üte-
mezésről már szó sem lehet. Ami pedig a rímeket illeti, a három párból csak az 
első  fogadható el korrektnek, a másik két esetben nőrímre hímrímre akar felelni, 
sőt réshangra (s) zárhang (p), ami, ugye, képtelenség. Ám ha formahűek akar-
nánk lenni, az első  versszakban sem engedhetnénk meg, hogy a megel őző  k 
mássalhangzóval a két szótagon is túlnyúló n őrímet egy erőtlen hímrím adja 
vissza; de ez összefügg az ütemezésr ől már elmondottakkal. 

Még szélsőségesebb példája az eredetit ől való elrugaszkodottságnak egy 
Ljubivoje Ršumović-vers fordítása: 

AU ŠTO JE ŠKOLA ZGODNA JÓPOFA EZ AZ ISKOLA 

Au što je škola zgodna 
Leči lenjost i samoću 
Ko da mi je kuća rodna 
Šteta što ne radi no ću 

Kad nisam u svojoj školi 
Mene moja duša boli 
Nema one družine 
Da delimo užine. 

Au što je škola sjajna 
U klupama par do para 
Svaki šapat svaka tajna 
Jednu novu ljubav stvara. 

Milyen jópofa ez az iskola, 
Nem vagy egyedül, s nem vagy lusta, 
Olyan, mint otthon, 
Kár, hogy éjszaka nincs nyitva! 

Ha nem vagyok az iskolában, 
A lelkem fáj, 
Hiányzik a társaság, 
Kivel megosztanám az uzsonnám. 

Milyen jópofa ez az iskola, 
A padokban párokat alakít, 
Minden súgás, minden titok 
Szeretettel közelít. 
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Kad nisam u svojoj školi 
Mene moja duša boli 
Nema one s kikom 
Koju ne dam nikom 

Ha nem vagyok az iskolában, 
A lelkem réveteg, 
Hiányzik a kis copfos, 
Akit nem adnék senkinek. 

A szerb eredeti áttekinthető, tetszetős, frappáns szerkezetével szemben a 
magyar fordítás esetleges és esetlen. Amott szabályos felezéssel nyolcas sorok 
állnak, a páros versszakok utolsó sorpárjában a sorrövidülés emeli ki a kicseng ő  
poént; a páratlan versszakok keresztrímesek, a párosokban két-két párrím áll. 
A fordítónak legföljebb csak erőtlen félrímekre tellett; a sorok váratlanul ott 
rövidülnek meg, ahol nem kellene, szünetet rakva oda, ahol ez törést okoz; végül 
pedig megfelelő  kiemelés és kihegyezés híján a mondandó is elsikkad. (Mennyire 
máshogy sül el a második és a negyedik szakasz vége az eredetiben!) De az is 
jellemző , hogy éppen az a sor a legerőtlenebb, s jelentéstanilag is suta, amely a 
vezérgondolatot megelőlegezi („szeretettei közelít" — kihez, minek? — ehelyett: 
„új szerelmet szül"). Végül eklatánsan látható, hogy az olyan sorok, mint „A 
lelkem fáj" és „Olyan, mint otthon", szótárilag ugyan tökéletesen megfelelnek a 
mintájuknak, költőileg azonban ég és föld a különbség közöttük, hiszen az ere-
detiben ezek verssorként hangoznak, amelyek szervesen beilleszkednek egy köl-
temény szerkezetébe. 

Ezzel aztán — ha áz alsós magyar olvasókönyvek ilyen versekkel vannak tele 
— végképp sikerül megutáltatni a gyerekekkel a költészetet. Ahelyett, hogy in-
cselkedő, hivalkodóan, sarkítottan játékos, a figyelmet a költ ői jegyekre terelő  
költészetet szerepeltetnénk — ennek tárháza pedig kimeríthetetlen már csak a 
magyar irodalomból, de éppúgy a magyar műfordítás-irodalomból, tehát a „kül-
földi" lírából is —, mi ilyen szénával etetjük a gyerekeket. Ezen verstan sem szem-
léltethető , hiszen nem mondhatom nyolcasnak vagy rímnek azt, ami nem az. 

Az avantgárd gyümölcse beérett. Az íróinkat nem tanították meg a magyar-
tanáraik a verstanra. Az újabb tanárnemzedékek az íróinkból lett tanárok keze 
alatt nőttek fel. Amit azok nem tanultak meg annak idején, ők maguk sem adják 
tovább a mai diákoknak. És így tovább. Kíváncsi lennék, hány mai magyartanár 
ismeri fel spontánul egy vers emelked ő  vagy ereszkedő  (jambikus, trochaikus) 
lejtését. A nibelungizált alexandrin sorközépi csonka verslábát már meg sem 
említem. (Pedig Tóth Árpádot, Radnótit olvasni — m űértőként! — enélkül nem 
lehet.) A műélvező  közönséget sikerült kiirtani. A líra könyvtárakat megtölt ő  
összes eddigi termése nyugodtan bespájzolható. Legalábbis a mi iskoláinkból 
kikerülő  emberkezdemények már nem tudnak mit kezdeni vele. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

ESZTÉTIKAI ÖRÖMÖK 
A II. NEMZETKÖZI GYERMEKSZÍNHÁZI FESZTIVÁLRÓL 

„Ez a világ most szebb is lehetne, 
ha gyermeki ábrándból születne..." 

A Méla Jacques mondja William Shakespeare Ahogy tetszik című  vígjáté-
kának monológjában, hogy színház az egész világ és színész benne minden férfi 
és nő . Színházról beszélnek 1995-ben Szabadkán a szószínház elkötelezettjei, de 
azok is, akik megszentségtelenítik a legszebb hagyományokat. Szóval mindenki 
a maga vasát tartja a tűzben, s eközben a színház meghal vagy újra nekirugaszko-
dik, visszaszerzi érvényét. Nem várunk már semmit, mert bármire esküdnénk, 
egyszer, valahol, valamilyen formában már volt, már létezett, vagyis semmi új a 
nap alatt. S mégis... 

A színház civilizáltan viseli sorsát s megpróbálja a lehetetlent. Megszervezi 
például Szabadkán a II. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált — amolyan „ma-
gánboldogságra" törekedve, amit aztán meg lehet osztani a m űvészetpártolók-
kal. Ám láss csodát: a város megmozdult. A színházművészet „maszkot" adott a 
városnak. Emberi arcot gyermeki mesékbe süllyesztve. Érvényes Goethe mon-
dása: „A lényeg az, hogy menni kell, s ha buksz, ha elhagy a siker, még az sem 
számít..." 

Néhány napra fontos lett Thalia. Vesztésben lév ő  tekintélyét visszaszerez-
ték azok, akik elhitték/elhiszik, hogy a színház közösségi m űvészet. Nem csak 
ami létrehozását, az együttesek teljesítményét illeti. Közösségi m űvészet a szó-
nak abban az értelmében is, ahogy felnőttek és kicsinyek együtt figyelik a bábo-
kat, színészeket, élik a tovat űnő  pillanatot. Játék volt a fesztivál, játék azért, hogy 
együtt játszhassunk. Több a színház, mint minden más. A társadalom már nem 
mert önmagával szembenézni. A színház igen. Ez a szabadkai szemle végs ő, de 
nem egyetlen tanulsága. 

SZAMÁRPADBAN ÜLVE 

A találkozónak volt egy bántó szépséghibája. Már a megnyitó ünnepségen. 
Ugyanis a szerbiai művelődésügyi minisztériumból senki sem tisztelte meg jelen-
létével a fesztivált. Még üdvözl ő  táviratot sem küldtek a szervez őknek. De ez a 
kínos mellékzönge nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy az eseményt 
aranybetűkkel írjuk be a vajdasági színháztörténet nem túlságosan gazdag/vas-
tag nagykönyvébe, és úgy emlékezzünk rá, minden el őadására, vendégére, mint 
egy szerény attrakcióra, amely a szívünket és a lelkünket nemesítette, forrósí-
totta át. Végeredményben a színház a nevelés hasznos eszköze. Ezúttal is abban 
reménykedtünk, hogy a gyerekek majd átnevelik a „nagyokat", de mi, akik a 
szamárpadban ülünk — nem véletlenül — nem vagyunk átnevelhet ő  alanyok, saj-
nos. A színház a gyerekek öröme maradt, s a színházi alkotó csak annyit tehetett 
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meg, hogy ölben vitte legkisebbjeinket a szép mesék birodalmába, megpróbálta 
őket magatartásformára szoktatni, elszórták szemükben a csillagokat, mert a 
színház, ez a fesztivál is, az életünk, világunk mostohán adagolt esztétikai örö-
meit rokonszenvesen és megnyugtatóan tudta gyarapítani. 

Naponta több előadás Szabadkán és reprízek a környékbeli falvakban. Csa-
tavér, Hajdújárás, Bácsszőlős, Nagyfény, Palics, Bajmok, Tavankút, Györgyén 
gyermekei látták vendégül a színészeket. Magyarokat, oroszokat, lengyeleket, 
bolgárokat, svájciakat, románokat, szlovákokat és a belgrádiakat, akik Jugoszlá-
via „színeiben" mutatkoztak be. 

A gyermekszínjátszás a gyerekek személyiségét, fantáziáját, érzelmi életét 
döntően befolyásolhatja. Ha ehhez tartjuk magunkat, ha ennek szükségességét 
hirdetjük, akkor azonnal megállapíthatjuk, hogy a színházak mindent megtettek 
annak érdekében, hogy mindez, a fentiek ne veszítsék érvényüket. Néhány éve 
már azt figyeljük aggodalommal és lelkesedéssel egyaránt, sikerül-e ennek a 
kulturális aktivitásnak célt és helyes formákat találni. Elméletben sokat tudunk 
a gyermekszínjátszás pedagógiai céljairól, de szembesülve az el őadásokkal min-
den egyszerre „megnagyobbodott" a szemünkben. Atágabb közösség iránti fele-
lősség érződik majdnem valamennyi produkcióból. A potenciális közönség igé-
nyes szolgálata határozta meg a m űsortervet. Alig akadt olyan el őadás, amelynek 
eszmei vezérfonalával ne értettünk volna egyet. Mindenki el tudta mondani, 
hogy mi a dolga, mi a célja a színpadon. 

Ilyennek láttuk mi a fesztivált. 

VÁLSÁGJELEK NÉLKÜL 

A budapesti Kolibri Színház maroknyi együttese — mindössze hárman lép-
tek a dobogóra — Fábri Péter Az elvarázsolt hangok című  darabjával „tanulságot" 
tolmácsolt. Előadásuk három epizódból áll. Az elsőben egy felfuvalkodott kínai 
rézműves elveszíti a tükörképét, de hosszú-hosszú vándorútja során megtalálja 
azt. Megtalálja azert, mert egész lényében megváltozik. A második mesében 
Willie, a skót kovácslegény tragikusabban végzi, de a harmadik játékban a színé-
szek már gondtalanul hancúrozhatnak, mert a házastársi hűtlenség számlájára 
élcelődhet a társaság. 

Cérnabábokat is láttunk, vagyis a budapestiek részben rehabilitálni szándé-
kozzák a legősibb bábjáték-műfajt. Szimbolika, képeskönyv. Abudapestiek szív-
vel akarnak minőségileg valami mást nyújtani, s a teherbíró képesség teljes 
igénybevételével léptek a színpadra. Más kérdés, hogy a produkció helyenként 
ásító unalomba torkollik. Nagy kár. 

A szlovákiai Nagyszombat szerepl őgárdája a Téli mesét mutatta be. A mese 
a télről szól, s mivel a színészek sokat értenek a gyermekszínház speciális köve-
telményeihez, esztétikájához, szakmailag, m űvészileg pozitív és hasznos tevé-
kenységet folytatnak. A mozgásszínházi előadást a gyerekek vastapssal hálálták 
meg. Gondolatgazdag „csinálmány", az elmaradhatatlan leckével, tanulsággal, 
amiből — szerintem — a kevesebb mindig több. 
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A plovdivi (Bulgária) társulat színészei éjfekete mezben mozgatták a bábo-
kat a Puck című  darab ürügyén. Szép vizuális élményben volt általuk részünk, 
élethű  bábokkal. Szigorú tanulság: ha megtalálod az igazgyöngyöt, megjavul-
hatsz. Te is, az emberiség is. (Szépen hangzik.) 

A vessyi színészek Svájcból az Emberi cirkusz című  darabot hozták el Sza-
badkára. Mulatságos bohócok, artisták mesélnek ebben az előadásban az életről, 
a sorsról, a halálról, ami elkerülhetetlen: Figyelemre méltó a svájciak virtuóz 
ujjtechnikája. 

Érdekes bábokkal szórták tele a színpadot a lengyelek Rabka városából. 
Előadásuk címe: Wowra élete a szentek életében. Nem kevesebb, mint 83 faszob-
rot mozgattak a színészek, melyekkel a népi vallásosság világát varázsolták e-
lénk. 

Csalódást okozott a romániai Tandarica Bábszínház el őadása. Darabjának 
címe: A bátor Praslea és az aranyalma. Szerintük a gyermek a világban akkor 
igazodik el helyesen, ha megkülönbözteti a rosszat a jótól. Hagyományos bábfi-
gurák, sematikus előadásmód. 

Nem remekeltek ezúttal az oroszok sem, a szentpétervári színház társula-
tának tagjai. Az Egy csupor mézben Péter megmenti a városkát Kabluktól, a 
gonosz tirannustól. Ebben a harcban az az egy csupor méz segít. 

A belgrádiak A Szépség és a Szörnyeteg című  ősrégi mesét dolgozták át. Az 
átdolgozások mindig magukon viselik az eredeti epikus m űvek műfaji sajátos-
ságait. Emiatt valódi dráma ritkán jöhet létre. A Duško Radovi ć  Kisszínház 
előadása ezért nem volt eléggé meggyőző. De az elénk táruló látvány semmikép-
pen sem tagadta a színházművészet erényeit. Megértés, emberiség, szeretet és 
szerelem sugárzik ebből a produkcióból, amely arra „tanít", hogy maga az ember 
is bábuvá válhat — és fordítva 

ÖSSZEGZÉSKÉPPEN 

Pünkösdi királyságot láttunk Szabadkán. Néhány remek színész, néhány 
remek előadás, az élet könnyes-vidám megidézése, sok-sok önirónia, ügyesen 
alkalmazott bábok. Néhány előadásban — például a budapestiben — a szűkös 
anyagi lehetőségek éreztetik hatásukat. Másoknál a látványvilág már-már irritá-
ló. De ezeknek az észrevételeknek ellenére Szabadkán minden — ahogy mondani 
szokás — stimmelt. Ebben a városban háromszor született meg a színház: 1945- 
ben, amikor megalakult, 1960-ban, amikor Dévics Imre került a magyar társulat 
élére, és most, a kilencvenes évek derekán — Slobodan Markoviénak és munka-
társainak szellemében. Az alap mindhárom esetben a színházművészet iránti 
határtalan szeretet és alázat volt. 

A SZEMLE MŰSORA 

Május 29. — Fábri Péter: Az elvarázsolt hangok. Rendező : Michel Indali. 
Kolibri Színház, Budapest (Magyarország). 
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Május 29. — Ladislav Kočan: Zimna rozpravka (Téli mese). Rendező : Ladis-
lav Kočan. Trnavske Divaldo, Trnava (Szlovákia). 

Május 30. — Valeri Petrov: Puk (Puck). Rendező : Petar Pašov. Állami Báb-
színház, Plovdiv (Bulgária). 

Május 30. — Michel Perrel-Gentil: Circus ad libitum (Emberi cirkusz). Ren-
dező : Michel & Tina Perrel-Gentil. Pannalal's Puppets, Vessy (Svájc). 

Május 31. — Tadeusz Seweryn: ZywotWowrywšród žywotów swietych (Wowra 
élete a szentek életében). Rendez ő: Stanislaw Ochmanski. Panstwowy Teatar 
Lalek Rabcio, Rabka (Lengyelország). 

Május 31. — Petre Ispirescu: Praslea cel voinic se merele de aur (A bátor 
Praslea és az aranyalma). Rendező : Bogdan Dragulescu. Teatrul Tandarica, Bu-
karest (Románia). 

Június 1. — Srboljub Stankovič: Lepotica i zver (A Szépség és a Szörnyeteg). 
Rendező : Srboljub Stankovič. Malo pozorište Duško Radovič, Belgrád (Jugosz-
lávia). 

Június 2. — Lev Usztinov: Bocka meda (Egy csupor méz). Rendez ő : Mihail 
Matvejev. Dramski Teatar V. F. Komiszárzsevszkaja, Szentpétervár (Oroszor-
szág). 

A SZEMLE DÍJAZOTTAI 

Legjobb előadás: Téli mese. Trnavské Divaldo, Trnava (Szlovákia). 
Legjobb rendező : Ladislav Ko čan: Téli mese. Trnavské Divaldo, Trnava 

(Szlovákia). 
Legjobb díszletkép: Rajmund Strzelecki: Wowra élete a szentek életében. 

Panstwowy Teater Lalek Rabcio, Rabka (Lengyelország). 
Legjobb eredeti zene: Jurij Stupel: Puck. Állami Bábszínház, Plovdiv (Bul-

gária). 
A bábok legjobb esztétikai megoldása: Piott Piotrowski: Wowra élete a szen-

tek életében. Panstwowy Teater Lalek Rabcio, Rabka (Lengyelország). 
Legjobb színészek: Benkő  Géza és Rado Milic (Trnava, Szlovákia), Irena 

Jozefiak (Rabka, Lengyelország), Ivan Sivinov (Plovdiv, Bulgária), Tina Perrel-
Gentil és Michel Perrel-Gentil (Vessy, Svájc), Tatjana Stankovi č  (Belgrád, Ju-
goszlávia). 
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P. KECZELI KLÁRA 

BERGMAN - A MAGÁNY HOSSZÚ ÓRÁIRA 
SZÁZÉVES A FIM 

„Rám tört a brutálisan nyers felismerés, hogy a filmek leg-
többször a lélek zsigereiben fogannak a lélek idegszálaiban, 
szívében, agyában, nemi szerveiben, és _ nem utolsósorban —
bélrendszerében. Valamilyen meg nem nevezhet ő  vágy termeli 
ki őket." 

(Ingmar Bergman: Képek) 

Amerika úgy tervezi, jövőre rendez egy hommáge a Bergmant, amelyen 
vetítésre kerül minden alkotása. A hatalmas Amerika grandiózus ünnepélyeket 
tud rendezni, s méltóképpen megemlékezik m űvészeiről. Legjobb filmművé-
szeiről is — mint láthattuk nemegyszer eddig. Szép szavakkal méltatni, a megha- 
tódást, elérzékenyedést tréfás fordulatokkal oldani, állva, hosszasan, lelkesen, 
mosolyogva tapsolni. 

Mégis, nehéz megfejteni, mit is tud Amerika — en masse — Ingmar Bergman-
nal kezdeni. Bergman ugyanis a legkevésbé sem „fekszik jól" a tömegjelenetek-
hez. Ezreket, tízezreket befogadó vetít őterem, amelyet a három dimenzióban 
beúszó cápa roppant állkapcsa tölt ki; amelyben dinosaurusok marcangolnak 
szét ártatlan szemlélődőket; amelyben több ezer fős revütársulat szórakoztat 
tízezres bámuló tömeget; amelyben harsogó zenével, pompás szín- és fényjáték-
kal éled fel a rövid, de drámai amerikai történelem legjelent ősebb epizódja: 
Elfújta a szél, Észak és Dél háborúja; amelyben olyan filmeket célszer ű  bemutat-
ni, amelyeknek csupán a reklámozása a sokszorosába kerül egy egyszemélyes 
európai művészfilm összköltségeinek. Ráfizetéses lelki viviszekció, intelligens 
képi eszmefuttatás, intim egyéni tépel ődés, legmélyebb félelmek, vágyak, álmok, 
remények? A tömeg kemény ökölként összetöri a sérülékeny m űremeket. Berg-
man esetében minden bizonnyal, hiszen filmjeinek sora folyamatos, gyötrelmes 
önvallomás, az emlékezet kútjába dobott kő  teremtette koncentrikus körök 
újabbika, képekben testet öltött emlékmás. 

„A filmekkel az a legnagyobb baj, hogy iszonyatosan leleplezik azt az emberi 
és művészi állapotot, amelyben az ember a film születése idején van. Egy könyv 
sohasem ennyire leleplező . A szavak mindig többértelműbbek, minta képek." — 
Bergman így, ennek tudatában rendez újra és újra, veszi számba, szembesíti 
önmagával — legbels őbb gyötrelmeit szemérmetlenül feltárva a világ bármelyik 
pontján, bármelyik város bármelyik mozijába betéved ő  idegennek — önmagát, a 
gyermekkora óta magával cipelt, nárciszoid, mazochista módon dédelgetett sé-
rüléseit, kudarcait, nem szűnő, meg-megújuló erővel gyötrő  rettegéseit. Meg-
vívja újabb (vesztes) csatáját a zord és kegyetlen apaképpel, vallatja szikár, ke-
mény, eszelősen bigott, az őrület burkában élő, vagy lágy, esendő , meleg és meg-
bocsátó nőalakjait, anyát, szeret őket, feleségeket, akik élete során elringatták, 
büntették, elhagyták, akiket megcsalt, meggy űlölt és elhagyott. Mindahányszor 
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szembenéz a halállal és szűkölve félni kezd tőle, az öregség, betegség, elmúlás 
miatti rettenete gyötri minden újabb filmjében; a katarzis reménye nélkül f űzi 
érzelmeit és emlékeit képről képre, a fény-árnyék játékával, a laterna magica 
mágiájával, „...a művészi alkotókedv nálam mindig mint éhség jelenik meg..." — 
vallja, s gyötrő  éhsége sejtelmes, sürget ő , furcsa képekben vetül ki: négy nőala-
kot lát például vörös szobában, meg a Halált fehérre festett arcú, magas, sovány 
bohócként, a haldoklás küls ő  tárgyi megnyilvánulásait: emberi váladékokkal 
szennyezett mosdótálakat, vödröket, lucskos ágynem űt, nedves törülközőket, 
mocskos vizespoharat, amelyet a haldoklás hideg verítéke homályosított meg; 
idegen városokat, örök félelmének, eltévelyedéseinek, hiábavaló, kudarcba tor-
kolló útkereséseinek lidércnyomásait, az irreális érzést: hirtelen odacseppenni 
idegen falak, házak, hangok, szavak közé. Odacseppentél, s nem tudod, hol vagy, 
nem tudod, ki vagy, nem tudod, hogyan menekülhetsz... 

Hogy vallhat minderről a filmrendező  Ingmar Bergman? 
„Eléggé nyilvánvaló, hogy a film lett a kifejezési eszközöm. Ezen a nyelven 

tudom megértetni magam, túl a verbalitáson, amivel nem rendelkeztem, túl a 
zenén, amit nem birtokoltam, túl a festészeten, ami érintetlenül hagyott. Egyszer 
csak megnyílt előttem a lehetőség hogy érintkezzem a világgal egy olyan nyelven, 
amelyben a szó szoros értelmében lélek beszél a lélekhez, amelyben a fordulatok 
szinte kivonják magukat az ész ellen őrzésé alól." (Kiemelés: P. K. K.) 

„...lélek beszél a lélekhez..." ezreket befogadó amerikai odeonban? Az em-
ber Bergman lehet annyira hiú, hogy a film finom rezdüléseit, a néz ő  lelki vász-
nain még ott remegő , lüktető  képeit elmosó dörgő  taps elégedettséggel töltse el, 
s valahogy, valamilyen szempontból az els őként befutó diadalát érezze növe-
kedni magában. A filmvallomásokat készít ő  Bergmannak azonban nyilván rop-
pantul kényelmetlen lesz ez a Forest Gumpoknak, Szellemidéz őknek, meg a soro-
zatban Oscarokkal kitüntetett álpszichológiai nyavalygásoknak nyomdokaiban 
lépkedve megköszönni a tapsokat. Már csak azért is, mert ő  filmjeiben — ön-
magát pszichoanalizálva — egzakt tudományos megállapításokat tett az emberi 
sebezhetőségről. Szabatosabb, pontosabb kórismék ezek, mint az Esőember, A 
bárányok hallgatnak és hasonló társaik. 

Másfelől persze az is biztos, hogy Bergman magánemberként lehet hiú, 
önérzetes lény, művészként azonban roppant szigorú, kérlelhetetlen. Olyannyi-
ra, hogy voltaképpen nem hisz igazán az alkotói elhivatottság fontosságában: 
„Ha azonban egészen őszinte akarok lenni, meg kell mondanom, úgy érzem, 
hogy a művészet (nem csak a filmm űvészet) nem különösebben fontos dolog." 

Ezt a szikár megállapítását így részletezi: „Vannak a világon rezervátumok, 
ahol a művészeket büntetik, ahol a m űvészetet veszélyes dolognak tartják, amit 
érdemes elnyomni vagy irányítani. Aművészet azonban a legtöbb helyen szabad, 
szégyentelen, felelőtlen és, mint mondtam, a tevékenység szinte lázas intenzitás-
sal zajlik: olyannak tűnik számomra, mint egy kígyób őr, amely tele van hangyák-
kal. A kígyó maga már rég meghalt, elporladt, elvesztette mérgét, de b őre, melyet 
betölt az élet nyii7sgése, mozog tovább." 

Bergman, az ember egy és felfoghatatlan. Elolvashatjuk vallomásait, életé-
nek, filmjeinek viszonylag részletes ismertet őjét, vall bukásairól, félelmeiről, 
reményeiről és felemelkedéseir ő l, arról, hogyan bontakozott ki a vissza- 
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visszatérő  képekből egy újabb filmalkotás. Nyersen, az önkínzásig őszinte, nem 
titkolja el egyetlen gyengéjét sem, és mégis: ahány szögb ől, síkból szemléljük, 
annnyiféle embernek látjuk. A teremt ő  intellektus, a kísérletez ő  művész, a fény-
szín-árnyék hatások tanulmányozója és kiváló ismer ője, a vágások, ritmusok 
szakavatott mestere — kinek létéről a tudatos rendező  vall —, egyszeriben átadja 
helyét egy csupa ideg-érzelem lénynek, kinek számára a filmkészítés az önval-
lomás, autopszichoanalízis sürget ő  szükséglete, akinek egyszer űen ki kell kia-
bálnia, oldania önmagából, tízszer, hússzor, százszor is a félelmeket, komple-
xusokat, gyötrelmeket. A mindenkori sérülékeny gyermek traumáit, amelyeket 
a kora gyermekkortól cipel magával. Bergman minden filmjében ott a félénk, 
megbántott, megrémísztett gyermek Bergman, a Fanny és Alexanderben például, 
amelyben a homályos, sötét, titokzatos folyosók, szobák úgy n őnek óriásira, úgy 
nyernek más, félelmetes dimenziót, ahogyan a kis Alexander (a kis Ingmar) látó-
szögéből nyílnak ki; minden olyan nagy, amilyen nagynak csak a rémült gyer-
mekszemek láthatják békaperspektívából. 

„A rendezői hivatás óriási előnye és hátránya az, hogy soha nem lehet má-
sokra mutogatni. Szinte mindenkinek van valamije vagy valakije, akire áthá-
ríthatja a felelősséget. Kivéve a rendezőket. Nekik megvan az a rendkívüli le-
hetőségük, hogy maguk formálják meg a valóságukat vagy a sorsukat vagy az 
életüket vagy minek is nevezzem ezt." A kívülr ől szemlélt bergmani folyamat ez. 
De Bergmané a következő  vallomás is, a Kígyótojás (az egyetlen bergmani bukás) 
forgatásáról: „A józan érvek halk hangját elnyomja a sz űkölés, a sírás, amely a 
múltból fakad — abból az időből, amikor nem volt könyörület, amikor az ítéletet 
előre meghozták, akár vétett az ember, akár nem. És a békét egyedül a büntetés 
hozta meg és a megbánás, még akkor is, ha nem volt mit megbánnom, és végül 
a megbocsátás, a semmiből váratlanul alászálló kegyelem." 

És még nyersebben, még önmarcangolóbban: „Senki más nem reszket a 
megalázástól, a szégyentől, a félelemtő l és öntudattól, csak ez a gyermekkora 
óta lelkileg nyomorék ötvenhét éves bolond. A nap minden órájában, az óra 
minden percében." 

Ez a reszketés, félelem visszhangzik sok-sok év múltán a Fanny és Alexan-
derben. A reszketés az el nem követett bűnök és a várható, túldimenzionált, de 
a pillanatnyi rettegéstől feloldozó fájdalmas büntetés miatt. Arigid lelkész-mos-
tohaapa, a szadista őrült, a feddhetetlenségét alakító nyomorult senki vékony, 
szőke, színtelen, felmagasodó alakja, keskeny, elegáns kezének hosszú, ragado-
zó, kegyetlen ujjai a gyermeki nyakon, kemény, fájdalmas nyomás, csípés a gyen-
ge, érzékeny gyermeki bőrön; a kegyetlen szózat egyre magasabbról hallatszik, 
egyre keményebben, fenyegetőbben: bánd meg bűnödet, valld be, kérj bocsá-
natot, bűnhődj és megkönnyebbülsz. A feloldozás boldogsága vár rád. 

Iszonyatos jelenet, ez is a gyermek Bergman vissza-visszatér ő  lidércnyomá-
sa. „Érteni véltem, hogy nem kívánt gyerek voltam, egy elhidegül ő  szerelem és 
egy válságos helyzet szülötte — mindennek testi és lelki következményeivel — 
vallotta meg." 

A szeretetéhség, a nyomasztó magány, a tétova útkeresés, az elveszettség 
soha nem szűnő , rémísztő  érzése, a testi vágyak nyugtalanító sürgetése, a kie-
légületlenségtől való félelem, a rohanó idő  fenyegetése, a halál... Bergman min- 
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den filmjében jelen levő , képileg mesterien megformált, letisztult, sz űkszavúsá-
gukban hatásos motívumok. A múló időt ketyegő  órák A nap végében, a Sut-
tiogásolc sikolyokban, a Csendben és a Fanny és Alexanderben. óraütések vissza-
térő  ritmusa. Távoli szobákban felhangzó, állati szenvedést kifejez ő  sikolyok. 
Halk, baljós suttogások: közelítő  tragédiák letompított hírnökei. 

És figurák, alakok, jellemek—megnyomorítottak, hideglel ősek, reszketőek 
Akiket sorozatos kudarcuk tett gonosszá, lelki nyomorékká. Vagy az önmeg-
tagadás, a magukra kényszerített tisztaság, amely miatt az élet örömei elérhetet-
lenné váltak a számukra. Ezek az alakok soványak, szürkék, savanyú szag lengi 
körül őket, közeledtükre hátrahőköl mindenki. Néha szemre vonzóak, bár az 
áttetszőségig színtelenek. Lidércfényszerű  jelenségüktől a meleg élet csak akkor 
hőköl vissza, amikor jeges ujjaik már kegyetlenül a húsba markolnak. 

Velük szemben a puha és elomló örök asszonyok: fehérek, melegek és il-
latosak, mint a frissen sült kenyér, kerekek, szélesek, súlyosak és szilárdak, mint 
az anyaföld. Derűs a mosolyuk,'ritkán szólnak, puha karjukkal szerelemben át-
karolnak, de a halálba is átringatnak, ha ott kínlódsz az élet és a halál válasz-
tóvonalán, rettegvén megtenni az utolsó, bizonytalan lépést a semmi felé. 

Bergman szüntelenül a haláltól retteg, s ezekben az örök asszonyokban, dús 
keblű  dadusokban, odaadó szeretőkben keres mentsávat és vigaszt. Ezért terem-
tette meg őket, csakúgy, minta fehér bohóc-halált is, aki — akárA hetedikpecsét-
ben — egy kis ügyességgel legy őzhető . 

"Egész kicsi koromtól kezdve súlyos halálfélelem gyötört, mely serdül őko-
romban és korai húszas éveimben olykor az elviselhetetlenségig fokozódott. 

Állandó rettegésben tartotta gondolat, hogy a halál után meg fogok sz űnni, 
hogy be kell majd lépnem egy sötét kapun, hogy van valami, amit nem látok el őre, 
aminek nem vagyok ura, ami ellen nem tehetek semmit. A halálfélelmem elleni 
harc első  megnyilvánulása éppen az volt, hogy hirtelen összeszedtem a bátor-
ságom, és megjelenítettem a Halált, mint fehér bohócot, aki beszél, sakkozik, és 
akiben voltaképpen nincs semmi titokzatos" — írja a Képekben. 

A kísérlet azonban nem sikerült. Az arc nélküli, testetlen, mindenütt jelen-
lévő  halál a Fanny és Alexanderben újra felbukkan, ott leskelődik a sötét sarok-
ban, ajtók mögött. Suttogások, koppanások, furcsa, csak a gyászruhás, komor 
nők által ismert rítusok övezik, lehetetlen megállítani, elhessenteni. S utána, 
éjszaka, sápadt gyertyák sápadt lángja mellett keskeny árnyak róják útjukat a 
ravatal mellett, s az óriási ház egy távoli zugában újra és újra felhangzik a sikoly, 
a megrablottak, kifosztottak, reménytelenek sikolya. És a halál nem old meg 
semmit. Semmi nem lesz végleges, megnyugtató. Amikor a kés ő  délután biz-
tonytalan, érzékcsalódásokat okozó fénye, vagy a messzi szobákból sz űrődő  éj-
szakai lámpafény új kontúrokat ad az ismert tárgyaknak, a halottak el őme-
részkednek. Aki gyengéd és halk volt, gyengéd és halk marad, aki kemény és 
kegyetlen, az úgy, keményen, kegyetlenül lép el ő. Nincs megváltás. A halál a 
siralom völgyének folytatása. 

S mindennek ellenére, a Fanny és Alexander a mesék, szép álmok világából 
is kiemel egy-két motíviunot. „Azzal, hogy játszom, le tudom küzdeni a szoron-
gást, oldani tudom a feszültséget, diadalmaskodni tudok a pusztulás felett" — írja 
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Bergman naplójában a forgatás el őtt. A kísérlet nem volt egyértelműen sikeres. 
Az újabb végigálmodott álom sem volt mentes a lidércnyomástól. 

„Voltaképpen mindig az álmomban élek, és a valóságba látogatóba járok" 
— állapította meg Bergman önmagáról. 

Nem voltak könnyű  álmai. 
És nem tudott ráébredni a t őle távoli, tőle függetlenül létez ő  valóságokra. 

Elmondani egy történetet, konkrét sztorit valamiről, amiben nincs benne száz-
százalékosan ő  maga, az álomvilága, amelyet gyermekkora óta önmagának népe-
sített be. 

A Kígyótojás volt a kísérlet, egy nem svéd, hanem nemzetközi film, bajor 
filmstúdióval, berlini helyszínnel, olasz producerrel. A nácizmus színre lépé-
sének kora és helyszíne. 

„A káosz és a rend között nehezen fenntartható egyensúly mindig nagyon 
érdekelt. Shakespeare kései drámáinak feszültsége is többek között éppen eb-
ben rejlik; abban, hogy törésvonal húzódik a rend világa, az etikai törvények, a 
szociális normák és a teljes összeomlás között. A káosz hirtelen és ellenáll-
hatatlanul betör a szabályozott valóság világába, és megsemmisíti azt" -- írta, 
megmagyarázva, miért szította fel alkotókedvét a német összeomlásról szóló, 
véletlenül a kezébe került szöveg. 

Megvolt a hajtóerő , a kedv, az alkotóvágy. De nem ment. Munka közben 
éppen az sikkadt el, ami nélkül nincs Bergman-film. Bergman maga. 

Akkor már inkább Mozart Varázsfuvolája — bergmani átköltésben: szépek 
és szörnyek, jók és gonoszak, álom és valóság, túlzsúfolt, pezsg ő  varázslat — a 
mese és az álom szublimációja. 

Elringató, vigasztaló — a magány hosszú óráira. 
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GAJDOS TIBOR 

TISZTELGÉS EGY MŰVÉSZ EMLÉKE ELŐTT 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGZETEK 

Folyóiratunk ez évi második hármas számának korai lapzártája miatt esemény-
naptárunkból kimaradt két tárlat és egy-két jelent ősebb kiállítás bővebb ismer-
tetése, amit az alábbi jegyzetekkel kívánok pótolni: 

Május 27. — Bratislav Medojevi ć  festényeinek és rajzainak tárlata a Szent 
Száva Szerb Művelődési Központban. 

Május 31. — Megnyílt a Bunjeva čko kolo képzőművészeti alosztályának ha-
gyományos kiállítása a városháza előcsarnokában. 

Május 31. — Mirjana Dragi č  Lehner belgrádi képzőművésznő  önálló tárlata 
a Központ II. gerontológiai klubjában. 

Az elmaradt ismertetések sorában els őként Török István májusba átnyúló 
retrospektív kiállításáról szándékozom röviden szólni. A 35 éves fest ői munkás-
ságát bemutató kollekció a Képzőművészeti Találkozó szalonjának összes ter-
mét betöltötte. Művészetéről már előbb kifejtettem véleményemet az Üzenet 
oldalain, ezért most csupán néhány tömör megállapításra szorítkozom. Abemu-
tatott gazdag anyag csaknem teljes betekintést nyújt Török István opusába az 
indulástól napjainkig, s egyben azt bizonyítja, hogy ha sz űkebb területen pró-
bálkozott volna festészetének fejlesztésével, akadémiai tanulmányokkal, vagy 
akár azok nélkül is, művészetét jóval magasabb színvonalra emelhette volna. 
Ehhez megvolt minden adottsága, amivel sajnos nem élt kell ő  mértékben. Meg 
kell azonban azt is mondani, hogy tárlatán így is néhány, akár útmutatóként is 
szolgálható, kiváló alkotást láthattunk. 

Őszinte érdekl('déssel vártam három fiatal szabadkai—palicsi képzőművész, 
Miroslav Jovančič, Jasmina Vidaković  Jovančič  és Szarapka Tibor együttes be-
mutatkozását, melyre május 31-én került sora Képz őművészeti Találkozó eme-
leti termében. Ugyanis arról van szó, hogy ők hárman és még egy-két szárnyát 
bontogató művész képviselik Szabadka képzőművészeti jövőjét, ami részemről 
már csak a különböző  okokból megfogyatkozott gárda utánpótlása szem-
pontjából is igen jelent ős elvárás. Lehetséges, hogy valamivel többet, vagy talán 
mást vártam, mint amit ez a tárlat nyújtott, de ezzel párhuzamosan azt is észlel-
nem kellett, hogy hármukat elsősorban a képzettség, a szakmai felkészültség el 
is várható színvonala köti össze. 

Miroslav Jovančič  munkáit már alkalmam volt látni és méltatni. Festészetét 
érettség és felelősségteljes alkotói hozzáállás jellemzi. Tizenhat vászonra és le-
zonitra festett nagyobb méretű  olajképének bársonyosan finom struktúrát kia-
lakító ecsetkezelése és színeinek—különösen a sárga, a tűzpiros és a narancsszín 
— harmonikus egybeolvadása kellemes benyomást, esztétikus látványt kelt. Figu-
rális festészetét szabadon felfogott realizmus keretében valósítja meg, de ez a 
valóságábrázolás a földi valóságtól némileg eltávolodó, éterikus formát öltve jut 

479 



kifejezésre. Az ilyen felfogás talán leginkább els ősorban a többször is jelentkező  
szakrális témákban nyilvánul meg. 

Jasmina Vidakovič  Jovančić  18 grafikai lapjának mindegyike szerz ői pél-
dány. A linogravure és a kombinált technikával készült munkák els ősorban a 
szakma tiszteletére hívják fel a szemlélő  figyelmét; zömükben egyszerűek, és 
csak elvétve bukkan fel egy-két színfolt a komplikált szerkezet ű  vonalakból kia-
lakított „kép" némely rekeszében. A m űvésznő  az informel szellemében alkot, a 
lapok címeit akár mellőzhetné is, hiszen egészen eltérő  témákban csaknem azo-
nos formák kialakítása tapasztalható. Amit produkál, biztató kezdetnek tekint-
hető . Alkotói egyéniségének kialakítására kellene törekednie. 

Szarapka Tibor szobrai a részben nálunk, de különösen a határon túl kiala-
kult trend szellemében születtek. A keményebb konstrukcióra, vázra épített pa-
pírmaséból kialakított művek egy különös, csontig redukált formavilágot kép-
viselnek, melynek labirintusában igen jól feltalálja magát alkotójuk. Ezek a 
szobrok — ha valamilyen stílusba kívánom erőltetni őket — első  látásra a konst-
ruktivizmus felújított szellemére emlékeztetnek. Fából készült alkotásai már 
inkább installációknak tekinthetők, melyeknek játékos szerkezete akár át is ren-
dezhető , újabb, más térhatást kiváltó, mindenképpen érdekes variációk kiala-
kítására is alkalmas. Szarapka Tibor már tudja, merre tart. S ezt az irányt, úgy 
vélem, érdemes továbbfejleszteni, finomítani. 

Röviden szólnék az eseménynaptárban utólag közölt két május végi ese-
ményről is. A Bunjevačko kolo képzőművészeti alosztályának hagyományos ta-
vaszi bemutatkozása nagyszabásúnak mondható, hiszen 36 kiállító több mint 50 
munkája került a városháza el őcsarnokának falaira, az érdeklődés pedig pél-
dátlanul nagy volt. A tárlat koncepciója azonban nem tekinthet ő  szerencsésnek, 
mert egyetlen teremben 36 alkotó, él ők és holtak, kezdő  amatőrök, naivak, pri-
mitívek, rutinosabb nem hivatásos fest ők együtt és egymás közelében az akadé-
miai művészekkel, akiknek alkotásai minőségükkel felülexelkednek az átlagon, 
bizony alig elfogadható vegyület. Éppen ezért a kiállított munkákkal nem lehet 
érdemben foglalkozni. 

Minden hírverés nélkül, ugyancsak május utolsó napján a Zrenjanin utcai 
Gerontológiai Klub helyiségeiben Mirjana Dragi ć  Lehner belgrádi grafikus állí-
totta ki 19 festményét és grafikáját. Az Erna néném csipkéi és az Erre jártaz ember 
című  munkák egy rendkívül érzékeny, finom lelkületet árasztó és kiválóan kép-
zett alkotó egyéniség nosztalgikus álmainak művészi megvalósulását képviselik. 
Az utóbbi években bemutatott alkotások élvonalába sorolnám ezt a kollekciót. 

* 

Júniusi eseménynaptár 
Június 8. — Markulik József, tavaly elhunyt csantavéri képz őművész és peda-

gógus emlékkiállítása a Képzőművészeti Találkozó szalonjában. 
Június 15. — A Bucka-Gányó művésztelep ez évi nyári táborozásának meg-

nyitása. 
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Június 18. — A Bucka-Gányó magánművésztelep 1994. évi nyári és téli tábo-
rozásán keletkeztett művek tárlata a Képzőművészeti Találkozó termeiben. 

Június 19. — Az ősi és a jelenkori Kína kulturális örökségének bemutatása 
a Városi Múzeum kiállítótermében. — Milenko Vuksanovié-a ča önálló kiál-
lítása a városháza előcsarnokában. 

Hol voltál eddig, Markulik József? Hol rejt őzködtél műveiddel, melyeket 
itt a szomszédságunkban hoztál létre három évtizeden át? Szül őfalud nem száz 
és száz kilométerre fekszik Szabadkától, mégis csak morzsákat küldtél nekünk, 
hogy neveddel és munkásságoddal csupán futólag és felületesen ismerkedhet-
tünk meg. Te zárkóztál és t őlünk, vagy a mi bűnünk, hogy nem jártál többet 
közöttünk, jóllehet alkotásaiddal és szellemeddel hozzájárulhattál volna égtá-
junk igencsak hullámzó képzőművészeti életének megnemesítéséhez? És miért 
csak több mint egy évvel halálod után került sor bemutatkozásodra, teljes kitá-
rulkozásodra Szabadka közönsége előtt? 

Ezek és más, válaszra nem váró kérdések merültek fel bennem, amikor 
1995. június 8-án a Képz őművészeti Találkozó szalonjában megnyílt kiállításon 
már kétszer-háromszor megtekintettem Markulik József munkáit, és felfedez-
tem magamnak azt a gazdagságot, amelyet a prezentált anyag képviselt. 

Markulik kitűnő  rajzoló, amit egyebek között a miniatűr formátumból az 
életnagyságig növekvő  Önarckép-sorozata demonstrál. Az a fest ő , aki bármilyen 
stílushoz csatlakozott vagy technikát alkalmazott, ecsetje alól mindig izgalmas, 
színvonalas, olcsó hatásokat elvető , néha mégis megdöbbent ő  erejű  festménye-
ket hozott létre. Gondolok itt például a fröccsentett technikával készültAl mázsa 
álma, a Táj arcképpel, a Csendélet arcképpel cím ű  alkotásra és a sorozat többi 
darabjára, de korai korszakának alkotásai is érett, kiforrott munkák. 

Markulik József, a szobrász! Itt bizony meg kell állnom egy pillanatra, mert 
a bemutatott anyag olyan sokrétű, hogy mélyebb áttekintést, külön tanulmányt 
érdemelne. Amihez hozzányúlt, abból mindig kiváló plasztikai és különleges 
esztétikumot sugárzó hatást tudott kicsiholni. A legegyszer űbbnek látszó Koc-
kák, a kúszó indákra, vagy akár kábeltekervényekre sikeredett, szerz őjük vallo-
mása szerint „véletlenekre" is alapozott alkotások mindegyike egy eredeti egyé-
niség lelkiállapotának kinyilatkozásai. A lemezekre, esetenként festett leme-
zekre szerelt domborművei, különösen a Sertés-variációk festmény és dombor-
mű  kombinációi éppen olyan sikerültek, mint a tárlat talán legkiemelkedőbb 
munkája, a konstruktivista ihletés ű  Téli táj diagramj a. A „gyűrött" szobrok, külö-
nösen a fájdalmasra torzított fejek el őtt megborzad az ember és elgondolkozik. 
Aztán hátra van még a kisplasztika, a konceptuális korszakára emlékeztet ő  fo-
tók, rajzok, valamint a videoszalagon megörökített performance-ok. 

Ezen az emléktárlaton — melynek válogatása és elrendezése Kovacsev Olga 
művészettörténész munkáját dicséri — egy kevéssé ismert, még kevésbé elismert 
komplett művész emléke előtt tisztelegtem. Nem csak sajnálom, de fáj is, hogy 
ezt nem tehettem meg életében. 
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URBÁN F. GÁBOR 

A ZENEMŰVELŐ  
MEGYERI LAJOS HATVANÉVES 

Nem hiszem, hogy Szabadka zenei életéről beszélni lehetne Megyeri Lajos emlí-
tése nélkül. Furcsa módon hol felt űnik, hol eltűnik, de általában jelen van külön-
böző  minőségben. Először mint zenepedagógust ismertem meg, ugyanakkor 
mint annak a harmonikazenekarnak a vezet őjét is, amely boldogabb időkben 
járta az országot és a világot. Kés őbb a Népszínház zenekarának vezet őjeként 
láttam viszont. Zeneszerzői tevékenységének összefoglalóját ez év nyárel őjén 
volt alkalmam látni és hallani egy jubiláris hangverseny keretei között, annak 
kapcsán, hogy a művész kereken hatvan estendeje született Bácsföldváron, de 
annak is már harminc éve, hogy tevékenyen részt vesz a zene m űvelésében. 

A műsorlap sugalmazta jellemzések szerint ,,...nem kötelezi el magát a kor-
társ zene egyetlen uralkodó stílusa mellett sem". Ez így igaz, de... Jóllehet a mai 
emberek füle igencsak hozzászokott a disszonanciákhoz, Megyeri Lajosról mé-
giscsak elmondható, hogy formabontó. Megmutatkozik ez a zenem űvek címadá-
sában is. Például a műsoron elsőként szereplő  Ecloga megnevezést azért vehette 
kölcsön a költészet tárházából a zenei elképzelésekre jellemz őbb pastorale vagy 
pasztorál helyett, mert nem tipikus, legalábbis nehezen fellelhet ő  benne a duda-
síp ostinato, inkább enyhén jazz-es timing-el kísérli meg „elfogadhatóbbá" tenni 
a bővített összhangzatokat. Ez lehet az oka annak is, hogy c-vel írta az eklogát. 
Mindenesetre bevezetésnek kit űnő , ami a műsorválasztást dicséri. 

A Miniatűrök vagy Miniatúrák talán gyermekkori elmélázásnak tűnnek, az 
In Springről (Tavasszal) és a szerz ő  más darabjairól, így a Miniatur-suite I. a 
Mikrokozmosz-szer ű  gyermekdal feldolgozásairól is általában elmondható, a 
mai könnyebb műfaj zenei meghatározásainak stílusában, hogy mégiscsak egy 
kortárs szellemben íródott, eklekto-impresszio-folk stílussal találkoztunk, 
amennyiben a zenét egyáltalán be lehet skatulyázni. A szvitek nem annyira 
táncszerű , egyéni értelmezése, valamint a Scherzettino, Capriccio és ehhez 
hasonló címek a szerző  jelleméről is vallanak, aki úgy látszik, bejárta zene terén 
a Kievi nagykaputól (Muszorgszkij) a Kék holdig (Blu Moon) egy s mást, habár 
ez a hangversenyen fordított sorrendben mutatkozott. Mindenesetre ezeket a 
zongoradarabokat hallgatva a budapesti Szelecsényi Norbert zongorista kit űnő  
előadásában azon kaptam magam, hogy méricskélem, mi lett volna, ha Aroon 
Copland Vajdaságban születik, Bartók és Kodály után... 

Nemsokára újabb meghívást kaptam Megyeri Lajos legújabb m űve, a Missa 
Hungarica ősbemutatójára a barátok templomába, majd néhány nappal kés őbb 
a zeneiskola hangversenytermébe, ahol — az említett mise ismételt el őadása mel-
lett — a szerző  vonóskvartettje is bemutatásra került. Nagyon kellemes koncert 
volt az újvidéki Vonósnégyes és a szabadkai Pro Musica kamarakórus közre-
működésével. 

A Quatuor címet viselő  vonósnégyesre írt mű  cáfolni látszik a fentebb emlí-
tett jellemzést a szerz ő  kortárs zenei irányzatokhoz való viszonyulásával 
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kapcsolatosan, vagy a kivétel ebben az esetben is er ősíti a szabályt, mindenesetre 
az avantgárd szférákban is otthonosan mozog. Amit a maga nemében figyelemre 
méltó a különböző  kontrasztok játékával. Néha meglep ő  a konszonánsan indí-
tott akkordok széthangzása és helyenként a tuttik fúvós hangzása, érdekes fel-
harmonikus hatásokkal. Az első  tétel (Sostenuto) lendületes, ám megfelel ően 
visszafogott. Amásodik, a Maestoso tétel nem a legtipikusabb „maestoso", amel-
lett, hogy a sötét hangvétel ű  témát a viola helyett a második heged űre bízta, az 
előbbinek osztva a disszonáns szerepet, amit csak a cselló megbízható melegsége 
old fel, mely a harmadik tétel (Allegro assai) kapriciózus ritmuskontrasztjaiban 
szinte nagybőgőszerű, különösen a pizzicato pengetéseknél. A fiatal el őadómű-
vészek: Jelena Pupavac, Marijana Sipka, Gabriel Gojadinov és Kalmár Tímea 
játékán érezhető  volt a kamarazenélés öröme. 

Megyeri Lajos legújabb művét, a Missa Hungaricát a nyolcszáz éve született 
Páduai Szent Antal emlékének ajánlotta. Klasszikus felépítés ű  mise öt alapté-
tellel: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Ez a műsorfüzetben is így szere-
pel, azzal, hogy— amint az a mű  címéből is következik — magyar szöveggel szólal 
meg, klasszikus nyugalmat árasztva. Szépségével az utolsó tétel, az Isten báránya 
emelkedik ki, különösen a Dona nobis pacemként is ismert Adj békét nekünk 
része, ami mondanivalóján túl dallamvilágával is jó érzést kelt, tükrözve az alko-
tót ért zenei és egyéb hatások összességét, olykor még néger spirituálékra is 
emlékeztetve. A szöveg érthet ő , mint ahogy az az előzetes bejelentésben el-
hangzottt, ez a kompozíció homofon voltának tudható be, de ez a homofónia 
egyszerű  nyugalmat is kelt bennünk, aminek nagy hiányát szenvedjük mostanság. 
E tiszta, őszinte hatás érzékeltetésében nagy szerepe volt a Pro Musica kórusnak, 
mely — Égető  Gabriella karnagy vezetésével — kíséret nélküli polifon virtuóz 
műveken nevelkedett, úgyhogy Eva Raki ć  orgonakíséretével e homofon misét 
könnyed biztonsággal tudta előadni. 

Remélem., hogy e koncertek után egyszer alkalmunk nyílik meghallgatni a 
szerző  nagyzenekarra írt művét is. 

Megyeri Lajos eddig nyomatásban megjelent művei 

Válogatott harmonikaművek I. füzet (az alsó fokú zeneiskolák I. és II. 
osztálya számára). Nota, Knjaževac, 1981. 

Válogatott harmonikaművek II. füzet (az alsó fokú zeneiskolák III. és IV. 
osztálya számára). Nota, Knjaževac, 1981. 

Válogatott harmonikaművek III. füzet (az alsó fokú zeneiskolák V. és VI. 
osztálya számára). Nota, Knjaževac, 1988. 

— Polifónia (az alsó fokú zeneiskolák III. és VI. osztálya számára). Nota, 
Knjaževac, 1988. 

— Válogatott művek harmonikazenekarra (általános és alsó fokú zeneisko-
lák számára. Nota), Knjaževac, 1981. 

—12 harmonika-miniatűr (több kiadásban is megjelent). 
Capriccio. Kulturno-prosvetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1984. 
Piano album. Vajdasági Zeneszerzők Egyesülete, Újvidék, 1990. 
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OLVASÓNAPLÓ 

ÚJ MINŐSÉG-ELV? 

GUBÁS JENŐ : Értelmiségi vértan 
Életjel Könynek 54. Szabadka, 1994. 

Értelmiség és minőség - e két fogalom összetartozásáról, s őt azonosságáról vall Gubás Jenő  
új könyve, amelyet vajdasági parainézisként olvashatunk, tehát id őszerű  erkölcsi intelem-
ként. A szerzőnek sikerült elkerülnie a személyeskedést, a didaktikus túlbuzgóságot, és 
afféle „eretnek" látószögb ől vizsgálta az értelmiségi lét kritériumait. 

A kötet egyik kulcsmondata Bodrogvári Ferenc kapcsán hangzik el: „Akkor miért 
nem becsüljük meg azt, amink van, és miért tiszteljük érdemei felett, aki erre nem szolgált 
rá." Gubás Jenő  rákérdező  módszerrel (Szókratész óta a legjobb eljárás!) vezet el bennün-
ket az átértékelés, az értékrend-változtatás, az összefogás és a Süt ő  András-i „megmaradás" 
parancsának gondolatáig. Irodalmi példák nyomán gyakorol kritikát és önkritikát. Felveti 
ugyanis a bezárkózó, klikkekre oszló (és ezen belül egymást kitüntet ő), szakbarbár vajda-
sági értelmiség problémáját, amely tehetetlen és passzív, mert passzivitásba vonul, illetve 
mert ebbe a helyzetbe kényszerítik. 

A kallódó érték tragikumára szintén rámutat a kötet. A szerz ő  definíciója szerint: 
vajdasági magyar értelmiségi az, „aki sorsközösséget vállal a vajdasági magyarsággal". Ezen 
a ponton pedig visszatérhetünk a bevezet őnkben említett minőség-elvhez, hiszen ez a fajta 
értelmiség csak a minőségi felemelkedés után formálódhat valóban értelmiséggé, a min őség 
komponenseit pedig tüzetesen elemzi a publicisztikai gy űjtemény. Ide tartozik: az erkölcsi 
mozzanatok és kötelezettségek sokasága, valamint a Németh László-i értelemben hozzá 
kapcsolódó tudás minősége. A humán- és reálértelmiség összehasonlító vizsgálata a kötet 
egyik legizgalmasabb problémafelvetése: háttérbe szorul-e a reálértelmiség? Megvalósul-e 
valaha az összefogás? 

A publicisztikai írásokból összeállított könyv szerkezeti felépítése, illetve a felmerül ő  
kérdések logikai vonalvezetése is sikeres. A gy űjtemény általánosabb erkölcsi vonatkozá-
sokkal indít, majd egyre konkrétabb mozzanatok, kérdések, s őt adatok következnek; a 
könyv szinte vitairattá válik, nemcsak publicisztikai jellege miatt - a m ű  ugyanis néhány 
valódi válaszlevelet, vitacikkel is tartalamaz -, hanem mert a befogadót vitapartnerré avatja, 
állásfoglalásra ösztönzni. 

Az orvos-szerző  polihisztorként mélyed bele irodalmi elemzésekbe, pl. Fehér Ferenc 
kapcsán, de az irodalomtudomány nagy feladatát, az átértékel ő  munkát is sürgeti, hiszen 
kallódó művek, kallódó értékek sorát kell megmentenünk. Néhány szerz őt pedig végre 
kritikus szemmel is vizsgálhatunk. 

Az oktatás legérzékenyebb pontjait érinti Gubás Jen ő , amikor a gimnáziumok ideig-
lenes megszüntetését és a tanerő-elvándorlást teszi szóvá. Csokonaihoz hasonló „merész-
séggel" utal arra, hogy a minőség az oktatás legfőbb és legalapvetőbb elve: „...nem elég csak 
az anyanyelvi oktatásra való jogot biztosítani, hanem minőséget is kell produkálni - írja az 
író. Hathatós minőségi felemelkedés nélkül ugyanis „Európa számunkra csak délibáb le-
het". Babitstalanok lettünk, juthatnak eszünkbe Radnóti szavai, amelyekkel az irodalom-
történet tanár urának hiányát érzékeltette. A tudós tanárokat és a tanáregyéniségek elt űné-
sét mondja ki nagyon erős „eretnek" bírálattal Gubás Jen ő, pedig az oktatás színvonala, 
minősége határozza meg a jövend ő  értelmiség sorsát, a megmaradást és ittmaradást: „Ma 
már nemcsak a vajdasági magyarok, de a szerb anyanyelv ű  fiatalok is mind nagyobb szám- 
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ban iratkoznak magyarországi vagy más európai tanintézetbe, és ennek csak részben oka 
az itteni politikai helyzet, sokkal inkább a rendezetlen iskolarendszer és az oktatás végte-
lenül alacsony színvonala. Ezt nem cáfolhatja meg az az egy-két lelkes kiváló pedagógus és 
egy maroknyi nagy tehetségű  tanuló sem, mert az átlagos statisztika mást bizonyít." Déry 
Tibor írta le azt a fontos gondolatsort, amely szinte levezeti nyelv, gondolkodás és kultúra 
összefüggéseit. Gubás Jenő  végre kimondja, hogy az anyanyelv elsajátítása és az anya-
nyelvképzés nem csupán a magyartanárok, hanem a többi tanár, a reáltudományokat okta-
tó szakember feladata is. Tankönyveink nincsenek, a szaknyelv elsajátításának színvonalá-
val viszont nem dicsekedhetünk. 

Külön fejezet foglalkozik a vajdasági magyar sajtó egyoldalúságával, az egyes hírek és 
események egyoldalú közlésmódjával, a féligazságok veszélyével. A könyvnek ez a része 
napjaink legidőszerűbb problémáit veti fel, a manipulációs mozzanatok gyökereit kutatja 
és elemzi. 

Szociológiai elmélyültség, szociográfiai precízség jellemzi faluképünk és népm űve-
lésünk bemutatását. A népművészet mellett ugyanis a huszadik század kultúrájának és 
ismeretanyagának elsajátítása is a falu lakosságának feladata. Az elmaradott gazdasági 
feltételek hátrányós helyzetbe sodorták a falut, kulturális felemelkedését még a hazatér ő  
vendégmunkások sem tudták megvalósítani, s őt igényeik inkább a városba való költözésre 
ösztönözték őket. A népművelés, pontosabban annak minőségi jellegű  átalakítása az értel-
miségre vár. A szerző  a megoldás lehetőségeire is rámutat, ezen a ponton újra vitára sarkall-
ja olvasóját, a délvidéki Szárszó és a Tóthfalui Napok témaköreinek vizsgálata ugyancsak 
sok-sok kérdést vet fel. 

Az orvos látószögéb ől tekinthetünk néhány társadalomegészségügyi problémára, sa-
játos kórtüneteinkre, a rossz családmodellre, az egészségügyi nevelés hiányára: „Az általá-
nos műveltség ma már elképzelhetetlen egészségügyi m űveltség nélkül. Ezért a felvilá-
gosítás hatékonysága érdekében szükséges lenne, hogy mindazok, akik az egészségügyi 
felvilágosítás gyakorlati megvalósításában részt veszenk, e munkának elvi, szervezési és 
módszerbeli kérdéseiben kellő  tájékozottsággal rendelkezzenek. Ezzel szemben az tapasz-
talható, hogy e nemes tevékenységgel csak az újságok foglalkoznak, de ók sem kizárólag a 
népművelés érdekében, sokkal inkább az olvasottság növelése miatt... Hogyan várható jó 
eredmény attól a felvilágosításra szánt írástól, amelynek írója a közölt téma lapfogalmait 
sem ismeri?" A kérdés ismét bűnünkre, a minőséghiányra utal, az egyre gyakrabban tapasz-
talható „vak vezet világtalant" attitildre. 

A minőség fogalmával ,szorosan összefügg a magyar értelmiség lelkületének legf őbb 
jellemzője, amelyről Magyarországon is mind több szó esik. Ez a mozzanat pedig az önbe-
csülés hiánya, a szkeptikus kishit űség, az Örökös elégedetlenség, a kudarcok felnagyítása: 
„Mi pedig semmibe vesszük eredményeinket, kételkedő. kishitűek, elégedetlenek vagyunk 
az elértekkel, még magunkat is lebecsüljük más népekkel szemben, és ennek a sikerélmény-
nek a hiánya rátelepszik tudatunkra, aminek a következménye a lényegesen nagyobb számú 
infarktus, depressziós állapot, alkoholizmus és öngyilkosság." 

Gubás Jenő  könyvében tallóztunk, kiemeltük annak értékes kérdéseit, vitapontjait. 
Ha a szerző  módszerével élünk, és irodalmi párhuzamot keresünk, akkor talán Déry Tibor-
ra eshet a választásunk. Gubás elemzésének látószöge tudniillik a nagy íróéhoz hasonló: az 
egyén, valamint a körülötte levő  világ összefüggéseit kutatva főként az érdekli, hogy hogyan 
reagál a világra, a körülményekre maga az ember, jelen esetben a vajdasági magyar értelmi-
ségi és az egyelőre még nem értelmiséginek tekinthet ő  egyén, illetve hogy hogyan igazod-
hatunk el mi valamennyien sz űkebb világunkban, hogy a távlat Európa lehessen... 

HÓZSA ÉVA 
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ELSŐ  IDEGEN NYELVŰ  ETIMOLÓGIAI 
SZÓTÁRUNKRÓL 

Etymologrsches Wörterbuch des Ungarischen 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992-1993. 

Egy nyelv történetének a kutatásában fontos helyet foglal el a szókészlet eredetének, törté-
netének a vizsgálata. 

A gazdasági, társadalmi, m űvelődési viszonyok a szókészletben közvetlenül tükrö-
ződnek, így a nyelv szavai a nép történetének minden fontos állomásáról híven vallanak, 
rávilágítanak művelődésének, gondolkodásmódjának kialakulására, a más népekkel-nyel-
vekkel való gazdasági, etnikai, kulturális érintkezésekre. 

A magyar szókészlet jellegét alapvet ően meghatározta az a körülmény, hogy a ma-
gyarság az uráli-finnugor nép- és nyelvcsaládból származik, illetve innen vált le több ezer 
évvel ezelőtt. A honfoglalás előtti hosszú vándorlás során sokféle — főleg török nyelvű  — 
népcsoporttal élt együtt, majd a honfoglalás után a Duna-medencében els ősorban a már 
itt lakó szláv nyelvű  népekkel került érintkezésbé. A magyarság a kelet-európai eredet ű  
népek közül az elsők között találta meg az utat a kereszténység felé, s ez a kulturális irány 
a századokig tartó latin nyelvi hatást is magával hozta. Kés őbb a Habsburg-uralom révén 
a német nyelv befolyása vált érezhet ővé, újabban viszont a nagy világnyelvek— főleg az angol 
= hatása fokozott. 

Történelmünknek e nagy korszakai, mint a kőzet rétegei, beépültek szókészletünk 
alapjaiba, meghatározták alakulását. 

A magyar nyelvészet terén régóta és sokat munkálkodnak a szavak eredetének a 
megfejtésén. A szófejtés felhalmozódott, szétszórtan megjelentett adatait azonban össze 
kell foglalni, szótárszerű  feldolgozásban közreadni. 

A nyelvtörténeti kutatások fejlettségének, színvonalának kit űnő  fokmérője, hogyvan-
e, s ha igen, többek között milyen etimológiai szótárakkal rendelkezik egy nyelv (Kiss Jen ő). 
Az 1967-ben útjára bocsátott TESz. (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára) nem 
előzmények nélküli, a próbálkozások, s torzóban maradt nagyszabású kísérletek után ez 
lett az első  szintézis, amely összefoglalta a magyar nyelv szókészletének történetét és erede-
tét. Már akkor felmerült egy világnyelven megírt etimológiai szótár szükségességének a 
gondolata, hiszen a TESz. nemzetközi használatát korlátozta, lesz űkítette az, hogy magya-
rul írták. 

A Budapesten működő  Nyelvtudományi Intézetben (az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem neves szakembereivel együtt) egy évtizednyi munkálatok eredményeként 1992-
ben megjelent a német alapnyelv ű  etimológiai szótár, az Etymologisches Wörterbuch des 
Ungarischen (a továbbiakban EWUng.) els ő  füzete. Aszótár munkálatait Benkő  Loránd 
vezeti, a szerzők és szerkesztők munkáját tanácsaikkal, értékes bírálataikkal más szakem-
berek is (pl. Imre Samu, Kiss Lajos, Mollay Károly, Bakos Ferenc, Borzsák István stb.) 
támogatták, mindvégig segítik. 

Napjaink (és környezetünk) angolközpontú felfogásának tudatában furcsának t űnhet 
az első  pillanatban a német nyelv választása; az Előszóból erre is választ kapunk: a szerz ők 
azért választották a németet, mert f őleg ez a nyelv használatos köreikben, másrészt pedig 
az európai etimológiai szakirodalomban is ennek a nyelvnek van legnagyobb hagyománya. 

Az új szótár bemutatása el őtt ki kell hangsúlyoznunk: az EWUng. nem a TESz. német 
nyelvű  kiadása, hanem alapjaiban teljesen önálló, új mű . Noha fő  forrását a TESz. képezi, 
a benne tapasztalható nagyarányú anyagátrendezés, a jelent ős számú új adat, etimológia 
révén valóban önálló információs rendszernek tekinthetjük. 

486 



Mintegy 10 000 szócikket tartalmaz, a szófejtés során kidolgozott származékok, alak-
változatok száma azonban ennél jóval nagyobb. 

A TESz.-hez viszonyítva az EWUng. anyaga mennyiségi és min őségi eltéréseket mu-
tat. Az előbbiek közül kiemelhetjük a tájszavak szigorúbb megválogatását, csak azok kerül-
tek be, amelyek nagy földrajzi kiterjedésűek; a nemzetközi kifejezések közül is a leggyak-
rabban használatosak maradtak bent, mindemellett igyekeztek meg őrizni a művelődés-
történeti szempontból fontos, már kihalt vagy elavulóban lev ő  szavakat, s természetesen 
összegyűjtötték a jelenkori magyar nyelv irodalmi szókincsének elemeit. Két ponton még 
bővíteni, gazdagítani is tudtak: az utóbbi évtizedek neologizmusait is beemelték, s felvettek 
olyan összetett szavakat, amelyeknek az el ő- vagy utótagja szótörténeti szempontból jelen-
tős. 

A minőségi jellegű  eltérések között szembeötl ők a szótörténeti, illetve szófejtési bírá-
latból eredő  változtatások. A TESz. I. kötetének megjelenése óta eltelt negyed évszázad 
alatt roppant mennyiség ű  új adat, eredmény, publikáció halmozódott fel, sok esetben ko-
rábbra tehető  az adott szó első  előfordulása, vagy a szó származása tisztázódott. Pl. bizo-
nyossá vált az ara, arany szavunk finnugor eredete, Ligeti Lajos kutatásai nyomán több 
változtatás történt a török jövevényszavak területén. A török elemek vizsgálata azért jelen-
tett mindenkor nehézséget, mert több réteget különböztetünk meg; elnagyoltan: honfog-
lalás előtti, honfoglalás kori/utáni kun-beseny ő  és oszmán-török réteget. Az adott török 
jövevényszót — főként kellő  adatolás hiányában — nehéz besorolni a megfelel ő  rétegbe. Az 
EWUng. munkatársainak sikerült p1. a csősz szó eredetét a besenyőre szűkíteni, míg a 
TESz. megállapításával szemben a csök szóról bebizonyosodott, hogy nem kun-beseny ő , 
hanem korai ótörök eredet ű . 

Előfordul ezenkívül az is, hogy az új szótár ismeretlen eredetűnek tekint olyan szavakat 
(pl. agyag bízik bukik busa stb.), amelyekre a TESz. megpróbált valamilyen magyarázatot 
adni. 

A szócikkek felépítésükben meg őrizték a hármas felosztást (nyelvtörténeti adatok, 
etimológiai magyarázatok, szakirodalom), a TESz. jól áttekinthet ő , „térben" is érzékelhető  
belső  tagolódásához szokott szem azonban itt ezt hiába keresi. A helysz űke, a szócikkek 
korlátozott tere több mindenben érezteti — nem mindig el őnyösen — a hatását. Ilyen mo-
mentum szerintem az is, hogy nyelvtörténeti adatoláskor elmaradt a minimális kontextus 
idézése, amely a TESz.-ben gyakran hozzásegít a vizsgált adat teljes megértéséhez. 

A hely gazdaságos kihasználása kényszeríti a szerz őket a rövidítések, jelek bonyolult 
rendszerének a kidolgozására, valamint arra is, hogy a szócikk végén lev ő  szakirodalmi 
utalás közelebbi tanulmányozásához a TESz.-re való utalással lényegében annak párhu-
zamos használatát tegyék szükségessé. 

A szótár néhány olyan jellel gazdagodott, amelyek a TESz.-ben még hiányzó infor-
mációt pótolnak, így például a nem köznyelvi címszavakat szócikk eleji jelekkel látja el, 
megkülönböztetve egymástól a kihalt, az elavulóban lev ő  és a nyelvjárási szavakat. 

A szótár korszerű , ám szigorú szerkesztési elveit vizsgálgatva a szakmabeliek régi 
bölcsessége ötlik fel: tökéletes szótár nincsen, s ha ehhez hozzátesszük azt, hogy az efféle 
szótár sokkalta bonyolultabb az általános (egy-, két- vagy többnyelv ű) szótáraknál, még 
inkább értékelnünk kell az óriási adatgazdagságú szintézis létrejöttét. S mindenekel őtt azt, 
hogy általa a külföldi érdeklődők számára is lehetőség nyílik a magyar szókincs történetének 
alaposabb megismerésére. 

RAJSLIILONA 
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BEFEJEZETLEN REMEKMŰ  
ALBERT CAMUS: Prvi čovek, 
Matica srpska, Novi Sad, 1994. 

1960. január 4-én életét vesztette a világi-
rodalom egyik óriása, a francia egziszten-
cializmus egyik vezéralakja: Albert Camus. 
Táskájában találták meg egy regény befe-
jezetlen kéziratát, amelyet most, immár há-
rom és fél évtizedre jelentetett meg a Gal-
limard Kiadó; a kézzel írt s az özvegy által 
legépelt szöveget Camus lánya rendezte 
sajtó alá kötetbe foglalva az író jegyzeteit és 
egykori tanítójához írt levelét s annak vála-
szát is. Mindezek hozzájárulnak a regény-
nek és Camus alkotói módszerének jobb 
megértéséhez. 

A Le premier homme (Prvi čovek, Az 
első  ember) önéletrazi regény, noha harma-
dik személyben van elmondva a főhős 
története, s nyilván nem véletlenül. Talán 
természetes lenne, hogy az író saját életét 
els ő  személyben meséli el, hiszen . 

önmagáról, közvetlen környezetér ől szólva 
szava éppen így lehet a leghitelesebb. De ha 
ez általában így van, konkrétan Camus ese-
tében — az írói elgondolástól, célkit űzéstál 
függően —, lehet, hogy éppen a megszokot-
tal ellentétes megoldás a természetes, az 
egyedül indokolt. Első  nagy jelentőségű  
regénye, a Közöny (L'etranger) hőse első  
személyben maga meséli el a történetet, 
pedig már címéből is következtethetünk rá, 
hogy nem az én, nem az otthon bens őséges, 
meleg világáról olvashatunk a regényben, 
nem az én világának arról a részér ő l, 
amelyikről senki más, csak maga a h ős tud-
hat hitelesen beszélni. Camus is szükségét 
érezte, hogy magyarázatát adja ennek, az 
egyik amerikai kiadás előszavában írja: „Az 
első  személyű  elbeszélés, mely rendszerint 
a bizalmas közlés eszköze, Az idegenben az 
objektivitás szolgálatában áll." A. majd húsz 
éwel később íródott Le premier homme — s 
nyilván megint az objektivitás szolgálatában—
harmadik személyben meséli el a saját, az els ő  
ember életét, illetve annakcsakegy töredékét. 

Camus feltehetően nem sokat tépel ő -
dött, mire megért benne az elhatározás,  

hogy megírja élete történetét, tudta már azt 
is, mit akar ezzel leírni, kimondani, ábrá-
zolni, mit tudtunkra adni, akkor tisztában 
volt már azzal is, hogyan érheti ezt el, vagy 
másképp: hogy lehet ez az alkotás tökéletes. 
A regényben, a regénytöredékben rendkí-
vül fontos szerep jut a pontos leírásnak. Va-
lahol az algériai provinciában egy fogatos 
kocsi zötyög bele a közeled ő  éjszakába, fö-
löttük nagy-nagy felh ők, amelyekről meg-
tudjuk azt is, hogy három nappal emelked-
tek föl az Atlanti-óceán fölött, majd a nyu-
gati szél előbb lassan, aztán egyre sebeseb-
ben sodorta őket... A második bekezdés a 
ekocsis mellett ülő  ember leírásával kezd ő-
dik (később tudjuk meg, hogy ő  az apa)... 

Camus ekkor még meg sem születik, 
ami történt, mindezt csak hallomásból tud-
ja, mégis részletes és pontos leírásra törek-
szik, az apja magas, hosszúkás arcú, magas, 
négyszögletes homlokkal, világos szemű ... 
Pár hónapos csak a fiú, mikor apját elviszik, 
s nemsokára elesik az els ő  világháborúban. 
Természetes, hogy amikor ennyire fontos 
számára-a leírás, s amikor a holt tárgyak és 
az élőlények külső  meghatározása lényeges 
[ezek a külső  jegyek kifejezhetik a h ősök lel-
kiállapotát, ugyanígy az ebben bekö-
vetkezett változásokat, de ugyancsak 
hathatnak is arra, befolyásolhatják (köz-
vetve vagy közvetlenül) alakulását], akkor 
nem engedhette meg, hogy éppen a főhős 
külső  leírását hagyja el, viszont az els ő  sze-
mélyben való elbeszélés ezzel járt volna. 

Ama algériai kocsikázás után negyven 
évre utazott, hogy megkeresse apja sírját. 
Egy ember... a vonat folyosóján... hajadon-
fővel, rövidre nyírt hajjal, hosszúkás arc fi-
nom vonalakkal, magas növésű , kék, hatá-
rozott tekintetű , az ember — noha már 
negyven év körüli — es őkabátjában karcsú-
nak látszott... Egy ember. Aztán az utas. 
Csak így: név nélkül, az utas... A 4. rész, A 
gyermek játékai első  bekezdésében Jaeques 
fekszik az átforrósodott leveg őjű  kabinban, 
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itt már neve van, de amint álomba szende-
rül, megint csak egy névtelen gyermek él-
ményei sorakoznak egymás után csodálatos 
szépségben, ahogy ez csak az álomban le-
hetséges. „Jacques szundikált, s a szívét szo-
rította valami vidám szorongás arra a gon-
dolatra, hogy újra látni fogja Algírt és a sze-
gényes házikót a külvárosban. Így volt ez 
mindig, valahányszor Párizsból Afrikába in-
dult, valami visszafogott ujjongás, Örömteli 
szív, élvezet, mint amikor a fogolynak sike-
rül mesterien megszöknie, s elneveti magát 
a gondolatra, milyen arcot vágnak majd a 
fegyőrök. S ugyanígy valahányszor Párizsba 
utazott vissza, betonúton vagy vasúton, el-
szorult a szíve a külvárosi házak közé érve... 
amíg beért á város szívébe, ahol a pompás 
dekoráció hatására néha megfeledkezett 
erről a beton- és vaserd őről, aminek a 
rabságában van nappal és éjjel, s ami kitölti 
az álmatlanság óráit is. De most megszökött 
onnan, a tenger nagy hátán lélegzik, lélegzik 
a hullámokon, a nap széles ringatózásán, 
végre alhat és visszatérhet a gyermekkorba, 
amibő l sosem sikerült kigyógyulnia, 
visszatérhet a ragyogásnak és a meleg sze-
génységnek ahhoz a titkához, ami segített 
neki, hogy éljen, s hogy mindent leküzd-
jön.. 

Camus a harmadik személyű  elbeszé-
lést választotta, els ő  személyben nem 
írhatta le önmagát úgy, ahogy másokat lát 
kívülről; a választott elbeszél ő  módszer, a 
kívülről látás azonban nem akadályozta 
meg abban (ezt nem engedhette meg 
magának), hogy belülről is meg ne világítsa 
hősét, hogy lelkiállapotát, annak változásait 
is be ne mutassa, hogy örömeiről, szoron-
gásairól, szenvedéseiről számot ne adjon, 
legszebb oldalait alkotva meg ezzel a 
könyvnek. 

Szívszorító az, ahogyan megfogalmaz-
za az anyja iránti érzéseit. A jegyzetfüze-
tében találjuk ezt a bekezdést: „Két olyan 
személy történetét akarom itt megírni, aki-
ket a közös vér és különféle különbségek 
kötnek egymáshoz. Az anya hasonlít ahhoz, 
ami a világon a legjobb, ő, a fiú pedig egy 
nyugodt különcködő . Ő  beleveti magát tör-
ténelmünk minden őrültségébe, az anya 
úgy megy el e történelem mellett, mintha ez  

minden idők történelme lenne. Az anya 
többnyire hallgat, s alig néhány szóval ren-
delkezik, hogy kifejezze Önmagát; a fiú ál-
landóan beszél, de képtelen rá, hogy szavak 
ezreivel kimondja azt, amit az anya egyetlan 
hallgatásával ki tudott mondani.... Anya és 
fia." 

Újra és újra megpróbálja meg-
fogalmazni ezt az érzelmi kapcsolatot, 
ahogy a befejezetlenül maradt regény 
utolsó fejezetének bekezdésében is, amely-
nek (persze megint nem véletlenül) ezt a 
beszédes címet adta: Önmaga előtt nem vi-
lágos. Az első  mondatok: „ő , igen, így volt 
ez, ilyen volt az élete ennek a gyermeknek, 
ilyen volt az élete a szegénynegyednek azon 
a szigetén, az élet a lemeztelenített szegény-
ség béklyóiban, a képzetlen és a születési 
fogyatékosságoktól megnyomorított csa-
ládban, a fiúban pedig a forró fiatalos vér, 
az égető  szomja az élet után... Felkészült 
arra is, éppen a szegénységével, hogy egy 
nap majd pénzt fogadjon el, de úgy, hogy 
sose kérjen, és hogy sose legyen neki aláren-
delve, olyan, amilyen most, ő , Jacques, a 
negyven esztendejével, most, amikor olyan 
sok mindent elsajátított, mégis tisztában 
van vele, hogy kisebb még a legelenyész őb-
bnél is, de mindenesetre semmi az anyjához 
képest..." 

Avilághírig eljutott Albert Camus írja 
ezt az anyjáról és önmagáról szavakba Önt-
ve azt, amit, a legfontosabbat — ezt ő, maga 
is jól tudhatta —, úgy, hogy mi magunk elé-
gedettek lehessünk vele, megragadni olyan 
tökéletesen sosem lehet. A Közöny emelte 
világhírre a nevét, későbbi munkái méltók 
voltak ehhez, a Le premier homme talán 
több lehetett volna. A tragikusan befeje-
zetlenül maradt munka magában hordja a 
remekmű  jegyeit, de a befejezett töké-
letességhez nemcsak a regény utolsó része 
hiányzik, számos lapszéli bejegyzés 
bizonyítja — utalva a szerző  munkamódsze-
rére —, hogy nem egy részlet további 
kidolgozását tartotta fontosnak, s hogy 
nyilván sok verejtékes órát töltött volna 
még a kézirat fölött, miel ő tt átadja a 
kiadónak. 

1913-ban született, negyven-egyné-
hány évesen, a küzdelmes életben megér- 
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lelődött tapasztalatok birtokában próbálta 
megírni azt, ami az előző  kísérletekből kike- 
rült remekműveiből (ő  úgy láthatta) 

kimaradt, ami nem sikerült, amivel nem 
volt megelégedve, amit pedig fontosnak, 
éppen a legfontosabbnak tartott. 

BURÁNY NÁNDOR 

ARCHAIKUS NÉPI IMÁINKRÓL 

SILLING ISTVÁN: Boldogasszony ablakában. Forum — Agapé, Újvidék, 1992. 
Templomoly szentek imádságok. JMMT, Újvidék — Logos, Tóthfalu, 1994. Kínján esék 
esete. Forum. Újvidék, 1995. 

Akupuszinai Silling István öt könyvében bi-
zonyította eddig hovatartozásának vál-
lalását; a hagyományőrző  település nyelvét, 
népköltészetét és a népi vallásosság 
szellemi termékeit jegyezte le, nem 
feledkezvén meg a hitélet szentelményeir ő l 
és földrajzi neveiről. A népélet szakrális ve-
tületének tanulmányozásában nem állt meg 
szülőfaluja határánál, hanem a Bácska és a 
Bánát több helységében gyűjtötte a közép-
korból hagyományozódott apokrif imákat, 
fohászokat és ráolvasásokat, hogy a nép-
rajzkutató alapvető  feladata, a gyűjtés el-
végzését követően tanulmányozza és ele-
mezze a kollektív kreativitásnak az egyéni 
emlékezetben meg ő rzött, vallásos 
költészeti termékét, annak motívum- és 
jelképrendszerét, szerepl őinek funkcióját. 

Silling István úttörő  munkába kez-
dett, amikor vidékünkön gyűjteni kezdte a 
népi vallásosság szellemi emlékeit, és ennek 
a csaknem másfél évtizedes munkának 
eredménye két gy űjtemény, amelyekben a 
kupuszinai (Boldogasszony ablakában, 
1992) és a vajdasági (Kínján esék esete, 
1995) archaikus imákat gyűjtötte egybe, va-
lamint egy tanulmánykötet a népi vallásos-
ság tárgykörébő l (Templomok szentek 
imádságok, 1994). 

Az archaikus és apokrif imádságok, a-
kár az egyéb folklórműfajok, mint a mese 
vagy a dal, a mindig kéznél lévő  vigaszt je-
lentik és szolgálják; elviselhetőbbé teszik az 
életet, ezenfelül reményt adnak az újra-
kezdéshez, a folytatáshoz, megnyugtatják 
és megbékítik a lelket. Nem kell ahhoz  

templomba menni, hogy a hív ő  ember a 
Megváltóhoz fohászkodjon b űnbocsá-
natért, hanem imádkozhat ódahaza, 
ébredése után vagy még inkább lefek-
véskor, de munkavégzés során is, a mezei 
munkák közben vagy szünetében, vagy akár 
útközben is. 

Az ilyen, magatalálta alkalmakkor a 
fohászkodó nem az egyházi, a hivatalos, az 
intézményes vallásgyakorlat szövegeit 
mondja, mint ahogy a templomban se 
imádkozza az archaikus, a nép száján kelt, 
anyáról gyermekre hagyományozódó 
szövege. 

A Silling István gyűjtésében el ő -
forduló imavariánsok is bizonyítják, hogy a 
népi vallásgyakorlat kevésbé merev, mint a 
liturgikus: a gyakori otthoni imádkozás által 
a hívő  bűnbocsánatra számít papi fe-
loldozás vagy szentáldozás nélkül is. Ebben 
a vallásgyakorlatban mintha emberarcúbb 
lenne a kapcsolat Jézus Krisztus, az em-
berekért életét, isteni mivoltát áldozó 
Megváltó és az eredendő, vagy mai ter-
minológiával: átered ő  bűnt még a napi 
kísértésekkel is tetőző  halandó között, his-
zen az archaikus imákban a halandó gyakori 
fohászkodást, Jézus pedig megváltást ígér a 
másiknak, megkerülvén a hivatalos egyházi 
liturgiát. 

Az esti és a reggeli imák egyaránt tar-
talmazzák ezt a megbocsátás-motívumot, 
amit most csupán azért idézek, hogy gyö-
nyörködhessünk a népköltészet eme sajá-
tos műfajának látomásos képi világában és 
esztétikai teljességében: 
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Kakasok szónak, 
Máriát kiáccsák, kelj fel, ó szép Sz űz Mária, 
Mert megfogták az ártatlan Jézust! 
Három szeggel megszegezték, 
Három csepp vér léesétt, 
Az angyalok mind felszedték, 
Jézus eleibe vitték, 
Aki ezt a imáccságot este lefektébe, 
Régge felkeltébe elimádkozza, 
Annak száz halálos bíne még lesz mentve. 

Az imák gyakorta tartalmaznak olyan 
archaikus kifejezéseket, amelyeket a mai ol-
vasó igen nehezen, vagy egyáltalán nem a-
zonosíthat, ugyanis az évszázadokkal eze-
lőtt keletkezett szöveg annyi romláson 
ment át a szájról szájra adás során, hogy 
már az adatközlő  is bizonytalan a szó jelen-
tésében. ugyanakkor olyan megőrzött kin-
csekkel is szolgálnak ezek az imaszövegek, 
amelyek nyelvi-hangzási vagy képmegjele-
nítő  szépségük ellenére se találhatók meg a 
mai köznyelvben. Az imákban például 
Krisztus szenvedését a keresztfán nem egy 
variánsban érzékelteti a „dárdával  

dárdázzák" kifejezés, vagy a „marék vesz-
szővel sanyargatták" költ ői erejű  meg-
fogalmazás. 

A középkorból származtatott népi 
imák eredete egyel őre tisztázatlan; nem 
nyert még bizonyítást, hogy eredetijük a bú-
csúi ponyván árusított imafüzetekben sze-
repelt, vagy a szájhagyományozódás során 
olvadt be közéjük egy-egy tetszet ősebb, 
közszájon forgó fohász. Annyi bizonyos, 
hogy az imák egy része megőrizte „a közép-
kori vallásos színjátszás roncsolt elemeit", 
azaz egyfajta dramatizálás szerint adja el ő  
Krisztus megfeszítésének történetét: 

Keresem utcákról utcákra, 
Sehol sem találom. 
Elétalálom Szent Lukács évangelistát, 
Kérdem: Nem láttad-e szerelmes szent fijamat, 
Ártatlan Jézusomat? 
Szóla: Ó, anyám, anyám, szép Szíz Márijám! 
Menj el, menj el a magas Kálvária hegyére! 
Ot vagyon egy szent keresztfa, 
Azon vagyon félfeszítve. 
Vasdárdákkal nyitogatják, 
Arcul verik, vérrel verejtékezik, 
Ecettel, epével itassák, 
Tévisekkel koronázzák. 

Egyes imavariációk epikus részletes-
séggel dolgozzák fel a Golgotán történt ese-
ményeket, Jézus szenvedéstörténetét, sajá-
tos nyelvi-hangulati megformálást adván a 
történetnek. 

Az imák verselése néhol a prózához 
kopott, az ősi szöveg csupán képi világában 
és a lexika egy részében hagyományozódott 
át. Más szövegekben pedig éppen az érhet ő  

tetten, hogy a népi képzelet miként igyek-
szik rekonstruálni az eredeti metrikai és 
prozódiai kötöttségek alól felszabadult 
szöveg formáját, vagyis: újrakölteni a köl-
teményt. A metaforikus ábrázolásmód és a 
fohász egyéni lírája ötvöz ődésének 
szemléletes példáját figyelhetjük meg a 
Beodrán — Novo Miloševón gyűjtött ima 
kezdetében: 
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Ó, hajnal, hajnal, 
Szép, piros hajnal, 
Kibe Mária nyugodik, 
Úr tőle születik, 
Pokol tőle töretik. 
Eleven ostya, Úristen, 
Neked adom lelkelmet, 
Tőled kérem testemet, 
Örök üdvösségemet. 

Érdemes arra is figyelni, hogy az apok-
rif imákban a népi képzelet egyfajta szóbeli 
szerződésnek tekinti az egyén és a Megváltó 
közötti személyes viszonyt, s ennek megfo- 

galmazásakor népmesei motívumokat is al-
kalmaz, ám nem csalafintasággal, hanem 
halálosan komolyan. íme egy példa, a1 ,31 a 
„bűnös" hitelbe folyamodik bocsánatért: 

Vedd jó két hálákat adok néked, jó Istenem, 
Bocsánatot kérek, 
Add, hogy jöjjön a szömemre nyugodalmas álom! 
Hónapig, Ígérem, hogy majd megszolgálom! 

Silling István három könyvében vetet-
te meg a népi vallásosság vajdasági kuta-
tásának és bemutatásának alapját, bizo-
nyítván, hogy korábbi szemléletekkel ellen-
tétben még mindig nincs kés ő  a szellemi 
néprajz termékeinek gyűjtésére. Silling 
István értő  munkája e gyűjtés folytatására 
ad ösztönző  eligazítást. 

Folklorisztikai érdeklődését sikerrel 
ötvözi levéltári búvárkodásaival, aminek 
eredményeképpen a népi hitélet kér-
déskörét több szempontból is vizsgálhatja, 
az írásos feljegyzésekt ől a szájhagyományig, 
a dialektológiai kutatástól a szemantikai ér-
telmezésig. Sokoldalúságuk miatt könyvei 
nem (csak) a szűk szakmai érdeklődésűek-
hez szólnak, hanem a laikusokhoz is, akik 
valamelyest is érdekl ődnek vallásosságuk 
gyökerei iránt, vagy megkapja őket egy-egy 
szép legenda, vagy csupán örömüket lelik a 
középkori népköltészetet idéző, látomásos, 
szürrealisztikus költői képekben és megra-
gadó szófordulatokban. Silling István elő-
adói stílusa tanulmányait is a közérdeklődés 
középpontjába helyezi. S hogy valóban nem  

csak szakmai részkutatások eredményeinek 
gyűjteményeit tette le az olvasó asztalára, 
bizonyítsák végül saját szavai: „Irodalmunk 
középkori valóságának kutatásához is tám-
pontot nyújt a népköltészetnek ez a talán 
legrégibb rétege. Nevezetesen a Mária-si-
ralmak, a himnuszköltészet s a vallásos drá-
ma hajdani virágkorában született iro-
dalomkutatásához. Mindezeket már rég fe-
ledésbe merült műfajként tartjuk számon, 
azonban lám, a vallásos népköltészet, illetve 
a nép vallásos áhítata a XXI. század el őes-
téjéig megőrizte e kimondottan középkori 
motívumú alkotásokat. És hadd hangsú-
lyozzuk ennek jelentőségét ezen a mi vidé-
künkön, melyet sokan olyan el őszeretettel 
címkéznek hagyományok nélkülinek, főleg 
irodalmi téren. Ebben a műfajban az itt 
nem létezőnek nyilvánított középkori írásos 
költészetnek a szájhagyományozódás útján 
fennmaradt szóbeli emlékei vallanak egy-
korvolt irodalmunkról, melynek eredete 
még korábbi időkbe nyúlik, amikor is még 
nem volt nyilvánvaló a szó vagy az írás el-
sőbbsége." 

FEKETE J. JÓZSEF 
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Galériánk 

KABOS GYULA színművész 

Abban a képzeletbeli galériában, amelynek anyaga a folyóiratunk hátsó 
borítólapján öt éve megjelen ő  portrékból áll majd össze, igen el őkelő  helyet foglal 
el Kabos Gyula. Nem csupán azért, mert a nevettetés zsenije, a magyar Chaplin, 
Jacques Tati, netán Woody Allen, egyszóval minden id ők legnagyobb magyar 
komikusa volt, hanem azért is, mert pályafutása Szabadkán kezd ődött, s Polgár 
Károly délvidéki társulatának tagjaként vidékünk nagyobb városaiban: Zentán, 
Zomborban, Nagybecskereken, Nagykikindán, Versecen és másutt is fellépett. 
Solymosi Elek színi iskolájának diplomájával és els ő  szerződésével zsebében pon-
tosan kilencven évvel ezel őtt, 1905. augusztus 1-jén érkezett városunkba, hogy egy 
évig gyakorlatos színész legyen a Pesti Ihász Lajos vezette színházban. Négy évvel 
később, 1909. október elején ismét visszatért pályakezdésének színhelyére, ahol 
ekkor már Krémer Sándor volta színházigazgató. Továbbra is a közönség kedvence 
volt, jóllehet mellékszerepeket alakított, csupán egy helybeli író, Havas Emil  A 
magántanár úr című  bohózatában játszott f őszerepet, a lapok kritikusainak 
egyhangú véleménye szerint nagyszer űen. Innen aztán Nagyváradon át eljutott a 
fővárosi színpadokig és 1914-ben els ő  filmszerepéig. A harmincas évek vége felé, 
1939. január 21-én, csaknem félszáz filmszereppel maga mögött, népszer űsége 
csúcsán, a fenyegető  veszély elől kivándorolt Amerikába. Nem sokáig kereshette 
fel alkalmi társulatával a magyarlakta helyeket, mert' 1941. október 6-án, 53 éves 
korában (Budapesten született 1887. március 19-én Kann Zsigmond kereskedelmi 
ügynök negyedik gyermekeként) egy kórházi ágyon elhunyt. A filmm űvészet 
százéves ünnepe alkalmából Szigethy István karikatúrájával idézzük fel emlékét 
ennek a zseniális mulattatónak, aki  —  Kosztolányi Fecskelánya révén  —  az irodalom-
történetbe is bevonult. 


