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FEHÉR FERENC ZSENGÉD ELÉ 

Fehér Ferenc az újvidéki Tanárképző  Főiskola első  éves hallgatója volt 1949 őszén. 
Ugyanekkor többedmagával kezdte meg tanulmányait Süli (akkori leánynevén Gu-
bás) Izabella, akinek a költő  egy-egy unalmas előadás alatt megmutatta verseit. Ez 
a bizalom egyfelől és az őszinte érdeklődés másfelől mentette meg az utókornak 
Fehér Ferenc zsengéit és egy novelláját, amelyeket a rajongó évfolyamtárs gondo-
san átmásolt egy rózsaszínű  kis füzetbe. A füzetet Izabella öccse, dr. Gubás Jen ő  
őrizte meg számunkra, kiemelve a családi papírok, dokumentumok közül 

Süli Izabella tanárnő, aki számos középiskolai nemzedék szeretett magyar-
tanára volt, s jelenleg nyugdíjasként is dolgozik, mégpedig tiszteletdíjasként 
közmegbecsülésnek örvend a szabadkai Pauliniumban, gondosan megőrzött egy 
levelet is, amely ezeket a verseket kísérte. Izabella keresked ői, bár nem gazdag 
családból származott, a költő  viszont egy egészen más világból, a nincstelenek, 
az „igazán senkik kálváriás életéből" érkezik, s úgy gondolja, hogy a fiatal lánytól 
mindez távol áll, nem fogja megérteni e versek világát. Ezeket a vélt korlátokat 
mégiscsak sikerült a megtapasztalt őszinte bizalomnak áttörnie: 

„Kedves Bella! 

Elnézésed kérem, hogy ígéretem csak részben és ilyen megkésve teljesítem: 
Részben teljesítem csupán, mert a nyomorról szóló, mélyen pesszimista verseim 
nem merem neked így — szinte ismeretlennek — átadni, akir ől úgy gondolom, 
kevés közöd van az igazán szegények, az igazán senkik kálváriás életéhez. Ne 
hidd, hogy nem bizalommal bízom rád az elolvasásukat. ((Épphogy a bizalom 
volt sokszor a keresztfám, akárcsak osztályomnak). 

49. XII. 14. éjjel 	 Fehér" 

A bizalom volt sokszor a keresztfám — halljuk ki a levélb ől a mélyről fakadó 
kitárulkozást, s ez az árvaság, a magára maradottság érzése süt át a verseken is, 
hisz a magyarság körében a '44-es megtorlás véres tragédiája után nem a fájda-
lom, hanem a demagógia hangja hallatszik: 

Üvöltöznek a sápadt 
demagógok — 

(Nincs kiút?, 1949. dec. 10.) 

Vagy másutt így ír: 

Költő, üvölts, 
te magányos, 
kivert farkas, 
ebben a nyúlszív ű, 
juhos éjszakában... 

(Halálom, 1949. dec. 12) 
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A megbéklyózott élet elleni vádbeszéd ekkor a verse: 

Beletántorodunk egy újabb napba, 
újabb b űnbe, 
sután, újra és újra 
belerúgunk az életünkbe. 
Sápadt, jaj, sápadt a hitünk 
s vérszegény fiatal lány 
álma a reményünk.." 

(Véres reggeli panoráma, 1949. dec. 11.) 

Ilyen erőteljes költői képek villantják fel a költ ői tehetséget, és csak elré-
vedezhetünk azon, hogy ha nemcsak egy egyetemista társ biztatását, bizalmát 
kapta volna meg, hanem a kés őbbiekben a költő- és írótársakét is a lekicsinylés, 
a gúny helyett, akkor Fehér Ferenc költészetének ez a húsunkba vágó kérdése-
ket felvető  vonulata bizonyára jobban kiteljesedett volna. De hát a társadalmi 
elvárások egészen mások voltak, s az avantgárd semmitmondások, blöffök na-
gyobb esztétikai megbecsülésnek örvendtek, minta Fehér Ferenci-i magatartás 
és költészet. 

E zsengékben ezekre a felvillanó, kiforrott sorokra figyeljünk s a szerelmes 
versekben sem a még erőtlen költészet gyengeségeit vegyük észre, hanem egy 
„vérző  lélek" boldogság utáni vágyakozását, feltárulkozását. 

A Grafikónia című  elbeszélés azt példázza, hogy egy vajdasági magyar Or-
well veszett el Fehér Ferencben, azaz villant fel írásában a szocializmus elgépi-
esedett, elidegenedett látomása. 

A füzetben található verseket hiánytalanul közöljük, jóllehet közülük 
kettő : a Furcsa éj és a „Halotti beszéd" fellelhető  A madarak folyója című  gyűjte-
ményes kötetben (1978). Tesszük ezt azért; mivel az említett költemények több 
helyütt eltérnek a végleges szövegt ől, s emiatt az eredeti változat bizonyára az 
irodalomtörténészek számára nem érdektelen. 

A megmentett füzet néhány versfordítást is tartalmaz, mégpedig a költ ő  
kézírásával. Ezek közül egyiket sem vette fel a Madár árnyéka című, ugyancsak 
1978-ban megjelent, harminc év műfordításait tartalmazó könyvébe. 

Az elbeszélésben és versekben csupán a szembetűnő  helyesírási hibákat 
javítottuk ki. 

GUBÁS ÁGOTA 
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FEHÉR FERENC 

„GRAFIKÓNIA" 

Egyik álmatlan éjjel éppen azon gondolkoztam sírom mélyén, hogy valamit ki 
kellene találni, valami szórakozásfélét, hogy elüssem az örökkévalóság unalmát, 
amikor érdekes dolog zavarta meg csendes elmélkedésem. Valami bizsergésféle 
futott át csontrendszeremen; a koponyacsontomtól a csigolyákon és avasodó 
oldalbordáimon keresztűl egész a térdkalácsomig. A delejes érzés tán azon túl 
is terjed, ha alsó lábszárcsontjaim nem kaptak volna reumás bántalmakat a két 
évezred előtti, emlékezetesen cudar télen... Akkor még Cérnákovics, a l őcslábú 
szabó is náthát kapott mellettem, pedig jó méterrel alább volt a lakása. Már eme 
kiváltságos helyzeténél fogva is ellenszenvessé vált, többszöri feljelentés is érte 
részünkről a sírbizalminál, amikor pedig erős meghűlése folytán tüsszögni kez-
dett és utálatos módom szívta orrüregét, nem állhattuk türelemmel. A sírvilág 
demokratikus jogrendszerével élvén, az ötödik sírsor egy, még eléggé ép sírbolt-
jában, melynek csupán északi fala omlott be, rendkívüli konferenciára gy űltünk 
egybe s Cérnákovicsot lázítás és csendháborítás vádja mellett megrögzött reak-
ciósnak bélyegeztük. Ítéletünk alaposságát bizonyította látszólag az a tény is, 
hogy a szabó tizenötszöri idézésre sem jelent meg közöttünk. Kés őbb megtud-
tam, hogy jól titkolt betegsége gátolta őt ebben, három bordáját ugyanis elvesz-
tette a legutóbbi mindenszenteki táncmulatságon. Bár a csacska csontváznépség 
azt is suttogta-buttyogta, hogy Szávicskánénak ajándékozta őket... Szemtelen 
tanúk állították, hogy a mindig magabiztos iparoscsontváz egész belesápadt a 
hírbe, amit egy kárörvend ő  féreg vitt neki egyenesen a gy űlésről... Ilyen szégyent 
tar koponyacsontján! Őt bélyegzik reakciósnak, aki már az árnyékvilág borús 
napjaiban kifejezésre juttatta ez örök ország iránti határtalan ragaszkodását, 
amikor a kertjében próbaásatásokat végzett földtani ismeretei b ővítése céljá-
ból... Az a sonka meg miegymás alávaló hazugság, hisz csak egy csülök volt, amit 
a kutyák hordtak egyik kertb ől a másikba. És akkor épp az ő  kertjében hordoz-
ták azok a... Ó, micsoda skandalum, micsoda szégyen!... Siránkozása megejtett. 
Ilyképpen gondolkoztam: istenem, hisz ő  is csak csontváz, mint mi, neki is van 
reumája, sőt családi gondja, hisz felesége a nyugati temetőből állandóan küldöz-
geti rá a leselkedő , besúgó temetőbogarakat, figyelnék meg, hogy a m űsoros 
estek utáni táncmulatságokon, különösképp a mindenszenteki álarcos bálakon, 
kikkel táncol a férje... 

A bizsergés, mely már eltemetett érzéseket ébresztgetett bennem, határo-
zottan erősödött s egyszer csak egy agyonfáradt atomocska rogyott homlokomra. 
Végső  erőmegfeszítésselvalamit ajkai közé dugott, mire nagy villanás, robbanás 
után milliónyi elektronhad nyi»sgött szét csontsejtjeimen. Miután különböz ő  
rendeltetésű, finom műszereket szedtek el ő  táskáikból, mely mindegyikük olda-
lán ott lógott, hihetetlen ügyességgel estek neki a munkának. Tevékenységük 
érezhetőleg arra irányult, hogy mint kiaszott, közösségi életre nem alkalmas, 
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tartalékos hullát likvidáljanak az enyészetfenség parancsára... Tévedtem... Jól-
lehet, jólesett volna már a pihenés a pletykás, kishit ű  föld alatti világ után, ahol 
földi vakreményeim megcsúfolásaként ezernyi napi gond és soha nem ismert 
betegség kínozott... Egy ezred elektron orrüregemen keresztül agyboltozatom 
sötétjébe masírozott messzi el őretartva lámpásaikat s egy rögtönzött megbeszé-
lés után, vezérük utasításait követve nekiláttak kiszáradt koponyacsontjaim 
sejtjeinek. Munka közben állandóan egy szót ismételgettek — ez, amint kés őbb 
kivettem, az időpont volt, melyre befejezik a munkát. Megbizonyosodtam, hogy 
ismeretlen rendeltetéssel milliónyi munkaerő  fáradozik már-már széthulló 
csontozatom megjavításán — s őt talán messzebbmenő  tervvel folyik a lázas tevé-
kenység!... Egyszeriben melegem lett e gondolatra. A rajtam eszközölt munka 
majdnem kellemes, a borbélyecset simogató babrálásához hasonló érzetet kel-
tett bennem. Határozott vágyat éreztem ekkora föld feletti élet csendes örömei 
után: napsugár, erd ők, vasárnap délutáni szunyókálás, amikor az ember befüg-
gönyöz és még egy náthás, göthös szomszéd se riogatja fel legszebb álmából... 
Valami pattant mellcsontjaim között, az elektronemberkék elrakták szerszáma-
ikat és valami könnyű, mámoros illat kúszott szét a humusz légcsatornáin... Még 
láttam, hogy a fényes sisakú vezér leméri a pontos id őt és elégedetten jegyez 
noteszébe... aztán int alantasainak... 

Szokatlanul kényelmes ágyban arra eszméltem, hogy fehér köpenyes alakok 
vesznek körül, egytől egyig némák, megszólalásig hasonlóak. El őbb szemem 
káprázik a gyengeségtől. Arra ugyanis, ami velem történt, tisztán emlékeztem. 
A hozzám legközelebb álló fölém hajolt és valami ismeretlen nyelven hátraszólt 
hasonmásainak. Aztán egyikük szó nélkül koporsó alakú készüléket forgatott 
testemre. Pillanatnyi sötétség közben úgy éreztem, hogy a furcsa rendeltetés ű  
szerkezet felszív magába. Legvalószínűbbnek tartottam, hogy ez egy változata a 
személyi azonosság megállapításának, — ujjlenyomat helyett, úgy látszik, ezek 
mindjárt testlenyomatot vesznek. Megadván magamat sorsomnak, vártam, mit 
kezdenek velem — az ég tudja, milyen id ős holmival. Nem sokáig türelmetlenked-
tem, mert szinte pillanatok alatt változott a szín. A fehér köpenyes társaság dol-
gát végezvén eltűnt, s helyükbe fekete köpenyesek jöttek — ugyanúgy egyformák 
arcra, testalkatra. Egymás között hevesen vitatkoztak. Vitájuk tárgya csakis én 
lehettem, mert folyton felém mutogattak... Végül is kivált közülük egy és hada-
ró, sok magánhangzós nyelven szaggatott kérdéseket intézett hozzám. Társa si-
kertelenségét látván, másik próbálkozott velem. Az ő  éneklő  beszédét sem ér-
tettem. Ugyanígy kudarcot vallott a harmadik, negyedik és ötödik is... Némelyi-
kük ugatásszerű  hangokat hallatott, a másik szűkölő, sziszegő , — ismét másik 
élénk, pattogó nyelven szólt hozzám. Már magam is kétségbeestem, hogy ez új 
világban senki emberfiával nem tudom magam megértetni. Ekkor egy egészen 
puha tekintetű  nyelvész lépett hozzám és érthető , hibátlan kiejtéssel anyanyel-
vemen szólt hozzám: 

— Melyik kor gyermeke vagy, idegen? 
Mozdulatlan arca élénkebb kifejezést öltött látván, hogy megértettem őt. 
— Nos, szólj, ha érted beszédem! — folytatta melegen és éreztem, hogy bels ő  

izgalmát igyekszik elpalástolni. Mig azon törtem a fejem, honnan ismeri ez a 
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rokonszenves nyelvész népem nyelvét, ő  nyugodtan bámult szemeim közé barna 
fényű  szemeivel. 

Társai, kikkel alig lehetett valami bels ő  viszonyban, száraz kíváncsisággal 
dugták közel koponyáikat, bár láttam, beszédünk idegen előttük. 

— Előbb is — szólaltam meg és gyönge mellemb ől felszabadító köhögés tört 
fel — azt szeretném tudni, hol vagyok és hogyan kerültem ide. — Hangom engem 
is meglepett... 

A nyelvész karonfogott és felelet helyett egy egyszer ű  oszlopcsarnokon át 
a szabadba vezetett. Elámulva néztem körül. Legfelt űnőbb volt, hogy, bár a na-
pot sehol sem láttam, a tájat vérvörös fény uralta. 

A napot keresed, idegen? — találta el kísér őm ki nem mondott gondo-
latom és rám se tekintve, kesernyés mosollyal folytatta: — ... azt már keresheted! 
Egyik tudósunk kísérletezései közben felrobbantotta. Csak lángesz űségének 
köszönhető , hogy a világűrbe szertehulló, izzó hőanyag nem vitte pusztulásba 
Grafikóniát. 

Az ismeretlen szóra fölkaptam á hallottaktól még jobban szédelg ő  fejem. 
Gra-fi-kó-ni-át?... Hát az mi?... 

— Majd meglátod! — válaszolta sokat sejtetően és szomorkás-fáradt hangjá-
ból ezúttal éreztem el őször halvány büszkeségfélét kicsengeni. 

Az idő  múlásának ellenére a vérvörös megvilágítás se nem halványult, se 
nem erősödött. Azt se tudtam, hajnalodik-e vagy az alkony pírja festi meg a tájat. 
Nyelvész társam megmagyarázta, hogy Grafikóniában soha sincs éjszaka. Az 
egyedeire bontott fény- és h őenergia-mennyiség a világűrben eloszolva, s új tör-
vényszerűség szerint keringve állandóan és minden irányból egyenlő  erővel hat 
a halálom óta ily furcsa mód megváltozott öreg földgolyóra. 

De a holdfény! Meg a csillagok! — kiáltottam fel. — És az évszakok gyönyö-
rű  változatossága... Hát mindez nincs nálatok? És költ őitek hogyan tudnak írni 
az éjszakák sejtelmes varázsa nélkül? Fest őitek nem élvezhetik az őszi erdő  
ezernyi káprázatos színváltozatát?... És, mondd, nálatok, itt ezen a földön az 
anyák nem ismerik az altatódalt?... 

Láttam, hogy kirobbanásom hatással van rá. 
Költőink!... — ismételte a szót lesújtóan és szkeptikus nevetése szíven mar-

kolt. — Látszik, hogy jócskán aludtál, idegen!... — Arcát fájdalmas vonás torzítot-
ta el, közben közel hajolt hozzám s szeméb ől kínzó tűz lángja csapott felém. 
Előbb körülnézett, mintha félne társaitól, akik valamivel arrább, egymás mellett 
lépdelve vitatkoztak, mintha életükben egyéb dolguk sem akadna. Kísér őm 
hangja suttogóvá vált, szinte megdermesztett: 

Tudd meg, hogy nálunk nincsenek költők — legalábbis olyanok, aminőkre 
te gondolsz. Szív nélkül nem lehet írni! Nálunk pedig nics szíve senkinek... 

Arca elborult, mintha maga megrettent volna a kiejtett szavaktól. 
Tudd meg, te szerencsétlen, ki ide vetődtél, hogy mi már négyéves ko-

runkban kioperáljuk gyermekeink szívét és helyébe m űszert helyezünk, mely a 
vért hajszálnyi pontossággal löki tovább!... 

Iszonyodva elhúzódtam tőle, mert attól tartottam, megőrűlt. S ő  csak foly-
tatta messzi nézve a végtelenségbe, mintha csak panaszt mondana valami isme-
retlen nagyságnak: 
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Nálunk nincs dal, csak dinamózúgás, fúrógépsziszegés, meg esztergapa-
dok sikongása. Az emberek nem sírnak, nem nevetnek... O, idegen, nálunk nem 
nyílik az a virág, melyről oly sokat olvastam a ti régi könyveitekből: nálunk nincs 
szerelem! Grafikonok, munkakimutatási táblázatok kötnek bennünket egymás-
hoz a szeretet láncai helyett... 

Zsebéből összehajtogatott keménypapirost húzott el ő , majd széttereget-
vén, lázas magyarázatba kezdett: 

— Látod, ez Grafikónia hat hónapos terve! — Szájából perzselve buzogtak a 
szavak. -- Ez idő  alatt tízezer új, atomromboló központot létesítünk, ötvenezer 
dinamógépet készítünk, megjavítjuk a közlekedési viszonyokat Neptuniával, 
hetven rakétaállomást építünk és száz százalékban végrehajtjuk a kicsinyek de-
formálását... 

Ez az a szívtelenítés? — vetettem közbe félénken, hogy gátat vessek felhe-
vültsége további fokozódásának. Izgatott arca bamba kifejezést öltött váratlan 
kérdésemre. Lélektelenül maga elé motyogta: 

— Ez az, igen, ez a szívtelenítés. És az én kislányomra is sor kerül holnap... 
A tervből nem engednek... De én sem engedek!! 

Felkapta fejét és szűkölő  fájdalommal megragadta vállamat: 
Nem engedek! Érted? Nem engedek! — aztán ismét meglágyultan hulltak 

ki belőle a súlytalan szavak. — Hisz olyan szép így kacagó vidámságával, érintet-
lenségével! 

Meghatottan tettem vállára a kezem: 
Csillapodj, barátom... De mondd, az anyák és a te feleséged is hogyan 

engedhetik leölni magzataik arcáról az ártatlan mosolyt, lelkükr ől a tiszta de-
rűt? És te? Hisz te... 

Nem engedte tovább folytatnom, hanem megtörten elmondta, hogy vélet-
len folytán őt elkerülte a grafikóniai gyerekek sorsa. Úgy n őtt fel érző  szívvel a 
sok gépember között — magányosan, szenvedve, senki szeretetét nem élvezve, 
érzelmeit magába fojtva. 

— Tudod, barátom, többször elhatároztam, hogy önként jelentkezem bonc-
kés alá, hogy megszabaduljak ettől a vérző  húsdarabtól, hogy véget vessek szen-
vedéseimnek. De az utolsó percben mindig visszatartott valami. Vagy egy csi-
csergő  fecske a villanyvezetéken, vagy egy még érintetlen kisgyerek — legtöbb-
ször csak egy szál szarkaláb, amit a kórházfal repedésében pillantottam meg... 

Karomba fűzte karját és szótlanul megindultunk. A tudományos intézet 
mind messzibb maradt mögöttünk. Társam mayába mélyedt, én pedig többször 
visszatekintettem a hatalmas épületalakzatra. Igy messzir ől titokzatosnak tűnt 
furcsak embereivel és csendjével. Bántott a ránk nehezed ő  némaság. Kietlen, 
vörös salakos tájakon jártunk, sehol egy f űszál vagy az életnek legkisebb jele... 

Mondd, hová megyünk? Nem tévedtünk mi el? — robbant ki bel őlem a 
türelmetlenség és megvetettem a lábam, mintha tapodtat se volnék hajlandó 
továbbmenni. A nyelvész előhúzott egy órához hasonló műszert. 

Mindjárt a telepen leszünk... 
Nem értettem, miként tehet ilyen könnyelmű  kijelentést, hiszen ameddig 

szemem ellátott, épületnek nyoma sem volt. Igyekeztem türelmet er őszakolni 
magamra és szó nélkül hagytam válaszát. Els ő  pillantásra ébredt rokonszenvem 
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csak nőtt iránta, mikor nyomorúságos életére gondoltam. Azt hiszem, feszélyez-
te őt hallgatásom, talán érezte is, hogy magyarázattal tartozik, mert egyszer csak 
megszólalt: 

— A környék, ameddig ellátsz és azon túl is, rakétarepül ők le- és felszálló 
tere. Épp ezért veszélyes erre járnunk. A telep lenn van alattunk, mindjárt oda-
érünk az ötös aknához. Az intézetb ől lejáró vezet ebbe a modern tartaroszba, 
de nem akartalak arra vezetni. Itt fenn még csak megvagyok, de az alvilág bor-
zalmasan hat rám. Egyébként úgysem élvezed sokáig ezt a tájat... 

Szavaiból annyi burkolt fenyegetést vettem ki, hogy hírtelen rá kellett te-
kintenem. Ő  egyforma szenvtelenséggel t űrte kutató pillantásom. Éreztem, 
hogy ennek a világnak szükségére vagyok, hisz azért mozgósították értem tudó-
saik legjavát. De miként engedhettek szabadjára evvel a társukkal, akir ől úgy 
érzem, kihúz közülük. 

Ismét tapasztalnom kellett kísér őm gondolatolvasó képességét: 
— Attól félsz, eltévedünk? Ó, nem! Az intézet pártfogó figyelemmel vigyáz 

minden lépésünkre. — Halkan nevetett, mintha csak mulatna fájó szellemessé-
gén. Hirtelen apró, eltiprásra született féregnek éreztem magam a megsejtett 
hatalom mellett, melynek láthatatlan nagy szemei izzón tapadtak alakomra 
minden irányból. Épp idejében süllyedtünk le egy teniszpálya nagyságú földab-
rosszal a mélybe, a modern tartaroszba. Felettünk rakétarepül ők vijjogtak el, 
mint megriadt égi madarak, de rikoltozásuk mind er őtlenebbül hatott le hoz-
zánk a felettünk egyre szűkülő , majd végképp eltűnő  résen... Helyettük új han-
gokhoz kellett fülemnek hozzászoknia. Csak megsejtett, de még nem látott gi-
gászi gépek vad robaja morajlott fel az iszonyú tárnából. Ezeknek komor hang-
egyvelegébe sírón búgtak bele a dinamógépek, mint szédülten zümmög ő , mér-
ges darazsak; olykor-olykor tonnás kalapács pokoli csattanássai hangzottak fe-
lénk, majd pillanatnyi szünet, amikor csak agyam bódult kalapálását érzem — 
utána... Hirtelen megrándult a hihetetlen simán süllyed ő  felvonó. Alig szédeleg-
tem ki belőle társam karján, máris zuhogott vissza a deréknyi sodronykötele-
ken, hogy elzárja felettünk a kiutat. Káprázatos színekkel er ős reflektorok vil-
logtak felénk a távolból, mehetünk iszonyatos acélpillérek, támasztógerendák 
csillogtak érces fénnyel s én a látottaktól elgyöngülten, rogyadozó lábakkal 
minduntalan úgy éreztem, hogy beleütközöm a lázas ütem ű  munka okozta mil-
liónyi hangegyedbe. Grafikónia gyártelepén jártunk. Füstöt, kormot sehol nem 
láttam, az erős lámpák fénykörében mozgó szürke alakok mind egyformán, szót-
lanul végezték munkájukat. Összes ténykedésük egy apró gombnak megnyomá-
sából vagy valamely óriási er őt kifejtő  gépkarnak a kezeléséb ől állott. Be-
idegződött mozdulataikra, mint egy végtelenségig ismételt vezényszóra, meg-
megremegett egy-egy acélkolosszus, mintha csak vonakodnék megmozdulni, az-
tán motorzúgás, lánccsikorgás közepette magasba lendült. Az egyik irányból 
vasesztergák sziszegő, berregő  hangja hallatszott és orromat megcsapta a frissen 
vágott acél pörkölt illata. Társam egykedv űen lépdelt mellettem. Az elénk táru-
ló kép szokatlan volta ellenére lehangolóan hatott rám. Olykor közelebb kerül-
tünk egy-egy munkáshoz. Az intézet robotosaihoz hasonlóan ezek is egyformák 
voltak. Sima, sápadt arcukról nem olvashattam le, milyen id ősek. Szemükből 
tompa élettelenség, bágyadtság sugárzott. Egy ilyen munkás véletlenül hozzám 
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ért meztelen, inas karjával és én megrázkódtam, mert hideg testének érintése 
borzongással töltött el. Kísér őmtől meg akartam kérdezni, hogy ezek az alakok 
élnek-e egyáltalán, hogy változatlan életük a fájdalom és a boldogság érzete 
nélkül nem hasonló-e az egykori gályarabokéhoz, vagy még inkább az ólombá-
nyák szerenesétleneinek sorsához... De nem szóltam, hisz felesleges lett volna. 
A gályák evezőseihez néha napsugár hatolt le a hajófenékbe, s ha kikötöttek, 
hallhattak emberi hangokat, örömkiáltásokat vagy perlekedést és érezhették, 
hogy élnek, mert olykor megcsillant parányi ablakaikon át valamely szárazföld 
pálmáinak lombja. És a legsötétebb bányapoklok kazamatáiban a sínyl ődő  em-
berroncsok penészes arcára bizonyára megkapó kifejezést varázsolt olykor a 
szívemberek utolsó nagy kincse, a reménykedés... 

Merengésemből társam riasztott fel. Szótlanul el őremutatott-karjával. A 
messzeségben ritkulni látszott a lámpások sora és a régi, jellemz ő  vörös fény 
váltotta fel fényüket. Egy könny ű  kis szállítókocsin csakhamar elértük a tárna 
kijáratát és előttünk volt Grafikónia a maga jellegzetes sima stílusú, egyszer ű  
épületeivel, halotti csendj ével, néptelen utcáival. Utunkat gyalog folytattuk. 
Társam szótlansága feloldódott, mihelyt szabadon fellélegzettünk: 

Amit az imént láttál, minden polgárnak sorsa, kivéve a lakosság azon 
hányadát, kik hozzám hasonlóan az intézetben dolgoznak. A grafikóniai mun-
kás eszköz a terv megvalósításában — egy szürke gomb, érzéketlenné tett emberi 
gép a célért folyó őrült hajszában. 

— De kiknek vagy kinek dolgozol hát?! — kiáltottam fel. — Kiért, miért kell 
megfosztani ót emberségét ől?... 

Kísérőm hangja suttogóvá vált. 
Az új istenségeknek; a Gépnek, az Atomnak és a Villamosságnak az 

őrültjei tartanak kezükben mindent... Ezeknek az új molochoknak áldozzák, 
nem, odadobják gyermekeik remegő, pici szívét, hogy fásultak, érzéstelenek le-
gyenek, akárcsak ők... 

Hirtelen eszelősen felordított, hogy megrém űltem tőle, és futni kezdett. Én 
a nyomában mindenütt, mert féltem, hogy ostobaságot akar cselekedni s én ma-
gamra maradok abban a szörny ű  világban. Majd kiszakadt már a tüdőm, mikor 
végül beestünk egy ház kapuján. Virágágyás mell ől bájos kis gyereklány emel-
kedett fel játékából és apja szokatlan megjelenésén tán még jobban megütkö-
zött, mint rajtam... Társam felhevültei. ., boldogan omlott le lánya elé és magához 
ölelve elhalmozta csókjaival... Azután gyermekével karján felém fordult, hogy 
bocsánatkérőn engesztelni próbáljon: 

— Ne haragudj, barátom, de azt hittem, meg őrülök, mikor eszembe jutott 
gyermekem: hátha ma jönnek el érte a pribékek és többé nem látom így eleve-
nen, mosolygón. Többször felébredek álmomból, ott kell hagynom munkahe-
lyem, mert őrült sejtéseim azt sugják: most, most rabolják el gyermeked! Mért 
is van szívem, feleségem kigúnyol — szerinte ok nélküli — gyengeségemért. Ha 
hallanád, milyen egykedvűséggel beszél e szörnyűségről!... 

Hírtelen meglebben a ház ajtaján függ ő  háló és előttünk állt a kislány anyja, 
az első  grafikóniai nő . Arcáról végtelen kifejezéstelenség, kíváncsiságnak, n ői 
kellemnek vagy csodálkozásnak legkisebb jelét nem olvashattam le. Gépiesen 
köszöntötte férjét a maguk nyelvén és formás karjával hátramutatott a szobá- 
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jukra. Beléptünk. A szoba meztelen dísztelensége megdöbbentett. Furcsának 
találtam azt is, hogy társam elfeledkezik engem bemutatni feleségének. Az 
asszony szótlanul eltűnt s mi hárman magunkra maradtunk. 

Kint hirtelen lépések zuhogtak fel és az ajtóban két er őteljes alak jelent 
meg komoran, feketén... A kislány felsikoltott és kicsiny karjaival átkulcsolta 
apja nyakát. A nyelvész végtelen lassúsággal emelkedett fel ültéb ől, szemeit le 
nem emelvén amazokról. Azt vártam, hogy hátrálni fog, hogy őrjöngve mene-
külni igyekszik, de egyiket sem tette. Villogó, barna szemeib ől gyilkos tűz per-
zselt ellenségei felé, izmos nyakán forró ütemben lüktettek az erek. Megreszket-
tem és lélegzetelfojtva hallgattam a ránk zuhanó csendet. A pribékek mozdultak 
először. Félelmetesek voltak, amint egyszerre el őreléptek. Ekkor, a szörnyű  
gondolatra, hogy iszonyú mancsaikkal mindjárt megragadják a remeg ő  kislányt, 
agyamba tódult a vér és felordítva rávetettem magam az egyikre. Fejemen tom-
pa ütést éreztem s míg a földre rogytam, elhomályosuló szemmel, öntudatom 
végső  megfeszítésével figyeltem a fejleményeket. Miután velem végeztek, zsák-
mányuk felé indultak, akit lassan hátrálva görcsösen magához szorított az apja. 
A szememre ereszked ő  és mind tömörebbé váló ködfüggönyön keresztül láttam, 
mint koppan neki az apa hátráló teste a falnak. És a két markos legény kínosan 
lassú léptekkel csak ment még akkor is feléjük, amikor ők már nem menekül-
hettek... Az egyik fekete alak kinyújtotta kezét, hogy megragadja áldozatát. A 
kislány apja mellére rejtette szöszke fejét és elsírta magát. A szerencsétlen férfi 
kezében fegyver csillant meg, de mielőtt használhatta volna, őt is azén sorsomra 
juttatták: élettelenül terült el a padlón. Ekkor váratlan dolog történt... 

Az ajtóban fáradt arcával az édesanya jelent meg. Mereven nézett farkasszemet 
a gyilkosokkal. Szürke szeme égett az éled ő  szenvedélyektől. Orrcimpái remegtek, 
mint az együgyű  gyenge őzé, mely a fenevadat tetten éri otthonában... Hihetetlen, de 
szép volt így, lobogó tekintetével, hullámzó keblével. Láttam, mint néz gyermekére, 
kinyújtotta karját és szívet tépő, édesanyai zokogásban tört ki... Fehér, szép karjai 
esdőn remegtek az üres levegőben és erőm végső  fogytán megdöbbenve láttam, hogy 
bal melle táján meleg, piros csíkban buzogni kezd a vér... Éreztem, mint hagy el er őm, 
szemem előtt egybefolyt az édesanya alakja a szoba szürke falával, de az a piros folt ott 
égen továbbra is vérző  mellén és... És még akkor is láttam, mikor verejtékben fürödve, 
levegőért kapkodó lélegzettel felébredtem nyugtalan álmomból.. 

Anyám hajolt fölém és végigsimított forró homlokomon. 
— Csak ha már fölébredtél, fiam! Megkell mérni a lázad, mire ismét jön az orvos... 
Az ajtó felől ismerős köhögést hallottam, majd gyönge kopogtatást... 
— Jaj, már itt is van... — rezzent össze anyám és sietett ajtót nyitni. Az ajtón, 

lőcslábaival bajlódva, beszégyenkezett a mi jó szomszédunk: Cérnákovics bácsi, 
aki rongyos munkásruhák javításából él itt mellettünk pincelakásában. 

Agyam felé tartott és száraz kohácsolás közben tettetett kedélyességgel 
kérdezte: 

— No mi az, Ferkó, csak nem akarsz elpatkolni?... 

Szabadka, 948. nov. 6. 	 Fehér Ferenc 
VIII . b. gimn. 
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FEHÉR FERENC 

ESTE 

Mellettem mennek ónszín ű  arcoly 
Lompos a léptült unják a harcot. 
Vakító fénnyel villamos csörög. 
Lapulj meg; élet! Zúzok vagy török.. 
(Fáradt a lelkem, teherrel teli — 
Vágytalan honát sehol sem leli.) 

Csatornák partján kicsiket látok — 
Csupasz kis lényük megannyi átok 
Kenyérjegy nincsen, üres az asztal; 
Keserves jogként marad az aszfalt. 
(S nekem nincs hangom, csak vérz ő  lelkem; 
Itt lebeg árnyként házon és telken.) 

Szabadka, 1948. ápr. 30. 

ESETT LÁNYÉNEKE 

Este eső  esett, reggel harmat hullott, 
Vörös naplemente hajnalpírba nyúlott. 
Énfölöttem hajnal nem fog pirosulni, 
Sápadt fehér arcom nem tud már pirulni. 

Szerettem egy legényt kedves mosolyáért, 
Szerelmes szaváért, ölelő  karjáért. 
Egyetlenegy este, csak egy boldog éjjel.. 
Nem is törődöm mára világ nyelvével 

Lemegyek a rétre, elmegyek hozzája, 
Ha ő  nincs is már ott, ott van a subája, 
Rajta selyemkend őm, rajta piros almám — 
Sebzett lányszívem is bízvást neki adnám... 

Selyem kis kend őmmel letörlöm a könnyem — 
Harmat hullott rája — gondolja majd könnyen. 
Piros almán hagyom fehér fogam nyomát, 
Hadd keresse sírva mezítlábam nyomát. 

Szabadka, 1948. V. 31. 
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FURCSA ÉJ 

Udvarunkba hullt a hold 
sápadt félkaréja. 
Varjú módra károgott 
háztetőn a héja. 

Kopasz csirke csirregett 
álmos ólja mélyén. 
Láttam lidércfényeket 
lenn a rezgő  rétnél. 

Mondják embert öltek ott 
- átkozott a pénze! - 
és hogy sokszor sír a holt 
csörgő  csontzenére. 

Elindultam, meglesem, 
mit még sosem láttam. 
Míg mentem a kerteken, 
borsódzott a hátam. 

Felhő  között járta hold 
halvány félkaréja 
és utána vijjogott 
sürgetőn a héja. 

Hangja húsba hasogatott, 
mintha kés lett volna. 
Tizenkett őt kongatott 
falúnk ferde tornya. 

Sejtelmesen sírta sás, 
szinte szívre szállón... 
S akkor jött a vén Kaszás 
végig a kaszálón... 

Nagy kaszája villogott 
félelmetes fénnyel. 
Lassan felém ballagott 
s egybefolyt az éjjel... 

Újra héja vijjogott, 
s én a földre rogytam. 
Hallottam, hogy hátamom 
csontos ujja koppan... 

„Tudhat sokat tompa ész, 
egyre jár az óra. 
Lesújt az a vén acél 
szépre, rosszra, jóra." 
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„Lelketekben láng a hit, 
mégis semmivé lesz, 
mert színében ott lakik 
lányom, az Enyészet...” 

„Hiúságból áll a föld, — 
önzetlen csak Charon. 
Hús hazája néma völgy, 
szállít szabott áron." 

„Nézz fei éppen itt evez 
hallgatag hajósom... 
Hogyha kérem, vízre vesz — 
egyet kell csak szólnom..." 

Ébredésem furcsa volt 
lenn az ágyam mellett. 
Felhők között járta hold 
s gyufát gyújtnom kellett. 

Szűk szobája szögletén 
nyizge nyoszolyáján 
holtan feküdt vén szülém — 
macska ült a vállán... 

Topolya, 1948. VIII. 11. 

EMLÉKSZEL? 

Munkából jöttünk lassan, csendben, 
mint akik érzik: sorsuk egy... 
Előttünk az esti szürkületben 
ezüstcsík volt az út pora... 
Meddig ér el, és hova — 
azzal nem törődtünk 
Barna vállunk összesimult, 
s dúsan, búsan 
zenélt a nyár fölöttünk 

Akkor már tudtuk: el kell válnunk 
és fájt a furcsa nyári est. 
Tudtuk: meg kéne állnunk 
s élni a percet, ezt, csak ezt... 

S csak léptük mezítláb az út porát. 
Izzadt testünk már majd kigyult... 
És akkor az égre felmutattál, 
hol két csillaga mélybe hullt... 

Szabadka, 1948. ápr. 27. 
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SZEPTEMBERI DAL 

Sárgul a földek hossza-szélte, 
jöjj, kicsi lány, a forgószélbe, — 
nem kell félned énvelem! 

Kis libapásztor, szép a tarló, 
árva szívem meg gyönge, gyarló, 
mért cicázol hát velem? 

Nyugszik a nap már, lágyul fénye, 
mondd kicsi lány, így, kéz a kézbe 
meddig jönnél énvelem?... 

Topo4 ,a,1948. IX. 1. 

LÁZ... 

Nem mosolyod a húsod kell 
merte láz, e vágy kínoz.. 
Düs vércsík-ajkad 
s a tüllruha rajtad 
száz titkával holtra kínoz.. 

Nem lágy lánykacajod — 
lihegésed várom! 
Mikor vágyad, ájult veszted 
beléömlik tüzes testem 
s remeg nedves szád 
az én száraz számon... 

Pehelypuha párnáidon 
pihegsz már vágytól űzve. 
Egyszál ruha kigyúlt testeden... 
Mi lesz, ha azt most leveted 
s ráfekszem az él ő  tűzre?!.. 

Szabadka, 1948. III. 27. 

MONDOD REGGEL... 

Mondod reggel, mondod nappal; 
este súgod dacos ajkkal: 
Mit nekem, hogy rég nem látom! 
S könnycsepp sír a szempilládon... 

Vasárnap a nagykert útján, 
anélkül, hogy bárki tudná —
leborulsz egy pad karjára — 
csak még egyszer, utoljára... 
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Soha többé nem mégy arra, 
most is csak egy pillanatra. 
Körülötted kong az erd ő, . 

szél suttogja: soha nem j ő... 

Mondod újra, mondod ismét, 
anélkül, hogy te is hinnéd: 
Látni soha nem kívánom! 
Sír a könny a szempilládon... 

1948. dec. 30. 

VISSZANÉZEK 

Neved ha szobámnak titkon súgom, 
néha visszanézel sápadt-furcsán. 
Ilyenkor megremeg béna lelkem, 
mint az őszi lombok kint az utcán... 

Engem ködök hívnak s végs ő  csókom 
rálehelem szobám ablakára. 
Hívó üzenetem ott találod. 
Ugye, utánam jössz nemsokára? 

1948. nov. 29. 

CSÓKOLNI MEGYEK 

Mehettek hiteli józanságok 
Adj tüzet, meleg élet. 
Feledve hulla csókos percbe, 
Kit megcsaltak az üres évek 

Csókolni megyek az őszbe. 
Valahol valaki vár rám. 
Megyek s utánam béna percek 
Kullognak fázva a járdán. 

VAJDASÁGI KESERG Ő  1949-BEN 

Házunk ereszér ől elszöktek a fecskéik 
házunk elejér ől lepereg a festék 

s nem meszeljük újra. 

Gyerekünk ha látjuk gyerekünk csak éhes, 
asszonyunk csitítja, s kedvünk semmivé lesz — 

káromkodunk újra. 
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Aki ma még ember, holnap rossz gazember, 
apa a fiával nyíltan szólni nem mer, 

mert hogy az besúgja. 

Lányunk asszonyöle, lányunk foltos inge 
mosatlan bánattal telis-teli hintve, — 

vágyik tiszta újra. 

Rongyos kedvvel áll be rongyos asszonysorba, 
s rongyos ura mellett rongyait, ha unja, 

lehet tiszti kurva. 

Búzánk búval vetjük búzánk learatjuk 
aztán elrabolják véres kezű  fattyúk 

s nem várunk már újra. 

Házunk ereszéről elszöktek a fecskék 
házunk elejéről lepereg a festék 

s nem meszeljük újra. 

Gyom veri fel kertünk gyom veri fel lelkünk 
Megbújt jó erőnkkel bé gyávák is lettünk — 

gyávák újra s újra. 

Újvidék 1949. nov. 2 

ÉLEK 

Hallgassatok: 
Vagyok 

Ha minden magamra hagyott — 
még egyszer tükörbe nézek 
Torz grimaszt vágok, 
ahogy anyám sose látott. 
Jelzem majd, hogy 
vagyok 

Képzeljétek: 
Elek 

Hajamban turkálom az évet 
s arra gondolok mi lesz, hogyha 
ujjaim lekopnak s kibuggyan 
vörös vérem. Bután berúgtam 
s most mesélek: 
Élek 

, 
Ujvidék 1949. nov. 4. 
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„HALOTTI BESZÉD" 

Anyád eml őit rágtam 
jogosnak vélted azt. 
Szenvedett sápadt-szótlan, 
s nem emelt panaszt. 
Jaj, mért nem emelt panaszt? 
Kit röhögve átkarolt 
ím, az Os Telhetetlen, 
Ember, szólj, érdemes volt? 

Bűneid mindet tudta, 
jobb asszony nem volt nála. 
Es te, a kedves, mégse' 
mosolyogtál rája. 
Jaj, nem mosolyogtál rája. 

Vidáman táncba jártál 
bár inge nem volt néki. 
Csak egy kis méla nóta, 
bánatos és régi. 
Jaj, nagyon régi, régi. 

Szobádban könyvbe bújtál, 
látnál már végre tisztán, 
s nem láttad, kint az utcán 
tavasz jár fürge vizslán 
s az oldalán tiszta kislány. 

Álmaid égbe vittel 
csaltak az éhes vágyak 
Élhettél volna, mért is 
csókoltad hideg ágyad. 
Jaj, hazug, hideg ágyad 

Nyakadnak hurkot adtál 
s a földnek testedet. 
Hisz még élhettél volna, 
mért is tetted ezt. 
Jaj, miért is tetted ezt? 
Kit röhögve átkarolt 
ím, az Ós Telhetetlen, 
Ember, szólj, érdemes volt? 

Topolya, 1948. aug. 15. 
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HALAL OM 

Költő, üvölts, 
te magányos, 
kivert farkas, 
ebben a nyúlszívű, 
juhos éjszakában... 

Villantsd meg ínyed! 
Igátlan, izmos, 
büszke nyakkal 
küzdj meg az agarakkal 
Szabad! meztelen 
suhanj végig a pusztán, 
loholj új csapásokon, 
vágtass vad iramban 
vértelen csúszómászók 
süket sivatagján, - 
pompás íjként, 
meggörbült, 
támadó testtel 
csapj közé a csuvasZoknak 

S aztán, ha nyájőrzők 
gőzölgő  vérben 
már előtted feküsznek - 
marj az ijedtekbe, 
kergesd szerte 
baromnyi bamba 
védenceit, 
máris dicsekedni kezdő  
heréltjeit... 

S a maradék látóknak 
mard ki szemvilágából a 
megbújt iszonyatot, 
senki se lássa 
nemes párám 
amint a sebekbe 
belepusztulsz 

Újvidék;1949. dec. 12. 
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VERES REGGELI PANORÁMA 

Álmos tagokkal nyújtózik a város, 
köd szitál a hegyek hajában. 
Zúg-zúg az életfolyam tompán, 
s köröttem utolsót zihál 
sok kiégett 
fiatal 
életvulkán... 

Beletántorodunk egy újabb napba, 
újabb bűnbe, 
sután, újra és újra 
belerúgunk az életünkbe. 
Sápadt, jaj, sápadt a hitünk 
s vérszegény fiatal lány 
álma a reményünk.. 

Elvtárs, hányszor átkoztad inas lábad, 
hogy új piszokba. 
belelépdel... 
Húzza korcs gyomrunk az enni... 
Jó volna egyszer eleget enni... 

Tátong, hí az üzem, 
gyár sikolt felém, 
elnyel a bánya 
mélye... 
Estére felvet az élet 
s ismétlődik a körbeforgás: 

Alvadt nyugtalansága vérünk 
s a bérünk 
rossz csókok, 
bónolc 
sorban állás, 
frázisok 
titkár, 
s asszonyunk szakadt inge. 

Áthaladsz a hídon. 
Nézd ott lenn is örök zúgás, 
suhog suhog a folyó fodra. 
Hullám hint hűvös üdvöt 
örök bánatodra. 

Megállsz egy pillanatra. 
Üresen a mélybe nézel. 
Felfordul benned az élet 
s reggelid az űrbe hányod 
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Torz villanásban 
lányod látod, 
gyűrött szemekkel 
ahogy délben ébred. 
Valaki, tán a hídőr 
rád ordít bamba-durván. 

Kifolyt híg szemével 
szemedbe visít a nap, 
messzire, messzire nézel 
s ájult semmiként 
a mélybe hullsz 

Újvidék 1949. dec. 11. 

NINCS KIÚT? 

Kenyered sincs, 
s vígan zabál a 
svercer. 
Elvesz a gyönge fizetésb ől 
s fejedre szarvat rak a 
rendszer. 

Üvöltöznek a sápadt 
demagógok - 
Szabad számért 
elfojtott dühvel 
féllábbal az 
űrbe' lógok 

Menza, 
életstandard... 
- jó itt minden. 
(Szél szaladgál csak 
üres beleimben.) 

Fázos, te, 
te bűz-kloáka; 
szennyesek 
senkik 
csömörlött 
csúf világa, - 
meddig szagoljam 
ványadt tested! 
S a lázító 
rühes estek 
őrjítő  kiúttalanságát 
meddig bírjam?!... 
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Síneden csámpás villamos hörög... 
Hangja kisiklott, 
hangtalan 
hétköznapunk 
vicsorgó mása... 

Újvidék 1949. dec. 10. 

IVO POPIĆ: 

SUNCE 

Lesték a gyerekek a lenyugvó napot, 
s harsogták egyre: 
Mért megy el? Hová ballag ott? 

Nagymama vigasztalta őket: 
„Visszajön, ma már nem időzhet, 
ott messze álom vizére szán, 
indulásra kész a hajója már. 

Pontos utas, akár az órainga, 
az álmos tücsökszó se fogja vissza. 
Az égi létrán magasba hág 
beszikrázza a felh ők kovát, 
azután, mint egy óriási labda, 
lehullik arra mesze, nyugatra... 

Az imént a felh ők felett, 
úgy láttam, integetett... 
Nos, ki trappol utána?' 
—Csípjük el, miel őtt lemegy! — 
sikoltozza a sok gyerek 

Alszanak-e már? Vagy hát 
kergetik azt az égi 
labdát? 

ZÁPOR 

Reggel még ablakkal könnyezett, 
kertben gallyakkal reszketett, 
háztetőn táncolt hopszoszát, 
öreg fa tövébe sírdogált, 
tavasszal súgta, mit csinált: 
duzzadtak tőle tengerelv 
hidat söpört folyók felett, 
patakot medréből elterelt, 
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lapított füvet, asztagot, 
fürge nyulacskát mosdatott, 
eresz alá űzött verebet, 
itatott mezei egeret, 
paskolta fészkén a gólyát, 
s elvitte Öcsi papírhajóját. 

FORGÓSZÉL (VJETAR) 

A forgószél néhanap 
mérgesen hajunkba kap. 

Talán nem is széfi nem förgeteg 
csak egy szeleburdi nagy gyerek; 

azért feszít, azért kapkod; 
azért veri tölgyről a makkot; 

feldúlja álmát a kertnek 
csipiszt mutat a kicsinyeknek 

Könnyű  lovas a fürge szél; 
paripáján messzire ér - 

Igazi vezér: miatta 
röpppen fejünkről a sapka 

A forgószél néhanap 
szelíden cirógat, 
s mondja is: „Tréfa csap 

hogy utunkat állta, 
nem haragszik ő  a kisdiákra, 
csak hát nincsen senki társa" 

ÁGRÓL SZÁLLT ÜZENET 

Madaraktól zeng az erdő, 
hangokat hord a szellő. 
Csupa cserregés, trilla, csivit - 
hallgassuk csak egy kicsit! 

„Az erdő  az én palotám" - 
csattogja a kis csalogány. - 

„Cseresznye kell nem diót' 
- zengi a kényes szép rigó. 

„Nekem dióra sem telik" - 
sírja az árva tengelic. 

Felüti fejét a kis veréb: 
„A sok panaszból már elég!" 
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NÉMETI ISTVÁN 

ÚTKÖZBEN 
JEGYZETEK 

Három magyarországi vendég volt nálunk, fiatalok, egyetemet végeztek, s mert 
először jártak Újvidéken, úgy gondoltam, érdekelni fogja őket a város, hát egy 
kiselőadással szolgáltam nekik, miközben két meglepetés ért: mindenekel őtt az, 
hogy milyen lelkesedéssel beszélek arról a városról, amelyet jómagam se ismer-
tem, csak könyvekből és hallomásból, tehát egy elsüllyedt, régi Ujvidékr ől, ahol 
még legalább három élő  nyelv volt a lakosság nyelve, és amikor még nem csak 
nyelvében volt sokszínű; volt egy város, amelynek a központjában, alig száz mé-
terre egymástól, kilenc templomban hirdették az igét, különböz ő  vallások Egy-
isten igéjét; volt egy város, a birodalom vagy az ország peremén, a Balkán 
tőszomszédságában, ahol Közép-Európa légköre és szelleme uralkodott... és 
folytattam volna még, mert jóformán bele se melegedtem igazán, ha meg nem 
ütközöm kisded hallgatóságom fagyos vagy a még ennél is lefegyverz őbb: szó-
rakozott közönyébe, s ez volta másik, be kell vallanom, kellemetlen meglepeté-
sem. Újvidéket sohase tudtam igazán megszeretni, s most mégis magával raga-
dott a lelkesedés, amikor a múltját kezdtem ecsetelni a vendégek el őtt; „előadá-
somat" akkor hagytam abba, amikor az egyik fiatalember kezébe vette az el őtte 
heverő  könyvet s vizsgálni kezdte, nem a tartalmát, hanem a könyv borítólapját. 

Ez milyen papiros? — szakítota volna félbe „el őadásomat", ha már magam 
nem hagytam volna abba. 

Nem tudom. Talán francia — mondtam. 
— Csodálatos. Ilyet még odahaza sem pipáltam — mondta elragadtatással. 
Aztán a két társa vetette rá magát a borítólapra, s attól fogva nem is érde-

kelte őket más. Egymás kezéből ragadták ki, tapogatták, szinte belebújtak, még 
meg is szagolták. Hogyan lehetne ilyen min őséghez hozzájutni? Úgy belázasod-
tak, hogy rögtön kigondoltak, kidolgoztak egy stratégiai tervet a papiros beszer-
zésére. Mondanom sem kell, Újvidék múltja nem érdekelte őket többé. Eleve se 
érdekelte őket, én próbáltam rájuk tukmálni. Azzal a hátsó szándékkal, hogy 
majd kisebbségi múltunkról és jelenünkről is becsempészek valamit a mondan-
dómba. 

De igencsak lelohadtam, s nem el őször már, ha odaátiaknak valamit a 
szülőföldemről szerettem volna felmutatni vagy megmutatni. Nem a hótt kö-
zömbösöknek, azoknak, akikr ől föltételeztem, hogy pislákol még bennük a 
megismerés vágya. Akik hallottak valamit rólunk. 

Miután három ifjú vendégem elpilledt a francia papiros b űvöletétől, az 
egyikük, az, aki az előbb félbeszakított, udvariasan hozzám fordult: 

Ne haragudjon, mi városból odahaza is láthatunk eleget, ehelyett inkább 
szeretnénk megtekinteni egy középkori szerb kolostort. . 

Itt, Újvidék közelében? 
Úgy tudjuk, a Fruška gorán van jó néhány. 
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— Van, de sajnos egyik sem középkori. A középkoriak jóval délebbre he-
lyezkednek el. 

Gondoltam, megemlítem nekik az aracsi romokat, azok valóban középko-
riak, de nem szerbek. Aztán legyintettem magamban. Minek erőltetni olyasmit, 
ami rajtunk kívül már senkit sem érdekel? Pedig szerettem volna nekik megmu-
tatni, az ujjamat végighúzva néhány könyvsoron, hogy ezeket mind itt írták ma-
gyar költőkés más írástudók, abban a hitben, hogy... Es még egyet-mást megmu-
tatni és elmondani. Hiszen úgy gondoltam, mert tanáremberekr ől van szó, s nem 
papírkereskedőkről vagy más üzletemberekr ől, — tanáremberekről, akik, nem 
kötelező  tananyagként majd hazavisznek magukkal valamit rólunk, rólunk, 
akikről eddig vajmi keveset tudhattak. 

Haza? De hol a haza? És mi a haza? Az a hajlék, hol születtünk? Vagy annak 
a könyvborítónak felhasznált francia papirosnak az illata a haza? Avagy a kis és nagy 
csalódások sorozata? Valaminek a folytonos hiánya is lehet az ember hazája? 

Estefelé vonuló varjúcsapat — varjúhadsereg! — borítja el az eget. Hol, me-
lyik maradék akácerd őben szerveződtek meg az indulásra, melyik öreg varjú-tá-
bornok, hadseregparancsnok adta meg a jelet, fújta meg a kürtöt? Persze a kür-
töt vagy a kürtöket nem a hadseregtábornok fújja meg ott sem; a varjútársada-
lom legalább olyan jól szervezett lehet, mint az emberi társadalom, ahol a kür-
töstől a hadseregtábornokig számtalan beosztott ügyködik azon, hogy a közös-
ség fennmaradjon. Valószín űleg legtöbbet tesznek ez ügyben a varjúmamák és 
varjútaták. De azért a rendre és még sok minden másra fel kell ügyelni ebben a 
károgó seregben is. Például meg kell szervezni azokat a nagy vonulásokat, ame-
lyek egyikének most szemtanúja lehet az egész város. 

Aváros közepén, a nagytemplom el őtti téren kifordított nyakkal, hátrasze-
gezett fejjel bámulom ezt a csodálatos vonulást. Leny űgöző  madársereg. A fe-
jem és a város felett vonul el a vidék vagy talán Kelet-Európa minden épkézláb, 
vagyis épszárnyláb varja. Csakugyan elborítják a szép, alkonyati őszi eget. A 
város teljes szélességében vonulnak; a sereg eleje már valahol a Fruška gora 
fölött húzhat, a vége még mindig belevész a messzeségbe, talán épp most hagyja 
el Temerin légterét. 

Hova tartanak, ki van-e már jelölve új táborhelyük? Útjukat miféle hír-
vivők és radarberendezések irányítják? Honnan sugárzik az a roppant parancs-
noki erő, amely ezt a lenyűgöző  sereget összetartja és fegyelmezi? 

A katonai parádéknak, díszfelvonulásoknak (a Vörös térinek) van vagy volt 
ilyen lenyűgöző  hatásuk. Látványosságba burkolt félelemkeltés. 

Nem tudok a látvánnyal betelni, pedig nem csak a nyakam, a szemem is 
belefájdult már, de mégsem tudom róluk levenni. Furcsa vágy kerít hatalmába: 
mintha engem is átjárna összetartó erejük. Illetve mintha fölsajdulna bennem 
egy ilyen összetartó erő  hiányérzete. A város főterén állok, a tér tele emberek-
kel, sorstársaimmal, akikkel semmiféle sorsközösséget sem érzek ebben a pilla-
natban. A vonuló varjúsereggel érzek sorsközösséget, ezzel a rendetlen, horda-
szerű, de mégis céltudatos vonulással, szeretnék egy könny ű  mozdulattal elru- 
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gaszkodni a földtől, madárrá válni, felemelkedni közéjük s velük együtt vonulni, 
vonulni s egy új hazába megtérni... 

Egy nénike vajszínű  porköpenyben, barna cérnakeszty űben, régimódi kalap-
ban, félretaposott, de gondosan ápolt cip őben, sétabotra támaszkodva odatipeg egy 
negyven év körüli férfihoz, aki a piaci nyüzsgésben magyarul alkuszik a zöldséges-
kofával. Baljával megérinti a férfi karját s hálatelt, remeg ő  hangon odasúgja: 

— Milyen jó néha magyar szót is hallani! 
Nem vár választ, továbbtipeg. A férfi megütközve bámul utána. Ez van a 

szemében: csodabogár? 
Újvidék egyik nagypiacán vagyunk, szinte a város szívében, ezerkilencszáz-

kilencvenöt október 27-én. 
Ki lehetett ez a törékeny nénine, ez a finom, de észrevétlen jelenség, akinek 

régimódi kalapja, jól megőrzött cérnakesztyűje arra enged következtetni, hogy 
valaha, réges-rég, fél évszázaddal ezel ő tt a mainál jobb napokat is láthatott? Ki 
lehetett ez a nénike, aki Újvidék egyik nagypiacán, magyar szót hallva, kifejezés-
re juttatja csodálkozását és meghatódottságát csak azért, mert magyar szót hal-
lott a piaci hangzavarban. S mi történt a várossal, amely hetvenöt év alatt, tehát 
a nénike életében, alig két emberölt ő  alatt, olyan állapotba került, hogy a még 
nemrégi két-három beszélt nyelve közül a szóban forgó immár csak itt-ott fel-
bukkanó búvópatakként él? 

A tényen mit sem változtat az a körülmény, ha a nénike esetleg nem újvi-
déki, csak vidéki. Vendég egy még létez ő  vidéki magyar kisvárosból. 

Egy, egyetlenegy kifogásoló megjegyzés, észrevétel jobban sérti az érzékeny 
és mindig hiú művészt (írót, fest őt stb.), mint boldogítja száz földig hajlás a 
műve előtt. Miért? Mert a művét tökéletesnek, hibátlannak tartja; hibátlannak 
akkor is, ha álnok módon naponta elismétli: amit létrehozott, tudja, nem töké-
letes, nem remekmű, jóllehet ennek a szándékával készült. Hogy honnan tu-
dom? Tapasztalatból; mert nemegyszer tapasztaltam a saját „b őrömön" jóma-
gam is. 

Örömmel készülődöm neves költőnk legújabb versét megdicsérni. Alig várom 
az alkalmat, hogy találkozzam vele. Igaz ugyan, hogy föl is hívhatnám, már nyúlok 
is a telefonkagylóért, de a kezem hirtelen megáll a leveg őben. O fölcsöngetett akár 
egyszer is hasonló ügyben? Vagy semmi, éppenséggel semmi nem ragadta meg a 
figyelmét vagy a tetszését abból, ami én csinálok? Nem hívom föl; majd akkor di-
csérem meg a versét, ha valahol összefutunk. Addig várakozzék türelemmel. 

De mire a találkozásra sor kerül, a valóban gyönyör ű  versének egyetlen 
kifejezésében hibát vélek felfedezni. A sajtóhiba lehet ősége ki van zárva. S ami-
kor összefutunk, nem azzal kezdem, hogy milyen nagyszer ű  verset írtál, hanem 
azzal a, szerintem, kifogásolható szócskával a versében. Látom, az arca rögtön 
elváltozik, reáfagy mindig szelíd der űje. S hiába is iparkodom aztán már jóvá-
tenni baklövésemet; hiába a dicséret, a magasztalás, az elragadtatás, minden 
hiábavaló, mert fullánkom mérge már a bőröm alatt. 
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Amit, jövök rá később, tudat alatt annak is szántam. Méregnek. Bosszúnak.  

Azért a réges-régi, elfeledett, de a tudatom mélyén mégiscsak pislákoló sérele-
mért, amelyet hasonló módon, hasonló ügyben ő  okozhatott nekem.  

~ 

Van egy képünk, aminek évek óta keresem a helyét, a neki megfelel ő  helyet  
a szobánk falán. Egy kisméretű  tempera. Afféle ócska csomagolópapírra lehelte  
Hangya ötvenötben. Egy fura, rövid törzsű, de szokatlanul magas oldalú kocsit  

ábrázol, a négykerekű  elé egy szürke gebe van fogva, a csontjai szinte átlyukaszt-
ják a bőrét. A profán járművet, illetve a lovat egy nagykalapos, behemót alak  

hajtja, magasan trónolva az ülésen. Közvetlenül mögötte, szinte elrejt őzve a  
kocsiderékban egy másik kalapos alak kuporog. Mennek valahová vagy jönnek  

valahonnan. Akicsiny kép a titokzatosság és a sejtelmesség mesterműve. Előtte  
állva az elragadtatáson túl mindig valami megnevezhetetlen szorongás fog el.  

Aki egyszer megfejti ennek a kicsiny vázlatnak a titkát — mert csupán egy nagy-
méretű  vásznon soha meg nem valósított vázlatról lehet szó —, az valami olyas-
minek kerül a birtokába, olyan titoknak, amely a Legnagyobbaktól, vagy éppen-
séggel a Legnagyobbtól, a Teremt őtől való.  

Mondom, évek óta keresem a helyét a falon. Már az összes falakat össze-
lukgattam miatta. Felszögeztem más kép fölé, a mennyezet alá. Nem találtam  
jónak. Lejjebb eresztettem. Így se volt jó. Csak nagy sokára jöttem rá, hogy  

ennek a képnek pontosan a szem magasságában kell állnia, hogy egészen közel  

hajolhassunk hozzá.  
Mert a leírtakon kívül van még rajta valami, egy „semmis" kis részlet, amely  

már-már a feszültségig fokozza a kép amúgy is telített titokzatosságát, rejtel-
mességét. S ez a semmis kis részlet csak akkor válik láthatóvá — a kép rejtett  

lényege talán —, ha egészen közel hajolnak hozzá. A kocsiderékban kuporgó  

titokzatos alak ugyanis egy csöppnyi virágcsokrot szorongat a kezében. Hova  
viszi?  

Kinek viszi? Abarátja sírjára? Egy öreg lotyónak? Sohase fogjuk megtudni.  

A képecskén a magas oldalú, rövid törzs ű  kocsi éppen túlhalad egy sötét  
lombú útszéli fán, amely alól mintha egy zöld fátyolos kísértetalak intene búcsút  

a kocsiderékban kuporgó, virágcsokrot szorongató utasnak.  
De ez a kísértetalak is csak akkor sejlik föl, bontakozik ki a képből, ha közel  

hajolunk hozzá. Vannak nagyméretű  vásznak, amelyek megkövetelik a szem-
lélőtől ama tisztes távolságot; mert csak így képesek föltárni, megmutatni, kisu-
gározni teljes szépségüket; ez a miniat űr közel vonzza magához, mintha titkot  
szeretne a füledbe súgni. Megteremtőjének titkát.  
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TARIISTVAN 

FEKVE KAPÁLT 

— Tönkretesz minket ez az embargó — huppan teraszunk vessz őből font karos-
székébe feleségem munkatársn ője, a hirtelen hervadásnak indult Szépasszony. 
Erre járt, a szabónál, ezért nézett be hozzánk. 

Szememet a kert zöldjén pihentettem, az egy évvel ezel őtt telepített gyü-
mölcsfák koronáján, no meg a fenyők új, világoszöld hajtásain. Sok örömet sze-
reznek nekem. Naponta szemlét tartok fölöttük és elégedetten állapítom meg: 
nagyon jól érzik magukat udvarunkban a lucfeny ők. Első  ízben tavaly termett 
rajtuk rengeteg apró toboz. Azokat a csöpp, lila, gyantától duzzadó tobozokat 
szépen megbarnította, kiszárította a tél, a gazdasági zárlat els ő, nyomort fölfo-
kozó tele. 

— Hozok egy kis ágyaspálinkát — kászálódom föl, indulok a spájzba. 
— Ne, ne hozz! — tiltakozik nem túl meggy őzően. Tudom róla, meg látszik 

is rajta, hogy nem veti meg az italt, csak zavarban van, mint ahogy pár héttel 
ezelőtt az egyik idősebb kollégám is, az apám lehetne, zavarba jött a pálinka 
láttán. — Neked még telik pálinkára? — szaladt ki száján a kérdés. — Amikor csak 
tehetem — mesélte —, útba ejtem Ujvidéken, ahol élek, a piacot. Mostanában már 
fél deci pálinkát is lehet venni á piacon, fél decit, amit az ember ott, a helyszínen 
fölhajt. Néha nagyon megkívánom azt a rossz, piaci kisüstit. És tudod te, hogy a 
nyugdíjamból nem futja rá! Hogy nem engedhetem meg magamnak még azt a 
fél deci, jobbára cukorból főtt, olcsó, piaci pálinkát sem. 

— Nekem még van aranytartalékom — kacsintok rá, színig töltve a pohara- 
kat. 

Ezt azért hívják ágyaspálinkának — ízlelgeti a szót —, mert ágyba dönt? 
Mert ágyban kell inni? 

— Ki tudja? — nézegetem szarkalábjait a fölhangzó gerlebúgásban, majd ci-
garettával kínálom, Helikonnal. 

Magyar cigi? 
Az. 

— De elhúztak mellettünk a magyarok — fújja ki a füstöt —, pedig pár évvel 
ezelőtt még sokkal rosszabbul éltek, mint mi. 

Hogyhogy a magyarok? — bámulok rá megütközést színlelve. — Te nem 
vagy magyar? 

Én mindig jugoszlávnak éreztem magam. Most is jugoszlávnak érzem 
magam — szól az italtól kipirultan -, pedig már nincs is Jugoszlávia! — Délszláv-
nak? — vágnék a szavába —, horvátnak?, szerbnek?, bolgárnak? -, de nem engedi. 
— Tudod — magyarázza —, az én férjem szerbek között n őtt fel. Gyerekkorában 
szerb gyerekekkel barátkozott, azért íratták szerb iskolába, mert ném akart el-
szakadni a szerb barátaitól. Az általános után a középiskolát iš szerb nyelven 
végezte el. Mivel az ő  barátai között nem volt magyar, mi f őleg szerbekkel ba- 
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rátkoztunk, szerbekkel jártunk össze. Sajnos — issza ki a poharát. — Miért saj-
nos? — feszegetném, ám meggondolom magam. Kérdés nélkül is el fogja mon-
dani. Újból töltök neki. A lebukó nap átvilágítja a leveleket, mozgalmassá válik 
a levegő  az ellenfényben fölragyogó apró rovarok kavargásától. 

— Nagyon kiábrándultam a szerb barátaimból — rázkódik, nem tudom, az 
italtól-e, avagy attól, amit mondani készül. — Az egyik szerb házaspárral, most 
mit részletezzem, el tudod képzelni, tizenvalahány éven át tartottuk a kapcsola-
tot. Közös születésnapok, családi ünnepek — legyint keser űen. — A férfi a férjem 
legjobb gyerekkori barátja volt. Hányszor nyaraltunk együtt! És a férjem leg-
jobb barátja, az a szerb, nem is olyan rég, akkor már érz ődött a háború szele, jól 
berúgott nálunk. Es részegen azt kérdezte a férjemt ől: — Tudod-e, hogy mikor 
voltál te a legjobb magyar? — Nem — lep ődött meg kérdésén a férjem, akit ől a 
legtávolabb állta nacionalizmus. Aki a magyar ismer ősei előtt is állandóan véd-
te a szerbeket, ami nem volt ám mindig könny ű  dolog. Nem tudom, emlékszel-e 
az újvidéki asztalitenisz-világbajnokság döntőjére? 

Magyarország és Kína férficsapata játszott az aranyért... 
Igen, Európa Ázsiával szemben, és az újvidéki közönség, szinte egy em-

berként, Ázsiának szurkolt, Kínának szurkolt. Ez azért sok itteni magyarnak 
nem volt mindegy. — Ennyire utálnak bennünket — emlegették. És a férjem nem 
győzte őket csillapítani a munkahelyén. Még itthon is mondogatta: Meg kell 
érteni az újvidéki szerbeket! Sokuknak kellemetlen emléke van a magyarokkal 
kapcsolatban. Egy meccs nem a világ. Vannak szerbek, akik becsülik a magya-
rokat. Az én legjobb barátom is éppen egy szerb. És az a szerb barát kérdezte 
meg teljesen váratlanul a férjemt ől: — Tudod-e, hogy mikor voltál te a legjobb 
magyar? — A férjem látta a barátjáról azt, hogy ennek a kérdésnek a feszegetését 
nem lehet elodázni. — Nem — válaszolta megdöbbenten. — Emlékszel-e még arra, 
amikor osztálykiránduláson voltunk Belgrádban? — Igen... — No, akkor voltál te 
a legjobb magyar! — Amikor ezt hallottam, majdnem elsírtam magam. Minden 
fölfordult, a feje tetejére állt bennem. Nem akartam hinni a fülemnek. Ennyire 
megbolondítja az embereket a háború? 

— Csak azokat bolondítja meg, akik megbolondíthatók. Akiknek megfelel 
a háborús állapot. Akiknek idáig nagy kiváltságaik voltak, azok nem mondanak 
le könnyen a kiváltságaikról. Azok fegyverrel is képesek harcolni az el őjogai-
kért. 

A tetőn, az ecetfa oltalmában galambok tollászkodnak, burukkolnak. 
Időnként csapatosan a kert porhanyós földjére ereszkednek. Kora tavasszal na-
gyon féltettem tőlük az elültetett borsót. 

— Nemis tudjuk mi, hogy kikkel élünk együtt — sóhajtozik. — Most kezdjük 
megtudni. 

— Van, aki tudta; van, aki nem akarta tudni; van, aki most jön rá. Vidék űnk 
őslakosságának az egyharmadát elűzték a második világháború végén. És mit 
gondolsz, kik költöztek be a kiürített házakba? Milyen emberek azok, akik ké-
pesek elűzni valakit az otthonából? Akik fegyvertelen civileket képesek halom-
ra lőni, kirabolni? A szabad rablásnak itt hagyományai vannak! Háborús b űnö-
sökkel, hozzátartozóink gyilkosaival, megbecstelenít őivel, azok leszármazotta-
ival élünk együtt. A semmittevőkkel, az ügyeskedőkkel, a pökhendi mellébe- 
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szélőkkel. Hány nagyszülő  nem biztathatja itt az unokáját arra, hogy: dolgozz, 
mert én is dolgoztam! 

— Mi lesz velünk? Meg tudunk-e itt maradni? — tölt magának a nehéz, f ű-
szeres halból. — Látod, milyen illetlen vagyok —jegyzi meg, aztán a semmibe néz. 
Arcán kiütköznek a ráncok. Szép lehetett valamikor. 

— Előbb-utóbb minden a helyére fog rázódni. És rá kell jönnünk arra, amit 
a nagyszüleink pontosan tudtak: itt a föld a lét alapja. Aki vissza tud táncolni a 
földhöz, annak nem lesznek megélhetési gondjai; csak azok tudják átvészelni a 
megpróbáltatásokat, akik, elődeikhez hasonlóan, a földbe kapaszkodnak. 

— Nemrég halálra röhögtük magunkat — vidul föl. — Bicikliztem egy jó na-
gyot a férjemmel; ugye, nem tojunk mi be attól, hogy nincs benzin, legalább 
tisztább a levegő. Biciklire pattantunk és irány az anyósomék, huszonöt kilomé-
ter oda, huszonöt vissza. Ne is meséljem, hogy föltörte fenekünket az ülés. Ka-
rikáztunk mi anyósomék fatornyos faluja felé és már messzir ől egy fekvő  alakot 
vettünk észre az egyik kukoricásban. Egy asszony feküdt a földön, a sorok kö-
zött, a férjem még azt hitte róla, hogy bajban van, hogy segítségünkre szorul. 
Csak amikor közelebb értünk hozzá, láttuk meg, hogy mit is m űvel. Feküdt, a 
bal kezére könyökölve feküdt, a jobb kezében pedig egy kapa volt. És kapált. 
Fekve. Fekve kapált! Halálra röhögtük magunkat. 

Az udvar frissen nyírt pázsitján fiatal n őstény cicánk hempereg a bokrok 
árnyékában ugrásra készen ülő , megtermett kandúrok előtt. 

— Ezek mindjárt szerelnek — nyúl az italáért. — Jó ez az ágyaspálinka — tartja 
szemét a macskákon —, a diótól ilyen barna? 

— Igen — mondom —, a zöld diótól ilyen barna. 
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JÓDAL RÓZSA 

KÉTSZEMÉLYES HAZIQLTÁR 

Lalallalala... Milyen könnyedén táncolok... „Milyen könnyedén táncol! Mint a 
lepke. Maga a legjobb tanítványom. A legjobb tanítványom. A legjobb tanítvá-
nyom. Itt a névjegyem. A névjegyem. Ha Pesten jár, bármikor felkereshet. Vagy 
írjon. Maga elő tt mindig... maga előtt mindig... mindig nyitva áll a tánciskolám. 
Érdemes tovább tanulnia. Érdemes... Érdemes... Maga a legjobb, a legszebb, a 
Legkönnyedebb.... Ő  a legjobb, a legszebb, a legkönnyedebb... Anyuka, ő  a leg-
jobb... a legjobb... a legjobb..." Anyukaaa! Anyukaaaa, engedjen el!... Menni 
akarok! Engem várnak! A tánciskolában én vagyok a legjobb, a legszebb, a... a... 
Mi? Miért hagyták abba a kering őt? Lallala... Milyen csend lett egyszerre. Uhh. 
Jaj a lábam. Es milyen izzadt vagyok... Mi ez? Az ablak nincs a helyén! Azel őtt 
mindig jobbról volt. Hát nem jobbról volt?... Befalazták! Anti befalaztatott! 
Vagy még mindig tart az elsötétítés. Repülők. Repülők... Nem hallom... Félek. 
Úgy félek... Ez az ablak balról van. És a tükör is hiányzik. Innen szemb ől, az 
ággyal szemköztről... A parfőmjeim? Ó, a parfőmjeim. És a púdertégely... Mi-
lyen lucskos az arcom... Az ott szemben... egy tévé. Olyan, mint a... De hisz ez a 
mi tévénk! A Tesla. Anti vette, mindjárt az els ők között. Akkor még csak alig 
néhányunknak volt tévékészülékünk. De hogy kerül ide? A tükör helyére? És 
hogy megnőtt ez a szoba... Jaj! Valaki van a szobában! Hallom a szuszogását... 
Anyuka? Anyuka meghalt... Nem voltam mellette. Táncoltam. Akkor is táncol-
tam. Akárhogy könyörgött, kiszöktem mell őle és táncoltam. Mindig csak tán-
coltam. Édes Jézusom, Szűz Máriám, bocsáss meg nekem. Ki ez itt? Ki lehet? 
Nem merek odanézni. Sándor? Sándor, a kezed... „Imádom magát. Mindig ma-
gára vártam, kicsim. Édes kicsim. Egy életen át. Ha megözvegyülök..." „Most, 
Sándor, most. Csak el, csak el, csak el!" „Maga a legszebb! Maga a legjobb, a 
legszebb, a legkönnyedebb!" Öleljen át, Sanyika, nem lát senki. Ne tör ődjön 
velük. Antival se. Nincs barát, nincs senki. Kívánom magát... Most ott ül a té-
vén. Sanyi?! Sanyikám!? Azt írták, meghaltál. De én nem hiszek ám nekik. Ugye 
ne higgyek? Megígérted! Ti megvédtek engem! Ugye? Ugye?! Ígéret szép szó, 
ha... Nórika mindig jó volt. Ovó néni is azt mondta: „Ezentúl a neved: Nóri 
édes!" Nóri édes. Engem mindenki szeretett... A cseléd az nem. Az csak vitte, 
cipelte utránam az iskolatáskát és ha nem látták, gonoszul nézett rám. Anyuka? 
Anyuka is rossz volt hozzám. Nem engedett el. Nem és nem engedett elmenni. 
Azt mondta: „Nem azért kapartalak ki a szarból és faragtam bel őled kisasz-
szonyt — ein gnádiges Fráulein —, hogy most, amikor megöregedtem, itthagyj. 
Minek mennél Pestre? Itt úgyis minden a tied lesz. Minden." Minden! A sok 
finom, drága, lecsempült porcelán. Meg az ékszer, amit Anti lassan, de kitartóan 
elivott. A többit széthúzták a rokonok... Elt űnt a tévéről. Lehetséges, hogy a 
halottak itt vannak körülöttünk? Itt ülnek és figyelnek? Várnak. Itt surrognak, 
neszeznek körülöttünk... itt szálldosnak és várnak. Várnak... Édes Jézus, segíts! 
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Ne hagyj elveszni! Én mindig jó voltam. Te tudod, hogy jó akartam lenni. Csak 
nem mindig sikerült. Antit muszáj volt megcsalni. Muszáj volt... Pisilni kellene. 
De most hogy menjek ki? Az udvari szobában ott a lyukas ebédl őszék, alatta a 
vödör. Brrr, ott mindig olyan hideg van! Hogy is bír Anti annyit ü csörögni raj-
ta?... De így jobb, nem kell kibotorkálnia az udvar végébe az aranyerével.. Most 
meglesem! Jézuskám, Szent Antal, segíts, hogy ne... Most jobbra fordulok, 
nyitom a szemem... Nem látom az arcát. Ki fekszik itt mellettem? Ez neni az 
Anti ágya! Ez nem a mi dupla ágyunk! Kié ez a két ronda bordóbársony pamlag? 
Pisilnem kell! Ha most lemászok az ágyról, ez a valaki felneszel. Majd így, las-
san, óvatosan... 

— Nóri néni, vigyázzon! 
— Jaj!... Maga kicsoda? 

Hát a Terus. Nem üsmer meg? Ugyan má', ne hülyéskedjen! Hát az Inci 
anyósa. Hm? Hét... vagy nyóc éve lakunk má' itt együtt?! Egy szobába'. Itt a 
manzárdon. Ketten... Aludt, Nórika? 

Még hogy az anyósa. Hogy jön ez ide? Úgy terpeszkedik ezen a pamlagon, 
mintha rajta született volna. Majd szólok Incinek, hogy intézkedjen. Nem t ű-
röm... Hol a mamuszom? Ide tettem az ágy alá és most... 

Mit keres? A pantyust? Na várjon, maj' mingyá' feladom arra a bütykös 
lábára. 

Hozzám ne nyúljon! Ne merészeljen!... Különben tudja mit? Csak adja 
fel. Anyukáéknak mindig volt cselédjük. És a parkot is kertész rendezte! 

„Láttam azt a híres parkot! Pár méter az egész. Az uccáról. Mer' hogy bent 
semmi sincs, egy falatka főd se. Kopott sarokház. Méghogy kertész! Meg cseléd!" 

— Jaj! Maga — kegyetlen! Inkább maradok harisnyában. 
Már megint harisnyában aludt! És ruhástul! Hogy nem főtt csak meg? 
Kérem a fogsorom. 
Ott van a bögrében a ágya mellett. 

— Ez csak kettő . Hol a harmadik? 
— A harmadik? Miféle harmadik? 

Hát persze. Itt az egyik fogsorom, itt a másik. Több nincs? 
-Hajja, nem tátos maga, ha százszó' uradzik is itt nekem... 
De én akarom. 
Jó, maj' bekötöm ide a zsebkendőjibe. 
Mutassa. Ez... ez egy csomó?! 
Ott van benne, csak ne izguljon. A csomóba van belekötve. Nyugodtan 

tapogathassa. 
Az oltárom. Itt az én kis házioltárom. Remélem, nem mozdítottak el rajta 

semmit! Lássuk csak: Kapisztrán János, a karácsonyi csengetty űk, Szent Antal 
szobra, Szent Ferenc szobra, a Mária-kép... Hol a szenteltvíz? Hol a szenteltvi-
zem? Elhasználta. Biztosan elpocsékolta! Jaj, megvakulok! Megvakulok, ha el-
pocsékolta a szenteltvizemet! 

Hallja: hova tette a szenteltvizemet? Most aztán mivel kenegetem a sze-
memet? 

— Tegnap feldűtötte, hát bejjebb toltam, nehogy megin' lesodorja. 
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— Miért teszi beljebb? Hagyja csak ott, ahol van! Itt semmit sem szabad 
bántani! Megértette? Ez az én oltárom! 

„Fújja föl az oltárját. Úgy egyeztünk meg, hogy mind a ketten használhat-
juk. Én porolom, én szerzek rá szenteltvizet, az én szentképeim is rajt' vannak, 
és most még ne is használhassam? Maj' megmondom a Ferinek, maj' ű ..." 

-- Édes Jézus, segíts, hogy újra lássak! Hogy ne csak a körvonalakat, ne csak 
a... és hogy ne haljak még meg. Ne haljak még meg! Még nem készültem fel rá. 
Félek! Halálfélelmem van! Mondtam a doktorn őnek is, hogy halálfélelmem 
van, adjon valamit ellene, de ő  csak... Kaszap István, segíts! Szent Ferenc, Szent 
Gellért, Szent Antal, Máriám, édes Sz űz Máriám, ki vagy a mennyekben, áldd 
meg amit adtál nekünk, az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében... Még nem 
készültem fel rá, és akkor nem szabad, ugye, ez nem volna rendjén... 

— Nórika, az asztali áldást is belekeverte! Ott van ni, már megin' fellökte a 
szenteltvizet azzal az ügyetlen kezive'. Jaj, gyorsan, gyorsan, ezt még belesodrom 
az üvegbe. Na persze, a fele kiment. A képekre meg a sz őnyegre. Nézze, milyen 
lett a Kaszap Istvánja! És én most mit kenek a szememre, mi? Én ne lássak? 

Milyen lett a Kaszap?... Pisilniii! 
Na gyíSjjön, menyünk a cévére. 
Mire? Ne rángasson! 

— A vöcöre, no, nem érti a tréfát? 
Ne húzzon! Itt mindenki olyan kegyetlen hozzám!... Hová megyünk? 
Hogy micsoda? Hogy hova? Na mit gondol? Kettőt találgathat!... 
A Rózsába? A Rózsába, ugye? Idehallatszik, hogy hangolnak a zenészek. 

Ma este nagyot táncolunk! „Wiener Blut, Wiener Blut, voller Schwung, voller 
Glut, voller Mut..." 

Vigyázzon, elbotlik a szőnyegben... Ez szerbű  van? 
„Unser Wien, liegt darin..." Gyere, Pubi, táncoljunk. Csak így könnye-

dén... Egy fordulat... Jaj! 
Nahát! Szépen vagyunk. Várjon, el őbb én kecmergek föl. Háá. Várjon. 

Ne belém kapaszkodjon, mer' visszaesek. Jaj! Ugye mondtam! Maradhasson 
má'! Várjon egy kicsit. Maj' hozok egy széket... Na. Itt fogja meg. Emelkedjék. 
Maj' én meg a derekát. Hhhhh! Ugy. Na gyűjjön most. Gyűjjön! Nem hajja? 

— Fáj a lábam. Nórikának fáj a lábacskája. Abütyke. Abütyköcskéje... Nem 
akarok oda. Nem és nem. Amaz szebb. 

Ugyan, Nórika, az a bide. Abba nem pisálnak. Én se tudom, micsinálnak 
vélle, de azt tudom, hogy se nem pisálnak, se nem szarnak bele. Magának tunni 
kéne, lánykorában vót fürdőszobájuk. 

— De én oda akarok...! 
Ugyan má', mit hülyéskedik? Üjjon le és hugyozzon, vagy itthagyom. 

— Jaj, jaj, jaj! Hogy lenyomott! Mami néni, anyuka, ezek mind olyan kegyet-
lenek velem! Megmondalak... megmondalak... Rossz lány! 

Jó, jó, csak üljön ott és végezze a dógát. Inci mingyá' hozza a reggelit. 
— Nem akarok reggelizni. Utálok reggelizni. Ebben a házban semminek 

sincs se íze, se bűze... Minden a „mérnök úr" szája íze szerint van, pfuj... Na 
mehetünk. 

Má' kész? Nem létezik! Csak üjjön még. 
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Nem akarok ülni. Haza akarok menni. Az én jó kis ágyikómba. 
Ezt a hülyeséget! Mer' minduntalan mehetnékje van... Hiszen értem én, 

értem. A meredek lépcsőn le nem lehet — má' évek óta —, hát mi marad? A 
szobábú a vöcöbe, a vöcöbű  a szobába. Oda-vissza, oda-vissza. Ezt a korzózást! 
Akar a megbódogút Mihál bá. A' is a halála előtt furtonfurt szalanni akart. Hogy 
bezárták, még a zablakon is kiszökött... Na gy űjjön ide, maj' megmosakszunk. 

Nem! Hideg. 
Dehogy hideg. A bojlerbű  gyün. Nézze, milyen finom. Nállam otthon vőt 

hideg. Éjjelre befagyott a lavórba... De jó kis langyos víz! 
Az az én törülközőm! Miért bántja maga az én törülköz őmet? 
A magáé a rózsaszín. A zenyim a kik. Nem emlékszik, mit mondott Inci?... 

Na, mossa a képit, vagy nem mossa? 
Hideg. Majd. 

„Hideg a fenét. Má' egy hete nem mosdott. Megeszi a kosz. Az alsónem űje 
is má' ojjan lehet, mint a f čSd. Mé' nem akarja a lányának odanni? Ha má' a 
zenyim kimossa!" 

— Menjünk, menjünk... Menni kell! Menni kell! 
— Itt fogódzzék. A fotelba ül, vagy lefekszik? 
— A fotelba... Jaj! 

Mi az, mi van? 
Nem tudom... Jaj... Olyan rossz. A szívem.... Máriááám! Jaj! 
Hun a gyógyszerje? Mindgyán megkeresem. Hun tartja? Mer' mindig 

dugdossa! 
— Mit csinál ott a szekrénynél? Maga csak ne nyitogassa a szekrényemet... 

Mindenki az én szekrényemben akar kuto... akar kuto...gatni. Jaj! 
Kutogat a fene a maga szekrényibe'. Van énnekem szekrénnyem! Feri 

nekem is hozott fel egyet. Kijé ez itt az ajtóná', he? Kinek a szekrénnye? 
Jaj, siessen, fulladok!... Uhh... Ott. Nem látja? Ott az éjjeliszekrényen... 

A naptár mögött... Az album alatt... 
— Ez az? 
— Mutassa. Nem. Nem a Redergin... Adja ide az egész dobozt! Gyorsan... Itt 

van. A Lentonitrat, látja? Vizet! 
Mingyá' hozom. Szűzanyám, de megszédűtem! Még az kell, hogy én is... 

— Teruuuus... 
-- Megyek... Megyek má'... Vigyázzon, mer' a nyakába mén. 

Jobb most? 

Pihenjen csak, maj' én addig imádkozok: „Uram, irgalmazz nekünk! / 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! / Krisztus, hallgass minket! / Krisztus, hallgass 
meg minket! / Uram, irgalmazz nekünk!"... Akarja, hogy imádkozzam? 

Akarja, vagy nem akarja? 
— ... kérem... 

„Mennyei Atyisten, — irgalmazz nekünk!" 
— .:. irgalmazz nekünk. 
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„Megváltó Fiúisten, / Szentlélek Úristen, / Szentháromság Egy Isten, / 
Szentséges Szűz Mária, — könyörögj érettünk." 

— ... könyörögj érettünk... Mondja: maga hiszi, hogy mi a mennyországba 
kerülünk? 

— „Istennek szent Anyja, / Szüzeknek szent Szüze"... má' mé' ne hinném? 
Úgy tanútuk a hittanon, hát nem? „Krisztusunk szent Anyja, / Isteni kegyelem 
Anyja, / Tisztaságos Anya." 

Na ja, ja, de... Adjon csak még egy kis vizet... Kösz... No de ha nem kerü-
lünk a mennyországba... gondolja, hogy a pokolra jutunk? 

— Hát... aki rossz vót?... Tuggya, engem inkább az izgat, hogy elég lesz-e a 
nyugdíj a temetésre? Aszondik, má' hat nyugdíj egy e'kaparás. Feriéknek sosincs 
pénzük. Má' megin' fél fizetést kaptak, hát k őccsönkérte a zenyimet. Mint a 
mútt hónapba'. Aszongya, inkláció van. Meg hogy maj' sztrájkónak... De nekik 
akkó se vót pénzük, amikó még nem vőt iklácib. Kereshet a Feri akarmennyit, 
az itt mind e' lesz verve. 

— Ki veri el? 
Én mondom: az asszonytű  függ minden! No, én nem bánom. Maj' csak 

e'kaparnak valahogy. Az ű  dóguk. Az ű  kötelességjük. Én is e'temettettem a 
zenyimeket. Isten nyugosztajja őket, pedig nekik nyugdíjuk se vőt. 

— Ki veri el? Inci keres annyit, mint az ura! 
„Keresni keres. De el is herdájja. Épp olyan flancos fajta, mint a zannya."... 

„Szeplőtelen Szűzanya, / Sérelem nélkül való Anya, / Szűz virág szent Anya." 
Maga persze nem hallott a reinkarnációról... 

— Mirül? 
— Arról, hogy a halál után a lélek átszállhat egy másik testbe és ott élhet 

tovább. Mondjuk egy macskában. Vagy egy verébben. 
— Ugyan má' ne viccőjön! Még hogy énbelülem macska legyék! 

Dee... Tudja, mikor ott éltünk Becskereken, sokat járt hozzánk a megöz-
vegyült sógornóm, a Piri. Nekünk meg mindig volt két-három macskánk. Egyik 
a fotelban szunyókált, másik a díványon. Szép kövérek voltak. Anti is szerette 
őket, ebéd utána Mici ott aludt a hasán... Hát egyszer azt mondja nekem a Piri: 
De jól élnek nálatok ezek a cirmosok! Hallod-e, szívesen lennék nálatok macs-
kal... És képzejje, Terus... rá, én nem is tudom, hány évre, vagy hány hónapra, 
meghal a Piri és egy napon a nyitott kapun át — tán az utcát sepertem el őzőleg, 
vagy mi — egyszer csak beóvakodik egy macska, rám néz, hát szakasztott a Piri 
szeme! Az a nagy, kerek zöld szeme, a kerek pofija... Nézek rá meredten, ő  meg 
olyan könyörögve nyávog és mintha mondaná: Hát nem ismersz meg? Én va-
gyok, fogadj be! Rohanok Antihoz, mondom, megjött a Piri. Persze nevetett, de 
nem ellenkezett. Egy darabig ott volt nálunk, aztán egyszer csak valahogy el-
tűnt... 

Na má' nal... Akkor mongyam tovább a Lorettói létániát? 
— Úgy elálmosodtam... Ez a Piri... Sanyinak is mintha tetszett volna... 

Tegyek a háta mögé még egy párnát? 
Magának jó. Maga, Terus, kezdettől fogva hisz. 
Hiszek, bizony. > desanyám még a tanyán megtanított a fontosabb imád-

ságokra, mindenre. Ott még templom se vót. Eccer... 
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Látja, nem is tudom, hogy a szüleim hívők voltak-e, vagy sem. Négyéves 
koromban elkerültem hazulról. Abban az évben halt meg a mamám. Anyuka, a 
nevelőanyám, nem volt templomjáró. Tartotta a szokásokat, a főbb ünnepeket 
megültük, de például kinevette a nővérét, aki mindennapos áldozó volt: „Hi-
szek, de nem vagyok hajlandó állandóan a Jóisten nagy lába ujját fogni!" Anti 
nem szimpatizálta a papokat, no meg a mi tiszteletesünk híres szoknyavadász 
hírében állt, így asszonykoromban sem jártam templomba. Anti nem nézte vol-
na jó szemmel. 

Most, vénségire ijedt meg, ugye? A pokoltú, mi? 
— Segítsen felállni, Terus. Az oltárhoz szeretnék... 
— Vigyázzon, itt felperdűt a szőnyeg szélle. Kapaszkodjék belém... Hogy 

ellankadt a miihóza. Hozok a vázába friss vizet. 
Majd... Majd aztán. Most imádkozzunk. 

— Mondjam tovább a létániát a boldogságos Szűz tiszteletére? 
Mondja. 
Hun is hagytam abba? 
Nem emlékszem. Egyáltalán nem... Néha úgy kikottyan minden a fe-

jemből... Néha olyan... furcsa. 
— Vettem észre! Néha úgy „elmén" a zesze. Asztán megin' meggyün ... De 

erre mán én se emlékszek... Hogy hun is hattam abba... Mindegy. Mondjuk el a 
végit: „Betegnek gyógyítója," 

— ...Betegnek gyógyítója... 
— „Bűnösök oltalma," 
— ...Bűnösök oltalma... 

„Szomorúakvigasztalója," 
— ...Szomorúak vigasztalója... 

„Keresztények segítsége," 
— ...Keresztények segítsége... Terus, tudja, hogy már a szentképeket sem 

látom? Onnan tudom csak, hogy melyik a Szűz Mária képe és melyik a Szent 
Antalé, hogy Mária képe nagyobb és cakkos szél ű. És a virág illatát sem érzem 
már. Látja, egész közel hajolok, és mégse... 

— „Angyalok királynéja," 
— ...Angyalok királynéja... 
— „Pátriárkák királynéja," 
— ...Pátriárkák királynéja... 
— „Próféták királynéja," 
— ...Próféták királynéja... 

Apostolok királynéja", ...Hajja, én is má' csak a nagybet űket látom a zi-
makönyvembe'. 

— Na és a szemüvege? Dísznek van? Hiszen nemrég voltak az optikusnál. 
Magát bezzeg elvitték. Engem már éve óta nem hívnak. Egyszerűen nem visznek 
el. Pedig könnyen meglehet, hogy már megérett a szürkehályogom. És akkor 
megoperáltatom! És akkor majd újra látok! És nem csak a nagybet űket! 

Nem tettek bele erősebb üveget. Feriéknek megmondta a doktorn ő : nem 
érdemes. Nekem is hályogom nő , akar magának. Szemüvegge', vagy enék ű, egy-
fene. 
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Hát akkor ezután hogy imádkozunk? 
Maj' idaggya a nagyíttóját. 
Az én... az Anti nagyítóját? Azt adjam oda? 
Maj' egy ideig nagyíttóval, aztán meg... amit tudunk fejbül, tudunk, amit 

nem, nem. Megvakulunk, Nórika. Mind a ketten. Nekem má a fülem se ér sokat. 
Meg a hangom is e'ment. Nem tudok má' nótázni. Képzejje, a kórusban a kán-
torné aszonta, ne gyűjjek többet próbára, mer' hamisan énekölök. Én! Pedig 
valamikó milyen hangom vót! Még amelliket én eccé meghallottam, az a nóta 
má' a zenyim vót! Most meg hallgassak. Mer' hogy hamisan énekölök. Mer' hogy 
süket vagyok. Süket vagyok! 

Ó, Istenem! 
„Vértanúk királynéja," 

— ...Vértanúk királynéja... 
„Hitvallók királynéja," 

— ...Hitvallók királynéja... 
— „Szüzek királynéja," 
— ...Szüzek királynéja... 

„Minden szentek királynéja," 
— ...Minden szentek királynéja... 

„Áteredő  bűn nélkül fogantatott királyné," 
— Én félek... Félek, hogy majd... Maga nem? Maga, Terus, sose beszél róla. 
— „Mennybe felvett királyné, / Szentolvasó királynéja, / Béke királynéja,"... 

Dehogynem. Én is félek. Nagyon. Néha egész éccaka nem tudok alunni. Szaggat 
a rehumám, fáj a fejem, és félek. F őhánytorgatok magamnak mindent, amit 
rosszú csinátam... De asztán eszembe jut, hogy talán ott tanákozok a fiammá, a 
Karcsimmá, és akkó má' nem is olyan nehéz. 

Hány éves is volt, amikor szél érte? 
— Fijatal vót. Még élhetett vóna. Két évig forgattam. Csurgott a szemib ű  a 

könny, de nem tudott szóni. Se menni. Csak a zágyba kártyáztunk. A megboldo-
gút uram legalább a zasztal szélibe kapaszkodva tudott araszóni. Őt három évig 
ápoltam. Karcsimat kettőig. Ne aggya a zúristen senkinek, hogy a saját gyerekit 
kőjjön... 

Inci azt mondja, megint háború lesz. 
— Háború? A' rég vót. A zuramat is elvitték a lágerba. A németekke' együtt. 

Magyar, német, mind egy lágerba vót. Két fogát kiverték, asztán hazak űtték. De 
sok ottmaratt. Aszongyák, tele velük a Ribaló innens ő  fele. Oda lűdözték bele 
űket. Árkokba. Meszet rá, kész. Két hétig vittük nekik a kosztot. No, abbú se 
sokat kaptak, később mondták. Amikó gyüttek értük, este vót, feküttünk, a fi-
jam csak feltérgyelt az ágyon a hosszú vászon hálóingibe'. Sovány, keskeny arcú 
gyerek vót, aszitték, akkora csak, hát nem vitték e'. Szerencséje vót. Háború... 
Matyi bátyámat a zorosz frontra vitték. Mind lefagytak a zujjai. Aszeret őjje meg 
közben e'hagyta, azúta ivott egyfojtába'. Mind elitta a zapja f őggyit. Ami meg 
megmaratt, azt később e'konfistá'ták... Később... Annyi háború vót! 

— Igen. Annyi háború volt. Első  világáború, meg második világháború... 
Meg keresztes háború a Szentfődé', a kereszténység b őcsőjié' ... meg a róma-

iak... azokká a zoroszlányokká... akkó ették a keresztényeket... a párducok... 
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— ... meg harmadik világháború... 
— A' még nem vót tán?... Vagy vő t? 
— ... meg negyedik.... meg ötödik világháború... 
— Ugyan má', Nórika! Má' megin' „e'ment"? 
— Most is háború van. Mindenkit elvittek. Inciéket is. Haláltáborokba. 
— Nem! 

Cián. Biológiai. Feri mesélte, hogy biológiai fegyverek... Meg ökológiai 
háború... Már nincs senki!... Mit gondol, miért nem hozzák fel a reggelit?! Na 
miért? 

A reggelit? Csakugyan! Máskó má'... Maj' csöngetek le. Incinek. A 
fődszintre. Hogy gyűjjön. 

Haha! Csengethet! Csengethet már világnak! Evakuáció! Világvége!... Mi 
itt be vagyunk zárva! Én már hajnalban sem találtam az egyik ablakot. Csak a 
manzárd maradt meg... Csak a falak. Az ajtók bezárulnak, az ablakok elt űnnek,.. 
Sándor! Értem jöttél?... Ti vagytok... azok?... Ott! Ti vagytok? 

— Ez nem lehet igaz! Maj' mingyá'... Zárva! Zárva a lejárati ajtó. Inci! Inci-
kém! Hijába rázom, rázom, hijába rángatom, hijába csöngetek... Feri fijam! In-
ci! Incike! Gyűjjetek! Gyűjjetek föl!... Mi van? Mi lehet ott lent?... Nórika! Hijá-
ba kajátok! Nórika! Hijába csöngetek, rázom a kilincset... Nórikal... Feri fi-
jam!... Be vagyunk zárval... Én... én kimászok a zablakon... a tet őre... 

— Hahaha! Az ablakon! Az ablakon túl már a... sötétség van... A sötétség... 
Jaj... Jaj a vállam! Itt... Itt fent... Itt... Jaj! Úgy fáj. Terus, hol van?... Nem látom... 
Ugy... forgok! Valami alagút... Hogyan?... Alagút. Sötét... Ti vagytok azok?... 
Anyuka? Anti... Sanyi... Nem tudom... a fény... Nem látom, hogy... Most már - -
látom! 

Jézus Mária! Nórika! Az istenért! Hol a Lend... a Lendo... a pirulák... 
Hozok vizet... Jaj Istenem, félek a fürd őszobába... Hátha az az ajtó is... Nórika, 
ne hajjon meg nekem! Nórika, ne haggyon magamral... „Isten báránnya, te e've-
szed a világ búnejit; kegyelmezz nekünk!" Kegyelmezz nekünk, ne hadd, hogy a 
Nórika meghajjon, bocsásd meg nekem, hogy csúfótam, meg irigykettem rá, 
mer' hogy uradzott, meg hencegett, hogy cseléggyük vót, meg kertésszük, meg 
nevelőnőjjük, meg mittudomén, nálunk meg a Treszka is cseléd vót, meg a Mar-
csa is... „Isten báránnya, te e'veszed a világ b űnejit; „... vedd e' a zenyimet is. Nem 
egyformán szerettem a fijaimat, a legkisebbet jobban szerettem, el is vetted t ű-
lem... Az anyósom halálát kívántam... Hallgass meg minket! Ne hadd, hogy mán 
elgyűj jön a világ vége, ne hadd, hogy kitörjön az a sok világháború, a harmadik, 
meg a negyedik, meg az ötödik... Neked ojan nagy a hatalmad... nyisd meg a 
zajtókat, add, hogy még eccé a zéletbe' lemehessek err ű  a manzárdrú — csak még 
eccé! —, vagy hogy valaki felgy űjjön hozzánk... Isten báránnya, te e'veszed a világ 
bűnejit; irgalmazz... irgalmazz... Valaki gyön föl a lépcs őn... Hallom a kongó, 
nehéz léptejit. A sújjos léptejit... Ezek nem a zenyimek! Ezek nem a mijeink!! 
Gyün föl... Valaki... De Ici?? Isten báránnya! Isten báránnya! Irgalmazz ne-
künk! ! ! 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

VARÁZSLATOS ÉLETEMRŐL (6.) 

Azután pedig vége szakat a nagy pihenőnek, a nagy dínomdánomnak, a győze-
lem ünnepének, és akkor jött a másik föladat, az ország újjáépítése. 

Megkezdtük a vasútépítési munkálatokat, hogy összekössük Belgrádot 
Zágrábbal; ez bizonyult a legels ő  föladatnak, mivel ez volt a fő  feladat, hogy azt 
a bizonyos ütőeret életre hozzuk. 

Mi Zágráb felől kezdtük el építeni, civilek, katonák, rohammunkások. Né-
hány hét múlva megindult az első  zászlós és virággal díszített vonat; mindenütt 
nagy ünnepnek számított ez az egész vasút mentén. 

Abban a kemény munkában nagyon sok babot megettünk, a húsnak rövid lett 
a lába, nem bírt belesétálni ételeinkbe, a vacsoránk meg koromfeketére sikeredett. 
Akadt ott répaleves, gersli, popara, a kés őbbiekben már húsféle is kijárt. 

Úgy 1945. augusztus elején visszamentünk Gradiškára, ahol már kezdett az 
élet újra élni. Egy napon megjelent ott valamiféle vándorcirkusz. A második 
előadásra megvettem én is a jegyet, végignéztem az el őadást, várom a katona-
cimborákat, de egy se j ő  hazafelé. 

Nem sokat köllött várakoznom, mert az egyik kocsi elkezdett himbálózni 
nagy-nagy féderropogással, az ajtaja fölötti kis cseng ő  veszettül csilingelt. Azért 
végül is fülhegyre jutott, hogy katonáknak ennyi meg ennyi dinár az élvezet, de 
ahogy megfigyelhettem, igen négy szép pipit l űdöztek. 

En akkor hazafelé vettem az irányt, ám alig értem valamelyest, a hegyek 
felől jól odagéppuskáztak. Senki sem sebesült meg a sátor környékén. Gondol-
tam magamban, hogy nem maradhatok a b őrömben, pedig megígértem, hogy 
hazaviszem. A háborúnak vége, de még mindég maradt éppen elég ellenség, elég 
sok veszedelmes akna és még egyéb száz fajtája a halálnak. 

Időközben megérkezik a vagon slippertalp, a tisztek fölszólítanak, rángassam 
ki a német foglyokkal egyetemben. A munka közben beszorult az ujjam, köröm-
házgyulladást kaptam; vagy két hétig sem éjjelem, sem nappalom nem volt. 

Azután meg ráérős időmben jövök-megyek a faluban, s látom ám, hogy az 
egyik udvarban a nagy eperfa alatt hat ember kártyázik, de asszonyfélét egyetlen 
háznál sem látok. Az emberek iszogatnak, nótázgatnak, zenélnek, én meg tátom 
a számat. Az egyik udvar különösen felhívta magára a figyelmemet: szép nagy 
oszlopsor volt leásva a házzal szemben, de magasan fönt meg keresztet látok 
berakva. Oly magasan, hogy a búzával és szárral megrakott terhes kocsik járhat-
tak alatta ki-be. Azután azt is láttam, hogy három t őke szőlő  nyől ki az eperfá-
ból; így lett a termés vagy tizenöt mázsa. Akkor tudtam meg, hogy eperfába is 
lehet szőlőt ojtani, ám a mai napig se csináltam meg. 

Kis idő  múltával néhány asszony érkezett. Kérdezem t őlük: mit csinálnak. 
Gyüttek a mezőről, mondják, ebédet főzni, majd megint kimentek. Hát ki ka-
szál? Sehun senki, csak ők sarlóval vágnak nyolc-tíz kévét délel őtt is, délután is. 

738 



Hát az emberek nem segítkeznek? -. kérdeztem. 
— Ők nem érnek rá: szórakoznak, iszogatnak, kártyáznak... 

Akad-e eladó leány errefelé? — tudakolom. 
Van, van — nevetnek kórusban —‚ éppen elég akad, mert a legények még 

nem tértek meg a frontról. 
Az ujjamra kaptam hirtelen vagy tíznapi szabadságot, aztán hazafurikáz-

tam Zentára. A legkeservesebb szakasz tán Ada és Zenta közé esett, mivel kifo-
gyott a gőzös tűzrevalója és megállott. 

-- Mi lesz most? — kérdezgettük a masinisztát, mire ő : 
Hát majd elmennek lábbuszon! .  

Még néhányszor megálltunk, mire Zentára bedöcögött a pöfékel ő, az 
örömből azonban üröm lett végtére is, mivel örökbefogadóim nemigen esedez-
tek értem. Így fogadtak: 

Hát te még megvagy? Pedig a Pista bátyád azt mondta, hogy nem marad 
az a gyerek meg ebben az öldöklésben. 

Mindez talán azért volt, mert a korábbi nevelt fiuk honvéd volt, aki haza-
szökött Magyarországról és idehaza bujdosott. Ő  közel állott az ángyomhoz 
még katonaság előtt, s nagyon tudott hízelegni, én meg vad, ijedt gyerek voltam 
annak idején. Fábri Jóska barátom a Kertek legutolsó utcájában lakott, s amikor 
szabadságon volt, megbeszélték, hogy visszatéréskor visz majd egy kis csomagot. 
Az ángyom azonban kés őn sütötte ki a mákos veknit, forrón csomagolták, s a 
szalonna, kolbász, sült hús mind-mind összeolvadt. Minden csupa zsír lett. 

Aztán előhozakodtam a kérdésemmel, hogy vajon hova lett az a bizonyos 
zsák pénz. Erre azt felelték, hogy mind szétosztották — „a húgod osztotta szét". 
Míg én a harctéren szenvedtem, addig elherdálták a pénzemet. 

Így történt, hogy se pénz, se posztó nem illetett meg engem leszerelésem-
kor, pedig egész vagyonomat rájuk bíztam. Arra, hogy kisemmiznek, gondolni 
sem mertem. E pár év alatt minden füstbe ment. 

Szabadságom lejártával vissza köllött indulnom a messzi Horvátországba, 
a munka közepébe. Utközben összetalálkoztam az egység kurírjával, a Máriás-
sal; így rövidült meg az út. Az egyik állomáson, mivel szomjasak voltunk, keres-
tünk magunknak egy kis büfét, hogy lehajtsunk valamit. A velünk utazó fiatal 
hölgy egyszerre csak karon csíp, hogy menjünk el sétálni kettesben. Fáradsá-
gomra hivatkozva arra biztattam, hogy menjen el a kollégámmal, de ő  egyre 
erősködött, hogy csak énvelem szeretne. Végül mégis a Máriással ment el. Es-
tefelé megérkeztünk Gradiškára, ahol újabbnál újabb kalandokban volt részem. 

Az asszonyka újra és újra kereste Máriást, de az ügyesen megszabadult t őle 
mondván, hogy ő  futár, s elszólítja a kötelesség. 

Ezután gyalog Novskába vonultunk, ahova nagyon ritkán járt vonat, s ha 
járt, tele volt utassal. Úgy ötven kilométer megtétele után sokan lesántultunk, 
nagy hólyagok keletkeztek a sarkamon. Az ezred továbbhalad, én meg a kollé-
gám csak ücsörgünk a Zágrábba vezet ő  kövesút északi partján, majd elindul-
tunk a közeli falu felé. Az egyik háznál látjuk ám, hogy egy asszony zsajtárral a 
kezében fejni indul, s körülötte ténfereg az embere is. Szállást kértünk t őlük, 
mire azt felelték, hogy a szalmakazalban megalhatunk. Fészket vájtunk a szal-
mában, kaptunk egy-egy liter tejet vacsorára, majd lenyugodtunk. Bizonyos id ő  
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elteltével észrevesszük, hogy pockok futkároznak a lábunkon. Nagy lett a riada-
lom. Kimásztunk, nekidűltünk a kazalnak, és bámultuk a csillagos eget. Végül 
elszenderedtünk, de éjféltájt nyakunkba zúdult egy b őséges zápor. 

Dél tájban érkeztünk meg. Már kerestek bennünket, gondolván, hogy az 
usztasák tettek kárt bennünk. Mondtuk, hogy csak a lábunk fájdult meg a ret-
tentő  gyaloglástól, másnap pedig elindultunk rekvirálni. 

Hárman ültünk a gumikerekű  kocsin géppisztolyokkal. Útközben halljuk 
ám, hogy a harmadik faluban egy szép kislányt meg egy fiatalasszonyt nagyon 
megkínoztak az usztasák. Úgy hírlett, hogy hatan voltak. Gyerünk oda! — hatá-
roztuk el. Úgy három kilométert tehettünk meg szélcsendben, amikor az úttal 
párhuzamosan haladó erdőszéli vastag fának megmozdult az egyik ága. Odapil-
lantottunk, s három nagy szakállú embert véltünk fölfedezni a fa koronájában. 
Gyorsan elvetettem magam az út bal oldali árkába. Abban a pillanatban meg-
szólalt az őrvezető  géppisztolya, a lovak meg vágtázni kezdtek. Amikor kiles-
tem búvóhelyemről, láttam, hogy az egyik szakállas lezuhan a fa nyakából, a 
másik rohan befelé az erdőbe; hiába lőttem utána, eltakarták a vastag fák, a mi 
kocsinkba pedig két golyó is belefúródott. Csak nézegettük és mondogattuk: ha 
nem lettünk volna elég éberek, akkor mi is a fűbe haraptunk volna. Visszafor-
dultunk és találkoztunk egy páncélkocsival teli járőrrel. Mondták: majd kikül-
dik a hullaszállító kocsit. 

X. 

A véres nagy háborúnak ugyan vége szakadt, ám az ismételt halálveszély 
még jó pár évig nem múlt el. Aknák rejt őztek a szántókon, szárkúpokban, 
erdőkben, százfelé. Mi is láttunk egy esetet, amikor egy parasztszekér aknára 
tévedt; az egyik menyecske nyomban szörnyethalt, a másik súlyosan megsebe-
sült. 

Nem tudom elfelejteni annak a sebesült, rémült asszonynak a keserves kö-
nyörgését: ha Istent ismerünk, vigyük azonnal a kórházba, három  apró gyereke 
van, mi lesz velük, ha ő  is meghal? Az ura már elesett, árván maradtak a gyere-
kek. Az asszonynak eltört a lába, meg még néhány sebet kapott. Elvittük hát a 
kórházba, s hogy meggyógyult-e végül, már nem tudhatom. Sohasem láttam töb- 
bé. 

Végül is készek lettünk itt is a vasúttal, megint Gradiškára mentünk, a 
tisztek meg teherkocsin hazaugrottak Szabadkára pár napra. Az Öt tiszt közül 
kettő  elhozta a feleségét is. Malagurszky hadnagynak német származású gróf-
kisassony volt a hitvese. 

Mivel a kocsikhoz voltam beosztva, délutánonként kijárogattunk a folyó-
parti malomhoz fürödni .. A századparancsnok hamar észrevette, hogy jól tudok 
úszni, ők meg palicsi létükre gyengébben .szelték a vizet. Egyszer magához hívat 
és mondja: 

— Péter, ezek a naccságák nem tudnak úszni, hát tanítsd meg őket! 
Engem meg abban a percben elöntött a vér. Éreztem, hogy csak úgy égek a 

szégyentől, hiszen alig van a hölgyeken valami. Hogy is érhetnék én a tisztjeim 
feleségeihöz, amikor a tisztek kártyázgattak a pokrócon? Csak néztem magam 
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elé a vízre, hogy jaj, mi is lesz most, hogy is úszok ki ebb ől az oktatói szerepb ől, 
de a nők máris körülöttem lubickoltak, bukdácsoltak, mintha fuldokolnának. 
Most már mindegy, gondoltam magamban, hozzá köll nyúlni. Mondta is a tün-
dérke, hogy fogjam már meg, nem hallottam, hogy mit mondott a hadnagy? 
Próbálgatom erősen, hol is köll, hogy is köll ilyenkor fogni, de a grófnő  mindent 
jobban tudott. Mondja, tegyem alája a kezem, én meg er ősen ellenkeztem, de ő  
ráigazította a kezemet a görögdinnyéjére a víz alatt. Azért mondok görög-
dinnyét, mert a csumája igen nyomta a markomat. Akkkor se el őre, se hátra. 
Aztán azt mondja, hogy a másik kezemmel meg ott fogjam meg, ahol elágazik, 
s jól szorítsam, mert akkor majd biztonságban érzi magát. 

Addig-addig lubickolt, kapálódzott, míg el nem kapta az evez ő  nyelét a víz 
alatt. Fordulni akarok vissza, de ő  egyre biztat, hogy gyerünk átal a túlsó partra, 
majd ott a gyékényesben megpihenünk, csak szorítsam jól, mert ő  most tanul 
úszni, avval elkezdi hányni-vetni magát, szólni nem bír, csak úgy vacognak a 
fogai. Kérdezem, talán fázik. Nem, nem, te csacsi, hát te még nem...? Nem, nem, 
felelem, de most már leteheti a lábát, itt nem mély a víz. 

Azzal kimentünk a pokrócra. Biztatnak, hogy igyak én is valamit, a tisztek 
is egyre-másra mondogatták, hogy igyunk hát egy kis hazait, de én nem fogadtam 
el. 

Akkor azt mondja a Šokčićné nagysága, hogy őt is tanítsam meg úszni, és a 
tisztek is erősködnek, hogy mindkét hölgyet naponta tanítgassam az úszás tudo-
mányára. A harmadik szerencsére jó úszó volt, így hát néha magam is kimehet-
tem a vízből. Igaz, hogy a vízben a torkom úgy kiszáradt, hogy alig kaptam le-
vegőt. A szívnek éppen elég munkája akadt, mert akaratom ellenére is úgy köl-
tött csinálnom, hogy nekik jó legyen. Én meg a lelki világommal háborogtam-
háborúztam, kizökkentettek nyugalmamból, hiszen én is hús-vér ember vagyok, 
csakhogy mindenkor a tiszta, szép életre vágytam. Az igazira, ahol minden hó-
fehér, ahol kerget őzve játszanak a hópelyhek és kristályként csillognak a fény-
ben. Valahogy a tiszta fehérségben sejtettem meg az igazi nagy szerelmet. 

Az új tanítványom egyre bátorított, hogy ne féljek semmit se, csak fogjam, 
majd ő  lubickol, pacskol. Körbe-körbe forogtunk, ő  már szédül, panaszkodott, 
aztán a kacsómmal volt baj, mivel hol följebb, hol lejjebb tartottam a kelleténél. 
Majd ő  megmutatja, hogyan köll egy hölgyet úszásra fölkészíteni, hogy máskor 
is legyen kedve tanulgatni. 

— No itt, így meg így fogjál, most meg tartsunk arra a gyékényes felé! 
Jaj, már ez is, vajon miben törheti a fejét? — gondoltam magamban remeg-

ve, de ha meghátrálok, még meg talál haragudni. 
Bennem meg erősen csapkodott a tüzes istennyila, ő  meg addig-addig lu-

bickolt mellettem, hogy megsajnálta egy jókora pióca és a combjára ragadt. Si-
valkodni kezd éktelenül, hogy valami őtet megharapta, menjünk ki azonnal a 
partra! Alig bírtam levenni az ocsmány férget. A tisztek abbahagyták a kártyá-
zást, mert kíváncsiak voltak a történtekre. 

Azután úsztam egy nagyot a víz alatt, de a grófn ő  a nyomomban volt. Ki-
másztam a partra, de egyszerre csak sikítozni kezd a hölgy, hogy ő , jaj, elmerül, 
a hadnagy úr meg hozzám fordult: 

— Ugorj, Péter, hallod-e, mert még belefullad a feleségem! 
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Rohantam nyomban, a grófnő  meg úgy ragadott meg, mintha csak görcs 
kapott volna el és azt suttogta, hogy miért szöktem el, talán félek t őle. Hát nem 
veszed észre, hogy szeretlek? Ez csak nem b űn? Még az Úrjézus is azt mondja, 
hogy a testnek-léleknek meg köll adni a maga kívánságát. Mondom neki, hogy 
ő  nem szabad asszony, férje a hadnagyom, aki nagyon kedvel engem, és én még-
sem élhetek vissza a bizalmával. Nem akarom azt, hogy némi pillanatokért el-
rontsam kett őnk barátságát. 

Azt is mondtam még a dámának, hogy odahaza olyan valakit hagytam, aki 
nekem az egész világot jelenti. Esteledett már, leh űlt a víz is, be köllene fogni, 
mondja a Mes József politikai biztos, de a grófn ő  nem akarta meghallani, csak 
sziszegte továbbra is a magáét, hogy a hadnagy messzi van, meg hogy neki min-
dent megenged, hiszen ő  is ki-kilép a hámból. Ő  nem mond le rólam, ne is 
meneküljek, mert a vadat szereti, nem kedveli a könny ű  pasasokat. 

Így évődtünk vagy tíz napig, miközben kifürödtük magunkat kedvünkre. 

(Folytatjuk) 
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KÉZFOGÁSOK 

MAKDIZDAR 

A MEGPIHENÉS NAPJA, A HETEDLK 

A Teremtés Könyve. Els ő  fejezet 

Kezdetben teremtéd Te a mennyet és a földet 
A föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta 
Es setét vala a mélységnek színén 

És mondád Legyen világosság És lőn világosság 
Es látád Te hogy jó volna ama világosság 
És elválasztád tőle a setétséget 
És nevezéd a világosságot napnak és a setétséget éjszakának 
És lett az estve És lett a reggel Az els ő  nap 

Aztán megteremtéd az eget 
És helyeztetéd oda trónusodat 
És lett az estve És lett a reggel A másod nap 

És megteremtéd aztán a szárazt 
És nevezéd földnek a víznek sokaságát pedig nevezéd tengernek 
És mondád hogy ez jó volna 
És a földből gyenge füvek és maghozó növények sarjadtak 
És fák melyek gyümölcsöt hoztanak 

És látád Te hogy ez jó volna 
És megteremtéd a Napot és a Holdat meg a csillagokat 
Hogyne csak nappal éjjel is világosság légyen 

És lett az estve és a reggel, negyedik nap 
És Te behintetted a tengert halakkal és az eget madarakkal 

Ötödnap pedig a földet népesítéd be 
kisebb és nagyobb állatokkal és dúvadakkal 
És Te látád hogy ez jó volna És mondád 
Teremtsünk embert 
a mi ábrázatunkra és a mi hasonlatosságunkra 
És uralkodjék ő  
a tengernek halain az égen röpdöső  
madarakon barmokon 
és mind az egész földön 
és a földön csúszómászó állatokon 
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És teremtéd az ember a Te képedre és hasonlatosságodra 
Teremtéd férfiúvá és asszonnyá 
Megteremtéd és megáldád őket mondván 
Gyümölcsözzetek és sokasodjatok 

És akkora mennyei magasságból hol trónolsz 
kedvtelve néztél végig m űveden 

Bal kezeddel megsimogatád szakálladat 
jobboddal pedig a hasadat És mondád 
Ime 
ez igen jó vala 
És lett a hatodik nap 

De én is körülhordoztam pillantásom a földön 
És látám ahogy a víz elnyeli a földet 
Ahogy a Nap vizet hörpint Látám 
ahogy a föld tüzet okád 
Dúvadat láték amint dúvadra ront 
És embert ahogy embervért ont 
És láték bűnt teméntelent 
A Te teremt ő  munkád vala mind 
Láttam mert evém a tudás fájának gyimilcsibül 
És mert kinyílt a szemem 
És hangom az égre kiált 

Nem jó vala ez Nem jó Nem 
Ez a Te földed 
csak sújtó mennyköveidnek jó 

Ez a hetedik nap vala 
A megpihenés napja 

BORBÉLY J ÁNOS fordítása *  

* Mak I?izdar (1917-1971) jeles bosnyák költ ő, több jelentős verskötet szerzője, nem érte 
meg városának (Szarajevónak) és hazájának véres kataklizmáját. Amikor azonban fön-
tebbi versét olvassuk, úgy érezzük, hogy a költ ő  ennek a tapasztalatnak is a birtokában 
volt. Vagy — s alighanem ez az igazság — a világ mindig is ilyen. (A fordító) 
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ÖRÖKSÉ G 

DANYI MAGDOLNA 

BESZÉD ÉS VERS 
A KÖLTŐI NYELV BESZÉDSZERŰSÉGÉT KIALAKÍTÓ VERS-
MODELLEK KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  A BÚS FÉRFI PANASZAI (1924) 
KÖTETÉBEN (TANULIVIÁNYVAZLAT) 

1. 1. Kosztolányi Dezső  költői nyelvének meghatározó jegyei szerintem a be-
szédszerűség és a zeneiség. 

Dolgozatomban a költői nyelv beszédszerűségét kialakító/létrehozó vers-
modelleket elemzem A bús férfi panaszai című  kötetben, mint formateremtő  el-
vet. Kosztolányi Dezső  költői nyelvének zeneiségével ebben a dolgozatban nem 
foglalkozom, —jóllehet tudatában vagyok annak, hogy Kosztolányi Dezs ő  költői 
nyelvének esztétikai hírértéke épp e két — a köznyelvi nyelvhasználat beszédsze-
rűségére gondolva — egymásnak ellentmondani látszó stílusjegy sajátos ötvöze-
téből következik. 

Továbbá: a költői nyelv beszédszerűségét kialakító/létrehozó versmodellek 
elemzését ki kellene egészíteni a beszédszerűség konkrét költői nyelvi alakzatai-
nak az elemzésével, tipologizálásukkal s (retorika)elméleti meghatározásukkal, 
amire ez a dolgozat ugyancsak nem vállalkozik, csupán a kiindulópontot bizto-
sítja egy ilyen komplex elemzés számára, meghatározva azokat a struktúraszitu-
ációkat, amelyek modelláló érvénnyel, formateremt ő  elvként hatnak a költ ői 
nyelv poétikai megformáltságát illet ően. 

További részelemzések tennék lehet ővé annak megállapítását, hogy a be-
szédszerűség Kosztolányi egész költészetében formateremt ő  elv-e, illetve hogy 
milyen strukturális változásokon megy keresztül. 

1.2. Az impresszionista kortárs kritika — gondolok itt els ősorban Babits Mihály, 
Karinthy Frigyes, Füst Milán és Gyergyai Albert írásaira — Kosztolányit a ma-
gyar nyelv „nyelvművészének" nevezi, s ezt a jellemzést megkülönböztet ő  érte-
lemben használja a Nyugat nagy nemzedékének többi költ őjével való összeha-
sonlításkor. Ugy gondolom, hogy az impresszionista kortárs kritika Kosztolányi 
költői nyelvének általam meghatározó stílusjegyeként tudatosított beszédszer ű-
ségére és zeneiségére utalt e szerepkijelöléssel. 

Megerősít szemléletem helyességében Lator László A Kosztolányi-dallam 
című  újabb kori esszéje is, melyben Lator László a tudós költ ő  érzékenységével 
kívánja feltárni — többek között — a Kosztolányi-mondat rejtélyét, megkülön-
böztetve Kosztolányi versmondatait a költ ő  kortársak mondataitól. „Kosztolá-
nyi mondatai valószínűtlenül közel állnak a természetes köznapi beszédhez. 
Pontosabban: a magyar nyelv természetes tagolását, súlyelosztását, lélegzetét--
követik. A versbeli mondat- és szóhangsúlyok úgy hullámoztatják, kanyargatják 
a mondatot, hogy sohasem érzünk semmiféle közegellenállást" — írja. 
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1.3. Mielő tt a beszédszerűséget minta Kosztolányi költői nyelvének jellemzésére 
használt terminust értelmezném, meg kell különböztetnünk a kifejezést 
elsődleges jelentését ől. Minden költői nyelv beszédszerűség: többértelmű  be-
szédszerűség. Ebben tér el a köznyelvi beszédt ől, amely egyértelmű  beszédszerű-
ség, amikor is a nyelvi jel közvetlenül fogalmi jelentés ű, anyagi értéke van. A 
költői nyelv mindig formalizált beszéd-nyelv, jelentéshez a költ ői nyelvi szerke-
zeten belül jut, anyagi érték helyett esztétikai információs értékkel rendelkezik. 

A beszédszerű  költői nyelvben a költői nyelvi alakzatok olyan kifejezé-
sekből szerveződnek, melyek anyagi értékeikben, fogalmi megfeleléseikben lesz-
nek felhasználva. A költői nyelv fogalmi világossága, racionalitása a grammati-
záltság, a nyelvi megformáltság szerkezeti min őségeitől függően lesz többértel-
mű  racionalitássá. 

Galvano de Volpe azt a költői nyelvet tartja beszédszer űnek, melyet a „lé-
nyegüket tekintve többjelentés ű  szó szerinti kifejezések" nyelvi-grammatikai 
formációi alkotnak. Ett ől eltér az a költői nyelv, amelyben a „többjelentésű  nem 
szó szerinti kifejezések" (metaforikus, szimbolikus stb. funkcióban használt ki-
fejezések) nyelvi-grammatikai formációival találkozunk. 

1. 4. A bús férfi panaszai kötet költői nyelve nem zárja ki a trópusokat, a szim-
bolikus és metaforikus nyelvhasználatot, de a jakobsoni értelemben értelme-
zett grammatikai képek messzemenően dominánsak a trópusok, az ún. költ ői 
képek felett. Egyfajta egyszer űsödést jelez ez, ami Kosztolányi költ ői nyelvében 
korántsem jelent nyelvi szegénységet. Az egymást követ ő  egyszerű  nyelvi közlé-
sek közötti kapcsolatok, szerkezti és fogalmi összefüggések érzékelésével pár-
huzamosan nő  az egyedi grammatikai kép esztétikai hírértéke. 

Például egy nyelvtani párhuzamosságon alapuló (azonosságból és ellenté-
tekből kialakított) grammatikai kép a kötet egyik verséb ől: 

Én nagyon sokakat szerettem, 
én vágytam arra, vágytam erre, 

de aki úgy szeretett engem, 
anyám az életet szerette. 

Az egyetlen összetett mondatból álló verskezd ő  versszakban egyetlen költ ői 
kép, egyetlen metaforikus szóátvitel nincs, a költ ői nyelv kizárólag grammatikai 
képekből szerveződik, illetőleg épül fel egy komplex grammatikai kép a tagmon-
datnyi közlésegységek grammatikai és lexikai-fogalmi azonosságán és eltérésein 
alapuló párhuzamosságaiból. 

A költői nyelv formalizáltsága itt kimondottan a köznyelv sajátos gramma-
tikai megformáltságát jelenti, — tudatosítva, természetesen, hogy e sajátos gram-
matikai megformáltságtól, a dominánsan grammatikai képekb ől építkező  költői 
nyelvtől sohasem vonatkoztathatjuk el a versmondatok — itt nem elemzett — 
gondolathangsúlyos és időmértékes ritmust vegyítő  dallamképét, miként a 
Kosztolányi költői nyelvére oly jellemzően gazdag rímhasználatot sem! 

Amikor. tehát Kosztolányi költői nyelvének egyik meghatározó jegyeként a 
beszédszerűséget neveztem meg, abból indultam ki, hogy költ ői nyelvében a gram-
matikai képek, az ún. nem képi költői alakzatok dominálnak. Ez a megállapítás 
mindenképpen érvényes A bús férfi panaszai kötet költői nyelvére. 

'746 



2. 1. Minthogy elemzésem csupán Kosztolányi egyetlen kötetét vizsgálja, ezért 
csak hipotetikusan állíthatom, hogy Kosztolányinál a vers kialakulását/létrejöt-
tét egyfajta beszéd-igény befolyásolja. Ez a — többször nyelvileg is jelölt — beszéd-
igény (pl. „Már elmondtam, mint kezdtem el, / most elmondom, mint vesztem 
el.") az alkotás/versírás és a létrejött vers strukturális helyzetét jelöli egy olyan 
nagyobb kommunikációs szituációban, mint amilyen a nyelvi rendszer — az alko-
tói/megformáló aktivitás (kombinálás, szelektálás) — a befogadás (alkotó általi 
feltételezettsége); miközben nyelvi jelöltségénél fogva a vers, a költ ői nyelv mo-
delláló, szervező  eleme lesz. Azért tartom ezt fontosnak hangsúlyozni, mert 
Kosztolányi költő i nyelvének beszédszerűségét olyan stílusjegynek tekintem, 
amelyből, különösen ha az egész költészetére vonatkoztatható, Kosztolányi po-
étikájának, költészetfelfogásának egésze is értelmezhet ő  kell legyen. Például: 
költészetének, költői világlátásának nyitottsága, a mindig feltételezett befogadó 
„bevonása" a költői gondolkodás folyamatába, mely költészetének korszerűségét 
— a XX. századi modern költészet egy alakváltozatát jelöli, szemben például a 
hermetikus költészettel. 

2. 2. Á bús férfi panaszai kötet 53 hosszabb-rövidebb, egymáshoz tematikusan 
alig kötődő , cím nélküli versből áll. E versek mindegyikében tetten érhető  a fön-
tebb említett beszéd-igény, melynek felismerhet ő  sajátossága alakítja az egyes 
versek költői nyelvi struktúráját. A kötet versanyagában így különböztethetünk 
meg: 1. önvallomás jellegű  beszéd-igényt, 2. a megszólítás beszéd-igényét, 3. 
elbeszélő  beszéd-igényt és 4. (pontatlan kifejezéssel) leíró/elmondó beszéd-
igényt, melyek egyben négy domináns versmodell kialakulását is eredményezik. 
A kötet 17 verse önvallomás jellegű  versmodellt alkot, 15 verse megszólító vers-
modellt, 14 verse elbeszélő  versmodellt, 7 verse pedig leíró/elmondó versmodellt. 

2.3. A költői nyelv beszédszerűségét kialakító (nyelvileg jelölt vagy csupán fel-
tételezett) beszéd-igény oly módon lesz a vers modelláló elvévé — a versmodell 
kialakítójává —, hogy a versstruktúrában mindig kialakul egy beszéd-he lyzet (ez 
lehet nyelvileg jelölt vagy csupán feltételezett), s a költ ői nyelv versbeli alakulá-
sa voltaképpen az erre a beszéd-helyzetre adott válaszként fogható fel. 

A megszólító versmodellben maga a megszólítás ténye jelöli a beszéd-hely-
zetet (pl. „0, ifjúság, ha hozzátok megyek,"), s a megszólító helyzetér ől, a költői 
énről való beszéd a beszéd-helyzetre adott válaszként olvasható: „sötét közöny-
be takarom a gőgöm, / és egy sarokban mélyen eltűnődöm, / hogy vannak völ-
gyek és vannak hegyek." 

A beszédszerű  versmodellben — látni fogjuk — mindig kialakul egy bels ő  
kommunikáció, egy kommunikációs tér, mely nemcsak az egyes költ ői nyelvi köz-
lések jellegét, a konkrét költ ői alakzatokat, hanem a vers struktúráját is hierar-
chikusan befolyásolja. 

A beszédszerű  versmodellek közül az elbeszélő  és a megszólító versmodellek 
azok, amelyekben ez a bels ő  kommunikáció (á beszéd-helyzet és a reá adott 
válasz) mindig nyelvileg és strukturálisan jelölt; nem jelenti ez azonban azt, 
hogy az önvallomás jellegű  és a leíró/elmondó versmodellekben ne lenne felis-
merhető, ne hatna modelláló elvként. 
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E beszédszerű  versmodellek elemzését megel őzően el kell mondani, hogy 
e beszédszerű  versmodellek legtöbbször ún. nem tiszta modellek Például az ön-
vallomás jellegű  versmodellnek látott versek struktúrájában is fellelhet ő  megszó-
lítás vagy/és leírás/elmondás, miként az elbeszéló versmodellben is gyakran talál-
kozunk megszólítással, önvallomás jellegű  közlésekkel; esetenként pedig e kü-
lönböző  beszéd-helyzetek s a reájuk adott válaszok egyenrangúan, de legalábbis 
egyként meghatározóan vesznek részt egy-egy vers kompozíciójának a kiala-
kításában, melyekben tehát a bels ő  kommunikációt többféle kommunikációs tér 
hierarchizált egymásmellettisége, összefüggése képezi — ezt nevezem dinamikus 
versmodellnek. 

3.1. ÖNVALLOMÁS JELLEGŰ  VERSMODELL (tiszta modell) 
Önvallomás jellegű  tiszta versmodellel alig néhány versben találkozunk, 

voltaképpen csak három rövid verset sorolhatunk ide: a kötetnyitó „Csak hús 
vagyok. Csak csont vagyok" kezdet ű  ötsorost, az „Ásítok és csak bámulom..." 
kezdetű  verset és a „Most az álom vizébe gázolok" kezdet ű  négysorost, azzal, 
hogy ez utóbbi vers költői nyelvi közlései csak látszólag alkotnak grammatikai 
képet, minthogy az els ő  metaforikus költ ői nyelvi közlést bontják ki grammati-
kai képekkel: 

Most az álom vizében gázolok 
A mellemig ér. Aztán egyre feljebb. 
Már államat és szájamat veri. 
Azonnal ellep. 

Az ellentmondásban is a beszédszer űnek mondott költői nyelv dominanci-
áját figyelhetjük meg. A beszéd-helyzetet egy önvallomás jelleg ű  metaforikus 
közlés jelenti, a vers válasz-struktúrája viszont úgy értelmezi, fejti ki a metafo-
rikus közlést, hogy a metaforikus közlést mintegy „komolyan véve", szó szerinti 
jelentésében érvényesítve gondolja tovább, illetve vonatkoztatja önmagára a 
költői én. 

Az önvallomás jellegű  tiszta versmodell jellemzője az egyes szám els ő  sze-
mélyben fogalmazott, a költ ői énnek önmagára vonatkoztatott, legtöbbször je-
len idejű  közlései, melyek a grammatikai képek hierarchikus struktúráját hozzák 
létre. A beszéd-helyzetet a költői énnek hangsúlyozott önmagára vonatkozta-
tottsága jelenti, s a válasz maga a vers, a grammatikai képekb ől fölépülő  önval-
lomás, önjellemzés: 

Csak hús vagyok Csak csont vagyok 
Gép a fejem. Gép a kezem. 
De ami elmúlt, azt tudom. 
Sírtam, nevettem az uton. 
Én, ember, én. Emlékezem. 

A grammatikai képekből fölépülő  verskompozícióban van két metaforikus 
állítás is („Gép a fejem. Gép a kezem."), ezek azonban valószín űleg már Kosz-
tolányi korában is ún. halott metaforáknak számíthattak, voltaképpen a köz-
nyelvben lexikalizálódott figuratív közlésnek, melyek tehát alig bontják meg a 
szó szerinti értelemben használt többjelentés ű  kifejezésekből való építkezés el-
vét, a beszédszer űséget. Ennél fontosabb hangsúlyozni, hogy e szó szerinti jelen- 
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tésükben értelmezhet ő  közlések, grammatikai képek mindegyike a megszólaló 
költői énre, s egyáltalán az emberre vonatkozóan valami lényegire utal. Túlzá-
saikkal és általánosító jellegükkel az emberi és költ ői sorsot összegező  megfo-
galmazásra képesülnek. A beszédszer űség tehát itt sem, és Kosztolányi költ ői 
nyelvében sohasem jelenti a köznyelvi tapasztalatok, észleletek parciális világá-
ban való benne maradást, — Kosztolányi költői nyelvének egyik „csodája" szá-
momra, hogy a szó szerinti jelentésükben érthet ő  közlések mindig egy költői 
világlátás, egy költői szemlélet megfogalmazói lesznek, legtöbbször anélkül, 
hogy a költőnek a metaforikus vagy szimbolikus közlésmódhoz kellene folya-
modnia. 

3. 2. ÖNVALLOMÁS JELLEGŰ  NEM TISZTA VERSMODELLEK 
Az önvallomás jellegű  versmodellek legtöbbször nem tiszta versmodellek, 

hanem olyan verskompozíciók, amelyekben a költ ői énnek önmagára vonat-
koztatott egyes szám els ő  személyű  közlései dominálnak, mintegy jelölik a be-
széd-helyzetet, ám a verskompozíció válasz-struktúrájában elbeszél ő  vagy/és le-
író/elmondó vagy/és önmegszólító vagy/és megszólító közlések is megjelennek, 
amikor is különösen ez utóbbiak nemcsak modulálják a verskompozícióban föl-
épülő  kommunikációs teret, hanem, annak alárendelten ugyan, de új kommu-
nikációs teret hoznak létre, megnyitva a költ ői nyelvi közléseket a megnevezett 
vagy feltételezett befogadó számára, tényleges kommunikációt igényelve. 

Május. 
Szív és torok hogy fuldokol 
Isten fölöttem és az ég 
s lenn a fényes pokol. 

Egy éneket, 
hatalmasat és lüktető-vadat, 
neked. 

Térdig rózsában és övig a fűben 
kacagni, 
egészségesen, egyszerűen. 

Szeszélyt 
dadog a szájam, és ifjú foggal harapnám 
a vad veszélyt. 

Nem félek én, 
mert hogyha meghalok ezerszer élek én, 
és szép a sorssom, 
és szép, ezerszer szép az én koporsóm. 

Én. 
Hazug a rím, nem leszek soha 
vén. 

Ettem. 
Virágot, mézet, lángokat. 
Szerettem. 
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Úsztam. 
Az elmúló folyón örök barázdát 
húztam 
s fülem körül — még egyre hallani — 
csörgött a hajnali 
folyó. 

Vizes hajamra lángoló 
csókot dobott a nyár, 
és — hallali — 
nem múl el soha már. 

Hallod? 
Hogy zengenek a messze-messze halmok 
saszép 
és mély zenét, 
mely csöndbe símul szívünk láza mellé, 
mint hogyha benne most is hullám csobogna 
s a nyugtalan folyó emelné. 

A parton 
a boldogságomat magasba tartom 
atléta-kézzel és fejet 
könnyű  ábrándra fektetem. 
Így dalolol, egészen és betelten, 
amíg az élet záporozva hull rám, 
s a lelkem 
viszi a hullám. 

A vers első  versszakának költői nyelvi közléseiben két egymással látszólag 
egyenrangú beszéd-helyzet jelenik meg: a leíró/elmondó beszéd-helyzet és válasz 
(az első  két verssor, illetve versmondat) és az önvallomás jelleg ű  beszéd-helyzet 
és válasz (a 3. és 4. verssor, illetve a 3. versmondat). Ez utóbbi költ ői nyelvi közlés 
azonban a költ ői énnel közvetlen kapcsolatba hozott ún. erős kifejezéseivel 
(„Isten", „ég", „fényes pokol") újramin ősíti az őt megelőző  versmondatot is, an-
nak általánosító tendenciáját ambignak mutatva fel, illetve önmagára, a költ ői 
énre is vonatkoztathatónak. A leíró/elmondó költ ői nyelvi közlés, miközben 
szándékoltan megőrzi vonatkozáskörének egyetemességét, a költ ői énre vonat-
kozó önvallomásként, önjellemzésként is értelmezend ő . 

A megszólító beszéd-helyzetet jelöl ő  második versszak elliptikus költői 
nyelvi közlésében (versmondatában) a nyelvtani hiányt az alany és állítmány 
elmaradása jelenti, s ez nem más, mint a költ ői én önmegnevezése, mely egyrészt 
logikusan beleértődhet a közlésbe, másrészt szemantikailag igy hangsúlyosabbá 
lehet a megfogalmazott szándék, miközben a versmondat az alany és állítmány 
elhagyásával a költői én beszédének közvetlen idézeteként tud érvényesülni (ÉN 
MONDOM, HOGY: „Egy éneket..."). 

A többszörösen bővített mondatból álló harmadik versszak költ ői nyelvi 
közlésében akárha a költői én beszédének ez az idézetjellege folytatódna, — az 
infinitivusi igealakkal élő  költői nyelvi közlés, természetesen, felfogható egy 
általánosító tendenciájú közlésnek is. (Egy teljesebb szemantikai elemzésnek 
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mindkét beszéd-helyzetet értelmeznie kellene; a jelenségben a grammatikai kép 
nyitottságát jellemezhetnénk.) 

A negyedik versszak összetett versmondatát az önvallomás jelleg ű  beszéd-
helyzet alakítja, miként az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik 
versszak versmondatait, költő i nyelvi közléseit is, — az önvallomás jellegű  vers-
modell dominanciáját megteremtve. Minthogy nem célom a vers komplex elem-
zése, eltekintek ez önvallomás jelleg ű  költői nyelvi közlések alkotta grammati-
kai képek s szemantikai összefüggéseik értelmezését ől. 

A tizedik versszak első  költői nyelvi közlése egy kérdő  mondat alakú meg-
szólítás, melyre adott nyelvileg jelölt válaszként („Hallod?” — „Hogy zenge-
nek...") formálódik a leíró/elmondó és önvallomás jelleg ű, metaforákkal is élő  
költői nyelvi közlésekből fölépülő  összetett versmondat, melynek egyik tagmon-
datában — nemcsak új szemantikai elemként, hanem új beszéd-helyzetként, új 
kommunikációs szituációként is — a megszólított másik is nyelvileg jelölt lesz 
(„mely csöndbe simul szívünk láza mellé..."). 

A tizenegyedik versszak mindkét összetett versmondata önvallomás jelleg ű  
költői nyelvi közlés: a személyes boldogságérzet s a fölt ői lét teljességérzetének 
megfogalmazásai — metaforákkal (tárgyiasításokkal) átsz őtt grammatikai ké-
pekben. 

AversA bús férfi panaszai kötet azon versei közé tartozik, melyeknek költ ői 
nyelvében viszonylag sok a nem szó szerinti jelentésében használt kifejezés 
(elsősorban tárgyiasítás és megszemélyesítés, pl.: „és ifjú foggal harapnám / a 
vad veszélyt", „Vizes hajamra lángoló / csókot dobott a nyár...", de szimbolikus 
közlés is; többek között ezért is választottam bemutatásra ezt a verset, mivel 
úgy gondolom, hogy egyrészt a költői nyelv grammatikai képekből építkező  be-
szédszerűsége itt is egyértelműen bizonyítható, másrészt sajátos és megkerül-
hetetlen feladatot jelent a nem tiszta grammatikai képek, a metaforákkal átszőtt 
grammatikai képek elemzése. 

Nem lehet kétségünk például afelől, hogy az „Ettem. / Virágot, mézet, lán-
gokat. / Szerettem." költ ői nyelvi közlések grammatikai képet alkotnak, ám azt 
is érzékelnünk kell, hogy az „ettem" és a „lángokat" kifejezések között a termé-
szetes nyelvi rendszer és a világra vonatkozó tapasztalataink alapján szemantikai 
inkompatibilitás van, melyet az „ettem” ige nem szó szerinti jelentésében való 
értelmezésével oldhatunk fel, miközben ugyanez az ige a költ ői nyelvi közlésben 
szó szerinti értelemben is jelentéshez jut, — azaz a grammatikai kép elemeként. 

4.1. MEGSZÓLÍTÓ VERSMODELL 
A megszólító versmodellben a nyelvileg jelölt kommunikációs szituáció 

(kommunikációs tér) kialakításában a megszólított helyzete és a megszólaló hely-
zete vesznek részt. A megszólított helyzete (a megszólítás) a beszéd-helyzet, s a 
szólás, azaz a megszólaló helyzetéről való költői nyelvi közlések a válasz. A 
megszólító versmodell dialogikus jelleg ű. Ez a dialógusjelleg legtöbbször ún. 
passzív dialógust jelent, amikor is a megszólítás, a kommunikációs tér nyelvi 
jelöltsége arra szolgál, hogy a megszólaló, a költ ői én a maga helyzetéről, létál-
lapotáról, létszemléletér ől, emlékeiről stb. valakihez/valakikhez vagy valamihez 
fordulva beszélhessen (pl. „New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem, / hadd 
nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán...", vagy: „Lásd,kisfiam, ezt mind 
neked adom most, / legyen tiéd örökre az egész", vagy: „En feleségem, jó és 
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drága-drága, / eddig neked dalt alig-alig írtam..." vagy: „Ó szép magyar fejek, ti 
drága-régik, / költ ők, az írás büszke bajnoki..."), megnyithassa a maga szubjektív 
beszédét (önvallomás jellegű  elbeszélés/emlékezés) a megszólított másik el őtt, 
nyitottá tegye a szubjektív költ ői nyelvi közléseket, ugyanakkor a megszólított 
másik alakjának, léthelyzetének, a közös léthelyzet/emlékek stb. felidézése (pl. 
„Vásott köpeny a válladon, s mi néztünk, / halántékod megeste kora dér...", vagy: 
„Úgy nézem a te arcodat, mint egy ős-régi rúnát, / ó ismeretlen közbaka a kóbor 
villamosban...") lehetővé teszi azt is, hogy a passzív dialógus ne csaka szubjektív 
költői nyelvi közlés nyitottságát valósítsa meg, hanem hogy a megszólított másik 
néma szereplőként ugyan, de a szubjektív költ ői nyelvi közlésekben értelmezett-
ként, láttatottként konkrétizálódjon, esetleg a vers „lírai h ősévé" legyen. 

Itt kell elmondani, hogy a megszólító versmodellek többször nem egysze-
rűen nem tiszta versmodellek, hanem olyan dinamikus versmodellek amelyekben 
a megszólító és az elbeszél ő  beszéd-helyzet egyenragúsága valósul meg (pl. a már 
említett „New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem..." és az „Én feleségem, jó 
és drága-drága..." kezdetű  versek). 

A „Ha volna egy kevés remény, / a lelketek megmenteném, / ti drága-drága 
szentek..." kezdetű  versben a megszólítással kialakított passzív dialógus helyen-
ként aktív dialógusba vált át, amikor a költő  a megszólított és életkörülménye-
ikben elbeszélő/emlékező, leíró/elmondó és önvallomás jelleg ű  költői nyelvi 
közlésekben megidézett másokat (rokonait) meg is szólaltatja, közvetlenül idézi 
beszédüket (pl. „Szóltok: »Képzeld csak, édesem, / múltkor meggyszósz volt, 
édesen, / mint valaha, hat éve.«") Nem kell külön hangsúlyozni, hogy e közvetlen 
idézetekben a megszólított és megidézett alakok és létkörülményeik nyitott 
konkrétumként való megragadottsága, fokozhatatlan „életessége", szuggesztivitása 
valósul meg, miként azt sem, hogy e közvetlen idézetekben a természetes nyelv-
használat s a beszélőket nyelvükben jellemezni tudó költői nyelvhasználat ötvö-
zeteként létrejött grammatikai képek Kosztolányi „nyelvm űvészetének" bravú-
ros megnyilvánulásai is. (Gondolva itt, természetesen, nemcsak a költ ői nyelvi 
közlések „természetességére", hanem az e „természetességgel" ellentétes nyelv-
teremtő  tendenciát jelölő  tökéletes dallamképre is!) 

4.2. A megszólító versmodell viszonylagos gyakorisága A bús férfi panaszai kö-
tetben, valamint az a tény,.hogy a költ ő  a nem megszólító versmodellekben is 
gyakran él megszólítással, Kosztolányi költészetszemléletének, poétikájának 
már említett nyitottságára utal, ugyanakkor tudatosítanunk kell azt is, hogy a 
megszólítás ideális beszéd-helyzetet jelent a költ ő  számára akár az önmagáról 
való beszédre, akár a megszólított másik felidézésekor a róla való beszédként 
formálódó személytelenít ő  szubjektív költői nyelvi közlésekre (pl. „Hatalmas 
ősz, / Reám leheltél, s érzem..."), vagy épp a közvetlenül gondolatibb, böksele-
tibb költői nyelvi közlésekre (ez utóbbira példa lehet a „Lásd, kisfiam, ezt mind 
neked adom most, / legyen tiéd örökre az egész" kezdet ű  vers.). 

A kialakított kommunikációs térben nyelvileg és strukturálisan jelölt a be-
széd-helyzet és a válasz közötti distancia, ami a tényleges beszédszerűség (a be-
szélgetés) feltétele. A distanciát a dialógusjelleg, a grammatikai 2. személy és a 
grammatikai 1. személy közötti ellentét teremti meg. A már idézett „Ó, ifjúság, 
ha hozzátok megyek" kezdet ű  vers válasz-szerkezetében a megszólaló alany, a 
költői én helyzetét felmér ő  költői nyelvi közlések hírértéke a distancia érzéke- 

752 



lésével, tudatosításával növekszik; a fölállított távolság (ifjúság — költ ői én) vál-
toztatja végletesen komorrá a beszél ő  alany léthelyzetét felmérő  költői nyelvi 
közléseket, ugyanakkor ez a verskompozíciót alakító ellentét teszi majd le-
hetővé a beszélő  alanynak, hogy kapcsolatot létesítve a megszólítottakkal kitör-
jön a maga helyzetébő l, nyitottá téve azt („Az arcotok oly biztosan ragyog, / a 
hajatok nő  burjánozva sűrűn. / Én a küszöbön lehúzom a gyűrűm, / hogy ne 
lássátok, mily szegény vagyok."). 

Anélkül, hogy a megszólító versmodell komplex elemzését elvégezném, idé-
zek Németh G. Béla költészettörténeti és költészetszemléleti szempontból 
rendkívül fontos tanulmányából, aki az önmegszólító verstípusról a következőket 
írja: „A tudat válságának élményéb ől fakad, a krízises önszemlélet vívódó gon-
dolat élményében fogan ez a verstípus, ez az attit űd fajta. (...) Azaz nem a válság 
élményének a kifejezése a verstípus, hanem a válság legy őzésének akarásáé, 
legyőzhetésének bizalmáé. Ezért központja a nyelvi struktúra szempontjából a 
második személyű  felszólaló mondat, amelyhez a vers valamennyi mondata ren-
deltsége viszonyba hozható." 

Bizonyos, hogy határozott különbséget kell tennünk a-megszólító és az ön-
megszólító verstípus/versmodell között, másféle kommunikációs tér alakul ki az 
egyik, s más a másik verstípusban/versmodellben, s tény az is, hogy A bús férfi 
panaszai kötetben csak elvétve találunk önmegszólítást. Ennek ellenére a meg-
szólító versmodell komplex elemzésekor mindenképpen át kellene gondolnunk 
azt is, nem „a válság legyőzésének akarását, legyőzhetőségének bizalmát” jelöli-e 
már ez a versmodell is. 

5. 1. ELBESZÉLŐ  VERSMODELL 
Az elbeszélés mindig valamilyen lezárt történés nyelvi felidézése. Az elbe-

szélő  versmodellben is egy időben lezárt történés, élmény objektiválódik. Az 
időbeli távolság az elbeszélői jelen (emlékezés) és az elbeszélt élmény (emlék) 
között egy rendszerező  magatartást eredményez. A jelenben áttekintett múlt 
élményanyaga, történései A bús férfi panaszai kötet verseiben legtöbbször ön-
magukért valóban tudatosulnak (emlékképekként), ugyanakkora múltbeli élet-
helyzetek felidézése arra készteti a költ őt, hogy jelenét is minősítse. Tiszta elbe-
szélő  versmodellel ezért úgyszólván nem találkozunk a kötet verseiben. Az elbe-
szélő  beszéd-helyzetet, ha nem korábban, úgy a versek utolsó versszakában rend-
re felváltja vagy az önvallomás jelleg ű, vagy a leíró/elmondó beszéd-helyzet s 
válasz. A nem tiszta elbeszél ő  versmodellben ezért két választ különböztethe-
tünk meg: az elbeszélő  beszéd-helyzetre adott elbeszélő  választ (választ) és az 
elbeszélő  válasz által kiváltott önvallomás jellegű  vagy leíró/elmondó választ (vá-
laszt). Figyeljük meg ezt a „Sakkoztunk egyszer három nagydiákok..." kezdet ű  
versben, melyben az elbeszélő  beszéd-helyzetet az első  versmondat elbeszél ő , 
sőt mesélő  nyelvi jellege teremti meg, s a választ költ ői nyelvi közlései a „három 
nagydiákra" való részletez ő  emlékképeket idézik meg, hogy a vers utolsó — for-
mailag is elkülönített — négy verssorában a költ ői én a maga jelenéről beszéljen 
szimbolikus és önvallotás jelleg ű  költői nyelvi közlésekben; választ: „De én a 
tengerek végére értem, / vitorlámat fordítom újra vissza, / s most megpihen e 
régi, téli éjben / szegény lelkem, a fáradt nihilista." 

A nem tiszta elbeszélő  versmodell átváltozhat dinamikus elbeszélő  versmo-
dellé is, például a „Múlt este kissé lehajoltam, / s feleségem azt mondta halkan, 
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/ őszülsz, fiam" kezdet ű  versben, melyben az elbeszélő  beszéd-helyzet nem egy 
távolabbi múltban lezárt történés, emlék elbeszélését jelöli, hanem a közelmúlt-
ban megtörtént eseményről való beszámolás, melyre több különböz ő  válasz kö-
vetkezik (több párhuzamos elbeszél ő  válasz, pl.: „Tompán a lámpafénybe 
néztem, / aztán zavartan fütyörésztem, / búsan-vígan.', vagy: „Az ablakokat 
mind bezártam, / s úgy ültem a budai házban, /mint aki fél."; leíró/elmondó válasz 
+ elbeszélés: „Én láttam őt, mint apró-cseprő, / söpör-söpör, kezébe sepr ő , / jól 
ismerem" és önvallomás jelleg ű  válasz-megszólítással: „Nevetni nem hagy, sírni 
sem hagy, / azt dudorássza egyre, nem vagy / már fiatal"). 

5. 2. A dominánsan elbeszélő  vermodellben az elbeszélő  beszéd-helyzet és az 
elbeszélő  válasz által kialakult grammatikai képek legáltalánosabb jellemz ője, 
természetesen, a nyelvtani múltidej űség, valamint legtöbbször az egyes szám 
vagy esetleg többes szám els ő  személyben való fogalmazás. 

Az elbeszélő  beszéd-helyzetet jelölő  költői nyelvi közlés logikailag az elbe-
szélő  válaszként formálódó költ ői nyelvi közlések fölérendelt kijelentésévé lesz, 
közte és a többi mondat között logikai-szerkezeti és esetleg formális-nyelvileg 
is jelölt függőségi viszony alakul ki. Az elbeszélő  válasz költői nyelvi közlései egy 
monológot alkotnak, melyet csak egy újabb, nem elbeszél ő  válasz költői nyelvi 
közlései bonthatnak meg (megszólítás, önvallomás jelleg ű  vagy leíró/elmondó 
költői nyelvi közlés). 

Figyeljükmeg ezt a kötetben terjedelménélfogva központi helyet elfoglaló „Most 
elbeszélem azt a hónapot, / mikor torokgyíkban feküdt fiam..."kezdet ű  versben. 

A verset kilenc szerkezeti egységre osztottam fel, s az egyes szerkezeti egy-
ségeket meghatározott számú közlésegységre. Ezek határait jelölöm. 

I. szerkezeti egység (sze) 
közlésegység (ke): Most elbeszélem azt a hónapot / a híg csatakban 
ke: Ő , isméred-e / s vágtatni kell tenéked is 
ke: Szegény / és nem te vagy 

II. sze 
ke: Otthon pedig eközben / mint tulajdon édes gyermekét 
ke: A doktor a betegszobába ment / Vártunk sötéten 
ke: Istenem / torz éjszakáimon 

III. sze 
ke: De virradatkor / s hosszan figyelt, morcolva szemét 
ke: Én meg remegve szívemet figyeltem / hogy ne lássam 
ke: Jaj, doktor úr / mely mégis áll 
ke: Ő  erre feltekintett / kimondta 

IV. sze 
ke: Végre elrepült a szó / mint árva remete 
ke: Ki értené / ki rámhajolna könnyesen 
ke: Csak mentem / mit perc alatt kellett megérteni 
ke: Bódulva, fulladozva / örökre céltalan 
ke: Mivégre van az ember / melyiket veszem 
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V. sze 
ke: Azóta nem volt se reggel / mint az elefánt 
ke: Miért sírsz olyan nagyon halkan / mint akárki másra 

VI. sze 
ke: így ér a reggel / Az is beteg 
ke: Jaj istenem / s torkunkra fojtja a bomolt sikolyt 
ke: Mert láttam én / és oly kitartón 
ke: Hogyha ez a törvény / mint a sírás 

VII. sze 
ke: Egy percre elmegyek / orvosságot tart reszket ő  keze 
ke: Ha nő  a láza / s nézi csöndesen 

VIII. sze 
ke: Hosszú napok és hosszú-hosszú éjek / s mégse mertem 
ke: Ott künn az élet / hogy elrohan az élet és kacag 

IX. sze 
ke: Majd jött a gyógyulás / lehúnytam elgyötört szemem 
ke: De nem pihentem / újra élni, élni, élni 
ke: Aztán pihenni / állati örömmel üvölteni 

A költemény költői nyelvi közlései az elbeszél ő  beszéd-helyzetben megneve-
zett emléket, történetet fejtik ki, oly módon azonban, hogy az el őrehaladó költői 
nyelvi közlésekben voltaképpen egy félelemérzés „története" objektiválódik. A fé-
lelemérzés erősségeváltozó az egyes szerkezeti egységekben. Az I. sze-t(Sl kezd ődően 
növekedő, a legmagasabb erősséget a VI. sze-ben éri el („Jaj istenem, mi lesz...'), a 
VII. sze-ben a tetőfokára ért, tovább nem fokozható félelemérzés állandósul, a VIII. 
sze-ben csökken, majd a IX. sze-ben megsz űnik („Majd jött a gyógyulás.'). A 
félelemérzés intenzitása grafikonnal is ábrázolható lenne. 

A gyermeke betegségét, illetve a maga félelemérzését elbeszél ő  költői én 
költői nyelvi közlései egy nem tiszta elbeszél ő  versmodellt hoznak létre, az el-
beszélés folyamatosságát leíró/elmondó költ ői nyelvi közlések (V. sze 1. ke; VI. 
sze 1. ke, 2. ke; VII. sze 1. ke, 2. ke) és önmegszólító, illetve megszólító költ ői 
nyelvi közlések (I. sze 2. ke, 3. ke; III. sze 3. ke; V. sze 2. ke) szakítják meg. Az 
elbeszélés folytonossága nem szakad meg, az elbeszél ői monológot azonban más 
beszéd-helyzetek váltják fel, melyek az elbeszélés jellege által kialakított kom-
munikációs teret modulálják, új beszéd-helyzeteket és válaszokat hozva létre. 
Nyolc alkalommal jön létre ez az átváltó kommunikációs helyzet — ennek alapján 
különítettem el egymástól a kilenc szerkezeti egységet. , 

Füst Milán „drámai versbeszédnek” nevezi a verset. Ugy gondolom, a drá-
maiságot az elbeszélő  költői nyelvi közlések és a nekik alárendelt önvallomás 
jellegű, önmegszólító, megszólító és leíró/elmondó költ ői nyelvi közlések poli-
fonikus egymásmellettiségében lelhetjük fel, mely a versmodell kommunikációs 
terében a félelemérzést a maga összetettségében, „drámaként” idézi meg. 
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A vers költői nyelvi kompozicíója mint egy hatalmas mondat-építmény fog-
ható fel, melynek főmondata az I. sze 1. ke-nek 1. mondata, s az összes többi 
mondat neki alárendelt — vagy a tematikus/rematikus progresszió által, melyet 
itt nincs módom elemezni, vagy formális-logikailag (az átváltó kommunikációs 
helyzetekben). Jaspersen dán nyelvész felismerése nyerhet itt igazolást: „... min-
den egyihletésű  autonóm beszéd egy mondatból n ő  ki, s teljes mondatorganiz-
musa rendeltségi viszonyban, függésben áll ezzel." 

Itt nincs terem a költ ői nyelvi alakzatokban megformálódó grammatikai 
képek bemutatására, csupán néhány megfigyelést szeretnék tenni a költ ői nyelv-
re vonatkozóan — követve a nem tiszta elbeszél ő  versmodell folyamatos fölépü-
lését. 

Az I. sze. 1. ke. kijelentő , tényközlő  mondatainak szerkezetét a szabályos-
ság, a fogalmi világosságra való törekvés jellemzi. A mondatok ritmusa lassú, 
kimért. A mondatok jelz ős szintagmái (hosszú kaszárnyák, őszi éj stb.) és egyet-
len hasonlata (futok, mint a veszett eb) els ősorban mint nyelvtani szerkezetek 
érvényesülnek, képi hírértékük alacsony. A hasonlatban a hasonló és a hasonlí-
tott több tulajdonságjegyen érintkezik, ami kétségkívül csökkenti a hasonlat 
esztétikai hírértékét, viszont érzékeltetni tudja a történés/cselekvés feszültsé-
gét. A 2. ke-ben a folyamatos elbeszélés megszakad. A mondatokat indulati er ő  
formálja. A kijelentő  mondatokat kérdő  és felkiáltó mondatok váltják fel. A 
mondatszerkezet nyelvtani szabálytalanságokat mutat fel, a mondatritmus dina-
mikussá lesz. A mondatok szerkezetére jellemz ő  lesz a felsorolás, a párhuzamos 
szerkezetű  tárgyi szintagmák halmozása, ami megbontja a mondat nyugodt, ter-
mészetes ritmusát. A felsorolásban felidézett, egymás mellé helyezett részletek 
az elbeszélő  alany hangulata és az „utca", a külvilág hangulata közötti ellentétet 
mélyíti e1, fokozza elviselhetetlenné. 

A II., III. és IV. sze-ben visszatérnek az elbeszél ő  költői nyelvi közlések, a 
versmondatok azonban a már elért feszültségszinten alakulnak, s ez természet-
szerűleg szerkezeti változásokat eredményez. A költ ői nyelv szaggatottá lesz, 
egy gyorsuló-lassuló, szabálytalan mondatritmus alakul ki. Egymást váltják a 
hiányos szerkezetű  tő - és egyszerű  bővített mondatok s az összetett versmonda-
tok, részletező  láttatás móddal (pl.: „Az egyszeregyet mondtam olaszul / és an-
golul néhány virág nevét, / szájam haraptam, hogy a fájdalom / enyhítse azt, mi 
fáj, s az ablakok / rácsát megolvastam figyelmesen, / minthogyha attól függne 
élete, / hogy el ne vétsem."). A feszültségintenzitás legmagasabb pontján az 
elbeszélő  beszéd-helyzet átvált megszólító beszéd-helyzetre („Jaj, doktor úr, 
fordítsa föl a kártyát..."). Az V. sze-ben pedig a felfokozott félelemérzést je-
lölően eltűnik az időbeli distancia, a költői nyelvi közlések jelen időben formá-
lódnak: 

Fényes tiszta délben 
megtébolyultan ég a lámpa is, 
s az óra áll, vagy össze-vissza üt. 

(••) 
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és néha a szekrény röpülni kezd, 
hullámzik a megbolygatott tükör, 
az asztal egyik lábát emelinti, 
s az öblös és zöld kályha a sarokban 
lassan megindul, mint az elefánt. 

A versmondatokban megfogalmazott logikai képtelenségek, a versmonda-
tok „értelmetlensége" a kommunikációs szituációt hitelesíti: a „lázas gyermek" 
s a félelem „láttatja önmagát" ez illogikus közlésekben. 

A VIII. sze-ben visszatér az elbeszélő  beszéd-helyzet. Amúlt idej ű  költői nyelvi 
közlésekben a feszültségcsökkenést a versmondatok megformáltságában érzékei-
jük: felépítésükben arányos, egymással párhuzamos versmondatok követik egymást 
(pl.: „Hosszú napok és hosszú-hosszú éjek, / hosszú hetek gyötr ődve múltak el. / 
Reménytelen léptem be a szobába, / s reménytelen jöttem ki újólag.'). 

A felszabadulás a IX. szerkezeti egységben váratlanul, minden el őkészí-
tés nélkül következik be. A szerkezeti egység els ő  versmondata ezáltal jut 
magas hírértékhez („Majd jött a gyógyulás.'). A mondatritmus felgyorsul. A 
2. ke utolsó versmondatainak f őnévi igeneves szerkezeteiben, a mondatok 
mondattanilag hiányos megszerkesztettségében a felszabadulás kiváltotta 
öröm ölt alakot: 

és élni, újra élni, élni, élni. 
Aztán pihenni, és jóllakni, enn4 
majd inni bort, rumot, vörös rumot 

E néhány megfigyelés is példázhatja, hogy a költ ői nyelv megformáltsága a 
kommunikációs szituációhoz igazodik, az adott kommunikációs szituációt ki-
alakító beszédszerűség költői nyelvi alakzatait hozva létre. 

6.1. LEÍRÓ/ELMONĐÓ VERSMODELL 
A leíró/elmondó versmodell kialakulásában is az elbeszél ő  beszéd-hely-

zet és válasz a meghatározó, az elbeszélés itt azonban nem egy múlt idej ű  
történet, élmény, emlék stb. elbeszélését jelenti, hanem egy jelen idejű  törté-
nés, élmény, látvány, élethelyzet leírását, illetve elmondását. A beszéd-hely-
zet nyelvileg jelöletlen, illetve az elmondani kívánt történés, látvány stb., 
más szóval a vers tárgyának a megnevezése lesz beszéd-helyzetté, melyre adott 
válasz maga a vers. (pl.: „Ezek a fák...'; vagy: „Milyen sötét-sötét a Bala-
ton...”, vagy: „Itt fekszenek csodásan ők...') Bizonyos, hogy a kommunikációs 
tér ezekben a versekben a legkevésbé jelölt, s talán nem jelent többet, mint 
hogy érzékeljük a „hangleütésben" a költ ő  szándékát, hogy valamirő l „be-
szélni akar', valamit „el akar mondani", s e szándék jelzésével, a figyelem-
felhívással a vers feltételezett befogadójára apellál. Tény, hogy ha a beszéd-
helyzetet tekintve nehezebben értelmezhet ően is, ám e versekben is a be-
szédszerűség költői nyelvi alakzatai dominálnak. 

Tiszta leíró/elmondó versmodellel alig találkozunk a kötet verseiben, 
talán csak „A kalauz" kezdet ű  vers tekinthető  annak. A nem tiszta le-
író/elmondó versmodellek megszólítással, esetleg önmegszólítással, elbe- 
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szélő  és önvallomás jellegű  költői nyelvi közlésekkel is élnek, ily módon kiala- 
kítva mégis a föntebb hiányolt bels ő  kommunikációs teret (pl.: „Ezek a fák..."). 

6. 2. Elemzésvázlatomban egy dinamikus leíró/elmondó versmodellt mutatok 
be, melyben az elbeszél ő  beszéd-helyzet és válasz, az önvallomás jelleg ű  beszéd-
helyzetek és válaszok, valamint a leíró/elmondó beszéd-helyzet és válaszok 
egyenrangúan vesznek részt a verskompozíció kialakításában, jóllehet a versin-
dítás elbeszélő  beszéd-helyzetet jelöl: 

1 
Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam, 
s az ablakból kihajolva bámultam, két óra tájt. 
Mind aludtalj langyos éj volt, nesztelen, halotti-csöndes, 
és a gáz arany dzsidával silbakolt az útakon. 
A másik ház emeletjén szemben vélem egy ebédl ő, 
az ablakja tárva-nyitva, halkan ég a villanya. 
Véghetetlen, érthetetlen álla kép az éjszakában, 
mint üres és furcsa színpad, a szereplők nyugszanak 
A pohárszék hosszú árnya mozdulatlan nyúl a falra, 
a márványlapon darab sajt és fölötte sajtharang. 
A falon szorgalmasan jár egy polgári ingaóra, 
sétálója sárgarézből és egész hozzám ketyeg. 
Arra gondolok kik élnek itt, akiknek házi titkát 
egy szorongó éji órán mindörökre ellopom. 
S megriadva kémlel ődöm, mért e zajgás, mért e fájás, 
hogy a szám se tud beszélni s száj helyett beszél a . szív. 
Volt nekünk is sajtharangunk és volt kedves ingaóránk 
mely szelíden járt az éjben, míg aludtunk gyermekek 
Most, álomtalan kesergő, nézem ezt a titkos órát, 
itt a hangtalan magányba, hálóingbe hallgatom, 
és azon jár álmos elmém, hogy a föld száguld az űrben 
óriás, zúgó robajjal mind ijedve vágtatunk 
én, ki nézem, az, ki alszik sajtharang és ingaóra, 
s reszketek hogy életünk csak negyven, ötven, hatvan év. 

A verset — az elemzést lehetővé tevően — négy másodfokú kom-
pozíciós egységre bontom, s minden másodfokú kompozíciós egységben három-
három első  fokú kompozíciós egységet különítek el. Az els ő  három másodfokú 
kompozíciós egységben az első  fokú kompozíciós egységek rendre két verssoron 
át húzódó, különbözőképpen összetett versmondatból állnak, míg a negyedik 
másodfokú egység hat verssoron át húzódó többszörösen összetett versmondat, 
három első  fokú kompozíciós egységre való tagolása mégis lehetséges, minthogy 
a két-két verssoron, illetve a három+egy verssoron át húzódó tagmondatok 
egymástól megkülönböztethető  beszéd-helyzetet, illetve választ jelölnek. 

Az I. másodfokú kompozíciós egység 1. els ő  fokú kompozíciós egysége (I. 
1.) elbeszélő  beszéd-helyzetet jelöl, az elbeszél ő  beszéd-helyzetre adott válasz 
azonban magában foglalja a 2. és 3. els ő  fokú kompozíciós egység leíró/elmondó 
költői nyelvi közléseire utaló leíró/elmondó beszéd-helyzetet is („bámultam"). 
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A II. másodfokú kompozíciós egység mindhárom els ő  fokú kompozíciós 
egysége leíró/elmondó költ ői nyelvi közlésekből áll, míg a III. másodfokú kom-
pozíciós egység 1. és 2. első  fokú kompozíciós egységében (III.1. és 2.) éles váltás 
következik be a beszéd-helyzetet illet ően: önvallomás jellegű  költői nyelvi köz-
lések sorjáznak (a költ ői én szabad függő  beszéd formájában gondolatait, szo-
rongó kérdéseit is idézi), melyeket. a 3. els ő  fokú kompozíciós egység ugyancsak 
szubjektív emlékezése (gyermekkori otthonára) zár le, pontosabban: lát el pil-
lanatnyi szünettel, minthogy a IV. másodfokú kompozíciós egységben ismét ön-
vallomás jellegű  költői nyelvi közlések következnek, mégpedig határozottabb 
önmegnevezéssel („álomtalan keserg ő” — IV. 1.), a költői én látomásának a ki-
bontásával (IV. 2.) s a félelemérzet egyetemes érvény űségének a megnevezésé-
vel („s reszketek, hogy életünk csak negyven, ötven, hatvan év.” — IV. 3.). 
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Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Füst Milán, Gyergyai Albert írásai Kosz-
tolányi Dezső  költészetéről. Lator László A Kosztolányi-dallam című  írása (In: 
Szigettenger, Bp. 1993.). Galvano de Volpe: A költészet szemantikai kulcsa (In: 
Az ízlés kritikája, Bp. 1970.). Roman Jakobson: Hang—Tel — Vers. Bp. 1971. Jurij 
Tinyanov: A konstrukció fogalma (In: Strukturalizmus II. Bp. 1971.). Petőfi S. 
János szövegelméleti tanulmányai az els ő , másod- stb. fokú kompozíciós egysé-
gekről. 

MEGJEGYZÉS 

Dolgozatom egy megírandó nagytanulmány vázlata. Megírandó tanulmá-
nyomban minden itt felmerült kérdést egy egységes szövegelméleti hozzáállás-
sal kívánok feldolgozni, tehát a grammatikai képek tipologizálását és elméleti 
meghatározásukat is el akarom végezni. 

Az elbeszélő  versmodell elemzésekor egy fiatalkori tanulmányomra tá-
maszkodtam, az akkori strukturalista dolgozat szegmentálását meg őriztem, 
minthogy az elemzett vers terjedelme miatt ebben a pillanatban túl sok munkát 
jelentett volna számomra, hogy a verset els ő-, másod-, harmad- stb. fokú kom-
pozíciós egységekre tagoljam, — ahogy azt a szövegelméleti/szövegnyelvészeti 
elemzés megkövetelné, s amely tagolás segítségével a versmodellt létrehozó 
kommunikációs terek s maga a költ ői nyelvi kompozíció is pontosabban leírha-
tó lenne. 

■ A dolgozat a budapesti ELTE stíluskutató csoportjának egyik ülésén került megvitatásra 
1995-ben. 
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SZENTELEKY-NAPOK 1995 

EGY KŐLTŐI ÉLETMŰ  EGYEDISÉGE 

Pap József kivételes jelent őségű  és gazdagságú költ ői életeművéért részesült 
Szenteleky Kornél-díjban. Rés (1963), Rendhagyó halászás (1974), Hűség 
(1976), Véraláfutás (1984), Jegy (1987), Haiku (1988), Hunyócska (1989) — a 
költő  életművének jól ismert darabjai, kötetnyi dokumentumai. ezek. Persze itt, 
egy ilyen irodalmi közönség körében fölösleges hangsúlyozni, maga az életmű  
nem, pontosabban nem csak ez: ennél sokkal több. S természetesen értéke, ki-
vételessége sem a számbeli mutatókkal mérhet ő . Ha ez így volna, Pap József 
életműve nyilván nem volna a kivételesek, a rendkívüli gazdagságúak körébe 
sorolható. A pályája indulásától, tehát a negyvenes évekt ől eltelt öt évtized ese-
tében (ha megjelenés előtt álló kötetét is ide soroljuk) hét magyar és egy két-
nyelvű  kötetet, két szerb nyelvű  válogatást és néhány fordítást eredményezett. 
Bizonyos, pl. mennyiségi mércék szerint ennél többet írtak mások, ugyanakkor 
— így belső , minőségi törvényszerűségek értelmében — nem. 

Nem tudom belülről átélni, hogyan jön létre egy vers, hogyan alakul ki egy 
versciklus, egy kötet. Olvasóként úgy képzelem, a végs ő  formát nyert költemény-
ben számos másik vész el, szavai, sorai mögött ott lapulnak a kimondatlanok, a 
leíratlanok, s így a verseskötetek mögött is formát nem nyert képzeletbeli köte-
tek sorakoznak. Ha így gondolkodunk, akkor egy-egy költő  életművének szelle-
mi kiterjedése óriásira növekszik. 

Pap József költészetének intenzitását fokozza, hogy nála ez a redukciós 
igény, az elhallgatás művészete, nem spontán érzések eredménye, hanem igazi, 
tudatos, megrendítő  költészetteremt ő  élmény. Csupa küzdelem, kétség, megtor-
panás és újrakezdés a költészete: „némasággal kacérkodás". Hogyan lehet „jól 
hallgatni" egy versbe? Hogyan lehet olyanná tenni, formálni, hogy a lehet ő  leg-
kevesebb kimondása által, valahol a versszöveg hátterében nyíljék meg egy pá-
ratlanul gazdag, beszédes költői világ; a „bozót sűrűje", miként egyik versében 
fogalmaz. Az „abbahagyás" m űvészi remekeit teljesítik ki költeményei, ame-
lyekről így vall, természetesen a lebontottság egyszer űségével: 

Bánom is én 
hát rántson vagy lökjön 
rajtam egyet 
csak ne 
álljon egy helyben 
és meredjen egy pontra 
mire is 
mire is 
a vers 
és vele én is 

(A vers hatalma) 
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Költői attitűdje, kifejezetten tudatossága természetesen nem t űr meg sem-
miféle díszes költői pózt. Onmagáról, élményvilágáról is a közvetlenség rokon-
szenves hangján szól, pl. a Hatvanévesen című  versében, a Téli stratégiákban vagy 
a Képzelgésekben. TermészetesenJegy című  gyűjteményes kötetében Szenvedel-
mek gyermekhangon cím alatt közzétett gyermekversei tényszer űen kifejező , 
ezért megrendítő  világában is így áll előttünk. S aztán ott vannak csupa titok, 
csupa csend, csupa hallgatás teremtette haikui, a végletes redukció termékei. 

Pap József valamennyi műve mögött ott érezzük, ott érezhetjük olvasóként 
azt a folyamatot, melynek során a versírás „h űséges foglya" kísérletet tesz a ki-
fejezhetetlen, a magasabb rend ű  tudásba való fordulás költ ői megfogalmazásá-
ra, amely megfogalmazás leginkább hallgatás, de amely arra ösztönöz bennün-
ket, hogy magunk is megkíséreljük a belépést nemcsak a versbe, hanem ebbe a 
versen túli, mögöttes világba is. 

BENCE ERIKA 

BELEÉRZ Ő  KÉPESSÉG 

Bírálóbizottságunk rövid jelentésében mindössze annyit tettünk közzé, hogy a 
Bazsalikom Műfordítói Díjban Radics Viktóriát részesítjük a modern délszláv 
irodalom tolmácsolásáért. Most itt az alkalom kicsit részletesebben is kifejte-
nünk, miért hívjuk fel a figyelmet erre a fordítói teljesítményre, amely éppen az 
idén két fontos kötetet hozott a napvilágra. Különösen térségünkben n őtt meg 
a jelentősége a nyelvi-kulturális határok átjárhatóságának. Amikor Ivan Lovre- 
noviéA régi. Bosznia című  könyvét olvassuk, akkor a történelmi ismereteinket is 
gazdagítjuk. A könyv az idén jelent meg a pozsonyi Kalligram Kiadónál. 

Amikor Borislav Pekić  Veszettség című  izgalmas-esszéisztikus regényét ol-
vassuk, nemcsak egy kitűnő  műben mélyedhetünk el, hanem annak hálójában 
is, amit a művelődéstörténeti utalások szövevénye jelent. És ha már ennél a 
regénynél tartunk, ne hagyjuk említés nélkül a másik fordító nevét se. A könyv 
utolsó harmadát Bojtár B. Endre fordította, aki két évvel ezel őtt vette át itt, 
Szivácon a Bazsalikom-díjat. A könyv az idén jelent meg az Osiris Kiadó és a 
2000 című  folyóirat közös kiadásában Budapesten. 

Megfigyelhetjük, hogy Radics Viktóriának kit űnő  a beleérző  képessége, 
amellyel a lefordítandó szerző  bőrébe bújik, közelébe férkőzik. Szakmai szem-
pontból ezt úgy kellene megfogalmazni, hogy sikerrel teremti meg nyelvünkön 
a választott írók stílusvilágát. Már Mirko Kova č  Bevezetés a másik életbe című  
regényének fordításában nyomon követhet ő  ennek a médiumszerepnek az ala-
kulása. Éppen a fordítás hatására fordult az érdekl ődése 1989-ben Mirko Kova ć  
munkássága felé, amikor a Magvet őnél megjelent Budapesten a Bevezetés a má-
sik életbe, amikor az akkor posztmodernnek nevezett regények új hulláma indult 
a magyar irodalomban. Ma már az sem biztos, hogy a posztmodern a helyes 
meghatározás. Az azonban kétségtelen, hogy a fordítót nehéz helyzetbe hozzák 
a rétegezettségek, az idézetek és utalások. 
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És most érkeztünk ahhoz a lényeges kérdéshez, hogy miben igazán jelentós 
teljesítmények Radics Viktória fordításai. El őször is: nem választ könny ű, egy-
szálú szövegeket. Másodszor: tud váltani, amikor betétek, dokumentumok, le-
velek következnek a folyamatos prózaszövegben. 

Három különböző  stílusú-világú-szemléletű  munkát említettem eddig. 
Mindháromra jellemző , hogy éles vágásokkal dolgozik az író. A váltások sok-
szor műfajiak is, hogy csak Mirko Kova čot említsem, aki versbetéteket is elhe-
lyez regényében. Peki ć  regényében pedig többféle kommunikációs szinten pe-
reg a cselekmény: az esszészer ű, hangulatfestő  részletekkel párhuzamosan folyik 
egy zsurnalisztikus nyelv, amibe állandóan beleszólnak más médiumok is. Nap-
lóbetéteken, idézeteken, mottókon, térképeken, hangjáték-dialógusokon lép-
ked át a történet. És Radics Viktória bravúros ügyességgel formál meg minden 
egyes „prózatéglát". 

TOLDI ÉVA 

HÓDOLATA LEPKEVIRÁGNAK 

Lepkevirág - cosmea, cosmos (Boriné 
úgy tudja: szépasszonyszem) 
szemez velem a gyérül ő, színehagyott 
kertben. Ő  a kert utolsó sztárja. 
(M. sokáig csillagvirágnak hívta.) 
Hódolok neki, reggelente magamban 
biszt kiáltok — még! Még miel őtt 
véglegesen lezárni az évad. 
Szépasszonyszemelt fehérl őn virító 
csillagaim, itt ragadt lengő  lepkéim, 
nyúlna csak hosszúra ez a szép ősz, 
késsen a korai fagy, dér, 
amitől a szemek majd lehunyódnalt 
s kinyílnak-e jöv őre megint? 
Bizonytalan az egynyáriak sorsa. 
Ne vesszetek ki hervatag szirmaitokkal; 
fel kell újítani a gyönyörű  látványt. 
Hullajtsátok el, szórjátok magvatolt 
gyanútlan szépeim, habkönnyű  koszmeák! 

PAP JÓZSEF 
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A NAGY ELŐD NEGATÍVUMA*  

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent sziváciakat és azokat, 
akik ma ide zarándokoltak. 

Engedjék meg, hogy e rangos irodalmi díj átvételekor köszönetet mondjak, 
vagy ha úgy tetszik rövid vallomást tegyek. Nagy örömmel tölt el a Szenteleky 
nevét viselő  díj, mert tisztelője, mi több hódolója, csodálója vagyok az írónak, 
irodalmunk fáradhatatlan szervez őjének, de nem kevésbé az orvos Szenteleky-
nek is. Évek során óriásivá n ő tt szememben az író is, az orvos is, akihez én — az 
ő  nevével fémjelzett díj jutalmazottja — magamat aligha mérhetem egyik 
minőségben sem, noha az én esetemben nem is t űnne ok nélkülinek egy ilyen 
párhuzam. 

Az az odaadás, alázat, ügybuzgóság, fegyelmezettség, hovatovább már 
önfeláldozás, amib ő l munkásságával Szenteleky mindkét területen példát 
mutatott, csak kivételes nagyságoknak adatik meg. Orvosként talán még egy-
ben-másban összehasonlíthatók is lehetnénk a felsorolt erények tekinteté-
ben, de az irodalom területén... Az én írói-költ ői tevékenységemet éppen az 
ellenkezője, a fegyelmezetlenség, az odaadás hiánya jellemzi: noha részt vet-
tem egynéhány kezdeményezésben, nekibuzdulásban, sok komoly mondan-
dót kimondatlanul hagytam, szépségek láttán szótlan maradtam, nem for-
máltam verssé, és más műfajokról is csak álmodoztam, azzal a csalárd kifo-
gással hitegetve magam, hogy jobb szeretem megélni, mint megírni a verset, 
meg azzal is számtalanszor, hogy elég teher számomra az orvosi szolgálat. 
Joggal tartom magam a nagy el őd negatívumának, az én h űségem a tájhoz 
nem irodalmi hűség, amiért érdemes volna elégni, pokolra szállni... 

Költészetemről, megítélésem szerint, talán csak ennyit: a magam gondjait-
bajait, örömeit fejeztem ki benne, és azt hiszem, továbbra sincs szándékában 
s z o 1 g á 1 n i se isteneket, se hazákat, és azzal sem ámítja magát, hogy megvált-
hatja a világot, az emberiséget. 

Ha ezt fedezte fel benne a díjat odaítél ő  bizottság, külön köszönet érte. 

PAP JÓZSEF 

* A Szenteleicy -napokra Irt, de fel nem olvasott szöveg. 
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MILYEN SZENTELEKY-NAPOKAT AKARUNK? * 

Igazán nem panaszkodhatunk e panaszos id őkben sem, hogy anyanyelvünk, kul-
túránk és irodalmunk népszer űsítését, értékeinek tudatosítását, hagyományai-
nak továbbvitelét nem szorgalmazza kell ő  számú emléknap, -díj és táborozás. 
Hisz a Szarvas Gábor Nyelvművelő  Napok és a Csépe Imre Emléknap mellé a 
közelmúltban felzárkóztak a Becskereki Szabó György-, a Kosztolányi- és a Fe-
hér Ferenc-napok, s Herceg János alkotói emlékének hasonló formájú éltetése 
is az intézményesedés folyamatában van. A Híd- és a Szenteleky-díj, illetve a 
műfordítói Bazsalikom-díj mellett viszont ott van a Szirmai- és a Sinkó-díj, s 
újabban Sziveri János emlékének is hasonló módon adóznak a sz űkebb pátriá-
ban is. A Fehér Ferenc Könyvbarátok Köre úttör ő  tábor- és vetélkedőszervező  
tevékenységéhez pedig a Kosztolányi Dezs ő  nevét viselő  és számos egyéb ifjúsá-
gi irodalmi tábor zárkózott föl az elmúlt években, s a Kanizsai Írótábor is ered-
ményesen alakítja új arculatát. 

Az íráskultúránk demokratizálódása szempontjából is oly fontos hagyomány-
ápoló, értéktudatosító, a szellemi önazonosságunkat is formáló fenti rendez-
vénytípusaink, vagyis az emléknapok, a díjak és a táborozások jobbára kialakí-
tották már vagy továbbra is formálják saját egyedi profiljukat, a névadójuk mun-
kásságával közvetlenül, közvetve vagy csak jelképesen összefügg ő  tevékenységi 
programjukat. Ma már e programok tipológiája is felvázolhatónak látszik, hisz 
vannak rendezvényeink, amelyek els ősorban a névadó emlékének adóznak tar-
tós kegyelettel, és programjukban központi helyen a vajdasági magyar irodalmi 
hagyomány élesztgetése és éltetése áll (jórészt ilyenek a Csépe- és a Szenteleky-
napok is), mások viszont főként az egyetemes magyar irodalom hagyományait 
igyekeznek ápolni (mint például a közép- és főiskolások Kosztolányi-tábora). 
Hasonlóképp, irodalmi díjaink között is jól megkülönböztethet ők azok, ame-
lyek a vajdasági magyar irodalom általános értéktudatosítását vállalták fel (Híd-, 
Szenteleky- és Bazsalikom-díj), illetve azok, amelyek részlegesebb érték-ösz-
tönzést szorgalmaznak (például az induló fiatal alkotókat serkent ő  Sinkó-díj és 
a novella-műfaj istápolását szorgalmazó Szirmai-díj). 

Mármost hol a saját, egyedi helye ma, s hol lehetne esetleg holnap, a Szent-
eleky-napoknak e rokonrendezvények örvendetesen népes táborában? 

A fölöttünk s bennünk átviharzott háborús fél évtized alatt a Szenteleky-
napok ideiglenes tanácsa s nem kevésbé ideiglenes szervez őbizottsága érthet ő  
módon nem ezzel a kérdéssel foglalkozott els ősorban. Hanem a rendezvényünk 
túlélésének, puszta fönnmaradásának, a folyamatosság megtartásának kevésbé 
izgalmas, ám annál terhesebb létkérdéseivel. Program-újragondolásra és rész-
beni, szerényke megújításra amúgy menet közben, csaknem er őltetett menetben 
és csupán annyiban futotta, hogy állandósult a névadónk halála napján, augusz-
tus 20-án tartandó els ő  koszorúzási ünnepségünk, továbbá kísérlet történt — 

A Szenteleky-napok 1995. október 20-i tanácskozásán elhangzott, megvitatott és 
kiegészítésekkel elfogadott indítvány integrális szövege. 
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sajnos, csak egyszeri — a rendezvény jó értelemben vett kimozdítására Szivácról 
és a kulai községb ől Zomborba is, végül pedig, épp az idén, az augusztus 20-i 
kegyeletadó programhoz egy időszerű  témájú irodalmi tanácskozás is járult. 

Továbbra is aktuális maradt tehát a Szenteleky-napok programkoncepció-
jának újbóli átgondolása, mégpedig mindenekelő tt annak az örvendetes tény-
nek a tudatában, hogy az elmúlt években jócskán megnőtt a vajdasági magyar 
rokon rendezvények száma, s a saját arculat formálása, netán megújítása már-
csak ezért is sürget ő  teendő  számunkra a harmincéves jubileumunk küszöbén. 

Ezt az át- és újragondolást viszont az ideiglenes tanácsunk, illetve ideigle-
nes szervezőbizottságunk természetszer űleg nem akarta szűk körben, saját ön- 
körében elvégezni, hanem úgy határozott, hogy mai rendezvényünk ünnepélyes 
műsorát megelőzően az érdeklődők népes körében — e népességet csaknem 200 
írásos meghívóval is biztosítani szerettük volna — egy nyilvános eszmecserét, 
nyílt programvitát tartunk, amelynek közös konklúziói irányadók lehetnek ama 
megválasztandó új tanács és új szervez őbizottság számára is. 

Tisztelt tanácskozás, engedtessék meg, hogy az egyszemélyes vitaindító 
nem túl hálás szerepkörében a magam részér ől az alábbi indítványokkal, javas-
latokkal járuljak hozzá a valóban széleskör űnek, demokratikusnak és toleráns-
nak remélt mai eszmecserénk beindulásához. 

A konkrét, részleges, főként az illető  névadó alkotószemélyiség életmű-
vével összefüggő  hagyományápolásunk gazdag rendezvényhálózatában a Szent-
eleky-napok azzal bővítse ki és újítsa meg eddigi programját, hogy vállalja föl az 
átfogó, komplex hagyományfeltárás és hagyománytudatosítás szerepkörét is. 

E célból vállalja, hogy a magyar történelem, tárgyi és szellemi kultúra, 
művészet és tudomány délvidéki, azaz a történelmi Magyarország déli-délnyu-
gati régióiban a honfoglalás óta létrejött emlékeit és értékeit folyamatosan „na-
pirenden tartja" közvéleményünkben egy, a jelenleginél jóval szerteágazóbb 
szervezőhálózattal és rendezvénysorozattal. 

Az ilyen vagy efféle programirányultság vállalása esetén a Szenteleky-na-
pok nem csak a vajdasági magyar irodalom múltismeretének és aktuális jelené-
nek lenne fontos tényez ője, hanem a magyarság délvidéki létének tudatosítója 
is egy olyan szerteágazó és folyamatos hagyományápoló tevékenység révén, 
amelynek eszköztárában a régészeti emlékekt ől és történelmi objektumoktól 
kezdve a műépítészeti emlékeken át a m űszaki-tudományos vívmányainkig vagy 
a műzenei tradíciónkig megtalálható lenne történelmi ittlétünk minél teljesebb 
emlék- és értéktára. 

A kimondottan vagy túlnyomórészt irodalmi hagyomány őrzést jócskán 
meghaladó, komplex hagyományfeltárás és népszer űsítés egy-egy külön részfel-
adatát természetesen megannyi más hivatásos intézményünk, alkotóműhe-
lyünk, civiltársadalmi szervezetünk is tevékenyen szorgalmazza. A Szenteleky-
napok viszont közel sem „eldolgozni" igyekeznek el őlük az egyébként is kime-
ríthetetlen tartalmú kulturális munkakört, hanem csupán maga is — mégpedig 
programatikusan — kivenné bel őle a részét, önnön erejétől, szervezőkészségétől, 
saját rendezvényei színvonalas vagy kevésbé színvonalas kivitelezését ő l 
függően. 
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Egy efféle vagy ehhez hasonló koncepció felvállalása esetén a Szenteleky-
napok programja valójában két alapelemre épülne: egyrészt a kegyeletadóra, a 
Szenteleky Kornél életéhez, életm űvéhez, irodalomszervező  tevékenységéhez 
és az általa is alapozgatott vajdasági magyar irodalomhoz köt ődő  manifesztáci-
ókra, másrészt pedig a névadónkkal csak igen közvetve és lazán összefügg ő , az 
etnikumunk történelmének déli-délvidéki századait egészében átfogó örökség-
és hagyománytudatosító tevékenységekre. 

Rendezvényünk tevékenység- és hatáskörének ilyen vagy ehhez hasonló 
méretű  kibővítése magától értetődően meghaladja Szivác és Kula község reális 
lehetőségeit. Következésképp, a Szenteleky-napokat tartományi jelleg ű, rangú 
és hatósugarú rendezvényhálózattá kellene fejlesztenünk — tehát Bácskára, a 
Bánságra és Szerémségre egyaránt kiterjed ő  hálózattá —, melynek általános 
programjából a meglevő  és leendő  hivatásos intézményeink és öntevékeny m ű-
velődési társulásaink úgy és annyiban vennék ki saját konkrét részüket, ahogy és 
amennyiben az ilyen átfogó hagyományápolás beilleszkedik saját intézményi, 
illetve társulási programjukba is. 

'7. Gyakorlatilag ez azt jelentené, hogy évente egyazon hónapban 10-12 na-
pos „Vajdasági Szenteleky-napokat" hirdetnénk tartományszerte, immár nem 
csak irodalmunk, hanem történelmi, művelődési, tudományos és művészeti itt-
létünk ünnepeként is, népszer ű-tudományos előadások és előadásciklusok, kö-
zépiskolás és egyetemista táborozások, vetélked ők, pályázatok stb. szervezésé-
vel, egy-egy város vagy kisebb tájegység saját történelmének/m űvelődéstörténe-
tének konkrétumait is szem előtt tartva. Szivác pedig maradna továbbra is a 
szűkebb értelemben vett Szenteleky-hagyomány ápolásának, a koszorúzási és 
díjkiosztó ünnepségeknek a színhelye és természetszer ű  központja. 

8. Amennyiben a programb ővítés és a fenti értelemben vett decentralizálás 
a mai eszmecserénk során köztámogatásra találna, akkora Szenteleky-napok új 
tanácsának és szervez őbizottságának megválasztásakor is gondolnunk kellene a 
regionális képviselet és a szakmai/hivatásbeli többnem űség biztosítására is. 

BOSNYÁK ISTVÁN  

HIBAIGAZÍTÁS 

Előző  számunk Kézfogások c. rovatában — sajnálatos félreértés foly-
tán — mind a négy vers Mirjana Pavlukovi ć  műveként jelent meg, holott 
csupán az első  az, a további három a fordítóként feltüntetett Bóka Má-
riáé. A hibáért mindkett őjük és olvasóink szíves elnézését kérjük. 
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AGYAGBA ÁLMODOTT DOMBORZAT 

Kedves közönség! 

Abizonytalanság tétova lépcs őin haladunk a mű  megismerése felé, mígnem 
a grádicsok sorát megjárva fel nem dereng a csúcson éjféli napként a megfogha-
tatlan. 

Nemes Fekete Edit kerámiáinak titkát kutatva mindig a földhöz térünk 
vissza nemcsak az alapanyagot, de az alapformákat tekintve is. Munkái gyakran 
egy ásónyi rög alakját veszik fel, majd átlényegülnek vagy a színek, vagy a 
rájuk feszülő  domborulatok hatására. Es a rögnek mindkét oldala szót kér, a 
talaj öleléséből épp most kitépett, meg az ásólaphoz simuló. Vonalak széthulló 
kötegei, melyek itt-ott mégis rendszerbe rendez ődnek. Átfaragta kövek selyme-
sen simuló plasztikáját idéző  alakzatok. És egy-egy a háttérb ől alig kiemelkedő  
rész napként sugárzó fénye, mely leginkább a kérges tenyerekt ől megfényese-
dett kapanyelet hozza emlékezetünkbe. 

Hol találom mindebben Szentelekyt? — kérdezhetné valaki. Természetesen 
nemcsak a kábult aranypillangó agyagmámorában, hanem abban a szelíd melan-
kóliában, amely ökörnyálként ott leng ezek körül az átértelmezett és az Útita-
risznyából kiemelt motívumok körül. Ne keresd hát ezekben a térplasztikákban 
az azonos ihletésű  tényérokból kitekintő  történeteket, csak azok égi mását: 
agyagba álmodott domborzatát. Ahogy a búzából liszt, a felh őből eső  lesz, úgy 
szublimálódik a Szenteleky-mű  jelekké, sejtésekké, melyek megfejtéséért vissza 
kell kanyarodnod a könyvhöz, majd újra elfordulnod t őle, hogy önmagában él-
vezhesd, ami lett bel őle, ami az és mégis más, ami a Szenteleky-életműnek is egy 
újabb dimenziót kölcsönöz. 

Asszonyujj varázstevése — összegezhetnénk Fehér Ferenc szavával. Élvezzük 
hát, ami a régiből lett újjá, ami a múltat a jelenhez kapcsolja, ami a múltat 
magába olvasztva azt tovább élteti. 

Hadd idézzek végezetül, kis változtatással, Pap József Pechán Béláról írt 
verséből: 

Látásoddal a táj kívánatosabb lett 
És erősebb szemünk világa 

HORVÁTH EMMA 
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AZ IDEI FEHÉR FERENC-NAPOK ANYAGÁBÓL 

NEKTEKAJÁNLOM.. 
TÓTH FERENC HALÁLÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁN 

Kellesz magadnak4 emberiség 
hisz csak így kerekedhetsz 
— magadba fogózva — a század 
meg az ezredek frontvonalába... 

Kellesz magadnak! S kell 
a szavad, a vörös és kék parazsú, 
a magadért vívó varázslat, 
hogy elkerüld immár végleg a kínt, 
a múlás faragta keresztet... 

(Tóth Ferenc: Önvédelem) 

Mindig hitt bennünk: az emberben. Tudta, hogy jobb jövőt csak igaz embe-
rek közössége kovácsolhat és ő  mindig részese akart lenni ennek a közösségnek: 
igaz szóval, verssel, munkával, emberségével; hogy könnyebb jöv őt varázsolhas-
sunk magunknak. Tudta, csakis az igaz emberek tehetnek valamit egymásért, 
értünk, jövőnkért. Olyan jó lenne úton-útfélen parolaként használni a költ ő , 
Tóth Ferenc szavait mai, nagyon is válságos napjainkban! Ám, ha így lehetne, 
akkor sem olvasnánk, nem jegyeznénk meg az alig ismert és rég elfelejtett költ ő  
szavait. Nem tudta elkerülni a „múlás faragta keresztet", mert a mi vajdasági 
füstkoronás egünk őt betakarta a földdel együtt és elfeledte. 

Alig akad a Vajdaságban a kis és nagyobb költ ők sorában olyan, akiről nem 
beszélünk, nem írunk vagy emlékezünk. Róla nem. Nagyon igazságtalan lett az 
ő  „embere", mert megfeledkezett róla. Ez régóta fájó és érthetetlen a barátnak, 
a tanárembernek, aki egyféleképpen a nyomába lépett és olyan felháborodott és 
tehetetlen. Ezért szólal meg most személyesen is. (Máskor a topolyai gimnázi-
um Tóth Ferenc önképzőköre rendezvényein megemlékezik, évfordulókor vi-
rágot visz a temetőbe, van a kisdiákos hír, iskolarádió-felvétel, és semmi több 
immár 15 éve; ugyanis 1980. október 9-én, az író munkája végzése közben autó-
baleset áldozata lett.) 

Tóth Ferenc, a vajdasági író és néprajzkutató 1940. július 25-én született 
egy Sokolac és Moravica közötti tanyán. Az általános iskolás éveket Topolyán töl-
tötte. A gimnáziumot Szabadkán (itt már versírással is foglalkozott), egyetemi 
tanulmányait Újvidéken, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén fejezte be. A már meglév ő  versek itt kerültek kötetbe 1961-ben, 
Ősztől tavaszig cím alatt. Ekkor még egyetemista. Az egyetemi évek elvégzése 
után a bácstopolyai gimnáziumban 1963-tól magyartanár, az Auróra ön-
képzőkör megalapítója és vezetője, és írja verseit. 1966-ban a Vörös madár című  
kötete lát napvilágot. 1970-ben, amikor a harmadik verseskötete, a Halála sík-
ban jelenik meg, elkerül Újvidékre és az akkor alakuló Hungarológiai Intézet 
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első  hivatásos néprajzkutatója lesz. Csak tíz évig tevékenykedhetett itt aktívan 
és eredményesen. 

1971-ben Jób című  drámája a Forum Könyvkiadó drámapályázatának má-
sodik díját érdemelte ki, amelyet az akkor még létez ő  szabadkai Népszínház 
magyar társulata kiváló el őadásban be is mutatott. Ezt az Áramkorlátozás című  
színpadi játék követte, szintén díjazottan. 1971-ben az Új Symposium hasábjain 
jelent meg. 

Néprajzkutatóként 1970 és 1980 között hallat magáról; folklorisztikai tár-
gyú dolgozatai a negyvenet is meghaladják. Könyv alakban Kálmány Lajos nyo-
mában címmel balladagyűjtés és -feldolgozás jelenik meg 1975-ben. A kötet az 
észak-bánáti népballadák gyűjtését foglalja kötetbe. Gyűjtőtársa Katona Imre, 
az ELTE Folklór Tanszékének docense volt. 

A Kígyófiú titka című  mesejátéka 1977-ben a Híd cím ű  folyóirat 4. számá-
ban lát napvilágot. 

A vers a legkedvesebb műfaja. A népköltészet hatása és a népköltészeti 
formák lehetővé teszik a legszebb és legmélyebb mondanivalójú versek keletke-
zését. 

„Nekem a vers az a közvetítő  szerepet játszó közeg költ ő  és olvasó között, 
amely révén az olvasó nemcsak saját élményeit ismeri fel a versben, hanem szá-
mára ismeretlen élményeket is magáévá tud tenni, s ily módon elindulhat azon 
a csöppet sem könnyű  úton, hogy átélje mások örömeit és szenvedéseit, mégpe-
dig úgy, olyan intenzitással, mintha azok sajátjai volnának, egyszóval elindulhat 
a gyarapodás, az emberi kiteljesedés útján. Ha ez a képesség, a másokkal való 
azonosulás képessége megvolna az emberekben, nem volnának kínzóeszközök, 
haláltáborok, háborúk." (Ezek a gondolatai napjainkban is a legéget őbbek.) 

Még 1980 tavaszán foglalkozik a költő  a fent jelzett problémákkal, és a 
legszebb, legérettebb versei a Csontomiglan-csontodiglan című  kötetében jelen-
nek meg. (A közölt néhány bírálat elismerően szólt róla.) 

A topolyai gimnáziumban az Auróra önképz őkör tízéves munkáját ünnep-
li. Tóth Ferenc is vendége a kis, lelkes jubiláló csoportnak. Az ékkori diákok és 
az új kisdiákok velem együtt örömmel és a jöv őbe vetett reménnyel ünnepel-
tünk. 

A húszéves érettségi találkozóra is együtt mentünk Szabadkára, Palicsra, 
ahol séta közben Tóth Feri így elmélkedett: „Tudod, mi most negyvenévesek 
vagyunk, majd ezután kezdődnek a megpróbáltatás és beteljesedés évei." Inkább 
arról beszélt, hogy valamiképpen megpróbáltatások el őtt állunk. Gondterhelt 
volt és valahogy nem hitt a jövőben. Nem látta magunkat abban, már akkor sem 
érezte saját jövőjét. Ez már akkor is meglepett. 

És amikor 1980. október 9-én jött a fájdalmas és hihetetlen tragédia híre 
(Munkája végzése közben útban Bács felé Tóth Ferenc autóbaleset áldozata 
lett), nehezen és döbbenettel vettük tudomásul, és 1980. október 11-én eltemet-
tük a topolyai kis temetőben. (Édesapja röviddel fia halála el őtt távozott az élők 
sorából, anyja meg majd tíz évvel túléli az írót.) 

Akkor utcát neveztek el róla Topolyán, a gimnázium önképz őköre azóta a 
nevét viseli, és minden évben gesztenyehullás idején csendesen és szerényen 
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megemlékezik róla. (Még halála után is megajándékozott bennünket; 1981-ben 
Topolya és környéke népballadái címen néprajzi gyűjteménye jelent meg). 

Emlékezések, méltatások, cikkek; még csak „in memoriam"sincs azóta róla. 
Talán a megélt negyven év túl kevés ahhoz, hogy az íróember kiteljesedjék. 

Valószínűleg kevés. Még sokat adhatott volna! De annyi más, kisebb és nagyobb 
magyar vajdasági és más nemzetiségű  író sem élte meg az öregkort, és mégis 
elismerték, nem feledték el őket! Vajon ez jogos és igazságos Tóth Ferenc ese-
tében? 

Életét a költészetre és a néprajzkutatásra fordította. Négykötetnyi versre 
volt ereje, ideje. Hangja és világképe: a töretlen hit az emberben. A múlt költ ői 
megformálása, a mélyen átélt és átérzett akkori jelen jellemzik verseit. (A 
költők koruk jellegével egyetértésben alkotnak, ebb ől adódik önmaguk értéke.) 

Ö az a költő  volt, aki minden alkalommal alaposan megdolgozott egy-egy 
verséért. A vitális er ő , az életlogika és a nagyszerű  „szobrász" jellemzik őt. 
Őszinte hittel, szinte vallásos buzgalommal m űvelte a költészetet: finoman, de 
éberen figyelt, szívbe vésett, majd formába öntött. (Ismer őseim, barátaim, ta-
nártársaim közül senki sem tudott olyan szépen, halkan és megfontoltan beszél-
ni, mint ő .) Önkínzásra hajlamos érzékeny lelkülete minden küls ő  hatásra rea-
gált: finoman, emberien; szeretettel transzformálta, öntötte érett m űvészi for-
mába gondolatait. Igényesen megformált — a szabad versformát is választva -, 
lehalkított érzelmek, lágy, opálos tónusok: a tökéletesség igénye jellemzik. Ta-
nítói Marcel Proust, Illyés Gyula, Ady Endre, Radnóti Milós és az egész embe-
riség volt és ebben egy sejt ő  maga. 

A'ritkábban jelentkező  írók sorába tartozott, kik nem tettek különbséget 
vers és élet, költészét és sors között. Önmagát keresve és beépítve költészetébe 
vált mégis maradandóvá. Mágikus er ő , nőies szelídség, de életlátás, halálkérés 
és kútmélységű  fájdalmas átélés jellemzi verseit. Ars poeticája már a kezdetek-
ben hirdette az emberbe vetett hitet, az élettel, a halál gondolatával való megal-
kuvást, amelyben ő  maga nem inoghatott meg. Mindezt hirdette és szerette, de 
félt is ezek beteljesedésétől: 

Hátralévő  napjaink legutolsója 
távlatában 
— lehetene-e naponta új rőzserakást 
összehordani 
magunkból 

Igy képzelte el, így szerette volna. Mindig jobbat, többet, szebbet: naponta 
újrakezdést! Világában a belső  tűz a külső  lassú és fénytelen, fájdalmas haladás-
sal nem forrhatott mindig össze. Az élet embere volt; a halál megkörnyékezte, 
megremegtette és magával sodorta. 

Es azóta elfeledtük a halk szavú poétát, aki igazi szív-ember volt. Vajdaság-
nak, nekünk ajándékozta rövid életét; benne élt, alkotott, érzett, tanított, dol-
gozott és a bácskai végzetes úton lelte tragikus halálát. 

1980. október 11-én a szülőváros temetője csak egy sírral lett több, de éle-
tünk olyan emberrel lett szegényebb, aki mindent, mindenkit szeretett, tisztelt 
és meghallgatott. Ha kellett, tanult, tanított, dolgozott. 
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Szép halál nincs, csak szép élet van. Tóth Ferenc élete örök érvény ű , s 
mindig szebb lesz, ha sorait olvassuk és magunkévá tesszük: mert „... hogy mi-
végre születik az ember, mivégre él és ír, s eközben a halállal, a szeretetlenség-
gel, a leszorítottsággal, a tehetetlenséggel is barátkozom, hisz igazán élni, úgy 
élni, hogy erőnkből telhetően minél inkább részt vállaljunk mások itt-tartózko-
dásának életté tételében, csak ezek tudomásulvételével, tudatosításával lehet-
séges. Persze, az emberbe vetett hit — a halállal való ismerkedés és barátkozás 
révén — nem inoghat meg, sőt éppen a gyarlóságok tudatosításával érhet ő  el, 
hogy az emberiség védelmére siessen önmagának és fennmaradjon." (A Csonto-
miglan-csontodiglan c. kötet fülszövegéből.) 

VASS BORSODI BORBÁLA 

,,... MÉG NEM KÉSZÜLÖK HALNI" 
TÓTH FERENC (1940-1980) 

Tisztelt hallgatóság! 

Miközben alkalmi jegyzetemet írtam, előttem volt egy kép — egy portré. A 
már nem köztünk (mert Magyarországon) él ő  Dormán László fényképez őgépe 
örökítette meg a költ őt valamikor 1976 elején, mert a fotó a Képes Ifjúság az évi 
februári számának hátlapján jelent meg, s azóta is a vajdasági írók arcképcsar-
nokának egyik mozaikkockája. 

A fotóról, Tóth Ferenc portréjáról akkor, 1976-ban tudtam egy mellékkö-
rülményt: azt, hogy a felvétel pillanatában Újvidéken havazott. S bár a hópely-
hek az arc, a haj, a téli sál és a kabát melegét ől könnyen elolvadnak, egynéhá-
nyuk mégis tetten érhet ő  a képen. Most is ezt kerestem a portrén, még megvan-
nak, konstatáltam csak úgy magamnak mély megnyugvásként — úgymond kon-
zerválódtak, dacolva az azóta eltelt id ővel, a költő  elmúlt versbéli nagy nyaraival 
s a mi rákövetkező  kisszerű  nyarainkkal is... Mostani képolvasatom mégis más, 
mint a majd húsz évvel ezel őtti. Az döbbentett meg leginkább, szinte drámai 
erővel, hogy az arckép életnagyságú. S ilyen méretezettségében, épp Élet-nagy-
ságúsága folytán. Elet-hangsúlyozása révén ellentmond a tényeknek, rést üt a 
merev bizonyosságon — dacol az idővel, akár az a néhány hópehely. 

Tóth Ferenc költészetér ől kívánok néhány szót szólni, mégis látszólag mel-
lékes körülmények hálójába kerültem, miként az előttem felszólalók, s gondo-
lom, az utánam következ ők is, olyan, valóban látszólag mellékes körülményekre 
való kitéréseik során, amelyek felett a tényeket tisztel ő  és rögzítő  tudomány- és 
irodalomtörténet figyelme szenvtelenül átsiklik. Mert ez a dolga — illetve mert 
más a tárgya. Mi viszont, a költő  kortársai, akik még egy másféle világban egy 
időben éltünk vele, nemcsak ránk hagyott m űveit, de őt magát is ismertük — 
beszéltünk vele, hallgattuk jellegzetesen csendes t űnődéseit, nemcsak verseit, 
de leveleit is olvastuk vagy épp kávéztunk, dohányoztunk vele — tudjuk: elvá-
laszthatatlanul bár, de itt élt közöttünk Tóth Ferenc, az ember, a mindig beszél- 
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getésre kész, s Tóth Ferenc, a költő . A kettőből, elválaszthatatlanságuk ellené-
re, s ugyanakkor a dolgok örök nagy paradoxonaként, mára csak az egyik ma-
radt. Volt egy nagy csattanás, s a nyomában beállt néma csendben már bizonyo-
san tudni lehetett: utána csak a leírt szó marad ép és egész. S még valami: a 
fényérzékeny anyagra vett kép, amelyen egy-két hópehely nyoma is megmarad, 
s valamiféle velünk is alakuló, változó, de állagukban mégis szilárd bels ő  képek, 
amelyeket magunkban hordozunk. Nemcsak a költészetr ől, de költőjéről, nem-
csak a néprajzról, de kutatójáról, a tanárról, az emberr ől is. S amelyek befura-
kodnak a tudomány- s az irodalomtörténet pontos tényei közé. S ez így van jól, 
mivel a dolgok valahol mindig összefüggnek. „Töltőtollas (PELIKÁN) ember 
volt; mindig bámultam szép kézírását" - írja Tolnai Ottó 1981-ben a Hídban, s 
csak azután beszél arról, hogy ő  recenzeálta a költő  Halála síkban című  verses-
kötetét, ő  ajánlotta, legyen ez a verseskötet címe, s hogy a Csontomiglan-cson-
todiglan című, utolsó verseskötet mily „halállal teljes"... 

Tóth Ferencnek csak a szó átvitt értelmében voltam a tanítványa - a költé-
szet s a népdal- és balladagy űjtés iskolájában. Engem nem tanított; mire a 
gimnáziumba kerültem, már nem volt ott. Am úgy kerültem, úgy kerültünk oda, 
hogy tudtunk: a gimnázium jó középiskola, s jó oda járni, mert ott tanított Tóth 
Ferenc és Tóth Klára, Csernik Attila és Vivod Teréz. Én már egyik őjükkel sem 
talákoztam a gimnázium falai között. Másutt igen: Tóth Klárával és Csernik 
Attilával a Képes Ifjúság akkor még kéthelyiséges Forum-házbeli szerkeszt ősé-
gében s a hetilap élőújságjain, Tóth Ferenccel Topolyán és Újvidéken, a gimná-
zium önképzőkörén, mert meghívtuk vendégként, s els ő  közös szereplésünk-
ként tartottunk számon a Versek éve '75 antológiában való megjelenésünket, 
mely antológia fedőlapját (akár a későbbi, Halál a síkban kötetéét) Csernik 
Attila tervezte Versek évelVerskéve-féle lettrista variációival. 

S ott volta Rés - a topolyai tribünestek sora -, amelyet, úgy tudom, többük-
kel szintén ők indítottak útnak, s amelynek mi csak távoli szemlél ői voltunk; 
kisiskolásként, az estébe hajló órák után be-belestünk a könyvtár ablakain át, 
mert benn, az olvasóteremben a mozaikberakásos kerámiaasztalok s a furcsa kis 
szalonfotelek között zajlott a Rés, a nagyok művészeti vitafóruma. (Amikor 
gimnazistaként rabul ejtettek az avantgárd kísérletek, Marinetti versenyauto-
mobilhoz címzett ódája kapcsán gyakran gondoltam a számomra máig ismeret-
len, sportkocsin száguldó Vivod Terézre is... A dolgok összefüggnek...) 

Tóth Ferencről, a tanárról pedig csak egyetlen dolgot tudtam: azt, amiért 
érdemes - s csakis így érdemes - és nagy dolog tanárnak lenni: hogy jó tanár volt. 
S hogy tanítványai szerették, s Újvidékre költözése után is meglátogatták, szin-
tén ennek az egyetlen ténynek a következménye. 

A néprajzkutatóról már többet tudtam, tudok. Mostanában hallgatott el 
örökre egy hang a Linder környéki kis házak egyikében. Az elnémult hang Virág 
Terézé, aki rengeteg népdalt és balladát énekelt magnónkra er ős, érces, mar-
káns hangján, szinte egyhuzamban .. A hang élete is véges. De őrzik a magnósza-
lagok s a topolyai népballadák könyve. Tóth Ferenc topolyai. balladagy űjtemé- 
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nyének majd 1/5-ét Lászlóné Virág Teréz énekelte szalagra 1975-ben, s alig akad 
balladatípus, amelynek ne tudta volna valamely változatát. 

S ha valaki azzal vádol, mindezek a múlt és a közelmúlt lényegtelen moz-
zanatai, eseményei, hétköznapok elhanyagolható adalékai, némi múltba merül ő  
lírai hangnembe oltva, azt mondom: művelődéstörténeti adalékok egyben, s ami 
midg ennél is lényegesebb: Tóth Ferenc több verseskötetének — a Vörös madár-
nak, a Halál a sikban címűnek, majd később a Csontomiglan -csontodiglan című , 
utolsó kötet balladás versvilágának is — forrásvidéke, ihlettalaja volt. 

Tóth Ferenc 1965 és 1970 között volta topolyai gimnázium tanára. A Vörös 
madár tanárkodásának második évében jelent meg, a Halála síkban pedig ezen 
időszak záróakkordjaként, 1970-ben. Bármily ténymegállapításhoz tüzetesebb, 
alapos líratörténeti, hatástörténeti kutatások szükségeltetnek — mégis úgy vé-
lem, e költészet 1970-es nagy fordulatára, a Halál a síkban erőteljes váltására 
nem csupán ama tágabb kontextus hatására került sor, amely Kassák avantgárd 
kísérleteit, Tolnai Ottó és Domonkos István 60-as évekbeli verses- és prózakö-
teteit kínálta ihlető  erőként, mintaként, új irodalmi kánonként. Úgy gondolom, 
a Halála síkban sajátos versvilágának, költői eszköztárának az a szűkebb, ittho-
ni szellemi kontextus is meghatározó, motiváló közege lehetett, amelyet pl. a 
Rés szellemisége képviselt. 

Az első  kötet, és Ősztől tavaszig 1961-ben jelent meg. Az évszámok önma-
gukért beszélnek: Az 1959-ben, 1960-ban íródott versek költ ője mindössze 
19-20 éves, s bár merő  maximalizmus lenne a versvilágon belül egyéni hangot, 
megszólalást keresni, a hagyományos költői megszólaláson belül, a több 
versszakot is hatalmukban tartó hasonlatsorok között mégis kirajzolódik egy 
körvonalazható, fogható költőiség: az ősz- és nyár-képekben, az esteledés és 
halk hajnali derengés képeiben lágyan rezdülő  hangulatiság. Ha a költő  ekkori 
költészetének tájait keressük, lírai térképén évszakok és napszakok hangulatle-
ütéseire fogunk találni. A novemberi ködök, a nyugvó tó, a langyos nyári es ő  
keltette hangulatkörökben a látvány rezeg tovább, s mindezt a „mindent szeret-
ni" s a „szeretni tanulni" költő  szándéka hatja át. József Attila els ő  versesköteté-
ben a „szépség koldusának" nevezi magát; Tóth Ferenc is a szépségek felett 
őrködik ekkor. 

A második kötet, a Vörös madár költeményei is azt példázzák, hogy a költői 
tekintet a tájra vetül, hogy hangulatiságot olvasson le róla. A radnótis idill és 
pogány öröm, valamint a mindent elárasztó szerelem képeiben megmutatkozó 
táj itt még inkább erotikus üzenetek hordozója. „Hókebl ű  mező" képében mu-
tatkozik, a megszemélyesítésekrévén pedig az es ő  „a halott szél könnye folyása" 
s az ősz „hűvös ölű  szökevény". Ugyanakkor időben és térben megnyílnak a 
végtelen pántjai: keletkezés- és születés-mitoszok üzennek e versekb ől, kozmi-
kus, mitikus erővonalak mentén körvonalazódik az „űri csend". A szerelmi líra 
egy teljes füzérét kínálja a kötet — különösen Gyopárvilág című  ciklusa — s a 
szerelem is kozmikus teret kíván, kozmikus erőket rejt és szabadít fel egyszerre. 
Tóth Ferenc ekkori költészetének ezen vonása ad jelt magáról majd utolsó ver-
seskötetében is, ahol szerelmi lírája a népköltészet archaikus-mitikus világában 
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mártózik meg elemi erővel. S még egy lényeges tovább élő  vonást kínál a Vörös 
madár: a nagy, kozmikus kiterjedések ellenében — vagy éppen ezek tudomásul-
vételének következményeként -- a „nyurga magány" érzetét, amely Tóth Ferenc 
költészetének csúcsán is e versvilág állandó anyagaként köszön vissza. 

Aversbeszédet itt a metrum pántjai alakítják: disztichonok, daktilikus és tro-
chaikus sorok dominálnak a költő  nyelvi és formakészségének dokumentumaiként. 
S ha előfordulnak is központozás nélküli versek, szabadon lendül ő  sorok és 
versszakok, Tóth Ferenc költészetét a Vörös madárban még mindig a „mívesség", a 
„hagyományos formakincs" (Bori Imre) és a szép szavak b űvölete alakítja. 

Ezt a versvilágot kezdi ki a Halála síkban rímtelen szabadverseivel, próza-
verseivel, játékos variációival, meditatív-reflexív rétegei:•el. A szabadon alakuló 
versszakokban s a kontemplatív prózaversekben ironikus játék és síkváltások 
közepette lép egymással kölcsönös viszonyba a versek több ellentétes rétege. 
Annak idején a Varriációk ugyanarra dadaizmust idéző  játékosságát éreztem 
közel magamhoz, a társadalmi-politikai beidegz ődéseket finoman kikezdő  köl-
teményeket (a Te kis demagóg s az Értekezlet címűt), a Halála síkban geometri-
kus-konstruktivista látásmódját, a Hang-ballada drámai sodrását stb. Ám Tóth 
Ferenc hangváltása oly módon volt hangváltás a 60-as évek legvégén, hogy to-
vábbra is megtartotta alapvet ő  versépítési módszereit: a váratlanul el őretörő  
képiséget s az áradást fékez ő  kontrollt. 

Szerelmi költészete itt hirtelen elhallgat —vagy épp a szerelem ellentmondásos-
ságáról, többértelmű, bonyolult mibenlétéről szól a költő  (Elet-látás, Halál-látás). 

Az utolsó kötet, a posztumusz Híd-díjas Csontorniglan-csontodiglan címűt 
a költő  útját figyelemmel kísérő  kritika a Tóth Ferenc-i líra szintéziseként tartja 
számon. Nyilvánvalóan nem mellékes körülmény, hogy a költő  tízéves hallgatá-
sát 1971-ben, illetve 1975-ben Jőb című  biblikus tárgyú drámája és néprajzi kuta-
tómunkájának gyűjteménye, a Kálmány Lajos nyomában című  kötet törte meg. 
A 70-es évektől a népköltészet és a népi hitvilág körében folytatott gy űjtőmun-
ka nagymértékben közrejátszhatott abban, hogy Tóth Ferenc a népköltészet 
téma- és formavilágának keretein belül talált rá új költ ői megszólalásmódjára. 
A külső  körülményeket azonban még inkább er ősíti egy belső : azon felismerés 
és szándék, hogy újra feltör ő  szerelmi lírájának a népköltészet er őteljes megszó-
lalásmódjában és végleteket drámaian ütköztet ő  forma- és gondolatvilágán be-
lül keresse sajátos, új kifejezésmódját. Gondoljunk csak a síron túli szerelem 
eget-földet átível ő  erővonalaira vagy a szerelem-átok nagy, egymásba izzó ellen-
tételeire! E költői program olyan verseket hívott elő , mint a Vérfa 1963—'78, az 
Égig érő  erdőn című  balladák, a Cédrusfa ága, a Déva vára, a Kígyóvőlegény, a 
Kiáltozás napnyugta előtt stb. — mely utóbbi láncszerűen építkező , ismétléseket 
görgető  balladaformájával titkoknak, homálynak s nagy ívű  indulatoknak egy-
aránt keretet tud adni. Tóth Ferenc költészetének antológiadarabjai ezek a köl-
temények, köztük a Kiáltozás napnyugta előtt címűt Bori Imre költészetünk leg-
különösebb szerelmi költeményei között tartja számon. 

Tóth Ferenc költészetének azon szigeteir ől szeretnék még szólni, amelyek 
előbbi költői útja során csak fel-felderengnek, az utolsóban azonban szigetcso-
portként adnak hírt egy-egy állandósult költ ői élményről. Az egyik ilyen vonulat 
a természet egy-egy elemével való egymásba növés és egymásba t űnés. A Balra 
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a kődobálóktól című  prózaversben mindez egy misztikus természetáhítat kere-
tében ölt formát, egy, a versben gyökeret ereszt ő  s mások szemében kivirágzó 
faág képében. Vagy gondoljunk azAnyám és a nyír című  költemény gesztenye és 
fiú közötti átt űnéseire. Mindez pedig a Kígyóv őlegény átváltozásában csúcsoso-
dik ki végzetes áttűnésként. A másik, szintén hosszabb időn át érő-alakuló kép-
zetkör a bezártság- és rács-élmény ellenében áhított kerítéstelen világ képzete. 
A Csontomiglan-csontodiglan című  kötetben érik be ez a képzetkör, melynek 
egyik végletét Déva várának bezártság-érzete, a másikat pedig a Levél válasz 
néiküZben felcsendül ő , a percek és kertek időbeli-térbeli abroncsaitól szabadító 
rousseau-i világ képezi: egy „kerítéstelen világ", ahogyan a versben olvasható. E 
képzetkör csúcsverse az Oriásgyümölcs a kertben című  nagy lélegzetű  költemény 
tengerig s felh őkig ívelő  horizontális-vertikális nagy kiterjedéseivel, mégis kert-
be zártan, egyszerre szárnyalón s mégis tehetetlen súllyal megülve a lírai ént. 
Fellélegzés és kétségbeesés, az egyszer megélt lebegés és zuhanás kett ős áram-
körében, a szerelmi líra sajátos, a balladák világánál nem kevésbé titokzatos 
módján — többszörös metaforikus erezettel átsz őve. A fellélegzések leképezője 
a szabadon alakuló verssor, a kerítéseké a verstani „kerítés", „palánk": egy-egy 
metrum emlékezetének pántja. 

A lét határtalanságának és behatároltságának partjait ostromolja Tóth Fe-
renc utolsó kötetében. Ez az egzisztenciális élmény fogja át örökös-id őtlen em-
beri élményként azt a nagy időbeli távot, amely az ősköltészettől a 20. századig, 
századunkig ível. E költészet reflexív, gondolati hálóján pedig mindaz fennakad, 
amely régi s mai idők, korok emberének meghatározó nembeli élménye: szere-
tet és gyűlölet, szerelem és átok, szabadság és bezártság, lényegi lét és kisszer ű  
élet — élet és halál. Az előbbiek sugallt távlatként, az utóbbiak megélt, tapasztalt 
valóságként. A költő  s mindekori olvasójának valóságaként. Mégis az elrugasz-
kodásokat, a felíveléseket, a felröppenéseket vagyunk hajlamosak számon tar-
tani... az Óriáswümölcs...-öt, mely nő , árad, s feledteti velünk a kerítéseket. 

A századvég rövid életű, tragikus végű, csonka életművet maguk után hagyó 
írói-költő i jutnak most eszembe. S nyomban a mi századvégünk, mely oly sok 
hasonlatosságot mutat a 19. századival. 

Csonka-e Tóth Ferenc költ ői életműve? Ha arra gondolunk, hogy még élhetett 
s írhatott volna, a válasz: igen. A Csontomiglan-csontodiglan című  verseskötet azón-
ban valamiképp enyhít csonkaságérzetünkön. Tóth Ferenc negyvenévesen eljutott 
költészetének szintéziséig. Ha élete nem váratlanul, tragikusanvégz ődik, azt mond-
hatnánk: a halál közelségében érett be költészete. Ez persze nem így van, hiszen a 
Csontomiglan-csontodiglan verseinek gyakori halálképzetei ellenére is szinte kísér-
tetiesen hangzik a költő  azon ellenvetésszámba vehet ő  nyilatkozata, amelyet másfél 
évvel a halála előtt fogalmazott meg: „... még nem készülök halni." 

Inkább úgy fogalmaznék, nem csonkaság-, hanem hiányérzetünk van, lehet 
e költészet kapcsán. Gazdagabbak lennénk, ha a meglelt szintézis újabb köteteit 
is kezünkben tarthatnánk, s gazdagabb lenne a jugoszláviai magyar irodalom is, 
amelynek összhangzattanában Tóth Ferenc egy sajátos, öntörvény ű, költői di-
vatokra nem sokat adó módon talált rá hangjára. 

HARKAI VASS ÉVA 

775 



ÉGTÁJ 

DR TOTHLAJOS 

A VAJDASÁGI MAGYAR TANNYELVŰ  ISKOLÁK ÉS A 
MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT KIALAKÍTÁSÁNAK FŐBB 
INDÍTÉKAI 

Az elmúlt évben Szabadkán és Vajdaság más helységeiben tanácskozášokat 
szerveztek, megbeszéléseket tartottak, amelyek a magyar nyelv ű  oktatás egyes 
kulcskérdéseivel, mindenekelőtt a magyar nyelvű  iskolahálózat kialakításának 
szükségességével és lehet őségeivel foglalkoztak. Többen rámutattak egy átfogó 
megoldás fontosságára, határozott, szakmailag megalapozott lépések és akciók 
megindításának halaszthatatlanságára. Egyesek egy sorsdönt ő  fordulópont 
előkészítését sürgették, amelyet a realitásokra, a helyzet tárgyilagos elemzésére 
és a lehetőségek józan értékelésére kellene alapozni. 

Mi váltotta ki ezeket a vitákat, megmozdulásokat, kezdeményezéseket? 
A válság aggasztó jelei, mindenekel őtt és -fölött a magyar nyelvű  oktatás 

szűkülése, süllyedése, sorvadása, amit a következ ő  adatok és információk (is) 
meggyőzően alátámasztanak: 

— Általános iskoláinkban az anyanyelvükön tanuló diákok száma 1958 és 
1993 között, tehát három és fél étvized alatt 45,4%-kal csökkent. A legújabb 
kimutatások szerint 1994 tavaszán, a további több mint nyolcszáz fős csökkenés-
sel, már megközelítette az 50 százalékot, ami katasztrofálisnak mondható. Sza-
badkán 1994-ben a magyar tanulók létszáma 5%-kal, 1987-hez viszonyítva pedig 
18%-kal csökkent. 

— Közben az elmúlt években ugyan némi javulás következett be, de a magyar 
ajkú tanulók majd egyharmada továbbra is szerb nyelven végzi tanulmányait. 
Ugyanakkora magyar tannyelv ű  (voltaképpen két tanítási nyelv ű) iskolák száma 
csökkenőben van (alig nyitották meg, máris megsz űnt a kovini gimnázium ma-
gyar tagozata; most csukja be kapuit a szenttamási gimnázium magyar részlege, 
néhány szakközépiskolát a megsz űnés veszélye fenyegeti). Szabadkán 1990-t ől 
napjainkig a magyar tagozatok száma 31-r ől 24-re csökkent. 

— A felsőoktatásban nagymértékben csökkent a magyar hallgatók részará-
nya — az Újvidéki Egyetemen hat százalék alá süllyedt, holott még a nyolcvanas 
évek végén meghaladta a 9 százalékot, noha már az sem volt kielégít ő  a Vajda-
ságban elő  magyarság részarányához viszonyítva. 

Hogy az utóbbi években még a pályázatokon meghirdetett középiskolai 
„férőhelyekre" sem jelentkezett elegendő  számú magyar nemzetiségű  tanuló, és 
hogy az Ujvidéki Egyetem egyes karain nagyon megcsappant a magyar hallgatók 
száma, ahhoz jelentős, sőt döntő  mértékben járult és járul hozzá a középiskolá-
sok, egyetemi és főiskolai hallgatók Magyarországra való tömeges áramlása, és 
az a tény, hogy a magyar fiatalok kevesebb hányada igényli és vállalja a tovább-
tanulást. 
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Akadálynak számít a törvényes lehet őségek beszűkülése is: 
az általános iskolákban (is) a magyar tagozatok kialakítását tizenöt f ős 

minimumhoz kötik, 
középfokon viszont ezt a korlátozó feltételt sokszor mereven alkalmazzák 

(lásd a zrenjanini — becskereki esetet a m űszaki középiskolában 1993-ban), s 
ezáltal egy-egy szakmára (képzési profilra) nehezebben „jön össze" a tizenötös 
létszám. 

Ez csak „ízelítő" volt a tornyosuló gondokból, a magyar nyelv ű  oktatást 
beszűkítő , akadályozó tényezőkből. A jelenlegi helyzet elemzésére iskolai vo-
natkozásban még visszatérünk. Előbb a csaknem öt évtizedes fejlődést fogjuk 
felvázolni a magyar és a két tanítási nyelv ű  iskolák és iskolahálózat kialakulása 
szempontjából. 

Az 1945 -ös indulás és az azt követő  évtizedek fejleményei 

A második — szocialistának nevezett — Jugoszláviában kezdett ől fogva 
aránylag széles kör ű  lehetőségeket biztosítottak a magyar tannyelv ű  oktatás 
kibontakozására. A Jugoszláv Népköztársaság Közoktatásügyi Minisztériuma 
Ideiglenes Oktatásügyi Tanácsának 1945. autusztus 10-i irányelvei meghatároz-
ták, hogy „A kisebbségi iskola, illetve tagozat megnyitásának feltétele legalábbb 
20 stanuló. Az irányelvek szerint a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyermekek 
elvileg saját nemzeti kisebbségük iskolájába járnak, és „minden népköztársaság 
gondoskodik a kisebbségi elemi-, közép- és más iskolák megnyitásáról a terüle-
tén élő  kisebbségek számára." 

Ez a rendelkezés, majd a kés őbbi alkotmányos és törvényes előírások vetet-
ték meg az alapját a magar tannyelv ű  iskolák kialakításának. 

A statisztikai adatok szerint az 1949/50-es tanévben Vajdaságban 200 hét-, 
illetve négyosztályos iskolában folyt magyar nyelvű  oktatás 34 058 tanulóval; az 
1951/52-es tanévben az iskolák száma már 231-re emelkedett, a tanulóké pedig 
ideiglenesen kismértékben csökkent. 

A következő  években jelentősen növekedett a magyar ajkú tanulók és pe-
dagógusok száma; a hatvanas évek elejét ől előbb lassú, majd felgyorsuló lét-
számcsökkenés következett be. 

A háború utáni első  két évtizedben az általános iskolákat a lakosság nem-
zetiségi összetételének megfelelően alapították; a legtöbb környezetben nem 
volt különösebb akadálya a csak valamelyik nemzeti kisebbség nyelvén folyó 
oktatás megszervezésének az egyes iskolákban. Ahol a magyarság volt többség-
ben, illetve élt nagyobb számban, általában magyar tannyelv ű  iskolák alakultak 
ki, de elég gyakori volt az olyan megoldás is, hogy ugyanabban az iskolában 
magyar vagy szerbhorvát nyelvű  oktatás csak az alsó tagozatokban folyt. Így 
Szabadkán az ötvenes évek els ő  felében a következő  helyzet alakult ki: 

a város területén létezett 3 magyar tannyelv ű, 2 szerbhorvát tannyelvű  és 
3 két tanítási nyelvű  nyolcosztályos iskola; 

a kelebiai és a palicsi, zömében négyosztályos iskolák igazgatóságához 
nagyobbrészt magyar nyelv ű  iskolák tartoztak (ezeket kés őbb beolvasztották az 
Ivo Lola Ribár, illetve a palicsi általános iskolába); 

a palicsi nyolcosztályos iskola két tanítási nyelvű  volt, úgyszintén az új-
zsedniki (nagyfényi) iskola; 
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Bajmokon 1953 és 1956 között létezett egy magyar tannyelv ű  és egy szerb-
horvát tannyelvű  általános iskola; 

— Királyhalmán és Hajdújáráson magyar nyelv ű  általános iskolák alakultak 
ki (a hajdújárásihoz egy ideig néhány négyosztályos szerbhorvát tagozat is tar-
tozott), kés őbb ennek a két iskolának az egyesítésével jött létre a hajdújárási 
magyar tannyelvű  általános iskola; 

Csantavér abban az id őben még a bácstopolyai járáshoz tartozott: ott 1946 
és 1951 között az egyik, nagyobb létszámú algimnáziumban a tanítás csak magyar 
nyelven folyt, a másikban pedig szerbhorvát nyelven, mígnem egy általános is-
kolában egyesítették őket. 

A Tisza mentén (és másutt is) m űködtek magyar tannyelv ű  iskolák: 
— Kanizsán két magyar és egy szerbhorvát tannyelv1' 4 ; 

Horgoson szerbhorvát nyelvű  alsó tagozatokkal; 
— Zentán három magyar és egy szerbhorvát tannyelv ű ; 

Adán és Moholon párhuzamosan egy-egy magyar és szerbhorvát nyelv ű  
iskola; 

— Óbecsén a két magyar iskola mellett két szerbhorvát nyelv ű  iskola; 
Újvidéken két magyar tannyelvű  általános iskola, amelyek több átszerve-

zésen estek át, Zomborban, Kulán, Verbászon, Apatinban, Szenttamáson egy 
magyar tannyelvű  iskola stb. 

1956-ban Vajdaságban 47 nyolc-, illetve négyosztályos iskolában folyt a ta-
nítás csak magyar nyelven és 125-ben a tanítás egyik nyelve volt magyar. 

A középfokú' oktatás alakulása 

A háború utáni években nagyobb városainkban (Újvidéken, Becskereken, 
Zentán, Szabadkán) önálló magyar tannyelv ű  gimnáziumok alakultak. 

Aszabadkai tanítóképz ő  1952 és 1957 között mint különálló magyar nyelv ű  
intézmény működött. 

Az ipari- és siakiskolákban csak fokozatosan terjedt a magyar nyelv ű  ok-
tatás. Az 1968/69-es tanévben Vajdaságban már 48 olyan szakiskola létezett, 
amelyben magyar nyelv ű  oktatás folyt, köztük 18-ban csak magyarul tanítottak. 
Emellett 8 gimnáziumban is megszervezték a magyar nyelv ű  oktatást. 1971-ben 
az ilyen két tanítási nyelvű  gimnáziumok száma tizenegyre n őtt (8 Bácskában, 3 
pedig Bánátban működött). 

Az úgynevezett területi iskolák kialakítása 

Az oktatásirányításban döntő  szerepet játszó pártfunkcionáriusok közül 
sokan az ötvenes évek közepén elérkezettnek látták az id őt, hogy a városainkban 
még önállóan létező  magyar iskolákat a szerbhorvát tanítási nyelvű  iskolákkal 
összekapcsolják, összeolvasszák. Megszületett a „területi iskolák" „eszményi öt-
lete", miszerint a tanulókat, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiség űek, egy 
meghatározott területr ől egy iskolához kössék, hogy ezáltal, az életben megnyil-
vánuló együttélést az iskolában is megvalósítsák. 

Az erre vonatkozó megfellebbezhetetlen határozat a tartományi pártve-
zetőség 1956 júliusában megtartott plenáris ülésén született meg, feltehet ően a 
magasabb pártfórumok jóváhagyásával és helyeslésével. 
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E határozatot a következő  érvekkel támasztották alá; 
— a nemzetiségi és a szerbhorvát ajkú tanulók együttes, közös iskolában 

folyó nevelése és oktatása nagyobb lehet őségeket nyújt a másik, tehát „nem 
anyanyelv" (amit kés őbb a környezet „nyelvének" neveztek el) elsajátítására, 
vagyis a magyar tanulók ezáltal majd könnyebben sajátítják el a szerbhorvát 
nyelvet, ami egyes környezetekben nagy problémát jelentett; 

— a különböző  nemzetiségű  tanulókat bevezeti az együttélés szabályaiba; 
— hatékonyabban járul hozzá a testvériség-egység, a teljes értelemben vett 

és konkrét körülmények között megvalósuló nemzetköziség kialakításához stb. 
Egyes járásokban — ezt szinte „túllicitálva" — még hozzátették: 
— nemzeti elszigetelődés és különválás megakadályozását — mintha az lesel-

kedő  veszélyként jelen lett volna; 
— az iskolatér és a felszerelés, valamint a pedagóguskáder gazdaságosabb 

kihasználását. 
Feltehetően megnyugtatásként mindenütt hozzátették, hogy ebben az új 

iskolaszervezési formában az anyanyelv oktatását egyenl ő  szinten kell biztosíta-
ni, tehát nem az anyanyelvű  oktatás szintjét, csak az anyanyelvét. 

Ez a megokolás is, egyebek között, azt bizonyítja, hogy frázisokban abban 
a rendszerben nem volt hiány, bár volt ebben valami elfogadhatónak látszó is. A 
hangsúly azonban a megtévesztő  érvelés mögött meghúzódó hátsó gondolato-
kon és asszimilációs törekvéseken volt, amit a további fejlemények meggy őzően 
bizonyítottak. 

Az akció végrehajtása általános és középiskolai fokozaton egyaránt az 
1956/57-es tanévben kezdődött. Ellenvetésre, kételyek nyílt felsorolására, han-
goztatására és az ellenállásra úgyszolván semmi lehet őség nem volt. Viszont a 
magyar értelmiségiek sorában akadtak olyanok, akik fennhangon és „szent 
meggyőződéssel" hirdették az ilyen iskolaszervezés helyességét, történelmi je-
lentőségét. 

Egyes helységekben, mint pl. Szabadkán, Újvidéken, az illetékesek gyor-
san cselekedtek, volt, ahol némileg elhúzódott a végrehajtás. Az 1971/72-es tan-
évben, a Tartományi Közoktatásügyi Tanács adatai szerint, Vajdaság 409 álta-
lános iskolája közül 126 iskolában folyt a tanítás magyar nyelven is, 25-ben pedig 
kizárólag csak magyarul. A szabadkai községben a 20 általános iskola közül 13 
volt „területi" és még 4 iskolában működtek alsó tagozatok mindkét nyelven. 
Ugyanakkor 32 középiskolában a tanítás egyik nyelve magyar volt és létezett még 
4 kizárólag tiszta magyar középiskola. Az 1975-ös oktatási reform, amely a ki-
sebbségi oktatásra kimondottan káros volt, ezeket is megszüntette, beolvasztot-
ta. Akkor már csak 22 oktatási központban m űködtek magyar tagozatok, ezek 
közül 7 Szabadkán volt. 

1972-ben kutatómunkát kezdtem a két- és több tanítási nyelv ű  általános 
iskolákban, amellyel els ősorban belső  felépítésüket és a nyelvhasználat egyen-
jogúságának megvalósulását vizsgáltam. A tanítási nyelvek használatáról volt 
szó az iskola igazgatási és vezetési szerveinek m űködésében, az adminisztráció-
ban és a dokumentáció vezetésében. A kutatás eredményeit az Anyanyelv — 

Államnyelv című, 1976-os Forum kiadványban (245-268.) tettem közzé, de eb-
ben a tanulmánykötetben több erre vonatkozó elemzés is megjelent. 

A nyelvi egyenjogúság és egyenrangúság ezekben az iskolákban különböz ő  
szinten és módon valósult meg. Ebben dönt ő  szerepe volt az iskolaigazgatók 
egyéni beállítottságának és a tantestület nemzetiségi megoszlásának — a kiala- 

779 



kult légkörnek. Abban az időben ügyeltek arra, hogyha az igazgató nem beszélte 
a másik tanítási nyelvet, ez esetben a magyart, akkor az igazgatóhelyettes feltét-
lenül a kisebbség soraiból került ki. 

Az egyenrangú nyelvhasználat tökéletesebb megvalósítását akadályozta, 
hogy úgyszólván minden ilyen iskolában akadt néhány olyan délszláv pedagógus, 
aki a megértés fokán sem tudott magyarul. Miattuk kellett az iskolán belüli 
továbbképzési formákat (előadásokat stb.) és szakmai megbeszéléseket szerb 
nyelven tartani, avagy különböző  félmegoldásokhoz (fordításhoz, összefoglaló-
hoz) folyamodni. 

A kétnyelvűség elve leginkább a szakköri munkában valósult meg, de ezen 
a téren később komoly hanyatlás következett be. 

Az ünnepségek, különböző  más rendezvények és a versenyek két nyelven 
folyó lebonyolítása sok iskolában rendzavarásba fulladt, ami gyakran a délszláv 
nemzetiségű  tanulók gyenge (vagy semmilyen) magyar nyelvtudására és egyesek 
türelmetlenségére vezethető  vissza. Az iskolai versenyeken már akkor is gyakori 
volt a nemzeti ellentéteknek, villongásoknak a felszínre kerülése. 

Globális értékelésként, a felgyülemlett tapasztalatok alapján, megállapít-
hatjuk, hogy a nagy elvárások közül vajmi kevés valósult meg. Iskolánként a helyzet 
változó volt. A vélt vagy feltételezett el őnyök a legtöbb környezetben csak kismér-
tékben (pl. a szerb nyelv elsajátítása terén), az iskolák kisebb részében pedig 
sehogy sem valósultak meg, s őt sok esetben a fonákjára fordultak. A „területi 
iskolák" megalakítása óta fokozatosan n őtt a szerb tagozatokba iratkozó magyar 
diákok száma — 20%-ra. Az utóbbi években a helyzet általában és az itt taglalt 
szempontok szerint is rosszabbodott. 

Ehhez döntő  módon a szigorúan központosított oktatásirányítás járult hoz-
zá, amely a meghatározott ideológia szolgálatában áll, nem tanúsít kell ő  megér-
tést, és nem mutat megfelelő  érzékenységet a nemzeti kisebbségek oktatásügyi 
(és egyéb: nyelvhasználati stb.) problémái iránt. Egyes vezet ői posztot betöltő  
személyek a felhalmozódott problémákat és a magyar iskolák kialakítására irá-
nyuló törekvést azzal kívánják „elkendőzni" és akadályozni, hogy szüntelenül 
ismételgetik a nagyon kétes tételt, miszerint Szerbiában és Jugoszláviában a 
nemzeti kisebbségek a világon sehol sem tapasztalt és megvalósított jogokat 
élveznek. 

A helyzet rosszabbodását, ami a két tanítási nyelvű  iskolákban különös 
hatással nyilvánul meg, a következ ő  adatok és tények bizonyítják: 

Az iskolaszékek tagjainak kinevezésénél drasztikus módon mell őzték a 
nemzeti kisebbségeket, ami a szabadkai községben különösen szembeötl ő  mó-
don jut kifejezésre: a 15 általános iskolában a tagság 21%-a, a hét középiskolá-
ban pedig 28%-a magyar nemzetiségű . 

Hasonló diszkriminatív aránytalanság történt az iskolaigazgatók kineve-
zésénél, akik tudvalevőleg szinte teljhatalmú urai az iskolának (a pedagógusokat 
ők „veszik fel" és bocsáthatják el, ők a mérvadóak a fizetések „megszabásánál" 
stb.). Ime a konkrét adatok: 

Vajdaság 66 teljes (kéttanítási nyelv ű) általános iskolájában, amelyekben a 
tanítás magyar nyelven is folyik (13-ban csak magyar oktatás folyik), jelenleg 24 
magyar ajkú iskolaigazgató működik, a többi 42 nagy többsége viszont nem be-
széli a magyar nyelvet még a megértés fokán sem. 

Szabadkán a következő  helyzet alakult ki: 
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— a városban működő  12 két tanítási nyelvű  általános iskolában két magyar 
ajkú igazgató van, a tíz délszláv igazgató közül mindössze egy-kett ő  beszéli né-
mileg a magyar nyelvet (ezenkívül még néhány „töri a szavakat"). 

A Szabadka környéki három két tanítási nyelv ű  iskolában egy magyar ajkú 
és két szerb nemzetiség ű  igazgató van, ez utóbbiak nem beszélnek magyarul. Az 
igazgatóhelyettesi állást iskoláinkban már rég megszüntették. 

A most már 26-ra csökkent vajdasági középiskolában, ahol magyar tagoza-
tok is léteznek, a helyzet még rosszabb: 1993-ban mindössze 7-8 középiskolai 
igazgató volt magyar nemzetiségű. Bácstopolyán mind a három és Zentán mind 
a két középiskolai igazgató délszláv volt. 

Külön figyelmet érdemel a tanfelügyelőség terén kialakult helyzet: 
Vajdaság négy tanfelügyelőségében, mint az Oktatási Minisztérium kihe-

lyezett tagozatain, mindössze két, illetve három magyar nemzetiség ű  tanfel-
ügyelő  működik, ami az összlétszám mintegy öt százalékát teszi ki. 

A magyar tanfelügyel ők csekély száma mellett nagy negatívum még az a tény 
is, hogy a tanfelügyelők főleg adminisztratív ügyekkel foglalkoznak, szakképe-
sítésüknél fogva aligha képesek átfogni az oktató-nevel ő  munkát a maga egé-
szében, összefüggéseiben, sem az egyes tantárgyak oktatásában nem nyújthatnak 
megfelelő  szakmai-módszertani segítséget (a magyar nyelven kívül az ilyen se-
gítségnyújtásnak még a formális feltételei sem léteznek, hiszen a más tantárgyak 
oktatására képesített délszláv nemzetiség ű  tanfelügyelők között alig akad, aki a 
magyar nyelvet beszéli). Mindennek igen komoly negatív következményei van-
nak a magyar nyelvű  oktatás színvonalára. 

Emlékeztetőül megemlítjük, hogy a hatvanas évek közepét ől kialakult pe-
dagógiai intézetek Vajdaságban és az egész országban komoly szerepet játszot-
tak az oktatás fejlesztésében, beleértve a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó 
oktatást is, ami szükségessé tette a magyarul tökéletesen beszél ő  tanügyi taná-
csosok kinevezését. A Közoktatásügyi Tanács 1972-es elemzésében a következ ő  
erre vontakozó adatokat találjuk: Vajdaság hat pedagógiai intézetében a 88 tan-
ügyi tanácsos közül 13 volt magyar nemzetiség ű, vagyis az összlétszám 14,7%-a, 
ami nem felelt meg a lakosság és a tanulók nemzetiségi összetételének, de ezt 
némileg enyhítette, hogy a délszláv tanácsosok közül (f őleg Szabadkán) többen 
beszéltek magyarul. 

Ebből a szempontból Szabadkán volt a helyzet a legkedvez őbb: a 14 tanügyi 
tanácsos közül 9 volt magyar nemzetiség ű, akik közül öten később főiskolai, 
illetve egyetemi tanárok lettek. 

A nacionalista indulatok felkorbácsolása és a háborús hisztéria sok két 
tanítási nyelvű  iskolában is enyhébb vagy durvább formában éreztette hatását, 
ami a magyar nemzetiségű  tanulók és pedagógusok körében bizonytalanságot 
és feszültséget váltott ki. Egyes iskolában (pl. Szabadkán) a nemzeti alapon 
történő  elkülönülés a magyar tanulók kirekesztésének, megfélemlítésének ri-
asztó jeleit hordozta magában. Ezek a vészjósló hullámok ugyan az 1993/94-es 
tanév végére némileg lecsillapodtak, de sosem lehet tudni, izzik-e még a parázs 
a hamu alatt. 

Lehet-e ilyen légkörben a lélektani nyomásgyakorlás közepette a „békés 
együttélés" hangoztatásával a problémákat elsimítani? Milyen nevel őmunkát 
lehet produkálni az olyan iskolai környezetekben, amelyekben a magyarságot 
kisebb-nagyobb jelek figyelmeztetik arra, hogy minden hivatalos deklarációval 
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ellentétben, nem minden lehet az ún. államalkotó nemzettel egyenl ő  és egyen-
rangú? 

A legnagyobb probléma és egyben legnyomósabb indíték az iskolák nemzeti 
alapon történő  átszervezésére és a magyar nyelv ű  iskolahálózat kialakítására az 
anyanyelvű  oktatás kisebb vagy nagyobb méret ű  háttérbe szorítása, elhanyagolása. 
Ez a megállapítás természetesen nemcsak a magyar nyelv ű  oktatásra vonatko-
zik a két tanítási nyelvű  iskolákban, hanem a szerb nyelvű  oktatásra is bizonyos 
fokig. Ez nemcsak az egyes iskolaigazgatók helytelen hozzáállásának és éretlen-
ségének a következménye. Miután a kialakult viszonyok és légkör, az oktatásirányí-
tás hiányosságai és maga az a tény, hogy kétszeresen több id őt és energiát kellene 
fordítani az anyanyelvű  oktatással kapcsolatos kérdések taglalására és megoldá-
sára, rendszerint a könnyebb ellenállás, a kérdések megkerülése és leegyszer ű-
sítése volt a „legfájdalommentesebb" megoldás. Sok iskolában nem volt ez men-
tes a tudatosságtól sem. Vitathatatlan, hogy az ilyen hozzáállás legnagyobb mér-
tékben a nemzeti kisebbségeket sújtja, a magyar tanulókat rövidíti meg— szellemileg 
őket szegényíti. 

Ez a megrövidülés, károsodás mindenekel őtt anyanyelvi m űveltségük meg-
alapozásában és fejlesztésében jut kifejezésre, melynek alappillérei: az anyanyelv ű  
műveltség, a saját nemzeti múltjuk, művészetük, hagyományaik, általában nem-
zeti értékeik. Ez szilárd alapja lehet egy korszer ű  általános műveltségnek, majd 
a szakmai képzettségnek. 

Mindez szoros kapcsolatban van a személyiségformálással és azon belül a 
nemzeti tudat, az azonosságtudat kialakításával, ami jórészt az anyanyelvi mű-
veltségre alapozódik. 

Ennek a megvalósítása jól szervezett és írányított, összehangolt nevel őmunkát 
igényel, aminek úgyszólván egyetlen fontosabb feltétele sem alakulhatott ki kell ő  
mértékben — a pedagógiai vezetést ől és a pedagógusok felkészítésétől kezdve — 
az ilyen iskolaszervezési modellben. Semmiképpen sem lehet ellenérvként elfo-
gadni azt, hogy egyes magyar tannyelv ű  iskolákban sem értek el jelent ősen ma-
gasabb fokot ezen a téren. Ahol így van, az els ősorban az iskolaigazgatók mu- 
lasztása és bűne, de a nevelőtestületnek is felelősséget kellene éreznie a mulasz- 
tásért. 

A nevelőmunka megszervezése komoly, felel ősségteljes szakmai és emberi 
hozzáállást és szervez ő-tervező  munkát igényel. Egyes kulcskérdéseket, mint a 
tudatformálás bonyolult folyamatát, alaposan és többször (különböz ő  oldalról) 
meg kell vitatnia rendelkezésre álló, bírálaton átsz űrt elméleti alap és a felgyü-
lemlett tapasztalatok felhasználásával. 

Számunkra ezek rendkívül időszerű  kérdések és feladatok. Fennmaradásunkat 
és fejlődésünket csak az olyan megfelelő  szintű  magyar nyelvű  oktatás biztosíthatja, 
amihez a feltételeket csak a magyar tannyelv ű  iskolákban a számunkra megfelelő  is-
kolahálózat kialakításával lehet távlatokban is megalapozni, amely minden vajdasági 
magyar gyepnek és ifjú számára elérhető, hozzáférhető  lesz 

Természetesen; a magyar tannyelv ű  iskolákban továbbra fontos törekvés 
marad a velünk együtt élő  délszláv népek nemzeti értékeinek és múltjának a 
megismerése, és különös figyelmet kell szentelni a szerb nyelv minél tökélete-
sebb elsajátításának, ami minden magyar ajkú tanulónak egyéni érdeke. 
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A lehetséges megoldások modellek 

Általános iskolai fokozaton rugalmas, az egyes környezeteknek megfelel ő  
szervezeti formákra kell törekedni. Ezért nem célszer ű  az iskola nagyságát előre 
megszabni, korlátozni. A következ ő  modellek jöhetnek számításba: 

A csak kizárólag magyar tannyelvű  tagozatokat felölelő  nyolcosztályos 
iskolák, amelyekben lehetségesek a kis létszámú tagozatok is. 

Az olyan magyar nyelvű  általános iskolák, amelyekben átmenetileg szerb 
nyelvű  alsó tagozatok is működnének (ez fordítva is megvalósítható). 

Az olyan két tanítási nyelvű  iskolák, amelyekben a magyar tagozatokban 
tanító pedagógusok külön pedagógiai egységet (tantestületet) alkotnának. 

A mai formában létező  két tanítási nyelvű  iskolákat ott továbbra is megtar-
tani, ahol az előbbi megoldások egyelőre megvalósíthatatlanok. 

Olyan korszerű  iskolamodellek megalapozására, illetve a meglévők tovább-
fejlesztésére lesz szükség, amelyben a rendszer (alrendszer) egyes részei, elemi 
működési összekapcsolásával az optimális megoldások, a nagyobb hatékonyság 
elérésére lehet törekedni. Ennek egyik alappillére és mozgató ereje a korszerű  
és hatékony iskolavezetés. 

Középiskolai fokon a leggyakrabban az oktatási központok kialakítása lesz 
célravezető , ami lehetővé testi; hogy a szakmai képzés több, lehet őleg rokon 
ágazat és szakma felölelésével folyjék. Másik lehetséges megoldás a magyar 
tannyelvű  gimnázium összekapcsolása, egy központban egy igazgatás alatt, a 
szakmai képzés néhány ágazatával. Itt problémát jelent majd a tárgyi feltételek 
— iskolafelszerelés, műhelyek, laboratóriumok biztosítása. 

Az alapfeltételek el őteremtése — sürgős tennivalók 

Ennek, a vajdasági magyarság számára sorsdönt őnek mondható akciónak 
a kivitelezéséhez, eredményes megvalósításához a következ ő  alapvető  feltétele-
ket kell biztosítani — ami az intézkedések, tennivalók egész sorát vonja maga 
után: 

Kieszközölni, megnyerni az államigazgatás (oktatásirányítás) szerveinek 
a beleegyezését és támogatását, ami, többek között, a magyar nyelv ű  oktatást 
korlátozó törvényes előírások megszüntetését és új (rugalmas) szervezési for-
máinak, intézményrendszerének a kialakítását tenné lehet ővé. 

Meghatározott szabályozó és döntéselőkészítő  jogok szavatolása és átru-
házása a Vajdasági Magyar Oktatási Tanácsra, ami egyben a kisebbségi magyar 
önkormányzat kezdeti fázisát jelentené. Ez magában foglalná az iskolák alapí-
tásában, az iskolahálózat kialakításában, az iskolaigazgatók kinevezésében, a 
tantervek kidolgozásában, a szakfelügyelet megszervezésében és végrehajtásá-
ban, a fenntartási eszközök elosztásában (biztosításában), a tankönyvellátásban 
való részvételt, valamint a magyar nyelv ű  pedagógusképzés és -továbbképzés 
megszervezésébe való aktív bekapcsolódást. 

A magyar nyelvű  oktatásban foglalkoztatott pedagógusok képzési és to-
vábbképzési rendszerének kialakítását, amely a . pedagógusok minden profilját 
felölelné és szavatolná a szükséges pedagóguskáder képzését. 

Az általános iskolai és a középiskolai hálózat b ővítéséhez, tökéletesebb 
kialakításához — beleértve a középfokú magániskolák, gy űjtőiskolák és kollégi- 
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umok alapítását is — megfelelő  demográfiai és egyéb szakmai felmérések és elem-
zések elvégzését — erre hivatott szakemberek bevonásával. 

A megfelelő  minőségű  tankönyvek és egyéb tanulói és pedagógusi kellékek 
(kézikönyvek stb.) és a korszer ű  oktatástechnikai eszközök el őteremtését, az 
iskolák zükkenőmentes működéséhez szükséges eszközök (anyagi ellátási for-
rások) biztosítását. 

5. A pedagógusok, a szülők és a tanulók széles körű  tájékoztatását és meg-
nyerését az akció végrehajtásához. 

E célból igénybe kell venni a tájékoztatás különböz ő  formáit és eszközeit 
— beleértve a magyar sajtót, rádiót és a televízió magyar adásait is —, valamint 
közvélemény-kutatást végezni a szül őkés pedagógusok körében megfelelő  mód-
szerek és eszközök (egyéni és csoportos beszélgetés, kérd őíves felmérés stb.) 
alkalmazásával. Ezzel párhuzamosan egy adatbank megteremtése céljából adat-
és információgyűjtésre van szükség az iskolákról, pedagógusokról. 

Ezt az akciót a vajdasági magyarság összefogásán alapuló közös akcióvá 
kellene terebélyesíteni. Mindenekel őtt a megcsappant (és ingadozó) szakmai és 
tudományos erők bevonására, közreműködésére volna szükség, hiszen egy igen 
szerteágazó és összetett, több elemb ől, részfeladatból álló vállalkozásról van szó. 
A célok meghatározása és az irányelvek elfogadása csak els ő  lépésnek számít. 
Mindezt részleteiben is fel kell dolgozni, és a megindított folyamatokat megfe-
lelő  módon irányítani. 

Az akció legfőbb hordozói, a községi önkormányzati szervek mellett, a Vaj-
dasági Magyar Pedagógusok Szövetsége, a magyarság érdekszervezetei és (más) 
szakmai szervezetei pedig legfőbb támogatói. 

Újból és újból hangsúlyoznunk kell, hogy ez az átfogó akció és a vele kap-
csolatos erőfeszítéseink nem irányulnak senki ellen, legkevésbé a velünk együtt 
élő  szerb és más délszláv népek ellen. Ellenkez ő leg, a velük való szoros 
együttműködésre épül. Nem jelent tehát különválást vagy elszakadási szándé-
kot. A többséget alkotó szerbségnek és az uralkodó pártnak sem válhat dics ősé-
gére a világ és önmaga előtt, hogy elsorvadjon a magyar nyelv ű  oktatás, hogy ez 
az évszázados múltra visszatekintő  oktatás darabokra hulljon, hogy az iskolák 
egymás után csukják be kapuikat. Viszont komoly elismerést válthatnak ki, és 
megnyugtatólag, elismerőleg hatna az itteni magyarságra és a nemzetközi köz-
véleményre is, ha elősegítené ennek az akciónak a megvalósítását. 

Együttműködésre, toleranciára, a magyar kisebbség sorskérdéseinek meg-
értésére és hatékonyabb megoldására van szükség, ami az itt él ő  népek békés 
együttélésének is új távlatait nyithatja meg. 
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DR HORVÁTH MÁTYÁS 

A NYELVTANTANÍTÁS HATÉKONYSÁGA AZ 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

1990-ben új tantervek jelentek meg mind az általános mind, a középiskolák szá-
mára. Az előírt művelődési anyagot lépcsőzetesen vezették be, azaz az évi tan-
tervi anyag az azóta eltelt években mindig a tanév kezdete el őtt a köztársaság 
hivatalos lapjában került a nyilvánosság elé. 

Ennek a megoldásnak több hátránya van. A pedagógusok nem láthatták a 
megfelelő  tantárgy teljes anyagát, tehát nem tervezhették el őre bizonyos anyag-
részek nyomatékosítását. A közoktatásügyi hatóságnak ez a megoldás kedve-
zett, mert a tantervek meghozatalakor még nem látott gyökeres társadalmi-po-
litikai változások szellemében menet közben változtathatott a tananyagokon. 
Ezek a változások különösen a társadalomtudományokban bizonyultak je-
lentőseknek. Az viszont már igen vitatható, hogy ki változtatott a törvényerőre 
emelt alapokmányon! Lényegében tehát egy sz űk kör, csoport önkényes beavat-
kozásával kell számolnunk. 

A magyar nyelv és irodalom tanításának m űvelődési anyagán is nyoma van 
ennek a beavatkozásnak. Az még érthet ő  lenne, hogy bizonyos irodalmi anya-
gokat megváltoztattak, hiszen az akkor még egységes ország irodalomtörténete, 
irodalma mostanra a nemzeti irodalmakra esett szét, másrészt az irodalomszem-
léletben bekövetkez ő  változások is más megközelítést diktáltak. 

A nemzeti szemlélet azonban igen kényes kérdést vet fel: az anyagkiválasz-
tás értékrendjét. Nyilván sem a tanterv összeállításakor, még kevésbé a beleja-
vításokkor nem esztétikai értékrend vezette az illetékeseket, hanem a nemzeti 
eszme, az aktuális politikai elképzelések. 

Még a tantervi javaslatok vitájában rámutattam, hogy indokolatlan a ma-
gyar irodalmi tantervekben a délszláv szerzőkkel foglalkozni irodalomtörténeti 
szinten, ha a művelődési anyagban szereplő  szerzőket a magyar nemzetiségű  
tanulók eredetiben olvassák a szerb nyelv tanulása keretében. Ervelésem hatás-
talan maradt. A részletekben közzétett tantervekben ez a tendencia meger ősöd-
ve jelentkezik oly módon, hogy előfordul az az eset is, hogy a szerz ő  és műve 
mindkét tantárgyban szerepel. Fölösleges átfedés, s őt a tanulók részéről közöny 
áll elő  ilyen esetben. 

Sokkal érthetetlenebb azonban az a jelenség, hogy az anyanyelvi nevelés 
más területein (pl. a kifejez őképesség fejlesztése) is lényeges változásokat haj-
tottak végre abban az esetben, ha a magyar tanterv tantárgypedagógiai meggon-
dolásból mást irányzott elő  vagy más megfogalmazásban taglalta a tananyagot. 
A központi szemlélet, a másság gondolatától való idegenkedés vagy türelmet-
lenség olyan beavatkozással járt, melynek nyomán azt kell megállapítanom, 
hogy a művelődési minisztérium legszívesebben csak lefordíttatta volna a szerb 
nyelv és irodalom tantervét magyarra. 
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A fenti jelenségek mellett hiányoltam, hogy nem folyt, nem történt kezde-
ményezés annak érdekében, hogy a régi tanterv eredményességéről adatokat biz-
tosítsanak annak érdekében, hogy az új el őírások eredményesebb tantárgypeda-
gógiai munkát eredményezzenek. 

Évről évre folyt ugyan felmérés, de nem adatgy űjtés céljából: a középisko-
lák I. osztályába való beiratkozás, a szelektálás funkcióját látták el. Ezeket a 
teszteket nincs szándékomban elemezni. Nem értem azonban a közoktatásügyi 
hatóságot, miért nem gyűjtött adatokat az előző  tanterv megvalósíthatóságáról. 
Ha ugyanis nincs diagnózisunk egy oktatási id őszak hatékonyságáról, az új tan-
terv mint társadalmi elvárás tisztán hipotézis. És ha ezek a hipotézisek a legne-
mesebbek is, akkor sem hordozói az eszményített társadalmi elvárások reális 
lehetőségeinek! 

Mindezeket szem előtt tartottam, amikor 1993-ban tervbe vettem a nyelv-
tan-helyesírás felmérést az általános iskola 8. osztályában. Az eredeti tervem 
megvalósítására azonban hatással volt az, hogy a korlátozott tanulói helyek szá-
ma miatt szelektív felvételi vizsgákat írt el ő  a minisztérium a középiskolák I. 
osztályában. A 8. osztályos populáció tehát a tanév végén a felvételi vizsgákra 
készült, és ezért nem szándékoztam terhelni a tanulókat még egy felméréssel. 
Ezért a tervezett adatgy űjtést a középiskolák I. osztályában végeztem el, a taní-
tás 3. hetében. 

Az egyre romló gazdasági helyzet lehetetlenné tette, hogy reprezentatív 
mintán végezzem el a felmérést. Nézetem szerint azonban a módosított minta is 
kellő  adatokat szolgáltat a tanításban tapasztalható állapotokról, illetve a ma-
gyar nyelvtan és helyesírás tanításának hatékonyságáról. 

Szabadka középiskoláiban szinte az egész észak-bácskai régióból, s őt távo-
labbról is vannak tanulók. Ezért úgy döntöttem, hogy három középiskolai típus-
ban bonyolítom le a felmérést: gimnáziumban, technikumban és szakmunkás-
képző  tagozatokon. Az adatgy űjtésre kijelölt iskolák a következők voltak: 

Szabadkai Gimnázium I. osztály 	24 tanuló 
Gépipari, Elektrotech- I. techn.o. 	20 tanuló 
nikai és Közlekedési I. szakm.o. 	33 tanuló 
Szakközépiskola 

Ezzel a mintaválasztással elértem, hogy adatokat kaphattam arról, milyen 
anyanyelvi felkészültségű  tanulókkal kezdi meg a középiskola a középfokú ok-
tatást, azaz a startalap milyen lehet őségeket biztosít az új iskolafokozat meg-
emelt követelményeinek megvalósításához. Egyben le kellett mondanom arról, 
hogy egy generáció teljes anyanyelvi teljesítményét értékeljem. Az eljárással 
ugyanis kizártam mindazokat a 8. osztályos tanulókat, akiket pótvizsgára vagy 
osztályismétlésre utaltak. A kés őbbi eredmények tehát a végzős tanulók eredmé-
nyei! Akimutatott teljesítményeknél tehát sokkal gyengébb eredmények jelent-
kezhettek volna a 8. osztályban. Ide kell számítanom azt is, hogy a középiskolai 
felvételikre előkészítő  tanfolyamokat szerveztek, és maga a felvételi teszt is bi-
zonyos értelemben előkészítette a tanulókat a kés őbbi teszt feladatainak meg-
oldására. Ha tehát a továbbiakban az összteljesítményt vagy a részeredményeket 
szemlélem, az imént jelzett helyzettel számolnom kell. Ugyanakkor azonban az 
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évtizedek óta gyűjtött tapasztalatok alapján össze tudom vetni az adatokat a 
tanításunk előző  eredményeivel és más területen kimutatott eredményekkel is, 
azaz beszélhetek javuló vagy romló hatékonyságról az anyanyelvi nevelésben. 

Az egyes tanulócsoportok teljesítménye a következ ő : 

gimnázium 	63,6% 	osztályzat: 3 
technikum 	33,1% 	osztályzat: 1 
szakmunkásképző 	35 % 	osztályzat: 2 

tanulmányi átlag 	43,9 % 	osztályzat: 2 

A laikus számára is egyértelmű: a minta tanulóinak teljesítménye elégséges 
szintet mutat annak ellenére, hogy kisz űrtük a gyenge előmenetelű  tanulókat. 
Még kedvezőtlenebb állapotokról beszélhetünk, ha a mutatót más adatokkal 
vetjük össze. 

1978-ban a jugoszláviai magyar 8. osztályos tanulók anyanyelvi m űveltségét 
kutattam. A több száz fős mintán akkor az átlageredmény 60,8 % volt. Adataim 
vannak a magyar nyelvterületr ől is. Az 1988/89. tanítási évben ugyanezt a tesztet 
alkalmazták Veszprém megyében, és a megyei átlag 74%-os eredményt muta-
tott ki. Ha mindezt összevetjük, akkor kelletlenül ugyan, de le kell szögeznünk: 
az iskolareformokkal állandóan izgalomban tartott közoktatásban anyanyelvi 
nevelésünk hanyatlott. Egyben megkérdőjelezném a változtatások helytállóságát 
is. Nem a változtatásokat ellenzem: az el ő  nem készített változtatásokat, a szak-
szerűtlen beavatkozást, amely nem vesz tudomást egy adott állapotról, illetve 
nem is akar vagy nemis tud tudomásul venni tényeket, mert a tudománytól távol 
álló tényezők hatása alapján intézkedik. 

A teszttel kétféle ismeret tudását ellen őriztem: 
fogalom: (felismerés — megnevezés, besorolás, elemzés) a 2., 3., 4., 5., 6., 

7. feladattal; 
— szabály: (követelés — alkalmazás) az 1. és 8 -9. feladattal. 
A mérőlap feladattípusai: 

kiegészítés, 
— csoportosítás, 

elemzés, 
feleletválasztás, 
ágrajz. 

A feladatrendszer részleteiben is felöleli a 8. osztályos tantervi anyagot, 
azaz a felső  tagozat előirányzatainak ismétlésre kijelölt részeit és az új nyelvtani 
fogalmakat. Lényegében tehát eleget tesz az iskolafokozat-záró teszt minden 
követeleményének. Az értékelésnél ennek következtében a 8. osztály teljesít-
ménye mögött a fels ő  tagozat, illetve az általános iskolai anyanyelvismeret mu-
tatóiról beszélhetek. 

Az első  feladattal a legjobb átlageredményt értékel a tanulók. Igaz, hogy a 
különböző  iskolatípusok (technikum — gimnázium) között 19%-nyi különbség 
észlelhető, ennek ellenére a 76%-os összteljesítmény messze kimagaslik a többi 
eredmény közül. A feladat helyesírási kérdést vizsgált: a mássalhangzók haszná-
latának kérdését. A j hang kétféle jelölése, a mássalhangzók id őtartama és a 
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mássalhangzótörvények alkalmazása képezte a vizsgált területet. Lényegében 
az 1. osztálytól jelen van a kérdéscsoport a tanulók helyesírásában, azaz a kéz-
írástanulás kezdetét ől. Az állandó felszínen tartás meglehet ősen magas készség-
szintet eredményezett az iskolafokozat befejez ő  osztályáig. 

feladattal a 8. osztályban új anyagként feldolgozott összetett mondatok 
felismerését vizsgáltam. Egyike a leggyengébb eredményeknek! Az az új isme-
ret, amellyel a tanulók csak egy osztályban találkoztak, felületes tudást eredmé-
nyezett. 

Nincs betekintésem a tanítási folyamatba, tehát jogom sem, hogy ítéletet 
alkossak tanáraink munkamódszerér ől. Ismerve azonban a középiskolai ma-
gyartanítást, ahol sok esetben az irodalomtanítás háttérbe szorítja a nyelvtan 
tanítását, feltételezhető, , hogy a hiányosság megmarad, s őt a tanulók ismeretei 
halványulnak. 

A feladaton belül vizsgáltam az összetett mondatokkal kapcsolatos helyes-
írási problémákat is: a tagmondatok közötti írásjelek alkalmazását, a mondat-
végi írásjelek használatát. Még a feladatra kapott átlagon belül is gyengébb 
eredmény jelentkezett! A jelenség meger ősíti a középiskolával kapcsolatban 
felvetődő  gyanút, mert még a pedagógusképz ő  főiskolákon és az egyetem ma-
gyar tanszékén is általános jelenség, hogy a pedagógusjelöltek gyakran vétenek 
az összetett mondatok központozása ellen. A jelenség annál érthetetlenebb, ha 
tudjuk, hogy helyesírási szabályzatunk 243-245. szakasza olyan el őírást tartal-
maz, amely alól nincs kivétel, tehát nem ad okot tétovázásra, hogy milyen sza-
bályt kell alkalmazniuk a tanulóknak. 

feladat a mondatrészek felismerését irányozta el ő . Ez az anyagrész 
lényegében már a 2. osztályban megjelenik, és ennek folytán a körkörös tan-
anyag-elrendezés jóvoltából jelen kell hogy legyen az általános iskola befejezé-
séig. Az átlageredmény 33%. Ezen belül a legkisebb tájékozottságot a célhatá-
rozó felismerésében tapasztaltam. Ha ezt az adatot, tehát a határozók és egyál-
talán a mondatrészek felismerését egybevetjük az összetett mondatok ismereté-
vel, a két jelenség között kapcsolatot kell látnunk. Ha ugyanis a tanulók bizony-
talanok a mondatrészek fölismerésében, az összetett mondatok tanításában egy 
formális megközelítést kell sejtenünk, nem pedig transzformációs folyamatot, 
megoldást. A másik ok az lehet az elégtelen eredmény mögött, hogy nincs szin-
ten tartási törekvés a tanításban: csak az aktuális nyelvi anyag megismertetése 
vagy gyakorlása folyik, de nem történik meg az új ismeretek hozzákapcsolása a 
régi ismeretekhez. Egyszerűbben fogalmazva: a tanár „leadja", „átveszi" a tan-
anyagot, ugyanakkor nem gondoskodik a készségfejlesztésr ől, nincs betekintése 
az ismeretek tartósságáról, melynek birtokában szervezhetné a korrekciós tevé-
kenységet. 

feladattal ismét olyan anyagrészt vizsgáltam, amely végigvonul az egész 
oktatási rendszeren: a szófajokat. Az átlageredmény 27%, azaz alig valamivel 
jobb a mondatrészek felismerésénél. A szakmunkás tanulók eredménye mind-
össze 11%! A jelenség szinte megmagyarázhatatlan. Els ősorban azért, mert a 
szófajok valamilyen formában az iskoláztatás kezdetét ől tanulmány tárgyát ké-
pezik. Másodsorban a szakmunkás tanulók képezik a középiskolások legnépe-
sebb csoportját, tehát lényegében olyanokkal van dolgunk ezekben az iskolák- 
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ban, akik ebből a tárgykörből minimális ismeretekkel rendelkeznek. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a bonyolultabb helyesírási törvények mind a szófajokkal, 
illetve azok mondatbeli funkciójával kapcsolatosak, akkora tanulmányi szintet 
joggal katasztrofálisan alacsonynak tekinthetjük. 

Az 5. feladattal is mondattani ismereteket vizsgáltam. A b ővitett mondat 
részeit kellett a tanulóknak felismerniük. Az átlageredmény 48%. A mondatré-
szek felismerési sorrendje a következ ő : állítmány, helyhatározó, alany, társhatá-
rozó, minőségjelző . A jelző  ismerete mélyen az átlag alatt áll: a tanulók egyhar-
mada sem ismeri föl a mondatban ezt a b ővítményt. A jelenség elgondolkodtató, 
és nem csupán a nyelvtantanítás szempontjából. Az alsó tagozatban, majd az 5. 
osztályban és a '7.-ben is foglalkoztak ezzel a mondatrésszel. Ugyanakkor mindaz 
irodalmi szövegek elemzése, mind a fogalmazástanítás megkövetelné, hogy sti-
lisztikai funkcióban szemlélje a tanuló, azaz a kommunikációs, szövegszerkesz-
tési jelentőségét is megismerje, használati szintre emelje. Mindez elmaradt az 
oktatásban, és további vizsgálatok, kutatás tárgyát képezheti, milyen nyelvhasz-
nálati következményei vannak a jelenségnek. 

A 6. feladat lényegében folytatása az 5.-nek: az el őzőleg elemzett mondat 
ágrajzát kellett a tanulóknak megrajzolniuk. A feladat el őirányozta, hogy vá-
laszt kapjunk arra a kérdésre, vajon a tanulók a mondatrészeket szegmentáltan, 
egymástól elhatárolva, formálisan ismerték-e meg, vagy pedig funkciójukban 
látják a mondatrészeket. A teljesítmény alapján egyértelm űen állíthatjuk: ma-
gyartanításunk nem a nyelv m űködési törvényeivel ismerteti meg a tanulókat, 
hanem csupán a mondatrészek fogalmát tanítja. Az átlageredmény ugyanis 
mindössze 24%, azaz a leggyengébb teljesítményt kaptuk az egész feladatrend-
szerben. 

Ha a feladat új eljárás elé állítaná a tanulókat, magyarázhatnánk a szokat-
lan eljárással a gyenge teljesímtényt. De lapozzuk fel az 5. osztályos Gyakorló 
nyelvtant! A mondattani bevezető  keretében, amikor a tanulók megismerked-
nek a bővítményekkel, a szerző., Szarvas János tudatában van a funkció je-
lentőségével, és számos feladattal kényszeríti a tanulót ágrajzok segítségével, 
hogy felismerje a mondatrészek kapcsolódási mechanizmusát, és alkalmaztatja 
az eljárást a tanulókkal. Tehát nem a segédletekkel van problémánk! 

A tanárok továbbképzése zsákutcában van. A közoktatási törvények, pon-
tosabban az egyetemekr ől szóló törvény egyértelműen a pedagógusképző  karok 
hatáskörébe utalja a tanárok továbbképzését. Eddig azonban nem történt sem-
mi, hogy az előírást megvalósítsák. A pedagógiai intézetek megsz űntek, a szak-
szolgálat feladata az ellen őrzés. A kezdeményezéseket a helyzet enyhítésére a 
bölcsészkar ellenszenvvel fogadta. Pedig a jelzett eredmény arra utal, hogy a 
gyakorló pedagógusoknak szükségük lenne az új nyelvészeti irányzatok ismere-
tére azért, hogy hatékonyabb eljárásokat alkalmazzanak az oktatásban. Többek 
között ezért is. Másrészt, hogy taníthatja a szövegtant a középiskolában az a 
tanár, aki maga sem tanulta, illetve annyit tud erről a területről, amennyit a 
középiskolai tankönyv a tanulóknak nyújt? És ezzel a kérdés még nem zárult le, 
mert kapcsolódik hozzá a már érintett kommunikációs képességek fejlesztése. 

Azt mondhatnánk, hogy önképzéssel kell hozzájutnia a tanárnak a friss, 
letisztázott információkhoz. Csakhogy sem könyvhöz nem jut, sem megvásárol- 
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ni sem képes ezeket a kiadványokat, mert havi reáljövedelmét kellene költenie 
egy-egy kiadványra. Pl. a Strukturális magyar nyelvtan Mondattana 11 DEM. Ki 
áldozhat tanáraink közül ekkora összeget egyetlen szakkönyvért? Ha az infor-
mációáramlás a szakterületeken megszakad, számolnunk kell a további érték-
csökkenésekkel. Nem véletlenül hivatkoztam a fenti kiadványra. A külföldi és 
magyar nyelvészeti kutatások letisztázott, elfogadott álláspontjait szintetizálja 
és teszi hozzáférhet ővé a szélesebb szakmai rétegek számára. Más híján a to-
vábbképzésnek kellene népszerűsíteni az ehhez hasonló ismereteket tanáraink 
körében, hogy a korszerű  = hatékony tudományos felismerések jelen legyenek 
iskoláink gyakorlatában. 

A 7. feladat középértéke a teljes populáció átlaga felé közelít. Tartalmát 
illetően ismét 5. osztályos tananyaggal találkozunk, azzal, hogy a toldalékok 
fajairól részletesebben a 7., illetve a S. osztályban ismerkedhettek meg a tanulók. 
És ez nem szolgálhat mentségül! Ugyanis a -k többesjellel már a 2. osztályban 
megismerkedtek, ennek ellenére a tanulók fele sem ismerte fel a szavak végén a 
többesjelet... Hasonló, s ő t rosszabb eredmény született a -t tárgyrag azonosítá-
sakor, a képzők felismerését pedig mindössze a tanulók negyede volt képes meg-
oldani. 

Hogy lelassult, megsz űnt vagy búvópatakká vált az információáramlás, azt 
már érintettem, s hatását is körvonalaztam. Vannak azonban jelenségek, ame-
lyek nem köthetők új felismerésékhez. Ilyen pl. az, hogy a legalacsonyabb érté-
keket tapasztalhattam a nyelvhelyesség vizsgálatában. A 8. feladat felismerési 
szinten ellenőrizte — többek között - a helyes nével őhasználatot, a -suk, -sükö-
lést. Mindkét esetben kb. 25%-os értékek körül formálódtak a tanulói teljesít-
mények! A névelő  fogalmával szintén az alsó tagozatban ismerkedtek meg a 
tanulók, azaz legalább hat év állt a tanítás rendelkezésére, hogy az ismeretek 
alkalmazásképes tudássá formálódjanak, azaz nyelvhasználati szintre emelked-
jenek. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy az általános iskolát végzett 
tanuló nem érzékeli, hogy a nével ő  a fogalmak határozottságát vagy határozat-
lanságát hivatott biztosítani. A jelenség mögött egy formalista, grammatizáló 
tendenciájú nyelvtantanítási gyakorlat áll! 

A nyelvhelyesség iskolapéldája lehetne a -suk, síik személyragok használa-
ta. Amennyiben a tanítás formálisan is foglalkozna a nyelvhelyességgel, ezt a 
jelenséget fel kellene számolnia. A feladat nem is a megfelel ő  igealakok helyes 
használatát tűzte ki feladatul, hanem a helytelen használat felismerését. Ennek 
ellenére igen lesújtó eredményt kaptunk. Tehát a tanuló még a felismerés szint-
jéig sem jutott el a jelenséggel kapcsolatban! 

Azt hiszem, hogy a szakirodalom és jómagam is igen régen alkalmaztam a 
„grammatizálás" terminust a tanítási gyakorlatunkkal kapcsolatban. Abban a 
hitben éltünk, hogy már régen túlhaladtunk a nyelvtantanításnak azon a fokán, 
amikor küzdenünk kellett a jelenség ellen. A 9. feladat jelzései azonban arra 
intenek, hogy elsietett volt a véleményalkotás. 

A feladat szerint a tanulóknak meg kellett állapítaniuk, hogy a megadott 
feleletek közül melyik a helyes, azaz felkellett ismerniük a nyelvtani ítéletet. Az 
átlageredmény 50% körül alakult, s így az összteljesítményre is, pozitív hatással 
volt. Lényegében azonban -csak azt tükrözi, hogy az általános iskolai magyar 
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nyelvtanítás csupán azt éri el, hogy a tanulók fele felismeri a tanult nyelvi foga-
lomra vonatkozó meghatározást, nyelvtani ítéletet. A gyakorlatban jelen lév ő  
nyelvtantanítási felfogás arra törekszik, hogy legföljebb megfogalmazza a tanu-
lók nyelvhasználatában élő  nyelvi törvényszerűségeket. Elméleti tudással bo-
csátja ki a tanulókat az általános oktatási rendszerb ől, és nem nyelvhasználatuk 
fejlesztését helyezi előtérbe! 

Összegezésként táblázatosan is feltüntetem az egyes feladatok, illetve 
nyelvtani ismeretek eredményskáláját iskolatípusok szerint: 

A feladat 	Iskolatípus 	Átlag 

sorsszáma gimn. technikum szakm. 	% 

1. 87 66 77 76 
2. 45 13 20 26 
3. 54 31 15 33 
4. 55 15 11 27 
5. 76 37 32 48 
6. 31 21 21 24 
7. 62 31 30 41 
8. 78 58 65 67 
9. 61 52 35 49 

Az adatok tükrében jogosnak érzem, hogy néhány következtetést vonjak le 
nyelvtantanításunk fejlesztése érdekében: 

Ha a középiskola ilyen felkészültség ű  tanulókra alapozza a további anya-
nyelvi nevelést, megengedhetetlen, hogy egy tanterv, illetve annak sz űkített vál-
tozatával dolgozzon minden középiskolai típus. A gimnáziumok, technikumok 
és szakmunkásképző  iskolák külön-külön tantervek alapján szervezzék tevé-
kenységüket a várható előképzettség és előírt óraterv szellemében. 

Az általános iskolában egységes anyanyelvi nevelés folyik. Afelfogásnak 
is egységesnek kell. lennie mind az alsó, mind a föls ő  tagozaton. Ebben az egy-
ségben központi helyet kell biztosítani annak a törekvésnek, hogy a tudatosított 
nyelvtani fogalmak, törvényszerűségek nyelvhasználati szintre emelkedjenek az 
oktatás hatására. 

A nyelvi fogalmakat jelentés, alak és funkció szempontjából állandóan 
felszínen tartjuk az iskolafokozat befejezéséig. 

A művelődési anyag elrendezése lehet ővé teszi, hogy az egyes nyelvtani 
fogalmakat fokozatosan, a tanulók lélektani fejl ődése keretein belül b ővítsük új 
fogalmi jegyekkel és a helyesírás tudatosításával. 

Az új ismeretek megszilárdítása után megfelel ő  gyakorlatrendszerrel be 
kell építeni a tanulók meglév ő  nyelvtani fogalomrendszerébe. 

A gyakorlatok célrendszerét a nyelvhasználati készség fejlesztésének 
szolgálatába kell állítani. 

Az állandó visszacsatolást feladatlapokkal, tématesztekkel kell megvaló-
sítani annak érdekében, hogy az aktuális hiányosságokat okadatoltan lehessen 
kiküszöbölni differenciált gyakoroltatással. 
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Az előző  években végzett kutatások a tanulók fogalmazási készsége, gyors-
és értelmes olvasása terén feljogosítanak, hogy következtetéseimet ne csupán a 
vizsgált minta nyelvtani ismereteire terjesszem ki. Sommásan azt kell monda-
nom, hogy az általános iskolai anyanyelvi nevelésben új szemléletet kell kiala-
kítanunk annak érdekében, hogy a generációk fejlettebb, megalapozottabb 
anyanyelvi készségek birtokában kapcsolódjanak be a társadalmi és gazdasági 
folyamatokba. A szemléletformálásban jelent ős szerep hárul a továbbképzésre. 
Tennivalóit a következőkben látom: 

Rendszeres foglalkozások keretében a gyakorlatban tevékenyked ő  ma-
gyartanárokat meg kell ismerteteni a már elfogadott új nyelvtudományi néze-
tekkel. 

Az elméleti ismeretek birtokában az anyanyelvi nevelés részterületeit 
felölelő , kutatásokon alapuló tantárgypedagógiai javaslatokkal változtassunk 
tanítási gyakorlatunkon. 
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KÉRDÉSEK, KÉRDŐJELEK, SZÁMOLATLANUL 

Kedves Néném! 

Szívet melengető , rég várt levél érkezett címemre. Legalább annyi sajtóhi-
bával, hogy világosan kitetsszen belőle, a feladó igencsak sietett, hogy üzenete 
minél előbb a címzetthez jusson. A feladó: negyvenhat magyar- és egyéb országi 
magyar író. A címzettek? Mindenekelőtt önmaguk. Azután egymás. Más? — -? 

Lelkesítő  feladat: variálni egy témára. Szarajevó adott: „Mindig Szarajevó 
van. De nem mindig l őnek." Az író tartson önvizsgálatot! Hogy is van ez? Hábo-
rú? Most? A XXI. század küszöbén, a közép-kelet-európai nagy demokratizá-
lódások idején? Szinte azok ellenpontozásaként? Itt: Írjuk ki magunkból a go-
noszt! Ott: Irtsuk ki közülünk a gonoszt! Mit gondol a mai magyar író a gonosz-
ságot, a bűnt, a kegyetlenséget, az embertelenséget, az értelmetlenséget emblé-
maként sűrítő  és jelképező  Szarajevóról? Mindannyiunk Szarajevójáról? Amin-
denkori Szarajevókról? 

Kedves Néném, 
mekkora erkölcsi felvértezettséggel képes alámerülni a pokol bugyraiba az, aki 

távoli hotelszobájában emlékezik hajdani Jugoszlávia-élményére? Micsoda morális 
szempontok alapján nivellálja a dolgokat az, aki az ápolgató kéz utáni sóvárgásában 
hagyta a maguknak új hazát álmodni képtelen nemzettársait egy számukra idegen 
konfliktus halált hozó megoldásrendszere közepette anélkül, hogy otthonról hir-
dette volna az erkölcsi kódexet? Vagy ezzel szemben, honnét a bátorsága írásával 
részt vállalni ebből az antológiából annak, aki tudja, hogy városa már Szarajevó, 
csak még nem lőnek. „Mindig Szarajevó van. De nem mindig l őnek" 

Gazdag sokszólamúság, műfajilag, gondolatbeliségben, őszinteségben. 
Esszé és költemény, napló és elbeszélés, regényrészlet és erkölcsi keresztre fe-
szítés, együtt. Egytől egyig jeles írói mutatvány. Külön-külön is példaértékű  szö-
vegek, együtt: letaglózó mementó. 

Kedves Néném, 
miből táplálkozik a bátorság, amely mondatokba foglalja a szégyenteljes 

valóságot? Nem könnyebb szemet hunyni az arcpirító történések felett? Például 
ha valaki a járókelők szeme láttára a kapualjban vizel? (Mert így kezd ődik.) 
Vagy a buszon önfeledten turkál az orrában. Vagy miel őtt megerőszakolná a 
háziasszonyt, bekapcsolja a süt őt és beledugja a nő  pár hónapos kislányát? Ne-
tán országot hódít és haláltáborokat létesít? Hát nem egyszer űbb lesütni a sze-
met, beállni a sorba, majd lépni, 

lépni, 
lépni a szakadék felé, 

ahol feltűrt ingujjban, késsel a kezében, elfáradva, egykedv ű  unottsággal végzi 
munkáját az ügyeletes hóhér? 

A hóhér lesüti-e néha a szemét? 
Miért születik valaki áldozatnak? Származás, nevelés, sors kérdése? Téves 

időpont és téves hely? Mennyivel lehet rosszabb gyilkosnak születni? Rosszabb? 
Attól függne csupán a fátum beteljesülése, hogy ki mennyire képes ellenállni a 
gonoszságra csábító koboldok szólításainak? 
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Nyilvánvaló, hogy lényünk része a gonoszság és a b űnre való hajlam. Sokan 
szerettük volna lekvárral bekenni valamelyik tanárunk székét, de nem valószí-
nű, hogy bárki is akadt az osztályban, aki véghezvitte ezt a turpisságot. Ellenben 
számos ifjúkori olvasmányunk megtörtént esetként tárta elénk a hasonló diák-
csínyeket. Olvastunk róla és ez kielégítette gonoszságra, bosszúra, kalandra fo-
gékony fantáziánkat. (Kedves Néném, szerinted az olvasás a legf őbb jó a vilá-
gon.) Azóta is olvasunk, világűri utazásokról, megtörtént csatákról, hétköznapi 
emberek legendás rémtetteir ől. Megborzongunk, de kicsit örülünk, hogy olvas-
mányunk mégse valóság, hanem fantáziánk élvezetnyújtó mankója. Közhely, s 
épp ezért igaz: a valósággal nem ér föl semmiféle fantasy — a balkáni borzalomba 
a képzeletet meghazudtoló realitással robbant bele a valóság. Véljük: nemzedé-
kekkel korábban palackba dugaszolt szellem szabadult ki. Ténylegesen: minden 
nemzedék csak a korábbiak mellé gyömöszölte a maga kis/nagy koboldját, s 
gondosan ügyelt rá, hogy a dugó egyetlen mozdulattal eltávolítható legyen. Így 
a fegyver agyát egyszerre markolja a fiú, az apa, a nagyapa és a dédapa keze. 
„Mindig Szarajevó van. De nem mindig lőnek" 

Vagy — kedves Néném —, valamelyest egyszer űsítve Esterházy Péter megke-
rülhetetlen gondolatát: másutt is van Szarajevó. Írországban, Brazíliában, Pa-
lesztinában, Kambodzsában, Vietnamban, Ruandában... mindenütt, ahol ember 
(ember?) él. Együtt, másik emberrel. Az els ő  szerszám, amit az előember igen 
előrelátó agya produkált, nem a munkához kellett, hanem a másik el űzéséhez, 
a rajta való felülkerekedéshez, megalázásához, megöléséhez. Az agykapacitás 
eszközkészítésre való kihasználásának fejl ődéstörténetét szemlélve, nagy való-
színűséggel állítható, hogy az utolsó kifundált szerkezet se az élet min őségének 
javítását szolgálja majd. Abékés egymás mellett élés egyedüli emberi koncepci-
ója ugyanis a másik fél megfélemlítésére alapul. 

Amióta csaka halott indián a jó indián, az örök vadászmez őkön nagyon sok 
jó ember csatangol. 

Néha szégyen életben maradni! 
Megismerhető-e a fény az állandó sötétségben? 
River of no return. Milyen jó is lenne, ha örökre elsodorná azok emlékét is 

egy evilági Styx, akik megmártóztak a gonoszság vizében! Ám az emlékezetet 
képtelen bármi is friss forrásvízként enyhíteni. „Szarajevó ma a magyarok tudat-
alattija" — írja az antológia egyik szerzője. Miért? A karpaszományosokért? A 
sárgacsillagosokért? A szomszédokért, akik tehetetlen tétlenséggel nézték, 
ahogy az egyikek elhurcolták és vagonokba toloncolták a másikakat? Triano-
nért? Recskért? A főbe lőtt költőért? A kőtörésre fogott zongoraművészért? 
Vagy évszámokért? Például 1941-ért, netán 1944-ért? 

„Semmi közöm hozzátok Legyetek kommunistát; nacionalisták harcoló fe-
lek az ég áldjon titeket, vagy ha úgy érzitek ver, hát mit bánom én." Ez is egy maga-
tartásmodell az antológiából. Illetve az életb ől. Egy író tollából, aki másokkal 
egyetemben látja, hogy a Szarajevó fölötti sajnálkozás sajnálatos divattá lett. 
Képmutató sáfárkodássá a médiában a bestialitás kreatív megnyilvánulásainak 
áldozataival. Siránkozni a meger őszakolt nők, a lemészárolt gyerekek, a futó-
szalagon kivégzett foglyok, a vágóhídra toloncolt férfiak sorsán, ugyanakkor 
karácsonyi plüssmackókat küldeni élelem helyett a légihidak segítségével a mu- 
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zulmán gyerekeknek (akik mellesleg nem is ismerik a karácsony fogalmát) nem 
csupán politikai képmutatás, hanem erkölcsi aljasság. 

Kedves Néném, 
csak az író tartson önvizsgálatot? 
Másfelől azonban, miként küzdheti le magában az ember, mondjuk az író, 

az értelmiségi, a tetteiben, gondolataiban a nyilvánosság általi elbírálást vállaló 
azt az etikai feszültséget, amit a mindenkori Szarajevók keltenek? Ha a hallga-
tás valójában kiegyenlíthet ő  a vétkesség fogalmával, mit és hogyan szóljon, hogy 
magával, lelkiismeretével lerendezze a bűnrészesség rávetülő  vádját. A szaraje-
vóiak szempontjából mit változtat erkölcsi kiállása? Ahalottak szempontjából? 
Kérdések, kérdőjelek, számolatlanul. 

Válaszul ha nem is, de a kérdések rendezésében hasznos segítségül itt ez a 
könyv: Szarajevó — Egy antológia. (Narancs-könyvek: Kozmopolisz Rt. — Láng, 
1994) Megkerülhetetlen gyűjtemény, amely felvonultatja a magyar szépírók szí-
ne-javának a témához fűzött gondolatait, amelyek végs ő  soron, morális lobogá-
suk mellett irodalmi min őségükkel teszik egyedülállóvá a kötetet. 

Kedves Néném, 
miközben olvastam, két másik gyűjtemény járt az eszemben. Az eltemetett ka-

tona, az első  világháborús elbeszélések antológiája, valamint Isznak Babel Lovas-
hadserege. Ha a jelen antológiát az előzőhöz hasonlítom, szeretnék elolvasni egy 
másik könyvet is, olyat, mint Babelé, aki a harcolók szemszögéb ől látta a dolgokat. 
Mert „mindig Szarajevó van". S a mindenkori Szarajevókban aki tudja milyen aljas 
eszméket szolgáló vagy dics ő  küldetést teljesítő  politikai kalandorok által csatatér-
re parancsolt felek mindegyike között akad, aki megélte a megaláztatás pornográ-
fiáját, félelmei sziklává kövesedtek Belerottyantott a gatyájába, a lövészárokban, a 
tank kiszolgáltatott belsejében tanult meg vonyítva imádkozni. 

Önmagában bizonyára az se egy lenyűgöző  élmény?! 
Moralizálni felette a távolból, akár a ma még biztonságot nyújtó holnapi 

Szarajevók egyikéből, talán éppannyira erkölcstelen, mint harckocsit gyártani, 
hazafiatlansággal vádolni a kozmopolitát, gy űlölni a különbözőt, nemzetálla-
mot fabrikálni, fegyvert fogni, vagy visszautasítani azt. Néz őpont kérdése. 

Az „én így látom"-képlettel negyvenhat magyar- és egyéb országbeli magyar 
író igyekezett szálakba fonni gondolatait, ki elvontan, ki közvetlenül. Megfogal-
mazták erkölcsi alapállásukat, véleményüket közelbírálásra kínálták. 

Azt pedig, hogy mi is történt Szarajevó körül és Szarajevóban, teljességé-
ben még évtizedek múltán se tudjuk meg. 

„Mindig Szarajevó van. De nem mindig lőnek" 
Kedves Néném, 
a számolatlan kérdések között még egy, az utolsó: miért jó a lényében min-

den Szarajevótól rettegő  embernek, hogy mindig Szarajevó van/legyen? 

FEKETE J. JÓZSEF 
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SILLING ISTVÁN 

RÉGI VAGYONLELTÁRAK NÉPI VALLÁSOSSÁGRA 
VONATKOZÓ UTALÁSAI 

Zombor szabad királyi város magisztrátusának levéltára az egyik legrégibb 
(1749-1918) és leggazdagabb, leginkább megőrzött városi archívum a Vajdaság-
ban. Jegyzőkönyvek, protokollumok, mutatók, okmányok hosszú sora Őrzi a 
múltban történt és hivatalosan megörökített események, határozatok, végrehaj-
tások emlékét. A városi közigazgatás dolgain kívül a lakosság, a polgárok hiva-
talos ügyintézésének dokumentumai is megtalálhatók a Zombori Történelmi 
Levéltár e legtöbbször használt fondjában. Egy részük sorsáról megoszlanak a 
vélemények levéltárosi körökben, s nem is olyan biztos, hogy „érdektelen vol-
tuk" miatt elkerülik a selejtezés szigorú törvényét és mindent megsemmisít ő  
erejét. Igaz, védi őket koruk, meg a tőlünk délebbre fekvő  területek levéltárai-
nak szerényebb iratmennyisége. Néprajzi vonatkozásban is sokszor történeti 
forrásértékű  okmányokról van szó egy-egy perirat, határrendezés, boszorkány-
per, kápolnaépítési kérelem vagy vagyonleltár esetében. Ez utóbbiak a kor népi 
vallásosságáról is rejtenek információkat, ugyanakkor a m űvelődés-, illetve a 
művészettörténész is haszonnal olvashatja a feljegyzéseket. 

Vizsgálódásaim a XIX. század els ő  két évtizedének okmányain végeztem 
azzal a céllal, hogy megtudjam, milyen anyagi dolgokban mutatkozott meg a 
majd kétszáz évvel előttünk élt nyugat-bácskaiak lakásában, otthonában a val-
lás. Természetesen jelképekre gondoltam, szentképekre, keresztekre, melyek az 
egész Alföldön elterjedtek voltak. 

A két jelentős zombori felekezethez, az ortodox görökeletihez és a római 
katolikushoz tartozók egyaránt szívesen tartották otthonukban e szent jelképe-
ket. Ezt a későbbi kor kutatója nemcsak a névbéli (főleg vezetéknév) külön-
bözőségek alapján állapíthatja meg (ugyanis a leltárak készít ője sosem jegyezte 
fel a tulajdonos, örökhagyó, elhunyt vallását), hanem a tárgy megnevezéséb ől. 
Ilyen pl. az ikona feljegyzés, ami kifejezetten görögkeleti vallású családra utal. 
Ugyanakkor a szentek tiszteletéb ől is következtethetünk a család vallására, hi-
szen egy Szent Erzsébet-kép, vagy a Radnai Sz űz Mária képe csakis katolikus 
család vagyontárgya lehetett; míg egy Szent György-, vagy Szent Miklós-ábrázo-
lás pravoszláv családot feltételez, lévén mindkét szent igen elterjedt családi 
védőszent nemcsak a zombori, de általában a pravoszláv szerbség körében. 

A szentképek megléte, illetve azok száma a tulajdonos (általában elhalálo-
zott) vagyoni állapotára is fényt deríthet. Így az 

„1 major et 2 minores Icones" (Abraham Sztojacsity tulajdona; iratszám 
5/2023/1814) megjelölés, vagy 

„I Imago S. Antonii"(Joannis Pir tulajdona; 360/1813) jelzés, illetve „1 Iko-
na Matere Bozsia" (Martha Vucskov hagyatéka; 426/1817) jegyzet 
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talán a szegényebb népréteghez tartozó gazdát jelölheti, bár nem okvetlenül, 
hiszen a görögkeleti vallású családok vallási hagyománya az egyetlen családi 
védszent ikonjának meglétét, annak tiszteletét kötelezi. S ha több szentkép ta-
lálható egy helyen: 

„Sex majores Imagines, 17 minores, Duo Crucifixi" (Franciscus Müllernél; 
2048/1814); „8 Imagin .es, cum Figuris, 2 Candelabria ex aurichalcho usitata" 
(Susanna Lallossevitsnél; 322/1813); „14 Imagines" (Horváth János hagyatéka, 
791 1/2-1809); „17 Imagines" (Procopi Iszajlovits vagyona, 1028/1812); „22 Ima-
gines, 3 Imagines" (Michaelis Huber tulajdona, 473/1811) számuk utalhat va-
gyonosabb családra, esetleg katolikus családra, ám nem feltétlenül, de leginkább 
a szentek hathatósabb tiszteletére az említett háznál. 

A képek méreteit jelölik a következ ő  megnevezések: 
„2 Icones Majores, 2 Icones Minores, Crucifixus" (Franciscus Partsetits; 

2034/1814); „Imago major S. Stephani, 16 Imago minores, Unus Crucifixus ex 
Stanno" (Joannis Palkovity; 699/1814); „10 Imagines promiscua" (Joseph 
Schváb; 511/1814); „12 Imagines variae" (Andreas Pimpi; 503/1814); „8 Figuri, 
1 velika Ikona" (Simon Demetrovits; 1973/1814); „... Szűz Marianak egy kiss 
képe űvekben..." (Carolus Szirits; 66/1804); „1 grossesbild, 2 bilder, 2 bilder" 
(Ehmann Miklós apatini lakos inventáriuma; 10. sz. fond, 3104. sz.). 

A szentképek mellett egyéb kegytárgyak megnevezése is el őfordul a va-
gyonleltárakban, mint a vallásos ember életének meghatározói: 

"22 Imagines promiscua, Duae parvae lignea Cruces" (22 vegyes kép, 2 kis 
fakereszt — Joannis Peck; 308/1813); „Diversae Imagines N °  13 um una Cruce 
ligneae" (Antonius Piringer kádármester vagyona, 509/1814); „Imagos major S. 
Stephani, 16 Imagines minores, Unus Crucifixus ex Stanno" (az utóbbi fehér 
ónból való kereszt, Joannis Palkovitynál, 699/1814); „egy kis fa feszület, mellyen 
a kép olombul vagyon csinálva, Sz űz Marianak egy kiss képe űvekben, egy üveg 
szentelt viz tartó, kis imadsagos kenyv, Tzifra imadsagos Nemet kenyv, egy fe-
szület, egy réz gyertya tartó" (Carolus Szirits hagyatékában, 66/1804); „1 kandi-
lo, 4 male figure, 3 ikone" (füstölő , szobrok, ikonképek, Luca és Martha Tyirity 
javai, 514/1813); „8 Figuri, 1 Velika Ikona" (Arsen Terzitynél, 109/1814); „2 
figure ustaklu svetac" (üvegezett szobrok, Fevronia Manojlovitynél, 232/1809). 

A felsoroltakból kitűnik, hogy a különböző , főleg fából készült feszületek, 
szobrok, szenteltvíztartók, imakönyvek, az ikonkép el őtt függő  füstölők, gyer-
tyatartók sorra jelen voltak a XIX. század elején a zombori otthonokban. Es e 
néhány sor a néprajzoson kívül, más tudományok művelőinek érdeklődésére is 
számot tarthat. 

E szentelmények anyaga és kora is kiolvasható az összeírásokból: 
„1 Imago Lignea" (fából készült vagy fára festett kép, Stephanus Nasztaszits 

tulajdona, 312/1813); „3 Imagines lignea, 9 Imagines antique" (több fára festett 
kép és régi kép, Michaelis Jankovits vagyona, 717/1814); „7 Imagines minores 
diversae et 4 ex gypso" (különböző  kisebb képek és 4 gipszkép, ami valószínűleg 
szobor lehetett Lakatos János leltárában, 818/1807). 

Néha a képek elhelyezésér ől is tudósít a régi leltár megadva a házberende-
zés szokásainak is néhány elemét, így például: 
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Joannis Ferentsevits házában: „In autinioni Cubili 2 Imagines antiquae, In 
postenioni Cubili 3 Imagines majores, 2 minores" (az els ő  házban-szobában két régi 
kép, a hátsó házban-szobában három nagy és két kicsi kép, 502/1814); Georgius 
Purger házában „In Cubiculo auteriori 1 Imago, In cubiculo medio 1 Imago S. 
Peregrini" (az első  szobában egy kép, a középső  szobában egy szent vándort ábrá-
zoló kép, 837/1814); míg Lakatos János házának öt szobájában ekképpen helyez-
kedtek el a kegytárgyak: 1. szoba „1 Imago in vitro Nativitatem D. N. I. C. reprae-
sentans, 7 Imagines 7 Sacramenta illuminantes, 2 Imagines majores, 15 Imagines 
minores diversae" (egy üvegezett-rámázott kép, amely Jézus Krisztus születését áb-
rázolja, a Hét Szentséget ábrázoló hét kép, 2 nagy kép, 15 különböz ő  kis kép), 2. 
szoba „12 diversae Imagines (12 különböz ő  kép), 3. szoba „7 diversáe Imagines in 
vitro" (7 különböző  rámázott kép), 4. szoba „7 Imagines minores diversae et 4 ex 
gypso et 1 Betlehem, 1 Crucifixum" (7 különböz ő  kisebb kép, 4 gipszkép, egy Bet-
lehem, egy feszület), 5. szoba „3 Imagines" (3 kép, 818/1807). 

Ezek a tárgyak mind árverésre kerültek, s összesen 26,30 forintért keltek el. 
Ugyanakkor egy férfi napszám 0,45 forint körül, egy n ői pedig 0,35 forint körül 
mozgott. A két adat összehasonlításából kiderül, hogy Lakatos János kegytár-
gyaiért egy férfinak 58,5 napig, míg egy n őnek 75 napig kellett dolgoznia. Kü-
lönben a képek s egyéb kegytárgyak ára sohasem esett egy napszámnyi érték alá. 

A népi vallásosság tárgyaihoz tartoznak azok a kis keresztek is, melyeket 
nyakba akasztott láncocskán viseltek a n ők, s ezeket Gyurkovics János ráczmi-
liticsi kereskedő  a boltjában 45, illetve 25 krajcárért árult, s raktárkészlete 3/4, 
illetve 1 tucat volt (424/1804). 

Végezetül vizsgáljuk meg, mely szenteket, milyen bibliai jeleneteket ábrázol-
tak a zombori vagyonleltárakban megörökített szentképek. A már fentebb említett 
Lakatos János birtokában volt egy Jézus születését ábrázoló kép, a Szentségeket 
ábrázoló képek és egy Betlehem-ábrázolás, valószínűleg gipszből (818/1807). Jo-
sephus Atkary vagyonának magyar nyelv ű  árverési jegyzéke a következ őket tartal-
mazza (zárojelben a vásárló nevével és a kegytárgyért kapott összeggel): 

„1. Egy Radnai Boldogságos Szüz Maria Képe Rámába Üvegbe foglalva, de 
az üveg törött (Thomas Czigity, 1 Ft 30 Kr), 2. Mindenekben hasonló olyan kép 
(Ignatz Delnarik, 36 Kr), 3. Kilentz kis képek üvegbe Rámába foglalva (Gerga 
Pletikosits, 30 Kr), 4. Boldogságos Szüz Fogantatásának nagy képe Rámaba 
uveg nelkül (Ignatz Delnarik, 12 Kr), 5. Sz. Antal képe Rámába üveg nélkül 
(Ignatz Delnarik, 33 Kr), 6. Radnai B. Szüznek kissebb képe Rámába, üvegbe 
(Csuvárdity Jakob, 21 Kr), 7. Ismét más ollyan kép (Csuvárdity Jakob, 21 Kr), 8. 
Ismét Radnai B. Szüznek képe, ut sub. Nr. 6. (Czigity Thomas, 30 Kr), mindez 
az 529/1805 számú okmányban olvasható. Anna Radulovits hagyatékából egy 
„Crux Hyerosolimitana" (jeruzsálemi kereszt) kelt el 3 Ft 18 Kr értékben 
(874/1806). 

Martha Vucskov lakásában „Ikona Matere Bozsia" (a Sz űzanya képe) volt 
található (426/1807). 

Horváth Joannis helybéli téglaégető  mester javainak elárverezése 1810. 
március 16-án történt Zomborban. A következ ő  kegytárgyak leltek új gazdára: 
„Imaginem Majorem S. Trin. (1 Ft 10 Kr), Imaginem B. M. Virg. (32 Kr), Ima-
ginem Passio Domini (22 Kr), Imaginem B. M. Virg. (42 Kr), Imaginem B. M. 

'798 



Virg. (1 Ft 30 Kr), Imaginem B. M. Virg. (51 Kr), Imaginem B. M. Virg. (36 Kr), 
Imaginem S. Antonii (1 Ft 60 Kr), Imaginem S. Elisabetha (30 Kr), 4 Imagines 
parvas (40 Kr)'; vagyis egy Szentháromság-kép, 5 Sz űzanya-kép, egy Urunk 
szenvedése-kép, egy Szent Antal-kép, egy Szent Erzsébet-kép és négy kisebb 
kép (354 1/2 /1810). 

Petrovits Basilius néhai zombori polgár után maradt: 
„Imago minor in ligno I. Xtt  (2 Ft), Major imago in ligno S. Nicolai Vitro 

obducata (3 Ft), Minor imago in ligno I. Xtl  (1 Ft; 778 1/2 /1810)", vagyis két kis 
fára festett Jézus Krisztus-kép és egy nagy fára festett, rámába foglalt Szent 
Miklós-kép. 

Julianna Belyanszky a lányára hagyott „Jedna Ikona Raszpjatia Xristovo, 
Figure razlitsite", vagyis Krisztus keresztre feszítését ábrázoló ikont és külön-
böző  szobrocskákat (775 1/2 /1812). 

Néhai Putnik Antal hagyatékának latin nyelv ű  szövegébe ágyazva a követ-
kező  magyar nyelvű  rész található: „Krisztus Kin- Szenvedésnek Képe, és S. 
Zuzana Képe, Szüz Maria Képe vestigia Salvatoris, egy kereszt, Radnai Szüz 
Marfa Képe, Egy Apatzo, egy Kertész, és két darabb Madár képek" (a vestigia 
Salvatoris a Megváltó sebeit ábrázoló kép, 1026/1812), s itt az összeíró nem 
tudta felismerni az apácaruhás n ői szentet. Nicolaus Csabarity házában volt „1 
Imagos S. Nicolai, 1 Imagos S. Georgii", tehát egy Szent Miklós- és egy Szent 
György-kép (708/1814). 

Elhunyt Joannis Miriszavlyev után maradt „Una imago S. Stephani", egy 
Szent István-kép (727/1814). 

Elhunyt Tessan Nenadov után szintén „Una imago S. Stephani" (729/1814). 
Abraham Lazity hagyatékából árverésre került: 
„1 Jesu Christi Imago (2 Ft), 1 S. Joannis Imago (1 Ft), 1 Imago S. Math. 

DEI (1 Ft), 1 Imago S. Trinitatis (36 Kr)", vagyis egy Jézus Krisztus-kép, egy 
Szent János-kép, egy Szűzanya-kép, egy Szentháromság-kép (751/1814). 

Stephanus Kronity tulajdona volt: „Una imago S. Stephani ab 1 Ft 30 Kr" 
(701/1814). 

Cyrill Ribarov zombori polgár hagyatékában maradt „Imago major S. Ig-
natii (2 Ft)", vagyis egy nagy Szent Ignác-kép (1303/1814). 

A XIX. század elején elhunyt zombori és környékebeli lakosok vagyonlel-
tárait átnézve megállapíthatjuk, hogy azok az elhunyt javain (ház, sz őlőskert, 
földek) kívül, az ingóságok között olyan tételeket is tartalmaznak, melyekben az 
itteni lakosság vallással kapcsolatos szokásaira vonatkozó utalások, adatok is 
találhatók. Mindezekből a szentképek és ikonok elterjedt használatáról 
kapunk információt. A szentképek leginkább Jézus Krisztust, a Sz űzanyát, a 
Szentháromságot, Szent Istvánt ábrázolják, de szólnak Szent Antal, Szent 
György, Szent Miklós, Szent János, Szent Ignác, Szent Zsuzsanna, Szent Erzsé-
bet tiszteletéről is. Érdemes megjegyeznünk a Radnai Sz űz többször előforduló 
képét, ami a vizsgált korban a kegyhely népszer űségét és az oda történő  zarán-
doklatokat is bizonyítja a zombori római katolikusok körében. 

A szentképek és ikonok mellett gyakori volt a feszület a régi zombori ott-
honokban, valamint a kandilo-füstölő  a pravoszláv vallású családok házaiban. 
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BESZÉDES VALÉRIA 

KIKKEL HÁZASODTAK A KISPIACIAK 
1954 ÉS 1989 KÖZÖTT? 

N 
BEVEZETO 

A tanulmány elkészítéséhez a kispiaci plébánia anykönyveit használtuk fel. 
A templom építését ugyan 1945-ben befejezték, de a plébániahivatal csak 1954 
óta működik. Kizárólag az egyházi anyakönyveket néztük át, mert meggy őződé-
sünk, hogy a képet a helyi anyakönyvi hivatal iratai sem módosítanák lényege-
sen. A településen magyarok élnek, katolikus vallásúak. Elhanyagolható azok-
nak a száma, akiknél nem volt egyházi esküvő , illetve akik másodszor kötöttek 
házasságot. 

A viszonylag rövid idő , harmincöt esztendő , a falunak a II. világháború 
utáni konszolidálódott korszakát tükrözi. Az ötvenes években kezd ődik el a 
vajdasági magyarság lassú gazdasági felemelkedése. Túl vannak ekkor már a be-
szolgáltatáson, megtörtént a földosztás is. Erre az id őre már végleg lemond a 
hatalom a mezőgazdaság kollektivizálásáról. Az állami tulajdon mellett jól 
megfért a magántulajdon is. A helyi szövetkezetekt ől, „zadrugák"-tól bizonyos 
szolgáltatásokat várhatott el a parasztság. 

A hetvenes és a nyolcvanas évek a mez őgazdaság felfuttatásának az ideje. 
A különböző  kölcsönök, a zöldterv, az állattartás-fokozott támogatása el ősegí-
tette, hogy a mezőgazdaságból élők gyarapodjanak. Ebben az időben alaposan 
átalakulnak településeink, egymás után épülnek az új házak, gazdasági épüle-
tek. Azok a települések, ahol már korábban is az állattartás volt a meghatáro-
zója a gazdálkodásnak, viszonylag gyorsan fejl ődtek. Ezek közé tartozott Kispi-
ac is. 

Az 1989. év a béke utolsó esztendeje a volt Jugoszláviában. Hogy az ország 
szétesése, a polgárháború miféle változásokat okozott ebben az alig több mint 
kétezer főt számláló településen, az egy másik tanumány témája lehet. 

A KISPIACIAKRÓL 

A település közigazgatásilag Kanizsa községhez tartozik. Azon a helyen 
keletkezett, ahol a homok a fekete földdel, a dombhátakkal, legel őkkel, ezek 
pedig a rétekkel futnak össze. Viszonylag új helység: 1935-ben említik el őször 
Kireš Pijaca pusztaként. Önállóságát 1948 után nyerte el, addig Martonos nagy-
község részét képezte. A martonosi szerb nagygazdák a Körös-ér mentén már a 
XVIII. században szállásokat vernek: Kezdetben ezeken a tanyákon húzódnak 
meg az újra idetelepülő  magyar zsellérek. A martonosi közlegel ő  és a kedvező  
útviszonyok hatására a XIX. század utolsó harmadában egyre több martonosi és 
szabadkai próbál itt tanyát építeni. Maga a település a régi szabadkai—kanizsai 
út mentén jött létre. A tanyaközpont magvát képez ő  szállások a Kispiaci csárda 
körül kezdtek tömbbe épülni. A csárda a Körös-híd mellett állt. A környez ő  
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dűlők mentén a múlt század hetvenes éveiben annyira elszaporodtak a tanyák, 
hogy már iskolát is építettek. 

A tanyaközpont kedvező  földrajzi helyzete miatt — ugyanis itt volt a határ 
Csongrád és Bács-Bodrog vármegye között, ugyanakkor a Szabadka—Kanizsa-
Martonos—Horgos négyes határ is — a századfordulón útszéli piacozás kezd ődött 
a mai falu központjában. Ekkor építik fel az els ő  kocsmákat, boltokat. A zárt 
településsé válást — a piac mellett — el ősegítette az is, hogy a Körösön gazdasági 
halászatot folytattak. Ebben az id őben parcellázták fel a kincstári földeket, vi-
szonylag olcsón földhöz juthattak a szállásiak, emellett még a közeli Járáson 
rideg állattartással foglakozhattak. 

A két világháború közötti id őszakban még folyamatos a magyar lakosság 
kiáramlása. Amikor a település elnyeri önállóságát, 1948-ban a kispiaci tanyá-
központban már 2763-an éltek, mindössze 581-gyel kevesebbén, mint az anya-
községben, Martonoson. Atelepülés önállósodása utána népesség lassan fogyat-
kozni kezdett. Ez a folyamat az utóbbi id őben felgyorsult. 1947 és 1981 között, 
tehát harmichárom év alatt 11,5 százalékkal csökkent a lakosság száma. Az 
utóbbi népszámlálási adatok szerint 1991-ben pedig 8,2 százalékkal éltek itt 
kevesebben, mint 1981-ben, tehát összesen 2144-en. Tíz év alatt csaknem any-
nyival csökkent a kispiaciak száma, minta megel őző  harminchárom esztendő  alatt. 

Ezt a jelenséget azzal magyarázhatjuk, hogy a nyolcvanas évek második 
felében a mezőgazdasági munka már nem nyújtott olyan biztos megélhetést, 
mint korábban, jóllehet viszonylag kedvez ő  a telepfilésen a birtokok megoszlá-
sa: a családok 32 százaléka öt hektárnál nagyobb területen gazdálkodott. Ezért 
a fiatalok a nagyobb központokban, els ősorban Horgoson, Kanizsán és Szabad-
kán próbálnak boldogulni. 1981-ben a lakosság háromnegyedének még a tele-
pülésen volt állandó munkahelye, egynegyede már ekkor ingázott. Az ingázók, 
ha csak lehetőségük volt rá, munkahelyük közelében teremtettek maguknak 
otthont. 

Az 1981-es népszámlás kimutatásai alapján megállapítható, hogy a kispi-
aciak 69,7 százaléka autochton. A bevándoroltak 56 százaléka Kanizsa község 
többi településéb ől költözött a faluba, a maradék 44 százalék pedig els ősorban 
a környező  községekből, Szabadkáról, Zentáról és Törökkanizsáról települt ide. 

A statisztikai adatok tanúsága szerint a legnagyobb arányú betelepedés 
1940 elő tt volt. Később, 1981-ig folyamatosan csökken a lakosság ideáramlása 
és szaporodása. 1971 és 1981 között rövid időre megáll ez a folyamat, s őt kis-
mértékben még növekedett is a kispiaciak száma, 1981 után viszont drasztiku-
san csökkent a népesség. 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

A vizsgált időszakban a kispiaci templomban, tehát 1954 és 1989 között, 
619 esküvő  volt, az évi átlag a harmincöt év alatt 17,8. Ez az időszak mennyisé-
gileg két korszakra oszthatja fel. Az ötvenes évekt ől 1968-ig évente húsz—hu-
szonöt házasságot kötöttek. A második korszakban, 1989-ig 10-15-öt. Az els ő  
időszak két évében, 1954-ben és 1967-ben, az átlagosnál sokkal többen házasod-
tak, mint később: 1954-ben harmincan, 1967-ban pedig harmincöten. A mély- 
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pon az első  korszakban 1962-ben és 1965-ben volt: a házasságok száma mindkét 
esztendőben tizenöt-tizenöt. Az 1967-es rekordszámú esküv ők után hullámzó a 
házasulandók száma: 1968-ban 17, 1969-ben 22, 1971-ben 21, 1972-ben 22 há-
zasságot jegyeztek be az anyakönyvbe. A legkevesebb, hat lakodalom 1976-ban 
volt a településen. Az egész időszakban ez volt a legkedvez őtlenebb év. 

A hetvenes évek második felét ől 1989-ig csökken a házasulandók száma: 
1977-ben 17, 1978-ban 13,1979-ben 11, 1980-ban 11, 1981-ben 12,1982-ben 12, 
1983-ban 17,1984-ben 12, 1985-ben 15, 1986-ban 10,1987-ben 11, 1988-ban 13, 
1989-ben 9 pár esküdött meg a helyi templomban. Ha a középarányosokat 
vesszük figyelembe az ötvenes évekt ől 1965-ig, évente átlag 22,8 esküvő  volt 
Kispiacon. A következő  két és fél évtizedben az átlagszám .13-ra csökkent. 

Az itt megkötött házasság nem jelenti azt, hogy a fiatalok a településen 
maradnak; sokan csak az esküvőre, a lakodalmi ceremóniára mentek haza, az 
ünnepség után már új lakhelyükön folytatják életüket. Bácskában az a szokás, 
hogy az egyházi szertartást mindig abban a templomban tartják meg, ahova a 
menyasszony tartozik, s ettől csak akkor tekintenek el, ha vegyes házasságot 
kötöttek, és a fiatalok közül az egyik nem katolikus vallású. Tehát ha vidéki a 
völegény, akkor az egyházi ceremónia után a fiatalok várhatóan a fiatal ember 
lakhelyén telepszenek le. Esetünkben azonban ett ől eltekinhetünk. Kispiacon 
nemigen tartották be ezt a szokást. Nemcsak akkor tartották itt az esküv őt, ha 
a lányt távolabbi vidékr ől, például Dobojból, Konjicból (Bosznia), Lu čaniból 
(Szerbia) hozták. Az egyházi szertartás színhelyér ől a szülők egyeztek meg. 
Hogy hol tartották meg az esküvőt, az attól függött, kinél volt a lakodalom. 

HONNAN HÁZASODTAK A KISPIACIAK? 

A statisztikai kimutatások szerint a település lakóinak majdnem 70 száza-
léka, mint ahogy írásunk legelején már utaltunk rá, autochton lakos. Ebb ől arra 
következtethetnénk, hogy els ősorban a faluból választottak maguknak párt a 
fiatalok. A házassági anyakönyvek nem támasztják alá ezt a feltevést. A három 
és fél évtized alatt 47 helységb ől hoztak menyasszonyt, illeve vőlegényt maguk-
nak a házasulandók. Közülük 526-an származtak a településr ől. Az anya-
könyvből azonban pontosan kitűnik az is, melyek voltak azok a falvak, városok, 
tanyaközpontok, ahol a fiatalok ismerkedtek, ahonnan a párjukat választották. 
A viszonylag nagy szóródást nem fedik valóságos számadatok. Igaz ugyan, hogy 
negyvenhét községből származnak azok, akik itt kötöttek házasságot, de 25 falu-
ból, illeve városból csak egy-egy fiatal, a fönnmaradt 22 helységb ől öt település 
az, amelyikkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot a helyi fiatalság. A házasság-
kötések számának csökkenésével arányosan kevesebb a vidékiek száma. Egyet-
len év sem telt el úgy, hogy kizárólag a helybeliek házasodtak egymással. Minden 
esztendőben, még 1976-ban is, amikor csak hat lakodalom volt Kispiacon, a 
szomszédos településekről jött vagy a vőlegény, vagy a menyasszony. 

A viszgált harmincöt év alatt a fiatalság els ősorban a martonosiakkal és a 
horgosiakkal tartotta a kapcsolatot. Szórakozni többnyire ide jártak. Az ötve-
nes-hatvanas években a kocsmába táncolni, a hetvenes évek közepét ől pedig a 
horgosi diszkó volta környék kedvelt találkozási helye. Ismeretséget a fiatalok a 
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munkahelyen is kötöttek, az iskolában, a legények pedig a katonaság ideje alatt. 
Napjainkban a fiúkat és a lányokat nem kommendálják egymásnak. Mindenki 
maga találja meg a párját. Viszont a második házasság esetében a g űgyűk köz-
vetítenek. Az újságok hirdetését is igénybe veszik. A hosszan tartó magányos 
életet, az özvegységet, elváltságot nem helyeslik. A második házasság esetében 
leginkább a helybeliek közül választanak. 

A házastársak származási helyéb ől jól körvonalazódik az, hogy a kispiaci 
fiatalok milyen körben mozogtak. Az általános iskola fels ő  osztályait a hetvenes 
évek végétől Horgoson fejezték be. Középiskolába három településre jártak: 
elsősorban. Szabadkára és Kanizsára, ritkábban Zentára. Ha ingáztak, akkor 
Horgoson a helyi hűtőgyárban és a Vitamin Paprikafeldolgozó Üzemben dol-
goztak. Kanizsára a férfiak a Majolika, a Potisje Épületanyaggyárba jártak 
munkára, a nők pedig az Elita Cip őgyárba. Az ingázók — a gyári munka mellett 
— kiegészítő  tevékenységként a mezőgazdaságban is dolgoztak. Helyben kizáró-
lag egyénileg gazdálkodhattak. Néhány kisiparos él a településen; tevékenysé-
gük szorosan kapcsolódik a helyi mez őgazdaság profiljához. Több hentes is fel-
dolgozza az itteni állatállományt, akik termékeiket a környez ő  nagyobb váro-
sokban: Szabadkán, illetve Kanizsán értékesítik. 

Az oktatási, művelődési és a gazdasági élet alakította tehát a kispiaci fiata-
lok ismerkedési szokását. Els ősorban a szomszédos települések fiai-lányai háza-
sodtak egymással. A harmincöt év alatt 115 horgosi és 100 martonosi leány 
ment férjhez, illetve legény nősült Kispiacról. A másik két szomszédos telepü-
lés, Ludas és Bácsszőlős, korábban Királyhalma, ugyancsak meghatározó szere-
pet játszott a település párválasztási körében. A nagy múltú Ludas és a múlt 
század nyolcvanas éveiben kialakult Bácssz őlős közvetlen szomszédjai Kispiac-
nak. Mindkét községben többnyire szegedi kirajzású magyarok élnek. 
Meggyőződésem, hogy Martonos és Horgos mellett a korábbi id őszakban, tehát 
amikor Kispiacon még nem volt plébánia, s emiatt házassági szokásaikat csak a 
martonosi egyházi anyakönyvben tekinthetnénk át, többnyire e két településr ől 
házasodhattak. Amíg nem épült fel a templom, a kispiaciak Ludasra, kés őbb 
pedig Kiráiyhalomra jártak misére, mivel mindkét templom lényegesen köze-
lebb volt, mint a martonosi, az anyaközségé. 

Kanizsára a második világháború előtti időszakban ritkán jártak a kispia-
ciak, inkább a kanizsaiak mentek ki a híres-nevezetes piacokra, a vásárokra. A 
helybeliek inkább Szabadka irányába orientálódtak. Talán ezzel is magyarázhat-
juk, hogy Kanizsa község többi településér ől viszonylag kevesen találtak ma-
guknak itt társat. Ezeknek a településeknek a története azonos az általunk vizs-
gált településsel, csakhogy azok nem a martonosi határból szakadtak ki, hanem 
a kanizsai tanyák részét képezték. 1954 és 1989 között Oromhegyesr ől 19, Tóth-
faluból 17-en, Oromról 8-an, Adorjánról pedig 7-en esküdtek ebben a faluban. 
Az utóbbi falvak viszonylag távolabb vannak Kispiactól, viszont Oromhegyes-
sel, a szomszédos településsel valószínűleg nem szívesen közösködtek, mert a 
szabadkai község településeire igencsak el-eljártak udvarolni. 1973 után például 
senki sem házasodott hegyesi lánnyal, illetve legénnyel. 
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Feltűnő , hogy a temesközi magyarokkal is ritkán házasodtak. Harmincöt 
év alatt csak Oroszlámosról hoztak három menyecskét, Csókáról, Verbicáról, 
Kikindáról, Padéról pedig csak egy menyasszonyt. 

ÖSSZEGEZÉS 

A második világháború utáni időszakban tágul tehát a kör, távolabbi tele-
pülések fiataljaival is házasodnak. Ezt a jelenséget azonban nem tekinthetjük 
általánosnak, hiszen ezek a párválasztások esetlegesek. A tanyaközpontból ki-
alakult falu fiataljai manapság is a korábban létrejött párválasztási körzetben 
találnak maguknak házastársat. Három központ felé orientálódnak: a fiatalok 
egy része otthon keres magának párt, másik részének az anyaközséggel, Marto- 
nossal folyamatos a kapcsolata, akárcsak a szomszédos településekkel, melyek 
közül legikább a horgosiakkal, a ludasiakkal és a bácszs őlősiekkel házasodnak. 
Feltűnő , hogy sem Közép-Bácskából (Topolya, Kishegyes, Bajsa), sem Dél-
Bácskából egy menyasszony, illetve vő legény sem került a faluba, ezzel szembem 
Kovilyból, Székelykevéről, Deli Blatóból hoztak maguknak asszonyt a legények. 
Szembeötlő , hogy habár a vizsgált időszakban lényegesen kevesebb esküv őt tar-
tottak, mint korábban, a kispiaciak továbbra sem a saját falujukban keresnek 
maguknak férjet, feleséget. 

A fiatalok nagyobb része Kispiacon marad az esküv ő  után. A lakosság szá-
ma folyamatosan csökken, ezzel párhuzamosan viszont növekszik a háztartások 
száma: 1971 és 1981 között 60 új házat építettek. Egyre kevesebb a gyerekek 
száma. 1954 és 1972 között évente legalább 30 csecsemőt kereszteltek meg a 
templomban. Ez a szám a hetvenes évek közepét ől húsz—huszonhétre csökkent, 
a nyolcvanas években viszont évente átlagban 17 kisbaba születik, feleannyi, 
mint az ötvenes években. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

NOVEMBERI ÉS DECEMBERI ÉLETRAJZI KALAUZ 

GYÖNGYÖSI DEZSŐ  
(Gyöngyös, 1885. február 6. — Budapest, 1970. november 3.) 

Pesti egyetemi évei során t űnt fel a mozgalmi sajtó berkeiben, korán belé-
pett a Szociáldemokrata Pártba is. 1908-ban mára Györki Imre szerkesztésében 
meginduló Munkásbiztosításnak a belső  munkatársa, a következ ő  évben pedig, 
1909-ben, kinevezték a zombori Munkásbiztósító Pénztár igazgatójává. Már hi-
vatalánál fogva is az ottani mozgalom egyik vezet ője lett, a háborúellenes moz-
galmakban tűnt ki. 

Zomborban érte a háború vége, az impériumváltás. Eleinte a Magyar Nem-
zeti Tanács tagjaként és Károlyi Mihály híveként Magyarország területi integri-
tásáért szállt sikra, majd amikor ez veszett ügy lett, nem távozott az országból, 
mint ahogy ezt a köztisztviselők ezrei tették, hanem a helyén maradt. Amikor 
felmentették az igazgatói tisztség alól, majd állását is elvesztette — az államnyelv 
kellő  ismeretének hiányában —, újra az újságírói pályára lépett: 1924-t ől a sza-
badkai Hírlap, betiltása után pedig a Bácsmegyei Napló munkatársa lett. 

Más lapok is számítottak közrem űködésére. Az 1926-ban indult újvidéki 
Revünek zombori szerkeszt ője lett, 1934-ben a szabadkai Hétr ől Hétre is fel-
tüntette munkatársainak névsorában. 

Zomborban több lap elindítása fűződött nevéhez, kis kerek pocakjával, 
örökké égő  szivarjával népszerű  alakja volt a város közéletének. Előbb a filmes 
Bosnyák Ernő  kiadásában megjelen ő  Sombori Újság (1925-1931) főszer-
kesztője lett. Bosnyák nyomdász is volt, úgyhogy az újság fejlécét maga véste. 
„Ezek a főokosok attól félnek — mondta munka közben —, hogy abba menne 
tönkre a SzHSz Királyság, ha a magyarok Z-vel írnák a Zombor városnevet!" 

Gyöngyösi Dezső  (1904-ig Grosz Dávid) a jugoszláviai Magyar Párt f őtit-
káraként 1929-ben elindította a rövid élet ű  Friss Újság napilapot, betiltása után 
pedig, 1930-ban, egy másikat indít Új Hírek címmel. Ezzel már több szerencséje 
volt, illetve ügyesebben kerülte el a cenzúra csapdáit, úgyhogy, 1941-ig „életben 
maradt', s a két háború között, 14 000-15 000 példányával az egyik legolvasottabb 
magyar újság volt a királyi Jugoszláviában. Nála dolgozott évekig segédszer-
kesztőként Majtényi Mihály, aki emlékezéseiben mesterének nevezte őt. 

Gyöngyösi Dezső  ismert közíró volt a két háború között, szociográfiai ér-
deklődése folytán ő  képviselte leginkább az irodalomközpontú szellemi életben 
a politikai és a tudományos publicisztikát. Szenteleky szívesen és kiemelt helyen 
közölte cikkeit a Kalangyában, munkatársa volt a folyóirat betiltott 1935. évi 6. 
számának is. Ebben egyik gyakori témáját boncolgatta Magyar munkaközösség 
címmel. A kisebbségben élő  magyarság érdekeinek egységes megfogalmazását 
sürgette, pártállástól fügetlenül. „A jugoszláviai kisebbségi magyarságának — 
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írja — a mai gazdasági lezüllöttség idején a gazdasági szervezkedésre kell a legna-
gyobb gondot fordítani, s így a magyar munkaközösségnek is ez kell hogy 
elsőrendű  feladata legyen. A munkaközösség tehát kezdeményez ője, vezetője és 
irányítója a kisebbségi magyarság minden komoly életmegnyilvánulásának, s így 
csak természetes, hogy annak megszervezésére — politikai pártállás és világné-
zeti különbség nélkül — a jugoszláviai magyarság legkiválóbb er őit kell megnyer- 
ni. 

Hasnoló témákat boncolgat, olykor naivul is, a Sorsproblémák című  köny-
vében, amely Zomborban jelent meg az általa szerkesztett Kisebbségi Könyvtár-
ban. A jobboldali szociáldemokratának minősített Gyöngyösi Dezső  munkájá-
ra a baloldali, kommunista befolyás alatt álló, de akkor már népfrontos szellem ű  
Híd is felfigyelt. A főszerkesztő  Mayer Ottmár ismertette a „százszázalékos 
jóakarat"-tal írt könyvet; amelynek nagy értéke az, hogy „bátran ki mer állni és 
nyíltan hitet mer tenni a demokrácia mellett". 

1941-ben az ismert baloldali közéleti embert bebörtönözték, meghurcol-
ták. Kiszabadulása után Budapestre költözött, s visszavonultan élt, rendezgette 
kéziratait. Megírta a jugoszláviai Magyar Párt történetét is, de ez a munkája 
vagy eltűnt, vagy ismeretlen helyen lappang. 

S'1'EINFELD SÁNDOR 
(Szabadka, 1905. november 5. — Szabadka, 1972. június 24.) 

Belgrádi egyetemi éveiben került a munkásmozgalom vonzóerejének hatósu-
garába, bekapcsolódott az egyetemi hallgatók mozgalmaiba, de Szabadkán is ter-
jesztette a Bécsb ől érkező  illegális röplapokat, úgyhogy a rend őrség kommunis-
ta agitátorként vette nyilvántartásba, a bíróság pedig 1931-ben -- a királyi dikta-
túra idején — öt évre elítélte tiltott politikai tevékenység miatt. A mitrovicai 
fegyházban töltötte le büntetését Aleksandar Rankoviétyal, Moša Pijadéval, 
Boris Kidričcsel, Szervó Mihállyal és másokkal. 

Szabadulás után szerezte meg orvosi diplomáját, közben, a Híd, folyóirat 
1936. évi 10. számában a Moša Pijade szerkesztette Udarnik cím ű  börtönújság-
ban már megjelent cikkének magyar változatával jelentkezett. Ett ől kezdve, 
csaknem négy éven át, a Híd szerkeszt őinek legszűkebb köréhez tartozott, s 
egyben a folyóirat egyik legszorgalmasabb munkatársa lett: 1937 és 1940 között 
mintegy 35 cikke, tanulmánya és ismertet ője jelent meg a munkásmozgalom, a 
szociális kérdések, az antifasizmus és a közgazdaság témaköréb ől. Somorja Sán-
dor néven irodalmi próbálkozásai is voltak. 

1938-ban, a népfrontos szellem jegyében, egyik tanulmányát a Kalangyában 
publikálta, s a magyar egyetemi hallgatók számának vészes apadását, ked-
vezőtlen struktúráját tette szóvá. „Kisebbségünk osztálytagozódottsága ellené-
re is — írja — sok olyan pont van, ahol a jugoszláviai magyarság mint egy ember 
menetelhet a közös célok felé. Ezek megtalálása, kiemelése és elmélyítése az 
igazi, kisebbségi vezetők szerepe." 

Steinfeld közéleti jelenlétét 1940-ben egy újabb er őszakos beavatkozás sza-
kította meg: Jakša Damjanovval, a betiltott Narodni glas és a Népszava szer-
kesztőjével együtt internálták a bile ćai táborba. Itt ismét együtt volt tanítómes- 
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terével, Moša Pijadéval, akinek egyúttal kezel őorvosa is volt: az őrök ,ejtette 
ütlegek következményeit gyógyítgatta. 

A tábort a hazai és a külföldi közvélemény nyomására csakhamar feloszlat-
ták, de Steinfeld Sándor nem sokáig élvezhette szabadságát, behívták katoná-
nak, s Jugoszlávia 1941. évi lerohanása után hadifogolyként Németországba ke-
rült. A háborús éveket fogolytáborban töltötte, s talán éppen ennek köszön-
hető, hogy elkerülte Mayer Ottmárnak és társainak mártíromságát, de a zsidó-
üldözések tragédiáját is. Hazatérése után azonnal bekapcsolódott az újnak hir-
detett társadalom építésébe, bár életrajzának foltja maradt, legalábbis egy ideig, 
hogy nem vett részt a fegyveres felkelésben. 

Steinfeld Sándor lett az újra meginduló Híd els ő  főszerkesztője. „A ma-
gyarság évszázados szabadságharcaiban gyökerez ő  egyetemes népi kultúra ré-
szeseivé és hordozóivá akarjuk tenni városaink és falvaink minden dolgozóját, 
az értelmiségieknek azon rétegét, amely fönntartás nélkül keresi és akarja az 
együtt-menetelést dolgozóinkkal..." — írta 1945-ben a Híd els ő  háború utáni szá-
mában. 

A rendszer egyik fő  ideológusaként sok más megbízatásnak is eleget tett. 
Dimitrov-, Kalinin-, Lenin- és Kidri č-brosúrákat fordított, önálló füzetében 
pedig a tőkés rendszer lényegér ől értekezett, s ezekkel indította el a magyar 
könyvkiadást. A Magyar Szó helyettes főszerkesztőjeként és első  pártitkára-
ként, de a mitrovicai „kommunista egyetem" növendékeként is a fiatal újságírók 
eszmei képzéséről gondoskodott. 

A 48-as események, ha egészen rendhagyó módon is, az ő  pályáját is derék-
ba törték. Azzal az indokkal, hogy Titónak, sem Sztálinnak nem tud ellentmon-
dani, visszavonult a politikai életb ől, lemondott tisztségeiről és Szabadkára köl-
tözött. Meghátrálását — csodák csodájára — tudomásul vették egykori elv- és 
börtöntársai, . miután keményen megfogadta, hogy minden politikai tevékeny-
ségtől tartózkodni fog. Adott szavát szigorúan betartotta, még a szabadkai Élet-
jel rendezvényein is közönségként vett részt, csak halálának évében tett kivételt, 
amikor is egy Laták István-emlékesten konferált. 

Mint ginekológus szakorvos, Palics Miklós néven, az ötvenes években a 
Négyszemközt az orvossal című  rovatával tűnt fel a Magyar Szó hasábjain. Ebben 
nemi felvilágosító cikkeket írt, s válaszolt az olvasók kérdéseire. Nemi életünk 
címmel, ugyancsak Palics Miklósként, nagy siker ű  könyvet adott ki, amely tíz év 
alatt négy kiadásban (1954, 1955, 1959, 1964) és csaknem 15 000 példányban 
hagyta el a sajtót. Népszer ű  rovatának válogatott írásai is megjelentek könyv 
alakban (Négyszemközt az orvossal, 1959). 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 
(Szabadka, 1933. november 12. — Szabadka, 1984. május 29.) 

Ide-oda hányódott az életben, nehezen alkalmazkodott környezetéhez, 
szinte sehol sem tudott gyökeret ereszteni. Kényszer ű  vándorlásai után mindig 
visszatért szülővárosába, ahol még leginkább érezte otthonosan magát. Nyugta-
lan természete azonban itt sem hagyta békében, újra meg újra kifutott volna a 
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világból. „Csónakom, menekülj, / mind nagyobb vizekre, / hömpölygő  folyammal 
végesincs tengerre" — énekelte egyik versében. 

Szabadkán fejezte be a gimnáziumot és a középfokú zeneiskola zongora-
szakát. Nyelvtanári oklevelét a Belgrádi Egyetem Bölcsésztudományi Karán 
szerezte, utána pedig Németországban és Ausztriában kereste a boldogulást 
részben továbbtanulással, részben nyelv- és zenetanárként. Hazatérése után is 
hol az egyik, hol a másik iskolában tűnt fel, de megállapodni sehol sem tudott, 
talán azért, mert „Meleg nyáres őnek / Cseppjeit ízleltem, / forró t űzesőnek / 
hatalma él bennem". Verseket és elbeszéléseket írt, magyar, szerbhorvát és né-
met nyelvre fordított, irodalmi, zenei, képzőművészeti és színikritikákat, cikke-
ket és tanulmányokat jelentetett meg a vajdasági lapokban, irodalmi folyóira-
tokban. Zeneszerzéssel is foglalkozott. 

Hivatásos újságírással is próbálkozott a Szabadkai Rádióban és a Magyar 
Szóban, de nem sokra vitte, nehezen tudott eleget tenni a napi tájékoztatás 
követelményeinek. A Magyar Szó egyébként folytatásokban közölte egy hosz-
szabb elbeszélését (Sötétlila tulipánok, 1978. február 2-5.) és egy kisregényét 
(Árny a völgyben, 1978. június 6-25.) 

Irodalmi tevékenységét Németországban kezdte. Az aacheni UNIECO 
Nemzetközi Oktatásügyi Intézetben végzett tanulmányai után Theodor Storm 
egyik világszerte ismert elbeszélésének, A viharlovasnak balladás jellegéről ér-
tekezett. Az író ugyan reális közegbe helyezte az északnémet folklorból átvett 
mondát, de elbeszélése fölött mindig ott lebeg a népi fantasztikum, a mondai 
homály fátyla. Tanulmányát a Theodor Storm Társaság jelentette meg 1966-
ban. • 

A népdal, a ballada az ő  költészetét is meghatározta. „A népköltészet sze-
retete gyermekkoromba nyúlik vissza — írja egy helyütt. — Els ő  versem is, amely 
kilencéves koromban jelent meg egy gyermeklapban, népdalformában íródott. 
Azután Kodály Zoltán Székelyfonójának dalai, Sütő  András műveinek nyelveze-
te és Tóth Ferenc népköltészeti ihletés ű  költeményei tettek rám mély hatást." 
Balladás verseit Fölszállott a sármány címmel a szabadkai Életjel jelentette meg 
1984-ben, azaz halálának évében. 

Többi munkája is e kiadó gondozásában hagyta el a sajtót, ezek f őleg 
versfordítások, antológiák voltak (Gyöngyszemek a XX. század német lírájából, 
1978; A jöv őben is élni, Szerelmes versek a XX. század délszláv költészetéb ől, 1980; 
Susreti, Antologija savremene ma đarske poezije u Jugoslaviji, 1980). 

Valamelyest elütnek az életm űtől, de zenei érdeklődése folytán mégis szer-
vesen beleilleszkednek abba, azok az írások, amelyekben három szabadkai ze-
neszerző  — Arnold György, Gaál Ferenc, Lányi Ern ő  — életét és munkásságát 
méltatja. Ezek ugyancsak az Életjel kiadásában jelentek meg (Régi nóta, híres 
nóta..., 19'76). Fontos forrásmű  ez azok részére, akik érdeklődéssel fordulnak 
zenetörténetünk múltja felé. 
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PETROVICS PÁL 
(Eszék, 1760. december 10. — Nagybecskerek, 1840 körül) 

Az egyik legrégibb, hazai származású, torontáli vízimérnök. Ősi horvát ha-
tárőrtiszti család sarjaként került a XVIII. század hetvenes éveinek derekán az 
első , Pozsony melletti kamerális főiskolába, a szenci Collegium Oeconomicum-
ba, ahol a kincstári szolgálat nyelvén, azaz németül kezdte meg tanulmányait. 
Ez a gazdasági-ügyviteli tanintézet 1763-ban nyitotta meg kapuit, azzal a feladattal, 
hogy a felvilágosult abszolutista államnak számvitelben, pénzügyigazgatásban, 
illetve a gyakorlati vízmérnöki vagy építési feladatok végzésében jártas szakem-
bereket neveljen. Az iskolaépület 1776-ban leégett, s jórészt azért nem újították 
fel, mert akkorra már megérett a szakosítás, a kincstári hivatalnok- és mérnök-
képzés szétválasztásának gondolata. A korszer ű  mérnökképzés megteremtésére 
majd csak 1782-ben, az Institutum Geometcum megalapításával került sor, ad-
dig ezt a feladatot továbbra is a szombathelyi egyetem és a bécsi hadmérnöki 
akadémia, a Terezianum látta el. 

Petrovics Pál is a Mária Terézia alapította hadmérnöki akadémián fejezte 
be tanulmányait, s így császári tisztként rendelték ki a temesközi vízimunkák 
irányítására. Ott már 1716 óta, Mercy kormányzó vezetésével, nagyszabású fo-
lyamszabályozási, lecsapolási és térképezési munkálatok folytak, úgyhogy Pet-
rovics ezeknek folytatására kapott megbízatást, Kosztka János temesközi és 
Kiss József bácsi vízimérnök kortársaként. A XVIII. végén és a XIX. század 
legelején felvett, s a budapesti Országos Levéltárban őrzött térképei után ítélve 
évekig a Bánság déli részében dolgozott. A Temest szabályozta, a már meglev ő  
csatornák — a két moravicai, a berzavai és a Teréz-csatorna, más néven a verseci 
csatorna — megújításán fáradozott, s folytatta az .  alibunári mocsár, s a vele 
összefüggő  illancsi mocsár lecsapolását. Ennek az utóbbinak vízmentesítése, 
kiszárítása egy évszázadot ölelt fel, maradványai még a XIX. század végén meg-
voltak. 

Tapasztalatait, javaslatait Vízépítményi jegyzetek címmel egy Bécsben, 1835- 
ben kiadott, magyar és német nyelv ű  könyvben összegezte. (Teljes címe: Vízépít-
ményi jegyzetek, mint sok esztendei tapasztálásból gy űjtött pótlékok. Annak eléré-
sére, hogy szinte hét négyszegű  mértföldre terjedő  igen termékeny földek a kár-
tékony vízáradásoktól nem nagy költséggel megóvattassanak és a hajózás ezen 
tájjékain a versetzi, alibunári és illancsi mocsároknak, a Terézia-csatornák czél-
irányos használása által, az itt hajózható Temes vizéig, mely Opovánál és Pan-
csovánál a közel lev ő  Dunába szakad, elérettessék. Ezt mindazoknak, kiknek 
honuk mívelődése, a közegészség, gazdaság és kereskedés tekintetéb ől szíveken 
fekszik, ajánlja. Egy tájék földképpel és a javallott vízhárító s hajókázható csa-
tornának hosszában és keresztben el őterjesztett rajzolatával.) 

Élete vége felé a Duna és a Tisza szabályozására tett „hazafias javaslatot 
igen nagy s országos hasznok megszerzésére", amelyet 1839-ben, Budán adott 
közre. Ebben vízimérnöki felméréseket sürgetett Pest, Csongrád és Bács-Bod-
rog megyékben, több csatorna építését indítványozata „a Dunából Tiszába ve-
zető ... hajókázható Ferencz Csatorna mintájára", azzal a végs ő  céllal, hogy Bu-
da, Pest és a többi Duna-Tisza közi város a jövőben „az áradásoktoli megvédése" 
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lehetséges legyen, a szabályozással pedig számos vízgazdálkodási és közlekedési 
kérdés lekerüljön a napirendr ő l. 

Petrovics Pál a reformkori mérnökgeneráció egyik kiemelked ő , de elfelej-
tett tagja, munkásságának felmérésével még adós a szakirodalom. 

B O GNER MÁRIA MARGIT 
(Melence, 1905. december 15. — Érd, 1933. május 13.) 

Kilencven évvel ezelőtt a sárfürdőjéről ismert torontáli szerb nagyközség-
ben született egy ottani magyar tisztvisel őcsaládban. Apja dr. Bogner János 
adóügyi jegyző  volt, az anyja pedig Schiller Aranka háztartásbeli, aki hét gyer-
meknek adott életet, de közülük hatot eltemetett. Vallásos asszony volt, minden 
vasárnap, családjával együtt, bekocsizott a 8 km es ő  Németelemérre, ahol a leg-
közelebbi templom volt. Melence 9000 lakójából ugyanis több mint 8000 görög-
keleti vallású, a katolikusok száma viszont alig érte el a 300-at. 

1906-ban a család Tordára költözött, ahol az apát közjegyz őnek választot-
ták, azaz több kisközségb ől álló közigazgatási egység vezet ő  hivatalnokává. A 
kis Etus — kereszteléskor ezt a nevet kapta — itt töltötte gyermekéveit, s itt 
támadta meg egy súlyos betegség is: 1914-ben csíp őcsont- (medenceöv-) gyulla-
dást kapott, tíz hónapig nyújtott lábbal kellett feküdnie: kifeszített lábát három-
kilós homokzsák húzta. Amikor felkelt, a lába négy hónapig gipszben volt, utána 
pedig hét évig csak géppel tudott járni. Végül is a jobb lába megrövidült, egy 
életre merev maradt. 

1918-ban a család Becskerekre költözött, ahol a Miasszonyunkról Nevezett 
Szegény Iskolanővéreknél befejezte a polgári iskolát, s adminisztrátorként egy 
szövetkezetben helyezkedett el. Ekkor már teljesen elmerült a vallásosságban, 
buzgósága végtelen, már-már a megszállottsággal határos. Minden reggel hét-
kor, gyakran édesanyjával együtt, térden állva misét hallgat a becskereke plébá-
niatemplomban, olykor, ha beletemetkezik az ájtatosságba, a sekrestyés rázárja az 
ajtót. Betegeket látogat, a Mária Kongregáció tagjaként hív őket toboroz, köz-
ben fáradhatatlanul böjtöl, keményen betartja az egyházi tilalmakat, azokon túl 
is lép, jóllehet törékeny testét újabbnál újabb betegségek támadják meg. Minden 
vágya, hogy apáca legyen, de éppen egészségi állapotára való tekintettel nem 
vették fel sem a karmelitáknál, sem az Angolkisasszonyoknál. Csávossy Elemér 
nagybecskereki származású káplán, aki a belgrádi érsekségen teljesített szolgá-
latot, Böhm Margitnak, a vizitációs növérek f őnökasszonyának figyelmébe aján-
lotta, aki megértéssel fogadta óhaját. 1927. augusztus 6-án értesült, hogy felve-
szik a rendbe, augusztus 10-én már az osztrák Alpok alján, Thurnfeldben, az 
ottani zárdában van, s felveszi a Mária Margit nevet. Klauzúrás elzártságban él, 
csak külön engedéllyel látogatható. Boldogan írja „mamsikájának", azaz édes-
anyjának, hogy „meséseket alszunk, csodásan balzsamos a leveg ő , oly szép a 
kertünk, fél óráig mehetünk el őre, mire a végére érünk..." Balássy Lászlónak 
megfogalmazása szerint, aki megírta Bogner n ővér életét (Mindig hűségesen, 
Székesfehérvár, 1985), „lassú vértanúságra" ajánita életét, „rabszolga gyanánt 
szentelte magát a Boldogságos Sz űznek". A szerző  még azt is közli, hogy a szent 
életű  zárdaszűz históriája „belső  ösztönzésre jött létre". 
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Miután a rend magyarországi tartománya is megalakult, 1928-ban, öt 
nővértársával együtt, Érdre költözött, ahol a hívek csakhamar tisztelettel vették 
körül. Ez a bensőséges kapcsolat azonban nem tartott sokáig: 1933-ban elvitte 
a tüdővész. 

1937-ben a székesfehérvári megyés püspök megindította az eljárást boldog-
gá avatásának ügyében, ezzel a fels ő  egyházi hatóságok is egyetértettek. 1938-
ban, a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus alkalmával Eugenio Pacelli 
biboros (a későbbi XII. Pius pápa) így beszélt róla: „... csatlakozunk a fehérvári 
egyházmegye reményéhez, amely felmagasztalását óhajtja egy nagyon tiszta lé-
leknek, Bogner Mária Margitnak, Isten szolgálóleányának..." 

Aboldoggá, illetve a szentté avatás folyamata körültekint ő , s ennek folytán 
lassú is. Erre akkor kerül sor, „ha a boldoggá avatandó szentségi híre tartja 
magát", s mindenkor közrejátszanak az egyházpolitikai szempontok is. 

Boldog Margit szentté avatását 1272-ben kérte V. István király, de erre csak . 

1944-ben került sor. A három kassai vértanút 1619-ben ölték meg, s 1905-ben 
avatták boldogokká. Akkoriban arról beszéltek, hogy „három új csillag támadt 
a magyar katolicizmus egén". Szentekké napjainkban, 1995-ben, a pápa szlová-
kiai látogatása során avatták, azzal, hogy most a dics őségen már négy közép-ke-
leti, posztkommunista ország osztozott. Körösy Márk ugyanis a horvátországi 
Križevcin (Körös) született, Godecz Menyhért lengyel, Pongrácz István pedig 
magyar származású, együttes mártíromságuk pedig a mai Szlovákia területén, 
Kassán történt. 
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DEIANNEBRIGI Ć  

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL A 29. BITEF KAPCSÁN 

POST FESTUM — A DÍJAK REZÜMÉJE  

Minél több rossz előadás, annál több díj, avagy ahány jó el őadás, annyi  
(fő)díj. Ez az abszurdum egyre gyakrabban jelentkezik és válik meghatározó  

szabályává az egyre sokasodó (és sajnos mind rosszabb minőségű) jugoszláv  
színházi fesztiváloknak. Így volt ez az idei BITEF-en is: a Mira Trailovi č  fődíjat  
három előadás kapta. Akár más szemlék, a BITEF zs űrijének sem volt nehéz  
dolga, hiszen a három előadás — abból a tizenkettőből, amennyi a szűk keretbe  
bejutott — nemcsak az elismerést érdemelte ki min őségével, de egyetlen másik  
sem érdemelte meg a részvétel jogát a világ három legszínvonalasabb és legré-
gibb színházi fesztiváljainak egyikén, a Bl lJ F-en.  

A győztes alkotások (bemutatásuk sorrendjében): Klausztrofóbia a szent-
pétervári Kis Drámai Színház produkciója Lev Dodin rendezésében és szöve-
gével, A vad anatómiája Nagy József kereográfiájában az orléans-i Nemzetközi  
Koreográfia Központ tolmácsolásában és a Hogyan élni című  darab az angliai  
Volcano Színház előadásában és Nigel Charnock rendezésében. A zsűri külön-
díját azAssimil című  előadás nyerte el Ljubiša Risti ć  és Trees Sheurs rendezé-
sében. A Politika díját, amelyet 1977 óta osztanak ki a legjobb rendez őnek, Lev  
Dodin kapta.  

AZ AVANTGÁRD KÉT FAJTÁJA  

Az idei, sorrendben 29. BITEF, amelyet szeptember 19. és október 2. kö-
zött tartottak meg A megváltozott valóság rendez ője címmel, a három fődíjas  
előadás által marad meg emlékezetünkben. Mert a díjkiosztás abszurditása mel-
lett az idei szemle — nem annyira Jovan Ćirilov szelektor, mint valóságunk hibá-
jából kifolyólag — még egy, jellegzetesen hazai abszurdumot ajándékozott ne-
künk: a szankciók bevezetése, bármekkora veszteséget jelentett is nemzetközi  

értelemben, nem volt az esztétikai értelemben az akkori, 1992. évi, 26. BITEF-
nek, most pedig a kulturális zárlat megsz űnte végzetes csapást mért a fesztivál  
esztétikai koncepciójára. Mert három évvel az embergós BITEF megszületése  

után a válogatást végző  szakember — mint ő  maga mondja — a szemle műsorára  
olyan előadásokat kívánt tűzni, amelyek „ma időszerűek a világban", azokat,  
amelyeket „az elmúlt években elmulasztottunk" látni, meghívni. Ilyenkor  

elsősorban nagy, állandó társulatok és hangzatos nev ű  rendezők produkcióira  
kell gondolnunk. Jovan Ćirilovnak valójában az a célja, hogy „párhuzamba ál-
lítsa egymással az idei és a tavalyi fesztivált". Véleménye szerint a múlt évi szem-
le, amelynek mottója „Az új energia" volt, s amelyen olyan nem intézményesített  

színházi truppok vettek részt, amelyek nem vették figyelembe a szankciókat,  
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vagyis az „extrém avantgárd" hívei jöttek el, az idén annak érkezett el az ideje, 
hogy meglássuk az institucionálódott, a szankciókat szigorúan betartó színház 
avantgárd produkcióit. Így Ćirilov-Nagy és Charnock kivételével- „új energia" 
és „szélsőséges kísérletek" helyett régi, bejáródott avantgárdot hívott meg „az 
újszerű  színházi tendenciák szemléjére", azokat, akik már réges-régen önállósí-
tottták magukat. Bár döntésével megszegte a BITEF egyik íratlan, de jól ismert 
szabályát, azt, hogy újakat vonultasson fel és ne a bejáródott társulatok sikereit 
reprezentálja és igazolja, a színművészeti eredményekről való tájékoztatás ilyen 
nézőpontja szerint (hol áll Európa a szakciók után) mégis van logikája. A prob-
léma máshol van. Egyszerűen mondva: az előadások minőségének etablírozott-
ságában. Mert az öt külföldi, intézményesített színház között - a messze-
menően professzionalista szentpétervári Kid Drámai Színház kivételével - nem 
volt egyetlen előadás sem, amely kielégíthette volna még a BITEF közönségénél 
kevésbé szofisztikus nézőket és kritikusokat. 

Seneca Phaedrája, Jarry Übüje és Shakespeare TitusAndronicusa a 145 éves 
Teatrul nationala társulatának el őadásában és Silviu Purcarete rendezésében 
szétzavarta a nézőket és kimerítette a kritikusokat. Mindenekel őtt ötlettelen 
rendezésével, banális politikai utalásaival Elena és Nicolae Ceausescu uralmára 
(Ühü), totalitárius és depresszíven vizuális jeleneteivel (Phaedra), ami miatt 
Purcarete teljesen elfelejtette a dramaturgiát, illetve a darab drámaiságát (Titus 
Andronicus). 

Hasonló problémákkal küzdött Johann Kresnik rendez ő  is, akinek „tánc-
drámáját" Francis Bacon, a nagy angol fest ő  ihlette. Habár Pina Bausch mellett 
neki van a leghangzatosabb neve a modern táncszínházak világában és azok 
egyike, akik megteremtették ezt a színházi nyelvet, még ő  sem lépte át a nem 
kommunikatív előadás kereteit, amelyekben Bacon képeinek részletei mint 
komputerbe scannelt reprodukciók sorjáznak. Balett-táncosai pedig -- nem fi-
gyelve másra, csak a tánc precízségére, ahelyett, hogy Bacon képeit három di-
menzióban transzcendálták volna a színpadon - hozzáállásukkal éppen azt vet-
ték el a képektől, ami azok legnagyobb értéke: érzékenységüket. 

Így tehát Nagy József és Nigel Charnock el őadása volt a 29. Bl'IEF külföldi 
előadásai közül az, amely az „extrém avantgárd"-ot nyújtotta, és nem volt konkur-
renciája, nem csupán zsáner és stílus, de els ősorban minőség tekintetében. 

A CSODÁLATOS NAGY JÓZSEF POÉTIKÁJA 

„Az elbeszélő  Nagy, torzító nagyítójával és fáradhatatlan képzel őerejével, 
már első  előadásától (Pekingi kacsa, 1987) kezdve ugyanazon a területen feszíti 
ki hálóját, saját területén, egy vajdasági kisvárosban, ex-Jugoszlávia egy magyar 
enklávéjában, szülővárosában." Így ír róla a párizsi L'Humanité láthatóan jól 
informált kritikkusa A vad anatómiája című  előadása kapcsán. Nagy József 
1980-ban ment ki Franciaországba, ahol ma már az egyik legjelent ősebb szemé-
lyisége a francia és európai nem verbális, vagyis táncszínháznak. Mert állandó 
visszatérése szülőhelyére, Bácskába, illetve Kanizsára, az archetípushoz való 
szoros kötődése (ahogyan ó maga is minden alkalommal hangsúlyozza) valójá-
ban domináns eleme poétikájának. Például a Comedia tempio című  előadásában 
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is, amelynek alapjául Csáth Géza élete és m űvei szolgálnak, a Tolnai Ottó 
együttműködésével született Orpheusz létrája című  darabjában, amely poétikai 
szintre emelte a kanizsai tűzoltók munkáját, akik 1911-ben els ők voltak a vilá-
gon. 

A vad anatómiájának is egy bácskai ember a főhőse: Vojnich Oszkár, a 
kalandor, vadász, író és szabadkőműves, aki 1864-ben született Szabadkán és 
1914-ben lett öngyilkos Port-Szaídban. Nagy József poétikájának esztétikája 
Vojnich kalandjaira, utazásaira, útleírásaira, fényképeire, rajzaira és vadászata-
ira épül, de még ennél is jobban Vojnichnak az Emberrel és Vaddal kapcsolatos 
megfigyeléseire. Mindennek ellenére azok, akik jól ismerik e vadásznak, útleí-
rónak, a jogtudományok doktorának az életét, ismerik Petko Vojni ć  Purčar vele 
foglalkozó drámáját (A szentély őrei. Osvit, 1990), nehezen fogják az előadásban 
felismerni azon szabadkőművesek egyikét, akik részt vettek a városháza építé-
sében. A vad anatómiájából kimaradnak Vojnich keringői, szerelmi kapcsola-
tai, rituális öngyilkossága az els ő  világháború küszöbén, ötvenedik születésnap-
ján. Nagy nem meséli át (Purčartól eltérően) Vojnich Oszkár életrajzát, az 
előadás kiindulópontját képező  utazásain kívül nem foglalkozik az életével, ha-
nem ennek az életnek a produktumával, tehát metafizikával. Vojnich metafizi-
kája által A vad anatómiája kiteljesedik képi-fizikai színházzá, pár excellence 
egyesítése a bácskai archetípusnak, vidéknek, állatoknak és gondolatoknak Voj-
nich utazásairól, világi, ultramodern táncesztétikával... Nagy csodálatos víziójá-
ban. 

Valóban. Akárhányszor alkalmam volt beszélgetni olyan emberekkel, akik 
poétikusabb lelkületűek, Nagy színházával kapcsolatban legtöbbször éppen a 
csodálatos szót használták. Amint els ő  alkalommal „beléptem" Nagy el őadásá-
ba, megértettem, hogy miért. Avarázsdobozhoz hasonlatos színpadkép a seho-
va sem vezető  vasúti sínék mellett, Nagy és színészei mindenekel őtt csodálatos 
előadást hoznak létre, s ebben nemcsak a színpadkép vagy a fény a meghatározó, 
még Kovács Tickmayer István természetes hangszerekkel el őadott csodálatos 
zenéje sem. A vad anatómiájának csodáját (természetesen a felsoroltakkal egye-
temben) mindenekelőtt Nagy táncosai és ő  maga jelentik. A csoda titka az em-
beri test jelenléte a színpadon. 

„Ez az előadás közvetlenül az önök szívével kommunikál" — mondta Arthur 
Skelton, a Skót dráma című  folyóirat szerkesztője. 

YU NONSTOP 

Azután, hogy — néhány éve — megszüntették a BITEF off-programját, a Yu 
Nonstopot, mint ahogyan az már szabály lett, az idei BITEF is nem hivatalosan 
két részre osztódott: nemzetközire és hazaira. 

A 29. B11 1F-en hét külföldi, négy jugoszláv és egy ex-jugoszláv el őadás 
szerepelt. Az egyetlen kommentár — tekintettel az el őadások színvonalára — 
nyugodt lélekkel csakis Lukács György szavaira támaszkodhat: ezekr ől az 
előadásokról nem kell írnom ugye? Mégis feladatunknak tartjuk, hogy legalább 
felsoroljuk őket. 

• 
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Dejan Dukovszki fiatal szkopjei író Lőporos hordó című  darabját két fölál-
lításban játszották: a szkopjei változat rendez ője Szaso Milenkovszki, a belgrá-
dié Slobodan Unkovski. Mindkettő  egyformán banális, akár üzenete a Balkán-
ról mint lőporos hordóról. AzAssimil című  darab, amely a jugoszláv KPGT és 
a holland Dogtruep koprodukciója, Ionescu A lecke című  művén alapul, az As-
simil programnyelv tanulásához szükséges kézikönyvekkel ellátva — egy kínokat 
okozó, apolitikus mese. Pavlos Matesis Balkáni rapszódia című  darabja, amelyet 
Branislav Lečić  rendezett, az első  mai görög nyelven előadott mű  jugoszláv szín-
padon. A Kate Kapuralica című  alkotás, amelyet 1800-ban írt egy Vlalo Stulli 
nevű  dubrovniki orvos, s amelyet Jagoš Markovié rendezett (zombori Népszín-
ház), valóban érdekes repertoárdarab, de semmiképpen sem fesztiválra való 
adőadás. 

Mindent összevetve a négy jugoszláv és egy ex-jugoszláv el őadásnak többé-
kevébé azonos volt a tematikája: az itt (Görögországtól Dalmáciáig) él ő  embe-
rek mentalitása. Látszólag rendkívül id őszerű, azonban erről a mentalitásról 
nemcsak hogy nem mondtak semmi újat ezek az előadások, de amit mondanak, 
azt is ötlettelen, archaikus színházi nyelven mondják. Formájuk a legborzalma-
sabb. Márpedig a színházművészet — úgy látszik, ezt újra és újra hangsúlyozni 
kell — nem témájával, hanem éppen a formájával „beszél". 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

ÉRDEMES EGY SZEM KOCKACUKORÉRT IS 
DECEMBERI SZÍNHÁZI LEVÉL 

Nem érdemes ma szellemi szeánszot tartani színházaink, megnyomorított, le-
pusztult színházaink áldatlan állapotáról, mert ma már mindenki el őtt világossá 
vált, hogy nálunk — közvetlenül — a kultúrát és — közvetve — a színházművészetet 
megfontoltan stratégiailag elhanyagolják, s a színház dolgozói — hadd ne 
minősítsem szegényeket „művészek"-nek — egy szem kockacukorért dolgoznak. 
Sajnos, elképzelhető  az is, hogy előbb vagy utóbb egyszerűen kiesünk a világ 
színházi fejlődéséből, mégis mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 
megőrizzük azt a keveset, amivel még rendelkezünk. Mert vannak közös dolga-
ink, feladataink. Megfogalmazhatók 19.30-tó122 óráig, amíg egy el őadás tart, 
amíg a fiatalok és az öregek érdeklődési tartományában meglelhető  a színház. 
Anyagilag elszegényedtünk, az értelmiség vagy egymást marja, rúgja, tépi, tapos-
sa, vagy lelkileg elfáradt, igaz, de talán éppen a színház — nem a sikkpremie-
ren —, egy üzenet a színházból körvonalazhatja szellemi égboltunkat. 

1995. december. Az összkép riasztó, egy cseppet sem rózsás. Egy konzek-
vensül megtervezett, nagyon tisztességes és ígéretes m űsorral akarta megkezde-
ni évadját az Ujvidéki Színház. Nincs most szándékunkban bárkit is leparan-
csolni a hídról, vegye a kalapját és aló mars!, újabb keserves tapasztalatokra 
nincs szükségünk. De valaminek sürg ősen történnie kell, hogy a helyzet megvál-
tozzék. Mert a színházcsinálás porondja most rendkívül érzékeny és vérzékeny. 
Nem szűnhet meg működni nevében és feladatában — nyelvében! — egy olyan 
színház, amely színre szándékozta vinni Friedrich Dürrenmatt Fizikusok című  
szatíráját, William Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok című  művét, Ör-
kény István Kulcskeresőit, Eugéne Ionesco Székek című  darabját, s szorosabb 
együttműködést szorgalmazott a szabadkai Kosztolányi Dezs ő  Színházzal és az 
újvidéki Művészeti Akadémiával. 

Mégsem lett — nem is lehetett — nagy kulturális tett Jovan Sterija Popovié 
agyonjátszott, agyonunt Felfuvalkodott tökfej című  vígjátékát műsorra tűzni. 
Vannak többirányú mulasztásaink, habár ki-ki a legjobb belátása szerint alakít-
hatja műsorát. De Jovan Sterija Popovićtyal nem lehet szellemi üzenetet közve-
títeni. Vagy az idő  változásának jele a szándék, hogy most éppen ezt a szerz őt 
avassuk naggyá? Szívesebben néztük volna meg Spiró GyörgyAz imposztor című  
művét, amelyet sebtében levettek a színház műsoráról (színészhiányra hivatkoz-
va). Sajnálatos bukása Felfuvalkodott tökfej, s az évad nyitánya rendszerint mér-
tékadó. Meg aztán kétségeink felett t űnődve szembe kell néznünk más tények-
kel is. Azzal, hogy a fiatalok a főiskoláról nem nagy örömmel tagosodnak be az 
Újvidéki Színházba. Igaz, markáns színészgenerációkról újabban nem is tudunk. 
De a színészek személyi, művészi gondjaikat maguk akarják megoldani, s úgy 
rémlik, hogy szívesebben szerz ődnek oda, ahol nem kockacukor a fizetség, ha-
nem zab. 

Sok hűhó, az bizony — de mennyiért? A dinár ma döntően befolyásolja, 
meghatározza a színház működésének anyagi és strukturális feltételeit. Nem 
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hallgathatjuk el azonban azt sem, hogy színházainkban egyre er őteljesebben 
mutatkoznak meg a pazarlás jelei, s gyakrtan megfeledkezünk arról, hogy ami-
kor a talpon maradás a célunk, egy-egy színház szerényebben is eleget tehet 
vállalt kötelezettségeinek, rugalmasan alkalmazkodva a finanszírozás törvénye-
ihez. Kenyéren és vízen is lehet élni, vagyis tekintsünk el a látványcentrikus 
előadásoktól, s átmenetileg kockázatos nagyigényű  rendezőket szerződtetni, 
olyanokat, akiknek „tarifájuk" van. Ezek ma alapgondok. Szóval radikálisan ta-
karékoskodni kell. „Okunk van élni és remélni", s a koncon osztozkodni. Sokan 
ezt nem akarják megérteni. De azok számára a színház nem misszió — itt és most 
nem az, aminek Wajda minősíti: „Talán a színház az utolsó hely, ahol egyik 
ember meghallja a másik szavát." Nálunk nem hallja meg mindenki. 

A SZÍNHÁZ ARS POLITIKÁJA 

A szabadkai Népszínház presztizse az utóbbi években alaposan megkopott. 
Általánosan elfogadható színvonalat és társadalmi hatást nem tudott elérni (ki-
vel? kikkel?). Erdudac Zsuzsannának, akit a szabadkai önkormányzat állított a 
visszaperelt színház élére, ezernyi gond szakadt a nyakába. Lehet-e a lerombolt 
színházból néhány hónap — akár év — leforgása alatt minden tekintetben rangos, 
egységes intézményt létrehozni, színházat magyar és szerbhorvát társulattal? A 
működőképesség határára sodródott színházban azonban máris „átmin ősültek" 
a dolgok. Nincs világvége-hangulat, s a hisztérikus állapot sz űnőben van. 

A színész, akinek ars poetica helyett ars politikája van, most választhat 
magának színházat. Nézhet és láthat. A Népszínházban gyorsan felszámolták a 
ristići múltat, a szégyenteljest, s a kamaratermet rendbe hozatták a m űszakkal. 
Teljesen új helyzet. Ennek megértése nagyon fontos a magyar színész számára. 
A nemzeti kultúrában a színház központi helyet foglal el s benne a színész a 
nemzet napszámosa. A színház ezzel sem periférikus m űvészet. A magára talá-
lás pillanatai ezek, s az igények nyomása alatt nem volna szabad megfutamodni. 
Vállalni kell a Vajdaságot. Kultúránkat művelő , azonosságunkat megtartó szín-
házra voksolunk. 

Nem hallgathatjuk el, hogy a Népszínházzal most „szembeállított" teátrum 
(vagy mi), a KPGT-gyülekezet a .Jadran moziban kapott szállást. Az alkalmi 
társulat részt vehetett a belgrádi BITEF-en, s ebben az évben a Yu Fest rendez-
vény nem Szabadkán, hanem egy régi, romos, hideg belgrádi cukorgyárban zaj-
lott le. Az előadások visszhangja tanulságos. Az elvakultabbja azt hangoztatta, 
hogy Ljubiša Ristićhez hasonló karizmatikus rendező  az utóbbi negyvben évben 
nem találtatott ebben az országban. A tisztábban látó újságírók, szakemberek 
rezignáltan megállapították, hogy Risti ćéknál minden a régi: túl hangos muzsi-
ka, esztelen rohangálás — homály. De nagy homály. 

Hogy megmarad-e szabadkai székhellyel a KPGT, nem tudni. A színház, 
mivel nálunk még nem üzleti vállalkozás, továbbra is az önkormányzat és a mi-
nisztérium hathatós támogatására szorul. A kevésbé kapós színészek a KPG T-
be tömörülnek. Megszűnne ez a színház, időlegesen szűnne meg? Nem volna 
szabad semmit sem letörölni a tábláról. Majd elválik, hogy a néz ő  kinek ajándé-
kozza a szívét és a bizalmát. 
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SZÍNHÁZTEREMTŐ  AKARATTAL 

Legfiatalabb — és pillanatnyilag legaktívabb — társulatunk, a Kosztolányi 
Dezső  Színház novemberben bemutatta Neil Simon Furcsa pár című  vígjátékát 
az újvidéki Hernyák György rendezésében. Hadd állok meg egy villanásra Neil 
Simonnál és az amerikai drámairodalomnál. 

Zuhanórepülésben mehet tönkre az a színház, amely nem engedi színpadá-
ra a világ bármely nemzetének színházi reprezentánsait. Létezett — sajnos — sza-
badkai „vasfüggöny", nemis egy-két évig. A szabadkai Népszínház fennállásának 
első  huszonöt évében mindössze öt amerikai szerz ő  hat drámáját találták mél-
tónak arra, hogy színre vigyék (Lilian Hellmann Kis rókák, Arthur Miller A 
salemi boszorkányok, Richard Nash Az es őcsináló, Eugene O'Neill Boldogtalan 
hold és Utazás az éjszakába, Murray Schisgal Szerelem, ó!). Hogy az összkép még 
visszataszítóbb legyen, 1960-ig a maggyar társulat mindössze két alkalommal 
szólaltatott meg a színpadon amerikai szerz őt, s mindkettőt valószínűleg azért, 
mert Miller és Hellmann „elítéli" m űvében a „rohadt" és „romlott" amerikai 
társadalmat, s a sorokban felszikrázik egy új rend lehet ősége. Vagyis a színház 
vezetői rugalmasan alkalmazkodtak a szocialista világkép dogmáihoz. 

A szabadkai Népszínház nélkülözhetetlen ismérve kezdetben az volt, hogy 
a szovjet-orosz és a hazai drámairodalmat támogatta, s nagyjából ebben látták a 
vezetők a színház elsődleges funkcióját. Ott volt kiegészít őnek, nézőcsalogató-
nak az operett és a népszínm ű, de a másik serpenyő  inkább maradjon üresen. 

„Lovagi" gesztus a Kosztolányi Dezs ő  Színház részéről Neil Simon vígjáté-
kának a műsorra tűzése. Garantáltan megkapni a vígjátékhoz ill ő  hangulatot, 
kommersz darab, mindenki örömére. Lehet-e újra ebben a meggyötört városban 
élővé tenni, élményünkké  varázsolni egy vígjátékot? Múltunk — a m űsoron 
gyakran szerepeltek vígjátékok, bohózatok — megítélése, nemritkán elítélése 
még élénken visszhangzik a színház folyosóin, az elmarasztaló bírálatokat nem 
feledtük el. Lehet-e érdektelen színházból érdekes színházat csinálni, vagy egy 
vígjátékkal az érdekes színházból érdektelen színház lesz? Ennek a színháznak 
szerény a dokumentációja. Tavaly Böris Vian Birodalomépítők avagy a Schmürz 
című  drámáját mutatta be, riadalmat keltve még az értelmiségiek körében is 
(„Nincs szükségünk még egy Ristié-színházra! "), Dér Zoltán Fecskelány című  
dokumentumregényének színpadi változatát és a nyáron, a palicsi szabadtéri 
színpadon Carlo Goldoni Tengerparti csetepaté című  vígjátékát. Hol javítva, hol 
pedig rontva a bizonyítványát. Most majd rossz színpadi adottságok, szegényes 
világítási lehetőségek közepette, eléggé vegyes összetétel ű  szereplőgárdával egy-
szerre elfogadtatjuk Neil Simont és „kemény” humorát? Ez a színház még nem 
írhatja a táblájára, amit Ady Endre íratott egy színészeti kiállítás vendégköny-
vébe: „Mennyi dics őségnek maradt emléke egy ezüstkoszorú, s hány álomból 
maradt meg csupán fájdalom s egy száradt virág..." 

Valakik Neil Simont álmodtak Szabadkán. 
Se ezüstkoszorú, se virág. 
De megvan, Thorként süvölt a színházteremt ő  akarat. Megvan Hernyák 

György rendezőben — még így, alaposan visszatartva magát is; László Sándorban, 
Földi Lászlóban — vendégeinkben — , Budanov Mártában, Arokszállási Mártá-
ban, Búbos Andrásban, Ripcó Lászlóban, Gyermán Tiborban, s talán még Káló 
Bélában is, aki a KPGT-együttesb ől került át egy másmilyen színházi színpadra. 
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Gyökeret vert újra a színjátszás, a színészei ebben a városban, s most szemet 
hunyunk afelett, ami nem tetszett. Ne részletezzük tehát, hogy mit ől volt és mitől 
nem volt színvonalas a szabadkai Furcsa pár. Az alkotó beleszeretett m űvébe, 
ezt érezni lehetett, s mivel a darabnak megvolt a maga alapgegje — két úriember 
összeköltözködik —, a többi gyerekjáték. 

A színház megküzdött ezért a bemutatóért, a színészek és a rendez ő  a sike-
rért. Megküzdött a tapsért László Sándor a szívéb ől-lelkéből kiszakadt „csudijó" 
alakításával, arra is ügyelve, hogy az üvegházi alak ne csapjon át olcsó bulvárba, 
öncélú diliskedésbe. Érzelmeit kissé megkeményítette a most Szolnokon 
szerződésben lévő  Földi László, s helyenként az elődásban az „unterman" sze-
repére kényszerült. Ez azonban a m ű  „hibája", mert hiszen Felix Unger szerepe 
hálásabb. Mindenesetre mindketten szikráztak a színen, s ha rövidebbre akar-
nám fogni a mondanivalómat, akkor aláhúznám,liogy mindenki elhagyható, de 
László Sándor és Földi László mindenképpen említést érdemel. A többiek ki-
erőszakolták a játékmódot, annak eltakarására, hogy nekik nincs is semmi ke-
resnivalójuk ebben a darabban, még pontosabban: el őadásban. Vonatkozik 
mindez különösképpen a lakásba váratlanul betoppanó két leányra, akik a pit-
toreszk kedvéért préselődtek be a legénylakás ajtaján a mesébe. Vagyis vannak 
színdarabok, amelyekben a szerepl ők vagy a királyokkal ebédelnek, vagy pedig 
az asztalról lepottyant morzsák után kapkodnak. 

„Ahol van egy fiú meg egy lány, az egy pár" — mondják az operettben. Ahol 
van egy fiú meg még egy fiú, az a Furcsa pár. A többiek is megmérettettnek, de 
csak úgy, futtában, s a rendez őtől függ, hogy mennyire érvényesülnek a mindenki 
számára „szent színpadon'. Színészeink, színészn őink — Ripcó László harsá-
nyabban, Gyermán Tibor visszafogottabban, Búbos András színesen és mégis 
tartózkodóan, Káló Béla kell ő  „ihlet" nélkül, de mégis megbízhatóan, Budanov 
Márta és Árokszállási Márta vágyaik szerinti azonosulással -- egy boldog ameri-
kai szving táncosai voltak a bemutató el őadáson, s tudják, hogy a lelkünk száll 
le, ha táncolunk. 

Mondhatjuk-e végezetül azt, hogy az alkalmi, igen szerencsésen összever-
buvált társulat elnézően vállveregető , megbocsátó kritikát és fenntartás nélküli 
dicséretet érdemel? Ha figyelembe vesszük azokat a körülményeket, amelyek 
között az előadás megszületett s amelyek nagymértékben meghatározták a teát-
rum működését, a produkció színvonalát, akkor igen. De ha majd egyszer nor-
malizálódnak a viszonyok, akkor néhány csöppnyi „ciánt" is belekeverhetünk a 
teába, mert az illat bódító és megtéveszt ő  anélkül. Kapcsolatunk az igazi szín-
házzal most még meglehet ősen laza, távoli, de nem fekszünk mi majd örökké 
koszlott pamlagon, nem csámborgunk a színpadon félretaposott kalocsniban, s 
a színház erejét éppen a széls őségekben mérhetjük le. De most még a konszoli-
dálás — akár egy műfajban — a cél. 

Neil Simon: Furcsa pár. Kosztolányi Dezső  Színház, Szabadka. Bemutató: 1995. 
november 11-én. Fordította: Örkény István. Rendez ő : Hemyák György (Újvi-
dék). Szereplők: László Sándor (Felix Unger), Földi László (Oscar Madison), 
Búvos András (Murray), Káló Béla (Speed), Gyermán Tibor (Winnie),Ripcó 
László (Roy), Budanov Márta (Gwendolyne O'Pidgeon), Árokszállási Márta 
(Cecily, a nővére). Díszlet- és jelmeztervez ő: Valentina Tomié (Szabadka). 
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VASAGYI MÁRIA 

BETEKINTÉS SZÁZADUNK UTOLSÓ KÉT 
ÉVTIZEDÉNEK SZERB FESTÉSZETÉBE 

A kilencezer művel rendelkező  belgrádi Modern Művészeti Múzeum mintegy 
háromezer képzőművészeti alkotásából készült válogatás — mindössze harminc 
kép — vándorkiállítása nyílt meg október 15-én a zombori Őszi Tárlat Galériá-
ban. Nem került bemutatásra a múzeum állandó tárlatának anyaga, valamint a 
szállításra, a különféle termekben kiállításra alkalmatlan m űvek, viszont e ván-
dorkiállítás koncepciója az utóbbi két évtizedbeli szerb festészet általános 
irányzatainak részleges szemléltetését t űzte ki céljául. A kisszámú alkotás csu-
pán rövid betekintést nyújt a század nyolcadik és kilencedik évtizedének szerb 
festészetébe, mindössze jelenségeket láttat, amelyek viszont m űvészettörténeti 
szempontból cseppet sem elhanyagolhatók. Különböz ő  kifejezési formákat 
ápoló művészek kiváló és kevésbé jeles alkotásai sorakoznak e tárlaton, amely 
Vajdaságban csak Zomborban látható. 

Miután a hetvenes évek elején csúcspontjára ért az absztrakt expresszioniz-
mus és enformel, a fest őművészek jelentős számának figyelmébe ismét a figura-
tív kifejezésmód került. Bizonyos „fejújítás"-nak vagyunk tehát tanúi, ám ez a 
restauráció nem jelent visszakanyarodást a hagyományos, régi megoldási le-
hetőségekhez, a kép értelme újul fel a figura, a tárgy által, nem pedig a tárgy kap 
új értelmet a festészet szóban forgó id őszakában. A három irányzat: a pop-art, 
az újrealizmus és az újfiguratív kifejezés jegyében született alkotásokon mindez 
könnyen felismerhető . A pop-art a tömegkultúrából merít ábrázolási lehet ősé-
geket, az újrealizmus a kifejezés teljességének különböző  aspektusaival tárja 
elénk a realitást, az újfiguratív irányzat pedig az id ő , a tér, a szociális és politikai, 
az emberi, a létproblémák felé fordította a fest ők figyelmét. 

Az ún. hideg realizmus a tartalmában explicit viszonyt alakít ki a tárggyal 
szemben, érzelemmentes, így Milan Blanuša sivár háttérb ől kilépő  aktot ábrá-
zoló és Bojan Bem mágikus értelmet és személytelenséget hordozó, téglafalat 
és azon túl racionálisan elrendezett zöld teret elénk táró közismert képén, Dra-
gan Mojović  mozdulatlanságában várakozáskész, hajszálpontosan festett pá-
zsitján kitárt s szöveg helyett ismételten zöld pázsitot felmutató könyvén, Alek-
sandar Cvetkovi ć  félelmetesen hatalmas, sötétbe borult zöld térben a menedék-
lyuk felé igyekvő  parányi csigát a maga esend őségével izgalmas helyzetben be-
mutató meghökkentő  alkotásán. Miodrag Mića Popovié a látvány festészetével 
foglalkozott a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején, azaz — saját 
szavai szerint — „meghatározott techonológiai eljárással, mindig hagyományos-
sal, lévén lassan változó az új anyagok alkalmazásának ellenére". A látvány nyúj-
totta érzés meghaladja a látottat, így a látvány felvillantja a lényeget, a „társa-
dalmi jelenlétet". Dorde Iva čković  az új absztrakció jegyében alkotott képével 
szerepel a kiállításon. Stojan Ćelić  és Miodrag B. Protić  geometriai absztrak- 
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ciói, bármily furcsán hangzik, a természettel keresik a kapcsolatot. Mennyi szel-
lemesség rejlik Aleksandar Đurić  és Dušan Otaševič  alkotásaiban, amikor a 
festészet klasszikus lehet őségein túllépve szinte eltörlik a határt a kép és a szo-
bormű  között! Világszerte számos festő  kísérletezett ilyen kifejezési móddal a 
hetvenes és nyolcvanas években. Petar Đuza és Mileta Prodanovi č  remekművei 
neoexpresszionista absztrakt képek, meghökkent ő  szín- és formahatással. 
Újszerű  ornamens-formaalkotással dolgozik Bora Iljovski és Milena Jefti č. Vi-
dékünkön Branislav Brankov korabeli képein sokkal gazdagabb tartalmú és 
fejlődésben előremutatóbb új enformelt, absztrakciót látunk, mint e kiállításon 
Perica Donkov és Dragan Karadži č  alkotásain. Milan Cile Marinković  meleg 
színekben pompázó s karikatúraszer ű  jellegzetességükben ábrázolt alakjai Mi-
roslav Đordević  újgeometrikai absztrakt festészetének hűvös, racionális lénye-
gével ellentétes kifejezési lehet őségeket hordoznak. S még nem említettük Mi-
odrag Rogič, Vladimir Veličkovič, Miloš Šobajič, Petar Omčikus és mások mű-
veit, amelyek a maguk módján mélyen emberi, torkot szorongató érzéseket, 
gondolkodásra, öneszmélésre késztet ő  üzeneteket továbbítanak a kiállítás 
szemlélőjéhez. 
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GAJDOS TIBOR 

TÁRLATBŐSÉG 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

1995 októbere gazdag kiállítási sorozattal örvendeztette meg a szabadkai 
művészetbarátokat. Ez a b őség azonban ezúttal sem a helybeli hivatásos művé-
szek aktivitásának, hanem els ősorban a nem hivatásos, amatőr és az ifjabb nem-
zedékekhez tartozók, valamint két vendég bemutatkozásának köszönhet ő . Ezt 
az alábbi eseménynaptárral is alátámaszthatjuk: 

Október 5. — Tatjana Dejanović  és Jasmina Pej čić  belgrádi keramikusok 
kiállítása a Képzőművészeti Találkozó emeleti termeiben. 

Október 6. — Török István A nó mint inspiráció című  kamaratárlata az Art 
kiskávéházban. — Turzai Sándor önálló kiállítása a Cinema 2000 kiskávéházban. 

Október 10. — Miroslav Jovan čić  palicsi festőművész önálló tárlata a Köz-
pont II. Gerontológiai Klubjának helyiségeiben. 

Október 12. — Marija Karlovič  Gabrić  akvarell növényillusztrációi a dr. Sturc 
Béla életművét bemutató tárlaton a Városi Múzeum kiállítótermében. 

Október 14. — A Bucka-Gányó nyári ifjúsági művésztelep résztvev őinek 
kiállítása a Képzőművészeti Találkozó szalonjában. 

Október 27. A Bunjevačko kolo képzőművészeti alosztályának együttes 
tárlata a városháza el őcsarnokában. 

Október 27. Mirko Molnar moravicai rajztanár grafikáinak kiállítása az 
Art kiskávéházban. — A László-csoport (László Ibolya, László Sebatics és László 
K. Tímea) számítógépes grafikáinak tárlata a Cinema 2000 kiskávéházban. 

Tatjana Dejanović  és Jasmina Pejčić, a két fővárosi művésznő  nem csak 
szakmájukkal kötődnek egymáshoz: mindketten a belgrádi Iparművészeti és 
Formatervezési Fakultáson Mirjana Isakovi č  osztályában szereztek diplomát, s 
ez természetesen irányvételükre és elkötelezettségükre is kihatott. Mindketten 
a modern keramika stílusjegyeit igyekeznek saját formanyelvükön kifejezni. Ezt 
a törekvésüket nem csupán a nálunk még szokatlan formában, de az e tájon még 
kevésbé használt raku és kőcserép technikával valósítják meg. Ezáltal külön-
bözőségük mellett is egységesnek tekinthető  anyagot hoztak létre. 

Az első  teremben, ahol Jasmina Pej čič  alkotásai vannak, a szemlélő  olyan 
élményben részesül, mintha egy régi, elhagyott indián tábor kicsinyített másá-
nak központjában lépkedne. A vertikális formák kultikus oszlopokra, színes 
totemekre és vigvamokra emlékeztetnek. Kés őbb, a bemutatott művek címeit 
böngészve az ember rájön, hogy a művésznő  ilyen szándékkal is alkotta meg a 
prezentált műveket. Még a padlózaton elhelyezett Tűzkör című  alkotás körbe-
rakott kőtörmelékei is elhagyott tábortüzekre asszociálnak. A m űvek színezése, 
csíkozása visszafogott és az égetett anyag tulajdonságaihoz illeszkedik. 

Két másik teremben Tatjana Dejanovi č  összetettebb alkotásai sorakoznak. 
A falakon kismeretű  kerámialapokon táj- és városképek leegyszer űsített motí- 
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vumai láthatók, az állványokon zárt épületformák kivájt kapukkal nyújtanak 
betekintést alkotójuk formai kísérletezéseibe. Aztán kígyózó, egymásba fonódó 
lényekből álló kompozíciók különös hatású színezésükkel és applikálásukkal 
okoznak meglepetést, hogy végül is falra függesztett lapokon a festett szobák, 
illetve enteriőrök teremtsenek megnyugtató egyensúlyt ebben az egyébként vál-
tozatos és izgalmas kollekcióban. 

Afővárosi művésznők a szakma fölényes ismeretér ől tesznek tanúbizonyságot. 

Török István képeit festői munkásságának 35. évfordulója alkalmából mu-
tatta be. Mivel nemrég, életmű-kiállítása kapcsán már foglalkoztunk vele, ezút-
tal csupán annyit említünk meg, hogy a mostani tárlatán látható művek opusá-
nak sikeresebb darabjai közé tartoznak. 

Ugyancsak eltekintünk Miroslav Jovan čić  olajfestményeinek méltatásától, 
mert a Képzőmvészeti Találkozóban megrendezett közös tárlat alkalmával már 
értékeltük őket. 

A Bucka-Gányó művésztelep nyári táborozásának anyagából megrendezett 
kiállítás ismertetésének szempontjai nem lehetnek azonosak a feln őtt alkotók-
kal foglalkozó bírálatokkal, hiszen itt nem annyira a színvonal, mint a részvétel 
tömegessége és a fiatalokkal foglalkozó pedagógus művészek fáradozása a lé-
nyeges, hogy gondoskodjanak a képz őművészeti utánpótlásról. 

Boško Karanović, Boros György, Zsáki István, Gubanov Martinek Otília 
és természetesen a vendéglátó Gál József érdeme, hogy az ifjúsági művésztelep 
tizennyolc résztvevője, a Vajdaságból összesereglett általános iskolások, közép-
iskolások és főiskolai hallgatók szolid és ígéretesnek látszó anyaggal ajándékoz-
ták meg a munkájukra odafigyelő  közönséget. Érdemes megemlíteni, hogy a 
fiatal kiállítók közötti kor- és képzettségi különbségek az anyag áttekintése so-
rán kevésbé észlelhetők, szinte elenyészők; ezáltal egy csaknem egészen nivel-
lált színvonalú tárlatot prezentálhattak a szervez ők. 

A táborozás jellegét talán Boško Karanovi č  Gál Józsefhez írt levelének 
néhány sora érzékelteti legobban: „Sokéves tapasztalatom van a rövid tanfolya-
mokkal, az amatőrökkel és azokkal, akik először viszonyulnak elhivatottan a 
képzőművészeti anyaghoz és műveltséghez. Ezért azt javasolom, hogy a tábort 
egy programvázlattal határoljuk el az iskolai beidegz ődéstől és gyermetegségt ől, 
s így vezessük be őket az alkotás világába, ily módon támogassuk törekvéseiket, 
versenyszellemüket és hivatástudatukat." 

A Bunjevačko kolo képzőművészeti alosztályának őszi seregszemléje már 
tömegessége alapján is figyelmet érdemel. Ennek a nagyon törekv ő  társulatnak 
nem kevesebb, mint 33 tagja állította ki munkáit a városháza el őcsarnokában, 
mégpedig olyan összetételben, mely nem teszi lehet ővé alkotásaik összehason-
lító megítélését. A Stipan Šabi ć  által vezetett csoportban ott találjuk többek 
között Ivan Balaževič  festőművész és Josip Skenderovič-Ago Párizsban élő  gra- 
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fikus egy-egy művét, Laura Peić  akadémiai növendék két alkotását, ezenkívül a 
számos kiállításról már jól ismert nem hivatásos alkotókat, mint amilyen példá-
ul Ruža Tumbas, Šime Peić, Nemes Katalin, Petrik. Rózsa és Weil Liza, akik 
együtt mutatják be festményeiket a kevésbé ismert amat őrök egész sorával. Az 
ilyen képzettségi és alkotói szint különböz ő  fokozatai minden egyéni méltatást 
kizárnak és csak igazságtalanságokat szülhetnek. Feltehet ő  tehát a kérdés: he-
lyes és célravezető-e egy ilyen széles alapokon nyugvó seregszemle? Bírálatunk 
kizárólag a tárlat koncepciójára vonatkozik, mert a csoport eddigi munkássága 
minden elismerést megérdemel. 

Novemberben nem kevesebb, mint tíz alkalommal lehettünk tanúi annak a 
nagy kitárulkozási vágynak, melyet az el őző  hónapokban jobbára nem hivatásos 
és amatőr festőknél tapasztaltunk. Ezúttal azonban képzett, hivatásos alkotók 
is színre léptek. 

Novemberi eseménynaptár 

November 10. - Matlári Vera nyugalmazott képz őművészeti pedagógus ki-
állítása a Központ II. Gerontológiai Klubjának termeiben. 

November 15. — Tilly Róbert Hommage a barátnak című  tárlata a Városi 
Könyvtár kiállítótermében. — A Q csoport tagjainak és vendégeinek kiállítása a 
Pert Art Galériában. 

November 17. — Branislava Đuranović  rajzainak és festményeinek tárlata a 
Képzőművészeti Találkozó szalonjában. — A szabadkai November 18. Épít őipa-
ri Iskolaközpont tanulóinak munkái a Cinema 2000 kiskávéházban a százéves 
film témájára. 

November 20. — Petrik Rózsa önálló tárlata a városháza el őcsarnokában, a 
Bunjevačko kolo szervezésében. 

November 23. — Vajdaság magyar képzőművészeinek közös bemutatkozása 
a Képzőművészeti Találkozóban, a Népkör szervezésében. 

November 24. — Radislav Trkulja Uj képek című  önálló tárlata a Szent Száva 
Szerb Művelődési Központban. 

November 25. — Kubát József-emlékkiállítás a Franzer-galériában. 
November 28. — A Q csoport őszi tárlata a Simpo bútorszalonban. 

* 
Matlári Vera ismét a Központ II. Gerontológiai Klubjának helyiségeiben 

mutatta be azt a tizenöt alkkotását, mellyel munkásságának folyamatosságát 
jelezte. A 12 pasztellképből, két olajfestményből és egy színezett diópác rajzból 
összeállított kollekció arra utal, hogy egyéniségének f őképpen a pasztelltechni-
kával készült művek felelnek meg. A természet, mindenekel őtt a ligetek és a 
parkok fái iránti vonzalmát fejezi ki legsikeresebben. Els ősorban a hangulat 
festőjének tekinthetjük. E tulajdonsága különösen az aranyos ősz bágyadt szép-
ségében jut kifejezésre, amikor a palicsi park elárvult sétányait szegélyez ő  fák 
rőt színeit vetíti ki sajátos eszközökkel. Anyár színeiben pompázó erdei fasoro- 
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kat már keményebben veti vászonra, úgyhogy inkább a fény és az árnyék játéka, 
a fasorok mélysége jut kifejezésre. Egyetlen rajza, a Fa remek miniatűr, viszont 
olajjal megfestett városképei kevésbé színvonalasak. 

Tilly Róbert az elhunyt Slavko Matkovi č  emléke előtt tisztelgett. Anyagá-
val a sokoldalú barátot a konceptuális művészet oldaláról közelítette meg: az 
asztalon összezsúfolt dobozkákban, befőttesüvegekben, tégelyekben eldobott 
kacatokat helyezett el. Megszámlálhatatlan e kicsiny tárgyak száma, melyek a lét 
szerénységére és az elmúlás tartósságára emlékeztetnek. Afalakon színes képes 
lapokból kivágott motívumok sorakoznak szándékos összevisszaságban. Olyan 
erős irónia árad belőlük, hogy nem lehet közömbösen szemlélni őket. Nem sza-
bad azonban arról sem megfeledkezni, hogy Matkovi č  költői és grafikusi mun-
kásságát is számon tartjuk. 

* 

A Q csoport hat tagja és három vendége a még újnak tekinthet ő  Zmaj 
Jovan utcai 2. sz. aktt megnyílt Perl Art Galériában állította ki munkáit. A 
nagyon agilis gárda bemutatott művei közül ezúttal Szalma László két festmé-
nye emelkedett ki eredetiségével és színvonalával. Társainak alkotásaiban sem 
fedezhettünk fel komolyabb oszcillációt: Török István, Kovács Sándor, Fehér 
Margit, Milič  Vuksanović, Turzai Sándor és Kothenc Imre az elvárt színvonalon 
túlmutató alkotásokkal szerepelt, vendégeiknek viszont még föl kell zárkózniuk 
mögéjük. 

Branislava Đuranović  1992-ben a cetinjei képzőművészeti fakultáson Dra-
gan Karadžić  osztályában végezte tanulmányait. Ezúttal mutatkozott be els ő  
ízben önálló tárlattal városunkban. A szalon falaira felfüggesztett 42, többnyire 
nagyméretű  vászon egy ígéretes és bátor egyéniség megjelenését jelzi. A fiatal 
szabadkai festőművésznő  elsősorban kiváló rajzoló. Munkáinak egy része a rajz 
és némi szín kombinációja. „Igazi" festményeinek koloritja mérsékelt: sárgára, 
szürkére és pirosra korlátozódik, de így hatásosak. Csendéletei külön szférába 
tartoznak. 

Petrik Rózsa régi ismerőse a szabadkai közönségnek, hiszen 1983 óta már 
több önálló tárlaton mutatta be alkotásait. Ezúttal 35 pasztellképét állította ki. 
A látogatók ezúttal is meggyőződhettek arról, hogy szeretettel és elismerésre 
méltó színvonalon festi a város és a környék jellegzetes tájait, épületeit, de az 
intimebb témákat is sikeresen meg tudja fogalmazni. Legsikerültebb m űvei a 
Tanyaudvar, a Kertváros, a Téli táj és az ősz. 

A hónap legjelentősebb képzőművészeti eseményének kétségtelenül a vaj-
dasági magyar képzőművészeknek a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok kere- 
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tében november 23-án megnyílt tárlatát tekinthetjük. A manifesztációs jelleg ű  
esemény szervezői nem tűzhettek ki maguk elé magasabbrendű  célt, hiszen még  
szelektálást sem végeztek, a képzett és hivatásos alkotók m űvei az autodidakták  
munkáival együtt kerültek a falakra, mindössze két terembe zsúfolva. Az objek-
tív helyzet megértése ellenére hiányérzet keríthette hatalmába az id ősebb gene-
rációhoz tartozó szemlél őt, jóllehet minden „szakmából" láthatott néhány kivá-
ló alkotást. Valahogy a középszer űség uralkodott el a termekben. Talán az  
1952-es játékok egykori résztvev ői hiányoztak? Azok, akik már nem lehetnek  
közöttünk? Az eltávozottak és azok, akik nem küldték el munkáikat? Ezen té-
pelődni nem érdemes. Ez van. Szerencsére az els ő  terem egyik falán ott állt  
Kalmár Ferenc színes Fekete madara, mely előrenyújtott nyakával, széttárt szár-
nyaival élesen belerikoltott az ünnepi kiállítás nem éppen viharos légterébe.  

~ 

A Szent Száva Művelődési Központ nagyterme november 24-én fényben  

úszott. Ezt a fényt azonban nem csupán a csillárok árasztották, hanem els ősor-
ban a festmények. Radislav Trkulja belgrádi fest őművész Új képek című  tárlatá-
nak megnyitóján a közönséget az olajfestmények derűje és kellemes színei, a  
vibráló ecsetvonások, az alkotások frissessége hozta izgalomba. Trkulja két té-
makörre: a harcosra és a madárra alapozta anyagát. Az el őbbiek azonban sem-
mivel sem harciasabbak az utóbbiaknál. Nincsenek állig felfegyverkezve, harci  

eszközük a ma már ártalmatlannak tekinthet ő  kard és tőr. Elmúlt korszakokat  
idéző  figuráik nincsenek élesen körülhatárolva: idegesen vibráló széles ecsetvo-
násokból és színfoltokból állnak össze. A fest ői gesztusa lényeg és nem a hang-
zatos elnevezés. A háttér többnyire egyszín ű  sík, melyből kiválik ez a nyugtalan  
festői képződmény. A néhány lezseren feldobott ecsetvonással felvázolt mada-
rak nélkülöznek minden dekorativitást. Csak a Vaddisznó igazán félelmetes. A  
tárlat legszebb darabja mégis egy mitologikus hatású szerelmi jelenet: a Szerelem. A  
tavaly és az idén keletkezett festmények igazi élményt jelent ő  kollekciót képeznek.  

Kubát József autodidakta fest őművész 1994-ben hagyott el örökre bennün-
ket. Noha már életében becsültük és számos elismerésben részesült, igazi érté-
két csak 1995. november 25-én, a Franzer-galériában megnyílt tárlatán mérhet-
tük fel. Franzer mester ugyanis Kubát talán legjobb 15, saját tulajdonát képez ő  
alkotását mutatta be rendbe hozva, méltón felöltöztetve. Kubátot igazából a  

Hangya-tanfolyam indította el fest ői pályájára, hosszú éveken át a munkás-
festők klubjának volta tagja, majd az expresszionisták csoportjában m űködött,  
akikhez elkötelezettsége alapján valóban tartozott. Falusi és külvárosi épülete-
it, valamint csendéleteit nagy, rendkívül jól összehangolt színfoltokban örökí-
tette meg. Kézírása eredeti, színvonala pedig a nem hivatásos fest ők élére he-
lyezte, a képzett festőkkel egyenrangúvá avatta. A Franzer-galéria ezúttal is egy  

sikeres tárlat színhelye volt.  
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SZLOBÓDA JÁNOS 

EGY KLÁLLÍTÁS KÉPEI 
ANDRUSKÓ KÁROLY KISHEGYESI TÁRLATÁRÓL 

Az idei Csépe Imre-emléknap rendezvénysorozatának kedves színfoltjaként űge-
lemre méltó tárlat megnyitóján vehettünk részt a helybeli általános iskola épületé-
ben lévő  kiállítóteremben. Andruskó Károly zentai fest ő- és grafikusművész mun-
káiból láthattak egy csokorra valót a kishegyesiek és a közel-távolból összesereglett 
művészetkedvelők. Csepp volt ez a tengerb ől, hiszen Andruskó Károlynak — saját 
nyilvántartása szerint — mintegy 4000 olajfestménye, 7800 szabad grafikája, 4115 ex 
librise és 220 minikönyve készült el hosszú alkotói pályája során. 

A néhány kiállított festmény és grafika azonban így is méltán reprezentálta a 
gazdag művészi opust, s ez alkalommal időpontot és helyszínt tekintve is méltó 
környezetbe kerültek, hiszen az semmiféleképpen sem véletlen, hogy éppen Kishe-
gyes művelődési életének ezen az immár hagyományossá vált, hiszen huszonne-
gyedszer megrendezésre került emlékünnepén gyönyörködhettek bennük az ér-
deklődők. A helység neves szülöttét, Csépe Imre költ őt, valamint Zenta ugyancsak 
neves szülöttét, Andruskó Károly képzőművészt, illetve kettőjük alkotó munkássá-
gát ugyanis számos vonás teszi rokonná. Els ősorban is a témaválasztás, hiszen a 
művészi megjelenítés tárgyaként mindketten főként a szülőföldet és annak népét 
választják és örökítik meg ki-ki a maga sajátos ábrázoló eszközeivel. A „tarisznyás 
emberek", zsellérek és kubikosok, a tanyák-falvak-kisvárosok küszköd ő-gürcölő  
szegényei könnyen azonosíthatók Csépe Imre verseiben-elbeszéléseiben és And-
ruskó Károly képein-metszetein. Egy vérből valóak ők, ugyanaz a sorsvállalás adta 
mindkettőjük kezébe a tollat, ecsetet, vésőt... 

A kiállított festményeken Kishegyes, Topolya, Szabadka, Zenta néhány jel-
legzetes épületében, utcarészletében gyönyörködhettek a látogatók, a grafikai 
munkásságot csupán egy pannón (igaz, annak mindkét felén) elfér ő , néhány 
tucatnyi fekete-fehér és színes metszet képviselte: egy sorozat a zentai csatát 
ábrázolta (hírverésnek is nagyszer ű  ez a jeles világtörténelmi esemény közeled ő  
300. évfordulója előtt!), a másik pedig a gabonatermesztés egyes mozzanatait a 
vetéstől az aratásig, ahogy azt úgy jó fél évszázaddal ezel őtt még mi is láthattuk. 
A pannó másik felén a bácskai (zenta-tornyosi) tanyavilágot ábrázoló metszetek 
kaptak helyet. Csak sajnálhatjuk, hogy ilyen kevés jutott ezeknek a kis remek-
műveknek (a minikörtyveknek meg éppen semmi), holott az ex librisekkel 
együtt éppen nekik köszönhetjük els ősorban, hogy a művésznek és szülővárosá-
nak hírét-nevét elterjesztették széles e világon Tajvantól és Japántól a dél-afri-
kai Johannesburgon át egészen New Yorkig. 

Ezt igyekezett méltányolni a szül őváros, Zenta, amikor 80. születésnapján 
állandó tárlatot nyitott a helybeli városháza egyik termében Andruskó Károly 
műveiből, az idei év szeptember 11-én, a város ünnepén pedig a község emlék-
plakettjével tüntette ki a művészt. Akishegyesi kiállítás is a nyolcvanéves alkotó 
őszinte megbecsülésének a jele. 
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OLVASÓNAPLÓ 

ÍRÓI GONDOK, MŰHELYPROBLÉMÁK 

ILLYÉS GYULA: Naplójegyzetek 1979-1980 
Századvég, Budapest, 1994. 

Illyés Gyula költői életművéhez szorosan kapcsolódtak a jelentós prózai alkotások csaknem 
pályakezdése óta: eredeti módon ötvözte eggyé az életrajz, korkép, m űelemzés, vallomás 
elemeit a Petőfi című  művében, újat hozott a szociográfia műfajában a Puszták népével stb. 
S közben olykor a naplójegyzetek, naplószer ű  feljegyzések, vallomások, belső  vívódások 
stb. fejeződtek ki különböző  alkotásaiban. Egy-egy író arra panaszkodik, hogy nehezen t űri 
a műfaji korlátokat, szeretne valamilyen műfaj nélküli művet írni. Mások küszködnek a 
napló mű fajának „rabságával", a gyakori feljegyzés kötelezettségével. Illyés 
naplójegyzeteinek különféle megoldásával találkozhatunk: kisebb vagy nagyobb 
terjedelemben rögzít valamit, máskor a lírai vagy az epikai jelleg érvényesül (egy érzelem 
vagy egy jelenet ábrázolásakor). Előfordul az is, hogy csak pár mondat áll önmagában, 
szinte aforisztikus tömörséggel. Máskor meg széttöri a prózai napló keretét: verseket vagy 
verstöredékeket ír le. Természetesen mindig befolyásolja az írót a téma, a hangulat, a 
körülmények, az egészségi állapot stb. Foglalkoztatják mindig írói gondjai, 
műhelyproblémái. „Naplót épp írónak fölösleges írnia" — jegyzi fel egyszer. Aztán 
hozzáteszi: „Este kellene hát tartani — lelki egyensúlyozásul — ezt a naplót; de este már 
megcsitul a lélek a furdalástól, s aludni vágyna, ha altatóval is. „Máskor meg egy beszélgetés 
után, jegyzetelést pótoló magnetofon-felvétel után ezt írja ]e naplójában: „Hogy mi a valódi 
napló: annak a magnónak a legépelt szövegét kellene ideiktatni. Tán érdemes is volna." 
Később meg hosszabban elmélkedik a naplóírásról 1980-ban: folyamatosan kellene írni, 
talán a „könyvelésszer ű" napló lenne a legjobb, a világ eseményeit jó lenne számon tartani, 
minősíteni. Illyés elgondolkozik: csak kísérletek lettek ezek a feljegyzések, „csélcsap 
töredékek", s nem volt mód a későbbi átfésülésre, sorrendbe rakásra, csak az újraolvasás 
cenzúrázására. Hozzáteszi, hogy a törvénytisztel ő  szerkesztők ilyenkor lapalji jegyzeteket 
illesztenek az effajta naplójegyzetekhez: „az itt közöltékért csupán szerz őjük felel." Az 
1979-1980-as naplójegyzetek olvasásakor feltűnik az, hogy elszaporodtak Illyés Gyula 
betegségei, panaszai, orvosi vizsgálatai. S ezek között is felt űnik a naplóírásról szóló 
megjegyzés: „Naplót írni, ha nem elme-gyógytornául csinálod — er őpazarlás. Akár a 
bányásznak a torna két fejtés közt. Hónapok óta alig éltem vele. Az egérfognak az üres 
rágáson kívül is volt dolga. De Flóra szinte naponként reklamál: Legalább egy-egy sornyi 
villanást. Ez leplezi le a valóságot." 

A napló szóban benne rejlik a nap, ez az id đegység, az időrendre utalás. A feljegyzé-
sekben természetes rendben következnek egymás után a hónapok, napok, évek. Olykor 
felgyülemlik a leírt anyag, máskor kevesebb lesz a feljegyeznivaló. Jelenleg két év anyaga 
került egy kötetbe, mindkét év csaknem azonos terjedelm ű . Különböző  jellegű  egy-egy nap 
feljegyzése. Pl. 1979. november 7-én kb. tizenöt sorban számol be a tündéri idórfSl , találko-
zásáról Karinthy Cinivel, a PEN-hez küldött tiltakozásukról, Janics Kálmán könyvér ől, 
Csoóriék látogatásáról. Ez egy átlagos nap volt. De 1980. augusztus 21-ét „csúcs napnak" 
nevezi. Flóra esti-éjféli összefoglalója szerint volt csúcs nap. Az is volt, hiszen náluk voltak 
ezen a napon Kányádi Sándorék, Bazini Sándor volt kardvívó bajnok, Németh Lászlóné 
Ella félig családostul, Józsa Tivadarék, Vas Zoltánék. A„f ővendégek” mellett még barátok 
és családtagok is jelen voltak, vacsoráztak, beszélgettek. H űvösödött, a kőasztalra kitette a 
költő  az ötliteres demizsont, fogyott a hal, a csirke, a sütemény, a gyümölcs, a sajt. A 
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társalgást „tartalmasnak" és „frissnek" nevezi, „okos értesüléscserér ől" számol be, külön 
kiemeli a lengyel helyzetet. A napló mindennapi feljegyzéseib ől nem maradhat ki a család, 
a feleség, Flóra, lánya, Ika, veje, Kodolányi Gyula, unokái: Bálint, Judit. Illyés naplójában 
állandóan ott van, segít, erőt ad — Flóra. Amikor Illyésnek kórházban kell menni, Flóra 
bátorítja. („De Flóra nélkül a bejövetelre se lenne er őm, se lelki, se testi.") Mátrai László 
emlékezéseiben szerepel Flóra, ő  azonban a dicséretet elhárítja, zárkózottságáról vall. Flóra 
Tihanyból Pestre rohan, onnan vissza, aztán újra visszamegy. Vendégeket fogad, ajándé-
kokat készít, előadásokat tart, kórházba megy, betegséggel küszködik, baráti kapcsolatokat 
tart, közvetít, férjének er őt adó igazi felesége, azaz életének fele. A naplójegyzetek őrzik e 
szép szerelmet: „Mivel nyilvánosan sose öleltük-csókoltuk meg egymást Flórával, otthon 
hovatovább már nemcsak akkor, amikor a városból megtértünk, hanem játékból összeölel-
keztünk — főleg reggelente —, ha szobánkból kilépve kerültünk egymás elé. Mit hoztunk át 
valójában valami eredményként az óévből. Most már lépten-nyomon ölelést váltunk nevet-
ve, a viszontlátásnak, a búcsúzkodásnak." A naplóhoz természetesen hozzátartozik a költ ő  
mindennapi közérzete, betegsége, kórházi vizsgálata stb. Sajnálatosan az id ő  múlásával 
elszaporodnak ezek az „egészségügyi” bejegyzések. Görcsös ingerekkel küzd, fájdalmak és 
ájulás közt létezik, depresszióról számol be. Injekciók, m űtét, „különös bányászat", meg-
nyugvás. Flóra mellette. Hosszabb naplóbeli részlet a betegségr ől és a lábadozásról, az 
„abszolút nyugalomról", a kórházi beteglapról, a feleslegessé váló újságjairól, a különböz ő  
hírek kórházi terjedésér ől. Komor bejegyzés: „Március I. Ötkor már — mély depresszió." 
Önironikus megállapítás: „Haza a kórházból. Ami tatarozást el lehet érni egy rozzant hajón, 
megtörtént." Később is hullámként jövő  fájdalmak, fulladás, mellszúrás, Nitromint. „A 
fájdalom alig csitul, de a halálfélelem, amely az imént még a szívet markolászta: visszahát-
rál." Az öregedés tüneteir ől már jóval hamarabb valló költő , a Kháron ladikján írója —
most folytatja, másképp, egy-egy odavetett naplójegyzettel megállapításait. A Kháron 
ladikján-ban jegyzi meg: „Öregedve megnyúlik az orrunk. Err ől még Kosztolányi tu-
datott; vigaszul rögtön megmosolyogtatva: mindnyájan lógó orral távozunk az életb ől." 
Most a naplójegyzetekben végig követhet ő  az öregedés, a betegség, a halál motívuma. 
Az 1980. szeptemberi m űtétje után keserűen fogalmazza meg: „ha az életben mara-
dáshoz még egyszer ilyet kellene elszenvednem, nem az életet választom. S ezt végren-
deletül is." 

A költő  — mint a legtöbb ember — nem tud elzárkózni a környező  világtól. A nagypo-
litika és a mindnyájunkat még közelebbről érintő  belpolitika híreit körülveszik, lehangolják, 
megküzd velük. Mert talán „könnyű" lenne visszavonulnia tihanyi házba, csak a természeti 
környezetbe fogódzni. De nem lehet, „nem menekülhet". Körülveszik a szomorú erdélyi 
hírek, elkeseriti a szétszórt magyarság helyzete. Többször hall az erdélyi Király Károly 
veszélyeztetett helyzetér ől, találkozik Tamási Gáspárral, Áron öccsével, Süt ő  Andrással, 
Kántor Lajossal és másokkal. A költ őt mindig foglalkoztatja a nemzeti tudat, a magyarság, 
az anyanyelv megőrzésének kérdése. A „Koszorú" szerz ője lelkesedve olvassa Szabó T. 
Attila Erdélyi magyar szótörténeti tár című  munkáját, érdeklődéssel hallgatja Lőrincze Lajos 
amerikai útjának tapasztalatait. őhozzá, az „utolsó nemzeti költőhöz" kopogtatnak be a 
határainkon kívül élő  magyarok Kányádi Sándortól Tolnai Ottóig. Illyés Gyulának ott kell 
lenni az Anyanyelvi Konferencián, ő  szólal fel a fiatal írók tanácskozásán Lakiteleken 1979 
tavaszán („Zárszóul pedig, és ezt már a mindenholi diaszpórabelieknek is. Hogy mindezt 
fölénnyel, humorral nézzétek!... Ne búsmagyarokként hajoljanak össze mégsem azok a 
négy-öt magyar összehajlók..."). Ő  búcsúzik Bibó Istvántól a sírnál a régi Válasz nevében 
is, nem felejtve Bibó hűségét, bátorságát, klasszikus európaiságát. S ez már politika is. De 
a hétköznapi és ünnepi politikától sem tud elzárkózni: indulatosan szól a díszes kádervil-
lákról, találkozik Pozsgay Imrével, Aczél Györggyel, Kornidesz meghívót hoz neki a párt-
kongresszusra, Kádár Jánossal beszél, a nemzetiségi problémákat nem felejti. Cs. Szabó 
Lászlónak volt igaza, aki Illyés Gyula halálakor írta le Londonban 1983 áprilisában, hogy 
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árvák lettünk mind, magyarok, mindenütt a nagyvilágban. S király nélkül maradtunk. „Ha 
van túlvilág, onnan fogja figyelni, hogy érdemes volt-e égnie, elégnie a magyar népért" - írta 
Cs. Szabó László. 

A naplóíró Illyés Gyula már életében klasszikus 1sIt őnk, írónk volt. Hozzátartozott a 
mindennapjaihoz a Németh Lászlóéknál töltött szilveszter, Déry Tibor vagy Borsos Miklós 
meglátogatása Tihanyban. Az ő  tekintélye kellett a szegedi Tiszatáj folyóirat melletti „kiál-
láshoz". Baráti szeretettel értékelte a prózaíró Illés Endre „költészetét". Felveti a kérdést, 
hogy miről érdemes verset írni? „Amit nem lehet kifejezni másképp, csupán a költészet 
eszközeivel... Vagy a könyörtelen észlelet olyan telitalúlat-sorozatával, a rávilágítás olyan 
istennyila-pontosságával, amire Illés Endre tökéletesítette a magyar prózaírás eszközeit." 
Illyés „gyémánttüzű  remeklésről" ír Illés Endre prózáját olvasva. Naplójegyzeteiben szét-
szórva sokszor vall az „érthetetlen" versr ől, Vörösmarty A vén cigányáról, Szabó Lőrinc 
költői nyelvéről, a hajnali ébredéskor formálódó „vers-csontvázról". Hosszabban ír Írói 
gondok vagy Műhelyforgács címmel. Arany Jánost idézve „egy kis független nyugalmat" 
szeretne. S a kései naplóba olykor verseket rejt el, A Semmi közelít című  hátrahagyott 
verseinek „rokonait". Ezekben a verstöredékekben a „rémhírekben, szörnyhírekben" villo-
gó világról vall, a Napot is „alvilág-hizlalta" jelz ővel illeti. A „farkas"-világ, a „hallgass"-világ 
nehezedik rá. S mint Ady a Sion-hegy alatt, ő  is főt hajt: „Emberelhessem meg magam / 
állat-végem előtt: / ehhez adj csak er őt, / csak ehhez mielőbb, / teremtőm - teremtett - 
Uram!" 

SZEKÉR ENDRE 

VILÁGUNK KÉPE ZSEBTÜKÖRBEN 

NÉMETH ISTVÁN: Jegykendő  
Forum, Újvidék, 1995. 

Sajátos műfajú írások azok, amelyeket Németh István „vasárnapi"-nak nevez, s amelyeknek 
egy évtizednyi termését tárja elénk Jegykendő  című  új könyvében. Ez (tehát a „vasárnapi 
írás", amely más köteteinek „vallomásaival" és „(esti) jegyzeteivel" rokon) a jellegzetesen 
Németh István-i forma, amely a köznapiság („írás") és az ünnepélyesség („vasárnapi") 
jegyét egyaránt magába olvasztja, azaz m űvészileg megformált (a novella, az elbeszélés 
formája felé hajlik), ugyanakkor a szociográfia, a publicisztika valóságközelibb elemeib ől 
is merít. Ezek a sajátosságok megjelenési helyének (a vasárnapi újság) milyenségéb ől és 
célzatából következnek: az újságolvasó egyszer űséget, tényszerűséget és a valósághoz való 
hűséget előnyben részesítő  igényéből, másrészt az író ihletettségéb ől és élményeiből. 
Képletesen szólva: az író jellegzetes zsebtükre vetíti elénk a világ képeit, melynek 
segítségével azt már annyi hasonló m űfajú és tematikájú kötetében láttatta élmény-
szerűen. 

Arcok, sors- és életképek villannak meg el őttünk e tükörben, kisemberek (munkában 
és egyszerűségben megvénültek) szólalnak meg, mondják el véleményüket a világról, ta-
pasztalataikat mindeféle itteni küszködésr ől, s mindehhez ez a sajátos (egyesek szerint 
istenverte) vajdasági táj képez meghatározó hátteret. Németh István az elmúlt, tehát az 
1994. év folyamán Kánaáni történetek címen paraszti önéletírásokat szerkesztett kötetté, 
amely könyvet Fellini Az országúton című  filmjével hozta összefüggésbe a kritika. Akár a 
valóságban, a pannon tájban képzeljük el ezeket a szerepl őket, akár az élet útjára gondo-
lunk, Németh István „hősei" rendíthetetelenül vonulnak rajta. Persze nem éreznénk m ű -
vészinek ezeket az írásokat, nem fedeznénk fel bennük a (némethes) világteremtés jegyét, 
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ha csak bemutatnák a szerepl őket, ha csak közölnék a tényeket. Németh István szerepl ő i 
úgy szólalnak meg, úgy jeleníti meg őket előttünk az elbeszélő, hogy szavaik, elbeszélt 
tetteik és történeteik mögé pillanthatunk, az egyszer űség mögött rejtett összefüggések 
tárulnak fel, érzelmi, lélektani dimenziók világosodnak meg. Egy egészen „más" világ bon-
takozik ki előttünk, amely nem mindig szabályszer ű , nem mindig egyértelműen kivehető  és 
kifejezhető  jelenségeket és érzéseket sugall, közvetít az olvasó felé. 

Az író által megjelenített kettős világ a paraszti életformában gyökeredzik. A jugo-
szláviai magyar irodalomtörténet tanúsága szerint Németh István ötvenes évekbeli novel-
láit és elbeszéléseit, amelyekben a „gyermekévek emlékeit írta", s „az érzelmi azonosultság 
pontjáról nézi gyermekkora faluját", a hatvanas években más szemlélet váltja fel, az epikus 
történetet a „lelki vetületek rajzai", a falusi szinteret pedig a városi. Legújabb írásai (a 
Jegykendőbe foglaltak, s a folyóiratokban napvilágot látott „családi krónika"-részletek is) 
mintha visszatérést jelentenének a kezdetekhez. A Jegykendő  darabjai szinte kivétel nélkül 
falusi világot tárnak elénk (s őt, isten háta mögöttit, tanyasit, pusztait), s az író lírai attit űdje, 
a mély beleérzés hangulata hatja át a szöveget. Alig van vajdasági magyar újságíró, aki a 
megértésnek és a tiszteletnek ezt a fokát képes kifejezni riportalanyai iránt írásaiban. 

A Jegykendő  két részre tagolódik. Az Oszi kertben című  fejezet vallomásokat tartal-
maz, amelyek az emberélet mulandóságáról, küzdelmeir ől, munkáról, ünnepekről, örö-
mekről és tragédiákról adnak számot. A másik rész, A fehér ház írásai viszont tűnődések az 
élet, a világ nagy kérdéseir ől, jelenségekről, amelyek meghatározzák az ember sorsa alaku-
lását, társadalmi folyamatokról, amelyek visszafordíthatatlanok, kisemberi ésszel és er ővel 
megállíthatatlanok. Mindkét fejezetet egy-egy kiragadott szövegrészlet vezeti be, a címadó 
írásokból származnak, ám így önállóan ),  eredeti szövegkörnyezetükt ől megfosztva különö-
sen líraivá, metaforikussá válnak. Az Oszi kertben és  fehér házban sorsunk metaforáira 
ismerünk. 

A két fejezet közül a második tartalmazza a keser űbb hangvételű  írásokat. A Vallo-
mások elénk tárta elmúlásban ugyanis felfedezhetjük a természetesség jegyét, az örök 
változásba, körforgásba való belenyugvás momentumát. Küzdelmes életekr ől, szegény-
ségről, szerencsétlenségről, végenincs küszködésekről, végeláthatatlan, kíméletlen munká-
ról mesélnek a riportalanyok (legtöbbjük tisztes nevét sem hallgatja el), de ezekben a tör-
ténetekben mégiscsak benne van a teremtés, a hasznos munka fölött érzett Öröm, a „nem 
éltem hiába" elégedettsége, az életcél megtalálásában kifejezésre jutó megnyugvás, az em-
berek jóságába vetett hit. „Harmincöt éven át itt voltam, hivatalos voltam a falu minden 
keresztelőjén. És amikor látom a fiatalokat, mondjuk, a mozi előtt ácsorogni, amikor mind 
együtt látom őket, arra gondolok, hogy én voltam az, aki titeket a vérb ől és kínból fölemelt. 
Nem tagadom, ilyenkor megszólal bennem egy hang, hogy mégiscsak szép volt" — összegezi 
múlt életének tanulságait egy bábaasszony (Bábaélet). De ugyanilyen Öröm és elégedettség 
forrása lehet a faültetés cselekedete is: „Nekem különben az a mindenségem, ha fát ültet-
hetek. Nincs ennél szebb valami a világon. A munkába se fáradtam még bele, pedig több 
mint hatvan esztendeje gyakorlom." (Téli munkák) Ezek az emberek még a legalantasabb 
munkákban is megtalálják a célzatosságot (A gyöpmester), a legnehezebb helyzetekb ől is a 
kiutat (Az elpusztíthatatlan). 

A Túnődések azonban már sokkal szomorúbb eseményeket tárnak elénk, súlyos társadal-
mi visszásságokról szólnak, sötét er ők eluralkodásáról, háborúról, jogtiprásról, megaláztatásról, 
olyan pusztulásról, melynek kiváltó okai függetlenek a természettől, s a szándékos rombolás, a 
megsemmisítés tette fűződik hozzá. Mára címek is beszédesek: Téboly, Terror, Szegínyes, ugye?, 
Üres határ, Szőlőhegy, kapálatlan, Szegénykonyhaországstb. Ebben a világban (s időben, sajátos-
ságaiban ez a közelibb, jelenünknek megfelel őbb) mára keserves munka, a küzdés lehet őségét 
is elvették az embertől, a „jövőnket is elsivatagosították azokaz analfabéták, akiknek egyetlen 
képesítésük csupán a fegyverforgatás" (Szegínyes, ugye?) És: „A műutakra nem traktorok és 
kukoricát vagy cukorrépát szállító pótkocsik hordják fel a sarat, hanem a katonai járm ű - 
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vek..." „Tébolyodottak özönlik el az utak szélét, a tereket, tébolyodottak ragadják maguk-
hoz a hatalmat." (Téboly) Az ingyenkonyhák előtt ácsorgók vagy a koldulni kényszerülők 
arcába pírt éget a szégyen. De nemcsak az anyagi boldogulás lehet őségétől fosztattak meg 
a világnak e térségében („Európa félhomályos zugában") született emberek, különösen ha 
egy kisebbség sorában látták meg a napvilágot, hanem a szellemi szabadságnak, az anya-
nyelv egyenrangú használatának jogától is: „Mennyi sérelemben, megaláztatásban volt ré-
szed csupán azért, mert akaratod ellenére azzá lettél, amivé nyomorítottak: kisebbségivé. 
Magad is csak nehezen és hihetetlenkedve fogod fel: gyógyíthatatlan beteggé." (Átkelés a 
folyón) 

Németh István Jegykendő  című  kötetét Ács József rajzai teszik még gazdagabbá. Nem 
csupán illusztrálják a kötetet, hanem kiteljesítik, megjelenítik üzenetét. Németh István írja 
róla: „... egyedül tudná ezeket a fejeket drámai er ővel, hitelesen megrajzolni. De hát Ács 
Jóska véglegesen itt hagyta ezt a kiskocsmát, szerencsére nem távozott üres kézzel.” (Sze-
gínyes, ugye?) 

AJegykendő  című  írás szereplője élete kicsinységét a rég varrt jegykend őbe látja „be-
hajtogathatónak" („Néha el őveszem, széthajtogatom, aztán összehajtogatom, és elteszem, 
mint egy régi levelet. Belehajtogatom elmúlt életemet."). Németh István a FEHÉR HÁZ 
képzetében látja egy nép lelkének „tiszta tükrét". Ház és tükör ez a könyv is. 

BENCE ERIKA 

ÉDES FÁJÁSOK 

CS. SIMON ISTVÁN: Szülőfalum, Terján 
Forum, Ujvidék, 1994. 

Cs. Simon István nem termékeny költ ő. Annak ellenére, hogy már az ötvenedik életévét 
túlhaladta, eddig mindössze három verseskötete és egy szociográfiai m űve jelent meg. 
Legújabb könyve válogatás a már korábban kiadott verseib ől és prózai műveiből. 

Egyhúrú költővel van dolgunk, akit többnyire a kellemetlen, az egész életsorsot meg-
pecsételő  erőszakélmény ihlet: 1954-ben a bolsevig hatóság elárverezte a szül őfaluját Terjánt, 
aminek következtében mind a mai napig úgy érzi, hogy a természetes környezetét ől, gyermek-
korának színterétől s ezzel együtt a hiteles életteremtés lehet őségétől fosztották meg. 

Nem újsütetű  irodalmi vádiratról, a politikai liberalizmus kínálta lehet őségek kihasz-
nálásáról van itt szó, hanem egy emberi-költ ői folyamatosságról. Cs. Simon István ugyanis 
már három évtizeddel ezel őtt is e tragédia hatása alatt írta verseit, s minthogy a szocializ-
mus jugoszláv változata is elutasító volt az ilyen történelmi témákkal szemben, költ őnket 
nem vette egészen komolyan a Forum Könyvkiadó, mégha két verseskötetét (a másodikat 
tíz évre az els ő  után) kiadta is. E sorok írójának kritikakötetébe (1983-ban) pl. nem kerül-
hetett bele azAhogy a vadkörtefa című  második Cs. Simon-kötetet értékel ő  írás, mivel — a 
szerkesztő  véleménye szerint — a költ ő  nem volt jelentős. 

Érthető  tehát, hogy a költő  harmadik verseskötetére ismét tíz évet kellett várni, hogy 
ezt követően (ismét csak a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiadásában) a szoci-
ográfiai írások is megjelenjenek. Ezt követ ően a Forum, mintegy jóvá téve korábbi tartóz-
kodását, válogatást ad közre a szerző  eddigi műveiből. 

Avállalkozás nem erőszakolt, mert Cs. Simon István versei és prózai m űvei egy tőről 
fakadnak. Így dokumentumok is magyarázhatják: miért jellegzetesen melankolikus kez-
dettől fogva a költő  hangja; miért fontosabb számára az emlék és a tapasztalati valóság az 
újszerűen egymás mellé illesztett szavak varázsánál. Kiderül tehát, hogy miért zarándokol 
el a költő  időnként a csókai lakásából főleg kerékpárral arra a vidékre, amelyen már rész- 
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ben diadalmaskodott az őstermészet az emberi erőszakosságon, de amely még mindig 
nyögi a közösséginek mondott gazdálkodás igáját. Cs. Simon István (aki a magánéletében 
kertészmérnök), szegény származású lévén, nem a családját ért anyagi kárt veti az er ősza-
kos hatalom szemére, hanem az esztelenséget, amely egy embercsoportot (s benne a 
költőt) a természetes életformájától fosztott meg. 

Nem a falu—város ellentétnek az ideológiáját alkalmazza tehát a helyi viszonyokra a 
költő  és a szociográfus (hiszen az emberi lényeget illet ően nincsenek illúziói), hanem pusz-
tán az emberi élet öntörvényínségének akadályozottságát, a totalitárius politikának való 
kiszolgáltatottságát panaszolgatja lágy pasztellszínekkel vagy tényszer ű  kimutatások formá-
jában. A hangsúly nem azon van, hogy a város b űnös, rosszabb a falunál; a baj az, hogy a 
falut nem hagyják meg falunak, aminek következtében az emberek lelkileg megnyomorod-
nak. Ezért veti magát Cs. Simon István oly mohón hajdani szül őfaluja szokásvilágának 
feltámasztására, az egykori közösségi jellemz ők megidézésére. 

Az attitűd hagyományos, a nyelvi öncélúság nem jöhet tekintetbe ebben a költ ő iség-
ben. A pusztán néhány szóból álló versből legtöbbször kirajzolódó szituáció szerint ugyanis 
a költő  a régi romokat vagy azok környékét szemléli s a látványt gyakran sorsszimbólummá 
avatja. A minél kevesebbel minél többet elve vezérli, amikor olyasmit tart megfigyelésre 
érdemesnek, amin a mai ember tekintete átsiklik. A világ egészének látszatként való meg-
élése készteti erre a görcsoldó lényegkeresésre: „Tetszhalott a mez ő  / álarc fölötte az ég / 
kétszeresek a romok / pórusukban emlékezés" (Tel jáni elégia). 

Mindazonáltal a költő  nem idegeníti el a megfigyelt természeti jelenségeket, tárgya-
kat, állatokat és embereket azok hátterét ő l, sőt a földrajzi vonatkozások mellett a történel-
mi jelen is beszüremlik helyenként a versekbe. Legtöbbször azonban csak a hangulat sej-
tetett terheként, Cs. Simon ugyanis majdnem mindig metaforikusan jelzi véleményét az 
emberekről és a világról. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a verseket ne tartsuk önma-
gukban is szociográfiai jellegűeknek. Az impresszionista jelz őt is megkaphatnák, hiszen a 
képek, a színek, a pillanat központi szerepe ezt a ma már felületesnek ható fest ői látásmó-
dot juttathatja eszünke; ám nem feledkezhetünk meg a költ ői én statikus szituációjáról és 
lényegkereső  beállítottságáról. Nála ugyanis a képek halmozása önmagában nem Öröm, 
minthogy a tájjal való érzelmi és gondolati találkozás szerinte a csak néhány szót igényl ő  
intuíció segítségével nevezhet ő  meg. Pl. ekképpen: „Az elhagyott legelő  / peremén / rabló-
várat építget / helyettünk a délibáb." (Mezítlábas nyár) A rablóvár kifejezés a gyermekkor-
ból kiragadva vált az emberi kilátástalanságnak a metaforájává — a szimbolikus többletet 
kapott délibábnak a fogalma által. 

A pesszimizmus hangulata árad ezekből a maguk módján szuggesztív versekb ől. Az 
önnön gyökereit sziszifuszi módon keres ő  ember gyötrelmeinek vagyunk tanúi. Sajátságos 
mazochizmusról van tehát szó ennek az érzelmeit ilyen nyíltan vállaló robusztus termet ű  
férfinek az esetében, aki sem a távoli múltjával, sem pedig anélkül nem képes élni. Dicsé-
retes az az önfegyelem, amely nem enged a retorikus oldódás kísértésének s a megnevezés 
öröme által elviselhetővé vált sztoicizmussal közömbösíti a rá-rátör ő  fájdalmakat. Vagy 
olyképpen, hogy csupán a közös sors egyik eseteként tudatosítja szül őfaluja tragédiáját: 
„Sorsod példázata / iszonyúan osztódik / immár, / élen jártál a pusztulásban / eltüntetett 
falum, Terján." (Élen jártál a pusztulásban) 

Ha ez csupán vigasz, akkor az már önfegyelemnek, bölcsességnek tekinthet ő, hogy 
nem indulatot, hanem megértést vált ki bel őle, amikor a szülőfaluja helyén árválkodó ha-
ranglábon egy idénymunkás szerb nevét is megtalálja a bevésett nevek között. Rá vonat-
kozóan írja: „Sosem láttam, ám mintha látnám, miként dobálja a jókora csöveket, s közben 
meg sem kísérli elképzelni, hogy milyen lehetett ez a falu, mennyit érhetett, mért pusztítot-
ták el, s ha már elpusztították, mért hagyták meg a haranglábat?... Rá se gondolhatott arra, 
hogy ragadós lehet ez a pusztítás, hogy évtizedek múltán sokkal kegyetlenebb módon eset-
leg az ő  szülőházát és faluját is lerombolják. A gazdag termés láttán nem érezhetett rész-
vétet, ám én kétszeresen is azt érzek most, a neve olvastán." Mennyire jellemz ő  egyfelől a 
tájékozatlan és a (nyilván jóindulatú) barbárnak a közönye, másfel ől pedig a kultúra em-
berének (képmutatástól mentes) meghatódása a civilizáció senkit és semmit nem kímél ő  
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pusztítása fölött! Milyen tipikus az id ő  ítéletébe való belenyugvás, a tetemrehívás vadem-
beri erőgyűjtése nélkül! 

Pedig hosszú volt az út — a haranglábtól a haranglábig. Csak lassan gy űlhetett fel 
ugyanis a tapasztalat, hogy Európának e térségein igen sok Terján van, s hogy a költ őé nem 
is mindig mérhető  azokhoz, amelyek az utóbbi évtizedekben — Bukarestt ől Szarajevóig — 
keletkeztek. Az idejekorán versbe kínálkozó fájdalmat el őször a szocializmus viszonylag 
bőséges anyagi és felemás kulturális kárpótlása ellensúlyozta: az öncenzúra. A magyar 
embernek, főleg a kisebbségi sorsban élőnek, a már régóta kialakult reagálásmódja: a 
rezignál beletör ődés, a passzív tudomásulvétel. Azután jött a részben katartikus hatású 
felismerés: az embernek a világ bármely részén az ember a legveszélyesebb farkasa. 

Cs. Simon István költ ői világának viszonylagos sz űkösségére az a körülmény utal, 
hogy a sors meghatározottságát jelz ő  tények többször is olyképpen ismétl ődnek, hogy 
nem járulnak hozzá a konnotatív értékgyarapodáshoz. S ezzel maga a szerz ő  is tisztá-
ban van, különben aligha bocsátotta volna el őre a bevezetőben, hogy könyvének érzel-
mi terheltsége nyilvánvaló. Egyes írásokat át kellett volna dolgozni. Viszont így teljesen 
hiteles képet kap az olvasó e figyelemre méltó vajdasági költ ő  értékeiről s jórészt rajta 
kívül eső  hibáiról. 

VAJDA GÁBOR 

KÉPZELJÜK EL 

BÁNYAI JÁNOS: Talán így. Könyv és kritika III. 
Forum, Újvidék, 1995. 

Márai, Mándy, Mészöly, Orbán, Petri, Tandori és még sokan mások, tehetnénk hozzá. A 
mai magyar próza és líra hegyvidékének egy jellegzetes vonulata. Mindez egy tanár-kritikus 
pedáns, távolságtartó, érzelemmentes megrajzolásában. Nem szikár, megfellebbezhetetlen 
értékítélet mégsem, inkább a gondolatok kibontására, a forma és tartalom közötti 
összefüggések lehetséges variánsainak felsorakoztatására irányuló (bevallott) kísérlet. 
Mindenesetre éppen ezért érdekes olvasmány. 

Bányai könyvkritikáinak sorában — egyfajta furcsa alázattal — folytonosan szembenéz 
önmagával, rákérdez önmagára, azt igyekezvén felfedni, vajon eléggé pontos, eléggé meg-
bízható volt-e kutatása, ítéletalkotása közben. 

„A kritikus, aki — örökös elszántságában a mindenkori tévedésre belemerült e kö-
tetbe, és tollat vett a kezébe, hogy elmondja... Mit mondhat el?" — faggatja önmagát Egy 
talált nyelvmegtisztítása című , Tandori Dezső  KopparKöldils verseskötetéről szóló bírálata 
elején. Elmondja persze (a megvallott kétségek ellenére), hogy mi, őszerinte, a Tandori-
versek olvasata. Nem tévedhetetlen, nem megcáfolhatatlan, de nagyon logikus és lehetsé-
ges értékítélet ez. Amely — ily módon — nem zárja le a kötet szellemi képét, nem nyilatkoztat 
ki kerek, pontos véleményt az olvasónak, inkább arra készteti, hogy — ha még nem olvasta 
— vegye kezébe a kötetet, vagy pedig — ha olvasta — ellenérvekkel bombázza a kritikát és a 
kritikust. 

Kritikus kétfajta van — gondolja tovább Bányai az ítész dolgát, személyét, elhivatott-
ságátA kritikus magánya című  írásában, Beck András Nincs megoldás, mert nincs probléma 
című  kötete kapcsán: „A kritika megértést és ítéletet kínál, ezt várják el t őle... A legtöbb 
kritikus éppen ezt a feladatot vállalja. Azt, hogy a rossz regényr ől megmondja, hogy rossz, 
és ebben az ítéletben nyoma sincs rosszindulatnak, se elvakultságnak; az ítélet legyen a m ű  
szerves része." A hagyományos kritikus tehát a m űvel való együttélést választja, már-már 
az irodalmi alkotás másik h ősévé alakul. Beck munkásságát elemezve azonban Bányai 
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rám utat a másik lehetséges, bár nagyon ritka útra és módra, amikor a kritikus függetlenedik 
a vizsgált mű től, önálló marad, nem merül el a regény világában s így: „...az »alakká« tett 
kritikus magányos. Ahogyan minden függetlenség a magány választása" — szögezi le. 

A kötetzáró A kritika (vessz ő)futása ma az irodalombírálat művelőinek a ma és itt 
értékeivel szembeni magatartásáról, a tévedhet őség és tévedhetetlenség problémakörér ől 
értekezik Bányai. A személyes dilemmák, a példaképek ismertetése, a kritikus kételyeinek 
felsorolása ellenére még mindig nem a személyes vallomás érzelmekkel „fífszerezett" 
nyelvén, hanem a kötet hangját következetesen végigviv ő  pedantériával, távolságtartással, 
érzelemmentesen. Pedig — mint fejtegeti —, a kritika ma és az irodalom ma megítélése 
csapdákat rejt, amelyb ől csak látszólag vezet kiút az elméleti sík felé. 

„A teória tiszta vidékeire, a módszerek és kombinációk ragyogó tisztásaira, ahol az 
elme önmagában büszkélkedhet, háta mögött tudva a költészet és a kritika ma kérdéseinek 
mocskos konyháit, szutykos id őszerűségét" — adja meg az egyik járható utat, de nem hisz 
abban, hogy akár ez, akár a „prófécia", amely ugyan hoz is gyakran sikert, minden esetben 
tévedhetetlen, százszázalékosan megbízható választ adna a felvetett kérdésekre. Volna 
talán egy harmadikút? Bányai János szerint nincs: „Nem hiszek az életment ő  harmadikban, 
legkevésbé s lankasztó középben, mert csak a szellem csillapítására szolgál, vagy éppenség-
gel a szellem lustaságát mutatja meg." 

Ezek szerint nincs kiút, nincs választás a kritikus számára a kritikus ma és költészet 
ma relációiban? „A csapdából kitekinteni érdemes, körülnézni és még tükörbe is nézni" — 
vallja. És — az általa oly nagyra becsült kritikus, Rónay György példájára —vállalnia bevallott 
habozásokat, kétkedést, a kérdések-problémák nyitottságának meghagyását. Önnön kriti-
kusi ars poeticáját (ha ugyan valós viszony lehet két ennyire önmagának ellentmondó fo-
galom között) Rónay munkásságát méltatva így fogalmazza meg: 

„Kritikusi képessége és fogalmazása egyaránt a legkevésbé tisztelt, gyakran megvetett 
és fogalomként sarokba dobott talán szót emeli a kritikai gondolkodás, az irodalom és a 
költészet mai terméséről való vélekedés, ezzel együtt az értékítélet és a megítélés talapza-
tára... A talán Rónay György kritikusi tapasztalatának eredménye, nem a kritikus bizony-
talanságának jele, nem az ítélet viszonylagossá tétele, s végképp nem egérút a megítélés 
felelőssége elől, hanem annak a kritikusi tapasztalatnak az összefoglaló neve, hogy az iro-
dalmi kritika, bármilyen magas szinten művelik is, bármilyen alapossággal és körültekintés-
sel, mindig csak a feltételezésig juthat el." 

S ez — vallja Rónayval együtt Bányai — bőven elég is, hiszen — Rónayt idézve — „... a 
mű , ha egyszer a világba lépett, helytáll magáért." 

Nyilván ezért is választja az ítéletalkotásnak, a kritika megfogalmazásának hasonló 
módját. Módszerében — tanárosan — kérdéseket sorakoztat fel, dilemmákról vall, lehetséges 
válaszokat ad, soha nem egyet, soha nem megfellebbezhetetlent, és Rónay talánjával 
összecsengve, a lényegr ől szólva, rendszeresen a (mintha) és a (volna) zárójeles szópárt 
használva. Még egyszer nyomósítva hitét, hogy az „ítélkezni", „bírálni" a félrevezet ő  meg-
határozó abban a tevékenységben, amelyet a jó kritikus végez, helyette a kulcsszó a megértés 
és a megértetés kell hogy legyen: „Ebben a kritikában már nem annyira a kritikus ítél egy-egy 
mű , mint inkább a jelenség, a mű  létminősége önmaga fölött." 

Mindezek után, pontosabban mindennek ismeretében mit várhat el az olvasó; mit 
nyújt a rákérdező, önmagában kételked ő, a csapdák jelenlétének tudatában lev ő, a csap-
dából kitekintő  és tükörbe néző  kritikus, mű ítész a mai magyar irodalom vonulatai iránt 
érdeklődőnek? Az esetek többségében kellemes s olvasmányként is felfogható irodalmi is-
mertetőket, más esetekben (nyilván a kritikus különleges ráhangoltságának eredménye-
ként) kedvcsináló kritikát, olyan ízelítőt egy kötetről, amely az olvasót arra ösztönzi, hogy 
megszerezze az említett kötetet, vagy újra olvassa, ha már megtalálható a polcán. Különös-
képpen a verseskötetekre vonatkozik ez: Orbán Ottó, Tandori Dezs ő, Rakovszky Zsuzsa 
köteteinek bírálatára hatványozottan. A (mintha) és a (volna) szópár ellenére, a távolság- 
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és mértéktartás dacára, a folyamatos, pedánsan felvállalt tanáros kérdésfeltevést ől, válasz-
variációktól eltekintve, a fenti költ őkről és versekről írt kritikák nem mellőzik a pozitív 
érzelmi töltést sem, a felfedezés izgalmát sem, s végképp nem annak lajstromba vételét, 
amit a kritikus a költészettől elvár: ez pedig az, hogy a költ ő  „tanult" legyen, aki — még ha 
szabadverset, vagy Orbán Ottót idézve: „egy posztmodern szó — szarkupacot" rázna is ki 
magából, ismerje a technikákat, a versszerkezeteket, tudjon — ha a téma, az érzelemkitörés, 
a vizsgálódás, a költői ihlet, lett légyen bármi, ezt megkívánja — id őmértékes sorokban, 
szonettben (bármilyen zárt, szigorú formában) vallani arról, amit meg kíván vallani. A 
lényeg: „Hogy belül van a költészet történetén, a hagyományon és a jelenen." S ugyanígy 
roppant fontosaz is, hogy: „Valamit visszaszerzett a látható (az érzékelhető) megfigyelésére 
és leírására vállalkozó költő: látja a tájban a lírát, a napi ismétl ődések hajszálában.a szomo-
rúságot, a fáradtságtól megnyúlt arcot, a történelemben a kurvát, a verssorban az emlékez ő  
ütemet." (Kántor Péter: Fönt lomb, lent avar című  kötetének Néha fent, máskor lent című  
ismertetője). Bár ezzel a követelménnyel azonnal vitába is száll az egyetlen vajdasági költ ő , 
Böndor Pál költészetét taglaló Tegnap és ma című  kritikájában, alhoI a láthatónak és meg-
tapasztalhatónak, méghozzá az ember, a költ ő  bőrére, életére men ő  tapasztalatoknak a 
nagyon is átvitt formában való megjelenítését dicséri: „Esze ágában sincs a vers méltóságát 
»beáldozni« az ellenállás, a révolte, a nemet kiáltás oltárán. A vers — szerinte — féltettebb 
kincse a szellemnek, semhogy alkalmazható lenne..." S még világosabban: „És a dal, a vers, 
jól megmunkálva, kiépítve, önálló és független világgá formálva, ha mást nem is teremt 
meg, megteremti legalább egy másik tartomány határvonalát, amelyben a lélek otthonra 
talál, és néha vigaszra is." 

Bányai János Talán így című  kötete az áthajlások, összekapcsolódások, el őre- és hát-
rautalások hálóját bontja ki, egységes, gondosan felépített szöveget teremtett, amelyben 
nemcsak a magyar irodalom „itt és ma"-képét rajzolja meg, de jegyzékbe veszi önnön 
elvárásait, kedvelt, vagy kívánatosnak vélt tartalmi és formai jegyeit is egy irodalomnak, 
amely ma és itt magyar költészeti, szépprózai tendenciáknak, jelenségeknek kell őképp meg-
felel(het). 

Mindezen túl a kötet meglehetősen gazdag étlap is — éhezőknek. Kívánságlista szegé-
nyeknek. Amikor ugyanis a könyvesboltokban Vajdaság-szerte m űanyag játékok, gemkap-
csok, felfújható úszógumik, szerb nyelv ű  „népszerű" olvasmányok kínálják magukat, a sa-
rokban pedig — szerényen megbújva — egy-egy vajdasági magyar szerz ő  kötete (s még jó, 
hogy az is akad!), Márai, Nádas, Bodor Ádám, Grendel Lajos és a többiek, a korábban 
említett szerzők köteteiről kedvcsináló ismertetőt adni majdhogy nem akkora tapintatlan-
ság, mint egy ínyesmester szakácskönyvét egy hetek óta koplaló hajléktalan kezébe adni. 
De képzeljük el, (mintha) bármelyik, valamennyi kötetet megszerezhettük (volna). És 
ennyi. 

P. KECZELI KLÁRA 

ADÖSSSÁGTÖRLESZ'1'ÉS 

BENCE LAJOS: Írott szóval a megmaradásért. (A szlovéniai magyarság 70 éve) 
Hazánk Könyvkiadó, Győr—Lendva, 1994. 

Amíg egy országban éltünk, a nagy térbeli 
távolság ellenére is gyakrabban látogathat-
tunk egymáshoz, több információt kaphat-
tunk egymásról mi és a muravidéki magya- 

rok; ma már nemcsak a távolság jelent aka-
dályt, az országhatárok is megnehezítik az 
érintkezést, ritkábbak a látogatások, egyre 
kevesebbet tudunk, hallunk a szlovéniai 
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magyarokról. Egy-egy az ismerős útján ke-
zünkbe kerülő  könyvet annál nagyobb ér-
deklődéssel olvasunk. Hatványozottan így 
van ez Bence Lajos munkájával. 

Az Írott szóval a megmaradásért érdekes, 
izgalmas olvasmány s nemcsak azoknak, 
akik eddig semmit sem tudtak a szlovéniai 
magyarság múltjáról, jelenéről. Bence La-
jos Összefoglaló munkájában sok újat mond 
azoknak is, akik eddig csak a muravidéki 
magyarság háború utáni fejlődését kísérték 
figyelemmel. Képet kapunk arról, mi tör-
tént itt az első  világháború után, hogyan 
ment végbe ennek a vidéknek a délszláv or-
szághoz való csatolása, milyen ellenállást 
fejtettek ki az itteni magyarok, s micsoda 
terrorral próbálták megtörni ellenállásukat. 

Ha jól értelmezzük a fogalmakat: ma-
gyarságtudat, magyar nemzeti tudat, akkor 
mindenkinek, aki nemcsak magyarnak szü-
letett, de annak is vallja magát, tehát min-
den ilyen magyarnak tudnia kellene arról is, 
ami itt az országhatár elmozdításának ide-
jén történt; amikvagyunk, amik lettünk, an-
nak a kialakításában (ha talán nagyon kis 
részben is) szerepet játszottak az akkori it-
teni események, ezért is helyük van a tuda-
tunk mélyén, talán a legmélyén, átszívódva 
a tudatalattinkba. A nemzet sorsát megha-
tározó tényeket ismernünk kell, ezek befo-
lyásolják tudatunkat, magatartásunkat, tö-
rekvéseinket. 

Bence Lajos két nagy részre osztja mun-
káját: az elsőben a szlovéniai magyarság rö-
vid történetét írja meg, a másikban a szlo-
véniai magyar irodalomról ad összefoglaló 
áttekintést jellemezve az egyes alkotókat 
is. 

A Trianon körüli események ismerteté-
séből megtudhatjuk, hogy a vidék délszláv 
kézre jutása nem történt éppen minden 
fegyveres ellenállás nélkül. 1918. december 
24-én ugyan a horvát csapatok átlépték a 
Murát s néhány nap alatt elfoglalták a mu-
ravidéki településeket, a magyar csapatok 
azonban már január 3-án felszabadítják 
Muraszombatot. Emitatt — a párizsi béke-
konferencia 1919. május 12-i határozata ér-
telmében — a vidéket Magyarországnak íté-
lik. Később, augusztus 12-én azonban a 
megváltoztatott döntés nyomán a jugoszláv  

csapatok csak bevonulnak a Muravidékre. 
Az itteni nép ellenállása azonban nem sz ű -
nik meg. 

„A katonai megszállást természetesen 
olyan intézkedések követték, amelyek az új 
hatalom megszilárdítását szolgálták. A tör-
ténelmi források említést tesznek azokról 
az atrocitásokról, amelyekkel a jugoszláv 
hatóságok az iteni szlovén és magyar lakos-
ságot lojalitásra szerették volna bírni. Egy 
ilyen tömeges bebörtönzésekkel végződő  
incidensre akkor került sor, amikor 1921. 
szeptember 19-én és 20-án a Határmegál-
lapító Bizottság látogatást tett Muravidé-
ken. A hatóságok előzetes fenyegetése elle-
nére (helyszíni kivégzés, életfogytiglani, illet-
ve legjobb esetben 20 évi börtön azoknak, 
akik nyilatkozni mernek Magyarország 
mellett) a nép több helységben is kivonult a 
bizottságot hozó kocsisor elé és éltette Ma-
gyarországot. Valóságos rémuralomról szá-
mol be a korabeli sajtó 1921. szeptember 
utolsó hetének eseményei kapcsán, amikor 
az emberek tömegesen hagyták el Muravi-
déket, Magyarországon találva menedéket. 
A magasfoki (Trdkovo) tiltakozó összejö-
vetelről egyik önkéntes (prostovoljac) ek-
képpen számol be: »Amikor a bizottság 
már elmenőben volt, az összegy űltek el-
kezdték a magyar himnusž éneklését. Ezt 
már tovább nem szenvedhettük, hogy a 
szlovén földön nyilvánosan is elhangozzék a 
magyar himnusz. Az első  versszak után kö-
zéjük vágtunk és addig vertük őket, míg a 
több ezer fős tömeget széjjel nem kerget-
tük, elszedvén tőlük  magyar zászlóikat...«" 
(11. o.) 

A súlyos megpróbáltatások évei követ-
keztek a muravidéki magyarság számára, a 
gazdasági téren, az oktatásban foganatosí-
tott állami intézkedések rendre mind az 
asszimilációt szolgálták. A magyar csapatok 
1941-es bevonulása „új reményeket ébresz-
tett az itteni magyarságban. Egy kis időre 
látszólag helyreállt az egyensúlya, a közellá-
tás terén is javultak a viszonyok, az öröm 
azonban nem tartott soká. Az történt 
ugyanis, hogy az itteni lakosságnak rá kellett 
döbbennie, hogy nem ilyen felszabadítókat 
várt" — írja a szerz ő. A 45-ös fordulatot kö-
vető  bosszú napjairól pedig így számol be: 
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„A deportálások, internálások a becslések 
szerint kb. 1000-1200 embert érintettek, 
tehát az összlakosság 10-13 százalékát. 
Egyes vélemények szerint számbeli egyezés 
mutatható ki a hrastoveci és a háború alatti 
sárvári, szlovén telepesek deportálására lé-
tesített internálótábor számaránya között. 
A különböző  táborokban uralkodó ember-
telen viszonyokról jobb híján csak szóbeli 
közlésből vannak ismereteink. A szemta-
núk állítása szerint a fasiszta haláltáborok 
szintjén álltak kegyetlenségben.” (20. o.) 

A szerző  ismerteti a szlovéniai magyarság 
magára találását, külön cím alatt szólva a 
90-es évek eseményeir ől, amelyekben je-
lentős szerepet vállalt magára az itteni ma-
gyar értelmiség, végkövetkeztetésként 
azonban kénytelen megállapítnai, hogy lét-
fontosságú kérdésekben nem sikerült el-
mozdulni a holtpontról: így ma sem sikerült 
szavatolni a magyar nyelv egyenjogú szere-
pét, s nagy nehézségek mutatkoznak az 
anyanyelvű  oktatásban is, s ellentétben más 
magyar kisebbségi közösségekkel, itt az 
egyházak öntudatra nevel ő  szerepe sem 
juthatott kifejezésre, mivel a lelkészek túl-
nyomó többsége szlovén nemzetiség ű . 

A sötét, de reális kép ellenére s a vigasz-
talónak nem mondható demográfiai adatok 
mellett is lát esélyt a megmaradásra a 
szerző . Mindenképpen emellett szól, hogy 
az itteni magyar értelmiség immár csele-
kedni akar sorsa jobbra fordulása érdeké-
ben, s ugyancsak ezt segíti elő  Szlovénia és 
az anyaország együttműködése, segítőkész-
sége. (Persze, kérdés, van-e mód, le-
hetőség, van-e egyáltalán olyan társadalmi 
eszköz, amellyel meg lehetnek állítani a mu-
ravidéki magyar lakosság számának további 
gyors fogyatkozását.) Hogy mit lehet tenni 
egy ilyen kisebbség, konkrétan a muravidé-
ki magyarság megmaradása érdekében az 
új, a változó körülmények között, erre a 
kérdésre nyilván csak az eddigieknél sokol-
dalúbb, kimerítőbb, elmélyültebb szocioló-
giai vizsgálatok adhatnának választ, ezek 
szorgalmazása, szervezése, segítése talán a 
legsürgősebb feladat. 

Vonatkozik ez a megmaradás szempont-
jából talán legfontosabb ügyre, az oktatás-
ügyre is, amelynek sajátos változata, a két- 

nyelvű  oktatás itt már többéves múltra te-
kint vissza; bevezetése a magyar nyelv ű  ok-
tatás megtartásának egyedüli lehetősége 
volt, noha akadtak ellenz ői a szlovénok és a 
magyarok között is. Mindenképpen hasz-
nos lenne tudományos felméréseket készí-
teni nemcsak a kétnyelvű  oktatás gyakorla-
táról, hanem eredményességér ől is, figye-
lemmel kísérve a végzett tanulók egy-két 
nemzedékének további tanulmányait, ho-
gyan érvényesültek a középiskolában, az 
egyetemen, hogy helyezkedtek el, miként 
boldogulnak az életben (szlovén, magyar 
vagy vegyes környezetben, asszimilálódtak 
vagy ápolják magyarságtudatukat stb.). 

Részletesen foglalkozik Bence a tömeg-
tájékoztatás helyzetével, fejl ődésével, a lap-
kiadással és a rádió-televízió szerepével, 
amelyekre ugyancsak fontos feladat hárul a 
kisebbség megmaradásért folyó harcában. 
Nemcsak közli a tényeket, kifogásait, bíráló 
megjegyzéseit sem hallgatja el ezzel kapcso-
latban: „A nemzetiség tagjai és politikai 
szervei, a nemzetiségi közösség is tisztában 
vannak a nemeztiségi sajtó fontos szerepé-
vel, benne a megtartás és a megmaradás 
egyik legfontosabb fórumát látják. Az el-
múlt három év változásai sajnos nem a leg-
megfelelőbb irányba történtek. Az elmúlt 
évtizedek túlzott politikusságát mosta poli-
tikanélküliség váltotta fel, amely a kisebbsé-
gi sajtóorgánum esetében, a kisebbség 
amúgy is apolitikus hozzáállása miatt ab-
szurdumnak minősül. A tájékoztatásnak 
itt, mint a föntiekből kiderül, még egyéb 
küldetési funkcióval kell kiegészülni, ezért 
téves az „ezt kell írni, ezt olvassák" — mon-
dáson alapuló szerkesztői koncepció, mely 
„családi lappá" nyomorítja a kisebbségi saj-
tó egyik legfontosabb intézményét." 
(64. o.) 

A Népújság mellett fontos szerep jut a 
szlovéniai magyarság tájékoztatásában a 
Muravidéki Magyar Rádiónak, amely napi 
6-7 órás műsorával a tájékoztatáson és a 
szórakoztatáson kívül igyekszik kielégíteni 
az ismeretterjesztés, a hagyományőrzés te-
rén jelentkező  igényeket, s külön műsor 
foglalkozik a kisebbségi politikai élet ese-
ményeivel. Itta legnagyobb gond s egyben 
feladat az új újságírógárda képzése, enél- 
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kül a jól felszerelt intézmény sem láthatja el 
feladatát. 

A könyv másik fele a szlovéniai magyar 
irodalom kibontakozását ismerteti vissza-
nyúlva a kezdetekhez, a vidékhez kapcsoló-
dó első  magyar írásos emlékekhez (a Bago-
nyai ráolvasás 1488-ból való), majd az iro-
dalmi és nyomdászati hagyományteremt ők 
ismertetése után foglalkozik a Bánffy család 
naplójával, Kultsár György és Hoffhalter 
Rudolf munkásságával, majd a lapkiadás 
kezdeteivel (1889-ben jelenik meg az Alsó-
lendvai Híradó első  száma), ez egyben be-
vezető  az irodalmi megnyilatkozások ismer-
tetéséhez, amely Pável Agoston költői és 
hídverő  tevékenységének felvázolásával 
kezdődik, aki „a két nép megismerkedésé-
nek elősegítésével, egymás kultúrájának jobb 
megismertetésével, a nyelvi akadályok eltün-
tetésével próbálta szolgálni a két nép barátsá-
gának ügyét akkor, amikor az er ősen megin-
gott a 30-as évek nacionalista-soviniszta poli-
tikája miatt. Ez volt az az id őszak, amikor Pá-
velt a határ egyik oldalán »túlságosan ma-
gyar«, a másikon pedig »túlságosan szlovén« 
jelzővel illették..." (85. o.) 

Egy rövid rész foglalkozik a második vi-
lágháború alatti írásos megnyilvánulások-
kal, majd utána következik a tulajdonkép-
peni szlovéniai magyar irodalom ismerteté-
se (Vlaj Lajos, Szúnyogh Sándor, Varga Jó-
zsef, Szomi Pál, Báti Zsuzsa, Sz. Kanyó Le-
ona, Bence Lajos, Gábor Zoltán), az írói 
törekvések, az irodalmi kibontakozás ered-
ményeként jelenik meg 1989 tavaszán a 
Muratájnak, a szlovéniai magyar írók folyó-
iratának első  száma, ezzel is mintegy bizo-
nyítandó a kötet címének üzenetét: Írott 
szóval a megmaradásért. Hogy ez a folyóirat 
megjelent, s még inkább, hogy azóta, immár 
több mint öt éve rendszeresen az olvasó 
asztalára kerül, ez nemcsak a megmaradá-
sért folyó harc eszköze, de már önmagában 
is hiteles bizonyítéka a megmaradásnak. 

Persze már amennyire lehet harc és lehet 
bizonyíték. Igazat kell adnunk a szerz őnek, 
amikor a folyóirat folyamatos megjelenésé-
vel kapcsolatban megállapítja: „Egy azon-
ban bizonyos: következetesen és töretlen 
kitartással haladnak azon az úton, amely 
egy magasabb szintű  irodalom felé vezet,  

hiszen tudják és vallják, hogy a valóságfel-
táró, sorskimondó és nemzetmegtartó sze-
repet csak ez a provincializmuson túljutó 
irodalom tudja betölteni." Ijeszt ően nehéz 
feladat s egyúttal felemelő , a legfelemelőbb 
vállalkozás, amit író, kisebbségi író maga 
elé tűzhet. 

Külön részben foglalkozik Bence a való-
ságirodalom körébe tartozó munkákkal, 
szól a honismereti, helytörténeti, néprajzi 
kiadványokról, amelyek mindenekel őtt a 
szlovéniai magyar falvak (kihaló) értékeire, 
a megmaradás létkérdéseire hívják fel a fi-
gyelmet. A könyv utószavában többek kö-
zött megjegyzi: „Meggyőződésünk ugyanis, 
hogy kisebbségi irodalmak a világon min-
denhol — az irodalom anyagából kifolyólag 
— nyelvmegőrző , nemzetmegtartó szerep-
pel bírnak, s egy közösség öneszmélését, 
identitástudatát er ősítik, s ezáltal a beolva-
dás elleni harc egyik leghatásosabb fegyve-
rének tekinthetők, főleg itt, Közép-Kelet-
Európában. Mivel azonban a muratáji iro-
dalom csak most van kialakulóban, termé-
szetesen még nem különültek el benne 
azoka tudatformák, amelyek a fent említett 
megtartó funkcióval bírnak. Ezért vált in-
dokolttá az irodalom fogalomkörének a 
kibővítése olyan tudatformákkal, mint a 
publicisztika, illetve a tudományos iroda-
lom. A szépirodalmi fejezet előtörténeti ré-
szében — a hagyománynélküliséget cáfolandó 
— indokolt volta hosszabb kitérő ..." (183. o.) 

Mindenképpen indokolt, tennénk hozzá, 
sőt a szlovéniai magyarság történetér ől szó-
ló részben, még ha ez rövid történet is, egy 
következő  kiadásban jó lenne helyet szorí-
tani az előző  évszázadok eseményei ismer-
tetésének (a honfoglalás, az Árpád-kor, a 
szlovén-magyar érintkezések kezdetei stb.), 
hiszen a mostani állapotok és folyamatok 
helyes megértését ezek is el ősegíthetik. 

Bence Lajos nagy fába vágta fejszéjét, 
amikor ilyen könyv megírására határozta el 
magát, merész vállalkozás volt, kemény 
munkát követelt, s az eredmény egy rendkí-
vül hasznos kiadvány, egy azon er őfeszíté-
sek közül, amelyek a szlovéniai magyarság 
megmaradását szolgálják. Aki szükségét ér-
zi annak, hogy megismerje a Kárpát-me-
dence magyarságának élethalálharcát, ha 
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teljes képet akkar kapni e nép sorsának ala-
kulásáról, az nem mellőzheti, el kell olvas-
nia ezt a könyvet is. Az elolvasás után jó 
érzéssel teszi le az ember a mintegy 150 ol- 

dalnyi (bibliográfiai adatokkal is gazdagon 
ellátott) kötetet, a kapott új ismeretekkel 
mintha egy régi önmagával szembeni adós-
ságát törlesztette volna. 

BURÁNYNÁNDOR 

„FIATALON EGY RONCS?" 

MÉSZÁROS TAMÁS: Vágy, örökké 
Fontana, Subotica, 1995. 

A közelmúltban egy szerény kiállítású ver-
seskötet jelent meg. Szerzője a királyhalmi 
Mészáros Tamás, vasesztergályos. Nevével 
eddig nem találkoztam sem a sajtó hasábja-
in, sem a folyóiratokban. Amikor kézbe vet-
tem a kötetét, a kötelező  kíváncsiság vezé-
relt inkább. A mottónak szánt gondolat 
azonban arra sarkallt, hogy fokozott ér- . 

deklődéssel tanulmányozzam a füzet mind 
a 38 versét. Érdemes idézni ezt a sort, mert 
valóban belső  indíttatásra utal: 

Múltam nincs: „Jövőm? Várat még ma-
gára." 

A szerző  25 éves. Valóban nincs múltja. 
Vagy múltnak lehet nevezni a munkanélkü-
liséget, a hosszabb-rövidebb ideig tartó 
munkaalkalmakat, a szorongató éjszaká-
kat, hogy mikor jön a behívó? És a jöv ő? 
Jogos az idézet kérd őjele? Milyen jövő  vár 
ezekre a fiatalakokra? Hisz vége sincs még 
a polgárháborúnak, ami a bizonytalansá-
got, talajtalanságot, a kavargó érzéseket ki-
váltotta... A legszebb éveik elherdálására 
nem találnak választ! 

Önkéntelenül is összehasonlításra kény-
szerít a mai fiatalok helyzete a fél évszázad-
dal ezelőtti generációk életérzésével. Hiába 
bizonygatják ma a „percemberkék" az el-
lenkezőjét, igenis volt hite, jövőképe a há-
ború utáni fiataloknak! Az a bels ő  attitíld 
hatalmas hajtóerőnek bizonyult, ellentét-
ben a mai fiatalok aberráltságával szemben. 
Az aberrációt külső  körülmények alakítják 
ki. Az elmúlt négy év eseményei, sajnos, 
kényszerítő  körülmények voltak, az egyén 
számára elkerülhetetlenek, hiszen az egész 
népességét érintették e térségnek. Kétség- 

telenül legérzékenyebben a fiatalságot, 
amely akkor volt kitéve ezeknek a hatások-
nak, amikor személyisége formálódott. 

Az aberráció számos — sokszor igen dur-
va, társadalomellenes — formát ölthet. Lé-
nyegében Mészáros Tamás esetében is 
aberrációról van szó: amikor a szakmunkás 
a poézishez menekül, hogy belső  lelki viha-
rait, megrázkódtatásait kísérelje meg adott 
formában megfogalmazni, akkor rendha-
gyóan viselkedik. Nem mondhatjuk azt, 
hogy ez a jelenség példa nélkül álló, mert 
akár Kassákot is említhetnénk analóg eset-
ként. Bennem mindezek a tudatosult felis-
merések csak fokozták kíváncsiságomat. A 
megismerés igényével fogtam a szövegek 
tanulmányozásához: a belső  indíttatásokat, 
a pszichés szférában lezajló viharokat ke-
restem a poétikai szerepben. 

A nagy történelmi válsághelyzetek sajá-
tos módon hatnak a költészetre. A társadal-
mi valóság nem csupán beszüremlik, ha-
nem sajátos alakban materializálódik is a 
kötészetben. Azt hiszem, Mészáros Tamás 
nem az egyedüli példa erre az esetre. Az 
utóbbi években megjelentetett poétikai al-
kotások arra utalnak, hogy sokszor a forma 
kárára, de eluralkodik a költészetben a je-
len minden feszítő  kérdése. 

Mészáros Tamás tudatvilágát, lelki életét 
egészében hatja át jelenünk: mindaz, amit 
közvetlenül tapasztal, vagy amiről közvetet-
ten informálódik. Valóságunk pokolbugy-
raiban azonban ki az, aki közvetve érintett 
fél? Talán csak azok a boldog halandók, 
akik a határokon túl a képernyőről értesül-
nek a milliókat érintő  borzalmakról. Afiatal 
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költő  esetében ez lehetetlen! Versről versre 
követhetjük mindazokat a reakciókat, ame-
lyeket a mindennapi valóság tényei váltanak 
ki benne. 

A fiatalsággal együtt jár a szerelem. A 
férfi-nő  kapcsolat sem lírai szenvedély csu-
pán a jelenünkben. Ide is belopakodik a 
mottóban megfogalmazott alaptétel: van-e 
jövője a kapcsolatnak? Vagy az is annyira 
anyagiasult, hogy csak a testi vágyak kielé-
gítésére korlátozódik, az ideiglenes feledte-
tés egy alakja? 

Milyen korszak, milyen társadalmi közeg 
az, amely a legnemesebb emberi érzéseket, 
kapcsolatokat is a létfenntartási . ösztönök 
szintjére degradálja? A kérdésre fölösleges 
a verbális válasz, mert mindannyian szen-
vedő  alanyai, áldozatai vagyunk. Éppen 
ezért ragadja meg az olvasót a versekb ől 
áradó érzelem-zuhatag. Avalamikori jugo-
szláv térség teljes népessége valami módon 
szenvedő  alanya a küls ő  hatásoknak. A 
költő  hangot ad a tömegek jajkiáltásának. 
A Megválaszolatlan kérdések című  vers 
szinte tartalomjegyzéke a szerz őt fenyegető  
sérelmeknek, indulatoknak. Nem szemé-
lyes sérelmek ezek, hanem a névtelen tö-
meg naponta elszenvedett gyötrelmeinek 
ad hangot. Annak a névtelen tömegnek a 
nevében, amelyben nem tudatosult, hogy 
manipulálnak vele. Az egyén pedig a keser ű  
felismerések után is a tehetetlenség kínzó 
állapotával küszködik vagy alakoskodik, 
mint Az álarc című  vers alanya. Típust is 
képvisel ez a költemény, másrészt arra is utal, 
hogy a szerzőt még a természeti jelenségek is 
a társadalom rákfenéire emlékeztetik. 

Zavarja a poétikai műveltségű  olvasót az 
általános társadalmi kérdéseket feszeget ő  
gondolatok megvalósulási formája. Hiá-
nyolom a kézirat alapos szaklektori el őké-
szítését, mert a nyelvi, helyesírási, tördelési 
hibák igen zavaróak. A sajtóhiba a lírában 
fatális lehet. Pl. ha kiúttalan érzések helyett  

kiúttalan érzéskét olvasunk, úgy érezzük, a 
szerző  minimalizálta a kicsinyitő  képzővel a 
jelzett szót. Egy esetleges nyelvi beavatko-
zás eltüntethette volna a szükségtelen írás-
jeleket, vesszőket. Pl. „Gondolataim kaval-
kádjaimban (?), elmélkedem a jöv őn" vers-
mondatban szükségtelen az állítmányi szin-
tagma tagjai közé vessz őt tennünk. Nem is 
beszélve a feltehet ő  elírásról! Ugyanez is-
métlődik a következő  versmondatban, ahol 
az azonos mondatrészeket köt őszó kap-
csolja ösze, de fölöslegesen vessző  is talál-
ható. Sokszor ismétlődő  helyesírási hiba ez. 
Különösen a verssorok végén érzi a költ ő  
kötelezőnek a vesszőhasználatot. Zavaróan 
hat az is, hogy az ismeretlen személy nevé-
nek kezdőbetűit így jelzi: E/K. Minek itt a 
törtvonal? 

Nem zavar, hogy a költő  érzéseit, gondo-
latait szabad verssel fejezi ki. Az már igen, 
hogy a kötetlen versforma nem kényszerí-
tette a tömörítésre, metaforikus képek al-
kalmazására. Még zavaróbbak a szóismét-
lések, amelyek nem poétikai célzattal je-
lentkeznek. Vagy a köznevek nagy kezd ő-
betűje fölsorolásban, amikor a köznév nem 
szimbólum. Egyáltalán: választékosabb 
szóhasználatot várunk a költészetben, ha 
léthelyzetről, ha szerelemről van szó. 

Nem tudtam mit kezdeni A tehetetlenség 
című  vers tördeléstechnikájával. Emlékeze-
temben fölbukkant valami hasonló. Radnó-
ti Miklós Erőltetett menet című  versének so-
raiban kihagyott betűhelyek vizuálisan ki-
rajzolják a címben jelzetteket, tehát a tör-
delés itt jelentéshordozó. Az említett Mé-
száros-versben azonban öncélú. Sem stilisz-
tikai, sem jelentéshordozó funkciója nincs, 
tehát fölöslegesen teszi próbára az olvasó 
szemét. És sorolhatnám még a formai ész-
revételeket, okkal. Egy választékosabb szó-
kincs, metaforikus ábrázolásmód megmen-
tett volna néhány verset attól, hogy kiált-
ványként hassanak. 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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A HUSZONÖT'ÖDIK ÉVFOLYAM VÉGÉN  

Folyóiratunk útja kezdettől fogva göröngyös volt: szinte állandóan anyagi 
nehézségekkel küzdöttünk. Akkor is, amikor konszolidált körülmények között él-
tünk, s nem keserítette meg az életünket az örökös pénzhiány. Megszoktuk te-
hát a nélkülözést, azt, hogy a szubvenció mindig lényegesen kevesebb volt a 
kelleténél, s hogy azt a keveset, amit a községt ől kaptunk (mert az Üzenet hu-
szonnégy év óta, amióta megjelenik, sohasem került fel a tartományi vagy a 
köztársasági jelent őségű  lapok listájára), ésszerűen osszuk be. 

Ennek ellenére az 1995. év során a vártnál nagyobb gondokkal kellett meg-
küzdenünk, egyrészt azért, mert három önkormányzat támogatása elmaradt és 
négyé jóval kisebb volta szükségesnél, másrészt pedig a dinár értékének jelent ős 
csökkenése miatt. Hiszen az egy évvel ezel őtti számítások szerint mintegy ötven-
ezer dinárra/márkára lett volna szükségünk ahhoz, hogy lapunk minden hónap-
ban megjelenjen, ehelyett a szabadkai képvisel ő-testület mindössze tizenötezer 
dinárt irányzott el ő  és hagyott jóvá a költségvetés elfogadásakor, s ennek az 
egyébként mia már legfeljebb egy-két szám megjelentetéséhez elegend ő  összeg-
nek is az utolsó részletét majdhogynem az év utolsó hetében folyósította, a többi 
viszont — Ada kivételével — hat, sőt kilenc hónapi késéssel utalta át. Ez az oka 
annak, hogy folyóiratunknak az idén csupán két-két egyes, kett ős és hármas 
száma jelent meg, vagyis — tíz-tizenkett ő  helyett — mindössze hat, ami csaknem 
negyedszázados fennállása során most fordult el ő  először. 

A legjobb indulattal sem mondhatjuk tehát, hogy sikeres évet zártunk. Az 
egyetlen biztató jel, hogy huszonötödik évfolyamunknak — bármilyen nehezen —
mégiscsak a végére értünk, s így 1996 szeptemberében remélhet őleg megünne-
pelhetjük lapunk megjelenésének negyedszázados évfordulóját. Ahhoz azon-
ban, hogy erre sor kerüljön, mind a hét észak- és közép-bácskai községnek az 
eddiginél sokkal nagyobb megértésére van szükség, mert különben továbbra is 
a rendszertelen megjelenés, netán a megsz űnés veszélye fenyegeti majd lapunkat. 

Végezetül — a tóthfalui nyomda és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mel-
lett — hadd mondunk köszönetet azoknak a községeknek, amelyek anyagilag 
támogatták munkánkat: Ada február 10-én 300, július 13-án 1200 és október 
10-én 600, összesen 2100 dinárral; Becse július 18-án 2000, október 12-én 1000, 
december 20-án 1000, összesen 4000 dinárral; Szabadka május 9-én 5000, július 
21-én 1000, szeptember 22-én 3450, november 2-án 1800, november 28-án 1500, 
december 22-én 2250, összesen 15 000 dinárral; Zenta október 4-én 2400 dinár-
ral. Bevételünk tehát — nem számítva az el őfizetésből és az eladásból származó 
összeget — 23 500 dinár, vagyis pontosan a fele a tervezett összegnek. Hogy az 
Üzenet mégis megjelenhetett, ahhoz nem utolsósorban azok is hozzájárultak, 
akik lemondtak az műveik közlésért járó, egyébként jelképes tiszteletdíjukról. 
Reméljük, lehetőségünk lesz nemes gesztusukat meghálálni azzal, hogy ingyen 
küldjük majd nekik jubileumi évfolyamunk számait. 

E számunk a kishegyesi helyi közösség és Konrád György író 
támogatásáva Ijelent meg. 
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AZ ÉLETJEL LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSA 

GAJDOS TIBOR 

SZABADKA KÉPZŐMŰVÉSZETE 

című  forrásértékű  műve a kezdetekt ől 1973-ig nyújt 
történeti áttekintést a város képz őművészeti életéről, 

de a fontosabb eseményeket egészen máig nyomon követi 

A csaknem négyszáz oldalas, nagy formátumú albumot 38 színes 
reprodukció és 154 fekete-fehér kép illusztrálja 

A tartalomból: 

Az archeológiai leletek mű-
vészeti értékei — Az egyházi építé-
szet és művészi alkotásai a XVII. 
századtól a XX. századig — A pol-
gári művészet a XVIII. és a XIX. 
században — Századunk m űvésze-
te — Az építészet képz őművészeti 
vonatkozásai — A két világháború 
közötti korszak és a második vi-
lágháború évei — A második Ju-
goszlávia korszaka — Amatőr cso-
portok alakulása és működése —  
A Szabadkán született és a város-
ban letelepedett képz őművészek 
életrajza — Neves képz őművé-
szek, akik Szabadkán születtek 
vagy itt töltötték diákéveiket, de 
tevékenységüket más környezet-
ben fejtették ki — Újabb képz ő - és 
iparművészek Szabadkán — A vá-
ros érdemes nem hivatásos és 
amatőr képzőművészei 

Az Életjel legújabb kiadványa nem hiányozhat a Szabadka múltja és 
jelene iránt érdekl ődő  művészetbarátok könyvtárából, akik számára a 
mintegy 1500 nevet tartalmazó névmutató könnyíti meg a kötetben való 
eligazodást. 

A kemény kötésű  reprezentatív könyv ára 150 dinár 



Galériánk 

LÉVAY ENDRE szerkeszt ő , író, újságíró 

Szabadkán született 1911. november 22-én és itt is halt meg 1985. október 29-én. 
Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a Népkör fiataljainak egyik vezet ő  
személyisége és az 1934-ben megindult ifjúsági Híd els ő  szerkesztője lett. 1935-t ől 
a Napló újságírója. A hadifogságból való hazatérése után a Városi Könyvtár alkal-
mazottja. Szociográfiai riportjai a Kalangyában jelentek meg. Dél kapujában című  
könyvét a Szenteleky Társaság adta ki 1944 tavaszán. Az év végén negyedmagával 
megindította a Magyar Szó el ődjét, a Szabad Vajdaságot. 1948 megpróbáltatásai 
mély nyomokat hagytak egészségi állapotán. 1953-tól a 

 ' 
 Nap, 1958-tól pedig az 

Újvidéki Rádió munkatársa. Egy ideig a szabadkai Népszínház dramaturgja is volt. 
Az Életjel munkájában hosszú éveken át tevékenyen részt vett, az Üzenetben pedig 
kezdettől fogva gyakran publikált. ( Ő  írta a folyóirat els ő  számának beköszönt őjét.) 
Irodalmi élőújságunk kiadásában öt könyve látott napvilágot:  Új lélekindulás 
(1968), Félálom után (1969), Egy nemzedék elindul (1974),  Az utak ismeretlenjei 
(1981), Régi utcák porában (1989). A Menj csak fiam című  regényét (1958) az 
újvidéki Testvériség-Egység Kiadó, többi munkáját viszont a Forum gondozta: 
Ballangók ( 1965 ), Malomkövek ( 1970), Csillámok remegnek ( 1971), Terhes 
örökség (1980). Színművek (Az apostol, Fajankó) mellett jó néhány hangjátékot Is 
írt (Régi várak leomlanak A pék fia, A négy fiú, Távolodás)) ,  amelyeket az Újvidéki 
Rádió mutatott be; közülük egy az Álmok szirtjén című  gyűjteményben (1969) 
olvasható. Tíz évvel ezel ő tt elhunyt egykori hűséges munkatársunk műfordítással 
is foglalkozott; Branislav Nuši ć, Mirko Božić, Dušan Kostič  és Bóško Petrovié 
műveit ültette át magyarra. 


