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SORS BONA, NIHIL ALIUD 
MŰNK ARTÚR NAPLÓJA ELÉ

„Jó szerencse, semmi egyéb!”Ezzel a latin szólással mintegy talizmánnal kezdi nap
lóját Műnk Artúr 1915. október 28-án, miután testvérétől, Jolántól tábori postán 
kap egy olajzöld fedelű, diszkrét aranysárga csíkkal keretezett füzetet, s elhatározza, 
hogy naplót kezd vezetni. Nagyon furcsállja, hogy a háború tizenötödik hónapjában 
kezdjen naplóírásba, de -  mint ahogy az életében többször is -  ezúttal is rábízza 
magát a sorsra, mintha hinne abban, hogy az úgy is eleve el van rendelve. S valóban 
sorsszerűnek kell látnunk ezt a naplóírást, hiszen az első világháborús események 
életének sorsfordulóját hozzák. S hogy meg is örökítette ezeket az embert és jelle
met próbáló időket, egyúttal íróságának alapjait is megvetette, hiszen ez lesz az a 
kútforrás, amelyből meríti leendő regényeihez - A  nagy káderhez, a Hinterlandhoz -  
az alapanyagot. Míg a regényekben sorsok, jellemrajzok bontakoznak ki, ebben a 
naplóban egy embernek, a krónikásnak az életét, s az élethez, történelemhez való 
viszonyulását kísérhetjük figyelemmel. A napló első lapjain még a háborút gyorsan 
elmúló „hecc”-nek tartó tartalékos főorvos a szemünk láttára edzőik meg, válik 
tapasztalt kétkedővé. Izgalmas olvasmány nemcsak abból a szempontból, miként 
alakult egy magyar ezred sorsa az első világháborús frontokon, még Egyiptomban 
is, hanem végtelenül érzékenyen mérhető szemléletbeli átalakulást figyelhetünk 
meg Műnk Artúr följegyzéseiben, attól kezdve, hogy „divisiónk nagyszerűen dolgo
zott”, egészen addig, hogy fogcsikorgatva káromkodik 1916 végén, hogy abban sem 
biztos, pedig hihetetlenül hangzik, hogy 1917-ben vége lesz a háborúnak.

S ami még nyomon követhető a leírásokban, az a végtelen tárgyilagosságra 
való törekvés és a leheletfinom humor, önirónia: „Az egészségügyi szolgálat is 
rossz, mert az egészségügyi intézetek úgy mozognak előre, illetve visszafelé, hogy 
nem is lehet utolérni. Legföljebb automobillal. Az meg nem áll rendelkezésünk
re. A visszavonulás ellensége a kolera is.”

Nagy kár, hogy a naplóírás 1916 végén megszakad, csupán egy-két oldalnyi 
gyorsjelentés születik arról, hogyan kerül 1921-ben haza az orosz hadifogság után.

Műnk Artúr fotókat is beragasztott naplójába, sőt alkalmi vers is született 
tollából, de még rajz is. A  napló túlélte az esőben, hóban, sárban való erőltetett 
meneteléseket (csak itt-ott van átnedvesedve egy-egy lapja, de még olvasható a 
tintaceruzás följegyzés), s valóban csak jó szerencse, semmi egyéb nem kellett 
hozzá, hogy a századvég, illetve már az ezredvég olvasója is találkozzék vele. 
Nagy kár, hogy Műnk Artúr nem folytatta a naplóírást későbbi élete folyamáról, 
csupán fragmentumokat jegyzett fel a Köszönöm addig is... című önéletrajzi re
gényében. Az első világháborús naplóját fia, Műnk György őrizte meg, de sajnos 
már ő sem élhette meg, hogy az újságírónak átadott füzetecske lapjai egy folyóirat
ban, s majdan esetleg könyv alakban is napvilágot lássanak, mint ahogyan azt sem, 
hogy édesapjának a szülővárosa, Szabadka 1996. május 29-én mellszobrot emelt, 
Weil Erzsébet szobrásznő munkáját, így is tisztelegve egy orvos író emléke előtt.

A napló szövegét betűhíven közöljük.

GUBÁSÁGOTA
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MUNKARTÚR 

NAPLÓ 1915-1916

SORS BONA, NIHIL ALIUD

1915. okt. 28.

E könyvet 1915 október 28.ikán kaptam meg, tábori postán. Jolán küldte 
egyéb meleg holmival.

Hivatása volna, hogy magába szedje a háborús élményeim javát -  valószí
nűleg -  azon célzattal, hogy késő vénségemre legyen mit olvasni az unokáimnak.

Ám legyen, pedig nagyon furcsának találom most a háború tizenötödik hó
napjában, hogy naplót kezdjek.

Másrészt megkönnyíti a dolgom, mert a „viselt” dolgokról csak vázlatosan fo
gok megemlékezni és csak, mint absurd rossz álmokat fogom őket lefixálni ide.

Kezdem a mozgósítás napjától.

VISSZAEMLÉKEZÉS A MOZGÓSÍTÁS NAPJAIRA

Épp ma tizenöt hónapja, ahogy telegramm utján értesültem a mozgósítás
ról, amely azonban csak részletes vala.

Hadtestemet a nagyediket is az első napon mozgosították, 1914 jul. 27 ikén.
A lapok már előbb is nagy betűkkel -  mondhatnám ijesztő nagy betűkkel 

hozták az eseményeket, de csak a pesszimisták hitték el, hogy háború lesz.
Rövid leszek.
Megvallom olyan ostoba voltam, hogy azt hittem, hogy pár hét múlva vége 

lesz az egész „heccnek” és -  diadalmasan vonulok be Gračaci magányomba illet
ve kis kórházamba.

Jolán azonban -  mintha csak sejtette -  több könnyet hullatott a rendesnél 
és bizony alaposan kisírt szemekkel kisért ki kocsimig.

Schiffer Sándorral együtt mentünk. Ki hitte volna még ekkor, hogy világ
háború lesz? Én nem, bizonyára nem.

Jolán Gračacon maradt és bizonyára néhány álmatlan éjszakát töltött el -  
nagy izgalomban.

Szabadkára tartottam, ezredemhez. Ide szólott a behívom. Budapesten keresz
tül utaztam. Nem siettem. Régtől fogva megszoktam, hogy a jó katona nem siet.

Budapest már lázban égett. A forró napon tömegek tüntettek, katonák, 
civilek, de főleg az utóbbiak és rekedtre kiabálták hangjukat:

„Éljen a háború!”
Ezek a civilek akkor még nem is sejtették, hogy „mindnyájunknak el 

kell menni” -
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Bizony Szabadkára kissć megkésve érkeztem. Aug. l.én. Az ezred már el
vonult -  nagy tüntetések mellett, le, a déli harctérre.

Utánuk utaztam és Újvidék, Batajnica után utol is értem őket KrnjaSevciben.
Krnjaševci kis szlavóniai falu, csupa egyforma házzal, egy iskolával és két 

templommal.
Gábor dr. ezredorvos, akivel még medikus éveimben jóban voltunk és aki 

alig fél évvel idősebb nálamnál -  éppen maródi vizitet tartott az iskolában.
Megvallom kissé ideges és tájékozatlan voltam. Gábor az ezredeshez vezetett 

Schaffer Józsefhez, majd a zászlóaljparancsnokomhoz, Pfals Rudolf alezredeshez.
AIV. zászlóalj parancsnoka lettem. Az ezrednek itt három zászlóalja volt. 

Az első (Komm. Oberstl. Wieninger) -  a II.ik (Kommandaure Obstl. Gaksch 
Anton) és a IV.ik.

A harmadik zászlóalj detasirozva a boszniai határon, Visegrad körül harcolt.
KrnjaSevciből másnap tovább mentünk a Szávapartra.
Nagyon rosszul voltam felszerelve. Még csak tábori sapkám sem volt. Én -  

bolond -  tapasztalatlan -  fekete sapkában utaztam.
Senki se világosított fel, hogy mi kell -  a harctérre. (Ma már tudom.)
Ezredünknek, illetve divisionknak, a 32-es számúnak, az volt a feladata 

Szlavóniában hogy ide-oda mozgásával tüntessen a szerbek ellen (u.n. „De- 
monstracions Gruppé”)

Hogy mi az a tüntető csoport? Csak az tudja, aki végigcsinálta. Naponta 
10-30 -  sőt 60 kilométeres túrák. Az ezred éjjel nappal menetelt. Hol itt, hol ott 
bukkantunk föl. (Hogy a szerbek azt higyjék, mi mi sokan vagyunk.)

A sok herce hurcának végül is az lett a cloú-ja, hogy Klenákra értünk.
Itt már benne voltunk a -  szószban. A háborús szószban.
Itt hallottam először igazi „harcizajt” A Szávaparton temérdek ágyunk 

lőtte Sabacot.
Sabac!
Ha ezt a nevet leírom -  önkéntelenül is azon töröm a háborúban elbutult 

fejem, hogy hogyan is kerültem én onnan ki elevenen?
Máig se értem. És ha kikerültem, mért nem kaptam azonnal kitüntetést?
Ezredemmel, a 86osokkal (csupa derék bácskai bicskás!) 1914 aug. 19.én kora 

reggel vonultunk át Sabácba (vagy Szabácsba) a pionierok készitette hadi hídon.
A híd legalább oly hosszú volt, mint a Margit hid. A bakák még tréfásan 

meg is jegyezték a hídfő körül ácsorgó pionieroknak.
-  Itt a két vas hídpénz. Vagy nem kell?
Kedvük volt viccelni, pedig a szerbek tisztességesen lőtték a hidat shrapp- 

nellekkel.
Eszembe jutott: „No most védjen meg doktor a vörös kereszt, ami a karo

don fittyeg”...
Rendületlenül lépkedtem a zászlóalj mögött a rengő hídon. A lovászom mel

lettem vezette tündér nevű paripámat, amit pár nap előtt vettem Kalrovčićon.
Legényem, Kamzák Feri (budai sváb gyerek) meg magam is nem kis izga

lommal tekintettem az események elé.
Sabac utcáira értünk.
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Dögszag, tarthatatlan állat és emberi hullaszag ütötte meg orromat. A for
ró nap tikkasztó heve csak növelte a bűz fojtó erejét.

Elénk tárultak a híres utcák, melyek csak pár órával ezelőtt még eszeveszett 
harcok színhelye volt.

Közvetlen előttünk tisztították meg az utcákat a szerbektől a hires negyvenné
gyesek (a rosszocberek), a 38as, 69,32 (budapesti) és a 4.-es bosnyák ezredek.

Hál istennek mi már „későn” érkeztünk meg. Sabac határán túl, Miálar 
mellett lelágereltünk, megettük a komisz menázsit. Rasztoltünk. Előttünk dúlt 
a harc. Sorra jöttek a sebesült szállító kocsik. Főleg sok bosnyák sebesültet lát
tam. Az utak mentén mindenütt elhajigált „borjuk” (tourniszterek) fegyverek, 
véres rongyok, patrontáskák, kabátok, szijjak, bajonetek hevertek. Oldalt néha 
itt-ott egy-egy sír, amott egy döglött ló, mellette egy halott huszár. A lónak 
elülső lábát ágyűlöveg szakította le. Már sötét este volt, amikor hirtelen vihar 
lepett meg bennünket menetelés közben.

Alaposan eláztam. Esőköppenyem nem volt. Mindezt persze később besze
reztem. Rendes felöltőm se volt.

Miután az ezrednek a korom sötétben az előrehaladás lehetetlennek lát
szott, a vihar elültével lelágereztünk a -  sárba.

Puszta földön aludtam eleinte -  csak később, mikor a hideg miatt nem 
tudtam elaludni, hordágyat állíttattam fel magamnak és arra feküdtem.

Körülöttem a legénység. Sohase felejtem el, hogy hajnalban annyira fáztak a 
derék összeázott fiuk, hogy a foguk csak úgy vacogott. Majdnem -  sírva dideregtek.

Nemsokáig fáztunk; hajnalban megkaptuk a tűzkeresztséget. A frontba 
dobtak bennünket.

Bizony az első Hilfsplatzomat egy árokban állítottam fel. Fejem felett foly
ton explodáltak a szerb srappnellek.

Az első sebesült az ezredből Prohászka kadett volt, akinek egy golyó a szá
ján ment át és a bal felkarának idegeit ütötte át.

Sorra kötöztem a sebesülteket, mialatt nem egyszer fegyvergolyókat is kap
tunk jobbról balról.

Folyton változtatni kellett a segélyhelyem árkát, mig végre is -  óriási szala- 
dás lett a vége. Bakák, főleg hatos bakák szaladtak ész nélkül vissza. Hogy miért, 
azt akkor nem tudtam. Azt hittem a szerbek kergetik őket. Pedig dehogy. A 
szerbeket nyomták vissza a csapataink, főleg a 86osok és a csehek, akik akkor 
még tisztességesen dolgoztak.

Mégis szaladtam én is a többivel, mialatt -  isten tudja honnét, de bal oldal
ról röpkötek a szerb fegyvergolyók.

Egyik golyó meg is sértette Gábor ezredorvost, a bal karján. Bekötöttük és
-  hazaküldtük.

Boldog ember. Hazament, azóta se volt a harctéren. Más beosztást kapott, 
pedig sebesüléséből nagyszerűen kigyógyult.

Másnap folyt tovább a harc és csapataink fényes győzelmével végződött.
Mégis visszavonultunk -  hogy hadtestünket az északi harctérre vigyék.
E harcokban aránylag nem sok veszteségünk volt. Két tisztünk esett el, 

Stemmer főhadnagy, adjutáns és Piltz hadnagy.
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A nehéz sabaci harcok után divíziónk Batajnica felé tartott. Abevagoniro- 
zást vártuk. Hirtelen azonban parancs jött a visszavonulásra. Nem szívesen 
mentünk vissza. A hátunkon végig borsózott a hideg. Nemesebb ellenségre 
vágytunk. A szerbekkel szemben mi túl naivak, becsületesek voltunk.

Paranc; parancs!
Őrült tempóban mentünk vissza, óriási hőségben fullasztó szlavóniai por

felhőbe burkoltan.
Az arcunkra ujjnyi vastag por tapadt. A huszárok, akik velünk szembejöt

tek, úgy néztek ki, mintha porból öntött szobrok ülnének porszürke lovakon.
Nemsokáig meneteltünk, amikor Sabac vaskos templomtornyai feltünedeztek.
Újból a legnagyobb bűzbe és tűzbe értünk. Ezúttal nem a hajóhidon, ha

nem a teheruszájokkal vittek át bennünket folytonos ágyútűzben a túlsó partra.
Ez szept. 23.án reggel volt.
Lesz, ami lesz, gondoltam, itt döglünk valamennyien.
Végig marschieroztunk újból Sabac utcáin. Újból kifosztották a városnak még 

megmaradt lakásait. Az ezred, egy kilométerre a város szélétől, tűzbe került.
A Hilfsplatzomat a város utolsó házában, egy kifosztott lakásban -  állítot

tam fel. (Akkor regiments chefahrt voltam.)
A város teljesen üres volt. Mindössze a templom udvarában őriztek vagy 

ötven civilt, főleg nőket és gyermekeket.
A templom oldalánál ácsorogtak ezek dunnák és párnák sokadalma mel

lett. (Később a szerbek éppen a templomot bombázták, nem is sejtve, hogy ott 
az övéik vannak.)

Eleinte csak meglettünk volna, bár a hilfcplatzon nagyon sok shrapnell és grá
nát szilánk potyogott lábam elé -  de mondom eleinte csak meg lettem volna, de 
kellemetlen volt, amikor közvetlen mellettem, vagy hát ágyunk teljes erőből csak 
úgy okádta a tüzet. A fejünk fölött egész délután fütyültek, búgtak a nehéz lövegek.

A Hilfsplatztól nem messze nehéz gránátok csapódtak be a fekete földbe -  de 
mi nyugodtan ettünk éretlen szöllőt és szüvát, mert szörnyen megéheztünk, (aug.)

Egészen alkonyaiig állt a harc.
Az est beálltával a szerbek bombázni kezték nehéz gránátokkal a várost, 

főképpen pedig azt az utcát, amelynek utolsó házában én kötöztem a sebesülteket.
Szörnyű órákat éltem itt át.
A szabadban robbanó gránátoknak nincs oly rettenetes hatásuk, mint a zárt 

utcasorokban lecsapódóknak.
A házak csak úgy reszkettek a nagy légnyomástól, az ablakok, mint üvegeső, 

hullottak folyton a kövezetre.
Egyik gránát közvetlenül Hilfsplatzom előtt explodált. Egy csomo embert 

újból megsebesített, másokat megölt. A légnyomás bezúzta az ablakaimat. Egy 
orvos kollégám a Hilfplatzomon -  megőrült. Önkívületi állapotában összevissza 
ordítani kezdett, úgy, hogy le kellett fognunk. Később el is szállítottuk. Hogy mi 
történt vele, nem tudom, meggyógyult-e.

Az embereim kétségbeesetten néztek rám: mit tegyünk most?...
Ha kitesszük lábunkat az utcára -  a halál fiai vagyunk. Ha ott maradunk, 

legjobb esetben is a szerbek csonkítanak meg bennünket. Közben folyton jöttek 
az uj és az újra sebesültek.
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Teljesen ki voltam már merülve a marscholás, a kötözés és az izgalmak 
folytán.

Közben pedig elszoruló szívvel néztem, amint futottak vissza a rajvonalból 
bakáink, eszeveszett, rendetlen futásban, folytonos gránáttűzben...

A helyzet kétségbeejtő volt.
Ha velük futok -  a halálba futok. Ha maradok, a szerbek kezébe kerülök. 

A szerbek pedig a háború elején alaposan megadjusztálták foglyaikat.
Maradtam.
Dolgoztam tovább. Egészen éjfélig.
Éjfélkor kifogyott a kötszerem, a gyertyám, (elpakoltam. Legényemet és köt- 

szeres szanitécemet előreküldtem, hogy keressék meg lovamat és lovászomat.
Magam pedig tapogatózva a sötétben poroszkáltam a szávahid irányá

ban -  revolverrel a kezemben
A szávahid tőlem körülbelül három kilométerre lehetett.
Körülöttem már halotti csönd honolt. Egyetlen puskalövést se lehetett hal

lani. Csak a sebesültek és a haldoklók kiáltoztak az utcán elhaló hangon: szani- 
tész... szanitész...

De bizony ott szanitész nem volt.
A szám csak úgy égett a száraz szomjúságtól.
Éjfél után érkeztem a szávahidhoz.
Soha nem látott látvány tárult elém: ezrével álltak a hidfőnél a trénkocsik, 

municios kocsik és ágyuk. Ember ember hátán tolongott. Mindenki elsőnek 
akart a túlsó partra jutni. Láttam itt lehetetlen kivárni, amig keresztül jutok. 
Lementem a vízpartra és egy hatalmas ugrással beleugrottam az egyik ponton
ba. Épp egy pionier nyakába. A pionier nagyot káromkodott, de cigarettával 
kiengeszteltem.

Hajnalodott.
A hidat összefogó kötél segítségével felkapaszkodtam a hid karfájára és 

vártam az alkalmas pillanatot, amikor én is a rohanó szekerek után lapuljak. Pár 
percnyi várakozás után egy ágyúcső kötelébe kapaszkodtam és futva 300 métert 
jutottam át a túlsó oldalra, Klenakra.

Klenákon a vasúti töltés mellett megtaláltam néhány szanitészemet, medi
kusomat. A fáradtságtól kimerültén rogytam össze. Elaludtam. Szerb shrapnel- 
lek ébresztettek fel. Az ezredem nagy nehezen gyülekezett egy mezőn. Persze 
sok emberünket vesztettünk el.

Megindultunk Batajnica felé, hogy végre bevaggonirozzanak bennünket és 
kijussunk a pokolból.

♦

Elfelejtettem még lejegyezni, hogy első Sabaci bevonulásunkkor egy sabaci 
vendéglőben beszéltem egy szerb, odavaló urilánnyal.

Mondhatom, olyan szép, fess, okos lány volt, hogy még szinte ma is -  sze
relmes vagyok belé. Gyönyörű magas termet, ragyogó égő szemek. Kedves mo
solygós arc, hófehér fogak. A lány tudott németül, és amikor megtudta, hogy 
éhes vagyok -  tojásrántottával kínált meg. Először azt hittem, megmérgez. Csak 
ma tudom, hogy esze ágában se volt ilyemsi.
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Második szerbiai előnyomulásunkor -  3 nap múlva már hiába kerestem a 
lányt -  eltűnt.

Hová? fogalmam sincs. Kerestem pedig.
Azóta sokat volt eszembe.

♦

A kutakra azt mondták, hogy meg vannak mérgezve. Mindig az orvosoknak 
kellett megkóstoltatni a pópákkal, hogy mérgezett-e a kútvíz.

Egyik pópánk már tele volt vízzel, nem fért beléje több kóstolás.
Megkérdeztem az ezredemtől, mit csináljak a pópával. A válasz rövid, de 

velős volt.
-  Spóroljatok a pópákkal.
A sabaci első nap harcaiban egy megsebesült bakát egy parasztházba tet

tem. A ház üres volt, csak egy öreg szerb parasztasszony élt ott a kutyájával.
Alig mentem pár lépésnyire odébb, hallom, hogy a baka ordit. Visszaroha

nok hozzá.
-  Mi az?, kérdem, mit ordítasz igy, láj a sebed?
-  Ez az asszony üt engem és rugdos -  sírja a baka és a szerb asszonyra mutat.
Csakugyan: a vad szerb asszony dühében párat belerúgott a sebesült magyar

bakába. Nem sokat teketóriáztak -  néhány baka felkötötte az asszonyt egy szeg
re. Tán még most is lóg. -

*

Ma egy éve a történteknek. Épp egy éve és még ma se értem, hogy kerültem 
ki onnan -  Sabacból -  elevenen.

AZ ÉSZAKI HARCTÉREN 
Galiczia

1914. szept. 4. -nov. 15. ig.

Chlopcsicinek hivták, Lemberg alatt azt a helyet, ahol kivaggoniroztak 
bennünket szept. 4 ikén. (Lembergtől délre 20 kilom.)

Rövid marscholás után egy szép mezőn táboroztunk, ahol a holdvilágos 
éjszakán azzal szórakoztunk, hogy néztük az előttünk robbanó shrapnellek 
nagyszerű villanását.

Eleinte nagyon megbámultuk az állatias külsejü galiciai parasztot. Később 
már megszoktuk, sőt meg is szerettük őket. E sorokat is egy ilyen paraszt szobá
jában irom -  és boldog vagyok, hogy fedél alatt vagyok -  mialatt künn hófúvás 
tombol.

Lemberget szept. 2. án (914) ürítették ki csapataink.
A mi hadtestünk segítségnek érkezett a szorongatott Auffenberg részére.
Lemberget elfoglalta az orosz és bizony mi le is mondtunk Lembergről.
Szept. 5. én már tűzben voltunk. Divisionk nagyszerűen dolgozott Rumno- 

nál. Az oroszt csapataink visszaverték.
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Rumnonál történt, hogy Hilfsplatzomon egy civil a háztetőről (jobb fajta 
tisztet sejtvén bennem) rámlőtt. A bakák lehozták a merénylőt, alaposan ösz- 
szeverték és a hadbiróság elé vitték.

A golyó a fejem fölött röpült el -  fél méternyire tőlem.
Csak azért nem akasztattam fel ezt a ruszofil gazembert, mert megsajnál

tam kis 4 éves porontyát, aki mellette sírt.
Rumno után követtük az ellenséget északkelet irányban és Cserkasznál 

újból harcba bocsájtkoztunk vele.
Mindkét ütközetben rendkívül sok volt a sebesültünk és halottunk -  de 

győztünk.
A cserkaszi ütközet után történt meg, illetve kezdődött szept. 9. én a híres 

visszavonulás -  egészen a Kárpátokig.

A VISSZAVONULÁS 
(1914. szept. 9.-szept. 30.)

Hogyha megkérdezzük a tiszteket és a bakákat, mit csinál szívesebben vé
gig: az előnyomulást vagy a visszavonulást, feltétlenül az előbbenit választja, ha 
még olyan gyáva is.

A visszavonulásra mindenekelőtt az a jellemző, hogy szakad az eső és olyan 
nagy sárral bünteti meg az úristen e visszavonulókat, hogy -  rettenetes.

A visszavonuló seregünknek a hangulata bizony meglepő rossz. Az élelme
zés kritikán aluli. Természetes, mert az összes élelmezési csapatok már vissza- 
felében mozgásban vannak és nem nagyon fekszik a szivükön a bakák sorsa. Fő, 
hogy ők -  megmenekülnek. Az egészségügyi szolgálat is rossz, mert az egészség- 
ügyi intézetek úgy mozognak előre, illetve visszafelé, hogy nem is lehet szinte 
utolérni. Legföljebb automobillal. Az meg nem áll rendelkezésünkre.

A visszavonulás ellensége a kolera is. A rosszul táplált és rosszul elkvárté- 
lyozott emberek között kiüt a kolera.

Nálunk is úgy volt.
Baligrov melletti Bystre faluban kolerás megbetegedés történt az ezredben, 

vagy harminc.
A kolerásokat mindig ott hagyjuk és a csapat megy tovább. A kolerásokat 

egy szanitésszel a községi birónak adjuk át.
Többször fordult elő, hogy az ilyen kolerás betegek megszöktek és a szó 

szoros értelmében a hasukon csúsztak másztak utánunk, az ezred után, csak
hogy orosz fogságba ne kerüljenek.

Elképzelhető meglepetésem, amikor jelentik nekem az uj állomásozó he
lyen, hogy a kolerás betegünk „berukkolt.”

A visszavonulásunk Samboron, Leskon Ustrzyki Dolnje, Baligrod Cisnán 
keresztül Zemplénorosziba történt.

Zemplénoroszi egy tót falu a határtól hat kilométerre. Mikor már odaér
tünk, a falu tele volt kolerás bakákkal, halottakkal, úgy, hogy inkább a szabad ég 
alatt táboroztak a tisztek is. Nem volt kedvünk a gyönyörű tót házakba bemenni.

142



Mindez szept. 30.án volt már. Állandó esős, havas esős időjárás mellett. 
Igen sokat szenvedtünk a hidegtől. Nekem mint orvosnak külön mellékfoglal
kozás jutott. Össze kellett szednünk a kolerásokat. Végig jártuk a falu házait. 
Az egyik házban az asszony a kályha mellett kenyeret sütött, a padkán meg 
feküdt egy kolerás beteg.

A másik házban már sírással fogadott az asszony. Egy kolerás haldoklott az 
ajtó küszöbén. Félig meztelen, letolt nadrággal találtam ott egy kolerás honvédet.

A kolerásokat összeszedtük és az iskola nagytermében összegyüjtöttük.
Volt ott vagy nyolcvan darab. Naponta volt 3-5 temetés 6 napon át. A hatodik 

napon Szimára szállítottuk a kolerásokat. Azt hallottam, hogy ott ezrével voltak.
Ekkor még nem oltották a katonákat. Az oltás alkalmazása óta nincs annyi 

kolera. Pl. Az idén tán 10-15 volt ezredünkben (az 1. R. 65-nél).
Okt. 6. án újból előrenyomultunk megtizedelt csapatokkal. Nagyon csúnya 

időben, hóban, esőben másztuk meg a Kárpátokat a Rostoki szorosnál.
Gyönyörű utat tettünk meg az oroszok ellenállása nélkül egészen Chyrowig.
Ezredkommandansunk Gachseh (Josef) Anton alezredes volt. Én voltam a 

Regnits Chefart. Rajtam kívül még két orvos volt. Dr. Jakovljevics János (évtár
sam) és dr. Zsoldos Leó, Dollinger „vörös ördöge” mütőnövendék. Egy hiszté
riás bolond fiatal orvos.

Mondom: Chyrowig simán eljutottunk. Úgy látszik kommandánsaink, főként 
magasabb kommandansaink azt hitték, hogy szabad az út előre és parancsba adták, 
hogy megyünk tovább Starasolba. És itt éjszakázunk. „Elkvártélyozva”.

Megjegyzem egész okt. 9. ig minden nap reggeltől estig meneteltünk, sza
kadó esőben, sárban és csak este kaptunk egy kis harapnivalót. Utólag csak 
bámulom, hogy hogy is tarthatta ezt ki a legénység, mikor én -  lóháton alig 
bírtam a hosszú marschokat.

Bizony az élelmezés kezdetleges, rossz, lelkiismeretlen és hiányos volt. Ha 
nem vittünk volna magunkkal elegendő ennivalót, akár holtan is összerogyhat
tunk volna az éhségtől.

Esténként a legénység oly fáradt volt, hogy mint egy darab fa, levágódott, 
reggelig aludt. Fekete kávén élt.

Mi tisztek nagyon rossz kvártélyba jutottunk mindig. Egy-egy faluban a 
szebb házakat lefoglalták a magasabb kommandók, nekünk csak kis romok, la
katlan szobák, csűrök maradtak. Örültünk, ha egy kis szalmát kaptunk és ha a 
tűz mellett egy kicsit fölmelegíthettem magam. Nem egyszer fordult elő,, hogy a 
szerény Gaksch alezredessel vagy kilencen feküdtünk szalmán egymás mellett 
kapitányokkal, főhadnagyokkal egy olyan szobában, ahová polgári értelemben 
csak két ágy férne be.

Mi tehát a parancshoz hiven marschieroztunk Lumina felé.
Éjjel 1 és 2 óra között megállt Lumina házai között a kolone. Én a gépfegy

verosztaggal mentem. Megálltunk. Hideg sötét éjszaka volt. Ácsorogtunk az 
utón egy órája már. Se előre, se hátra.

Leszálltam a lovamról és bementem egy paraszt házba a „melegbe”. Velem 
jött be Jakovljevics doktor, Nérey főhadnagy a Maschinengewehr Kommandáns 
és Ivanovits András feldkurát.
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A  szobában, ahová beléptünk óriási bűz volt. Néhány asszony, em ber, tán 
gyerek is horkolt a földön, ágyban és a padkán. Én lefeküdtem  kabátostul m in
denestül egy padra. A többiek pedig leültek. Nyomban elaludtunk.

Hajnalban -  lehetett úgy 4 óra -  irtózatos dörrenésre ébredtünk fel.
Az egész kis paraszt ház (fa alkotmány) megrengett. A  falról lehullott az 

összes vakolat. A szobában hirtelen olyan füstfelhő keletkezett, hogy egy centi
m étert nem lehetett előre látni.

Az első pillanatban azt hittük, hogy gyújtó gránát ü tö tt a kis faházba és a 
ház meggyulladt.

Ijedten ugráltunk fel és egy kettő kiugrottunk a szabadba. O tt láttuk, hogy 
a ház nem ég. de a kéményébe belevágott valami ágyulöveg.

Bizony mi tűrés tagadás gránáttűzben szaladtunk hátra néhány m étert.
A regim enispálcr, aki az im ént az ablakon ugrott ki, eszeveszett futásnak 

eredt, elhagyván 1. kollégát is.
Én lovammal, legényemmel meghúzódtam egy kis ház fala mellett. M ellet

tem vacogott Schneidcr zászlós, a zászlóhordozó. A  tö rö tt ezredzászlóval. Ki
sült, hogy ő is a szobában aludt és am ikor kirohant a házból, eltörte  a zászlót 
ketté A háztól amely mögött álltunk, jobbra balra csapkodtak le a gránátok, 
hatalmas fekete tölcsért vágva ki a termőföldből.

Mi egy darabig ott fagyoskodtunk. Időközben előttünk kifejlődött a rajvonal, 
megkezdődött egy óriási 25 napos ütközet. Mi visszamentünk ugyanabba a házba, 
amelybe az előbb bevágódott a gránát; abban a reményben mentünk vissza, hogy 
„csak nem vág még egyszer ugyanazon házba”. Dehogy is nem vágott később pár 
nappal egy shrappnel az egész tetejét leszakította. Én már akkor nem laktam benne, 
mert annyira ál volt már lőve a ház fegyvergolyótól is, mint a szila.

S /ept. 10. én, tehát másnap éjjel az ezred egy roham ot intézeti az oroszok 
ellen, amely ütközetben az egész ezredünk megsemmisült. Gaksch alezredesünk 
mellövés következtében hősi halált halt, még előbb egy nappal Tiel hadnagy is 
meghall, vagy 12 tisztünk fogságba eseti.

(Folytatjuk)

Balról az első
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

BOLDIZSÁR EVANGÉLIUMA

ÉS NAGY SZIPPANTÁSOKKAL VÁLTOZIK AZ ÉLET -  a mondat nem 
Boldizsár közérzetéből áradt, aki inkább fáradtan, mint derűsen haladt az asz
faltozott úton, hanem valamire vagy valakire emlékeztetően, valahogy így: Ki 
állíthatta azt? Egyúttal úgy is: nicsak, orgonahangon zendül egy igazság, bár 
teljesen valószerűtlen, hogy itt a közelben orgonálni lehet. A mondat azonban 
váratlanul állapot jellegűvé változott, s Boldizsár lába alól kiszaladt a sima út
burkolat, kavicsos erdei ösvényen lépegetett, oldalán fityegő cserkésztőrét ke
resgélte fütyörészve, azzal a szeleburdi, egyben csodálkozó mozdulattal, még 
minden lehetséges. A felvillanó neonok a fákon át szűrődő sejtelmes napfényt 
utánozták, cipőjéről kavicsok pattantak, gombát, virágot rejtő bokrok irányába.

Az ember megy, mendegél nyugodtan, magabiztosan, hiszen még minden 
lehetséges. Már csöppet sem volt fáradt, mélyet szippantott, hogy az élettel azo
nosuljon. Jól látta, megkétszereződött alakban, megfigyelőre és megfigyeltre 
szakadva, ahogy a hegyoldalon kapaszkodik, de az se lepte meg, hogy ezzel az 
igyekezettel nem a közelről integető csúcsra ért, hanem az Állami Bank épülete 
előtt találta magát. A tér körülötte kihalt volt, a kavicsok, a virágok, a gombák 
eltűntek, csak a bank és az aszfalt, alulról, oldalról, minden irányból, az nézett 
ővele farkasszemet. Ha megfordulna, akkor is? Igen, akkor is. Úgy látszott, ke
lepcébe került, a bank vasrácsokkal burkolt kirakata most még közelebb került 
hozzá. Egy sor vas, egy sor üveg. Vagy egy sor monokli. Minden monokli külön 
kacsint: FŰRE LÉPNI TILOS! Miért tilos a fűre lépni? Boldizsár ezzel a rendel
kezéssel nem tudott egyetérteni, de tiltakozni se tiltakozott ellene, úgy gondolta, ez 
is valami fölösleges utasítás, amely az élet eseménytelen unalmához tartozik. Azért 
van, hogy semmi különös ne történjen, és már-már tudatosította, hogy most se 
történik semmi. Amikor a hang a kirakat mögül megszólalt, mégse rezzent össze.

-  Boldizsár! -  remegtette meg a rácsokat az egész teret betöltő szózat.
-  Igen -  sietett Boldizsár mohón a válasszal, nehogy elmulassza, hogy jelen- 

levőségéről hírt adjon, s arról, ő tulajdonképpen régen várja, hogy megszólítsák.
-  Boldizsár! -  zendült újra. -  Te azért születtél, hogy tömjént és mirhát 

vigyél annak, akiben az Ige testté lön.
Testté lön, testté lön -  gurult végig az aszfalton fürge labdaként a visszhang. 

Boldizsár rakoncátlanul előrenyújtotta lábát, hogy megpöccintse, de rájött, az 
illetlenségnek minősülne. Lehetetlen, hogy ő ebbe a labdába rúgjon, ő, akinek 
templomban kucorgó gyerekkora jelenleg is térdében bizsereg. Hiába csenget a 
villamos, ez az úrfelmutatás csengője, a még minden lehetséges csengője, s azé 
a mondaté is: Nagy szippantásokká változik az élet. A hangot kereste, várta, 
hogy az is igévé, testté váljon. A távolban kóbor kutya vonított, Boldizsár figyel
mét az nem vonatkoztatta el, szeme az üveghez tapadt, az üveg mögött fehérbe 
öltözött angyal állt, széttárt szárnya homályba takarta a bank előcsarnokát.
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-  Ne a szárnyaim hosszúságán tűnődjél -  kiáltotta ingerülten az angyal.
-  Nem, nem -  mentegetődzött Boldizsár - , hiszen úgyis tudom, öt sing meg 

öt sing, ejnye, mennyi is az?
-  Mindegy -  legyintett az angyal az életedről akarok beszélgetni veled.
-  Az életemről -  ismételte engedelmesen Boldizsár.
-  Rosszul éltél, sok mindent elhibáztál, pedig azon az erdei ösvényeken 

még melletted álltam. Emlékszel?
-  Hát hogyne, hiszen az még csak az imént, alighogy... ideértem volna, 

majdnem egyszerre...
-  Mit dadogsz? Van annak már vagy harminc éve.
-  Harminc éve? -  kerekre tágult szemmel meredt az angyalra.
-  Igen, pontosan harminc éve. -  Az angyal hangja szomorú volt.
-  Te mindent tudsz -  suttogta Boldizsár - , nem szükséges mentő körülmé

nyeken törni a fejem, te azt is tudod...
-  Tudom -  vágott szavába az angyal.
Boldizsár azonban nem hagyta magába fojtani a szót, vallani, gyónni vágyott.
-  Én láttam a kutyák szemében a rémületet és megzavarodott gazdáik te

kintetét, amely szöges orvként nyakukra csavarodott.
-  Jó, jó, észrevetted, mert kíváncsi természetű vagy.
-  Ragadtaín volna ki a pórázt annak az idegen gazdának a kezéből? És még 

ha így cselekedtem volna, hová viszem a kutyát? Ismered a lakásomat, tudod, 
milyen szűkén lakom, hogyan fér el ott egy másik szeretette vágyó élet?

-  Félénk természetű voltál mindig. Úgy gondoltad, elég, ha másokon magad
ban szánakozol, azt pedig, aki közeledben élt, saját sorsoddal akartad betakarni.

-  Fázott és nem akadt a házban egyéb takaró.
-  A végén mégis faképnél hagyott. Hogy miért, kár szót vesztegetni rá. Nem 

akarom, hogy múltadról nyavalyogj. Azt akarom, halld meg a kinyilatkoztatást. 
Mindenkinek joga van hozzá, hogy egyszer legalább figyelő szívvel hallja. Persze 
könnyen előfordulhat, hogy mielőtt belekezdenék, megjelenik a Gonosz, s nem 
engedi, hogy megváltsam az életedet. Megvédsz-e akkor tőle?

Boldizsár bizakodva kihúzta magát. De még arra se volt ideje, hogy szét
folyjon benne a megelégedés, sötét árnyék jelent meg az üveg túloldalán. Hatal
mas, karmokban végződő kezével az angyal felé közeledett. Boldizsár az ajtóhoz 
ugrott. Az ajtó zárva volt. Akkor vette észre a követ, amelyet az útbontási mun
kálatok után valaki ott felejtett. Megcélozta a rácsok mögül elővillanó üveget. 
Abban a pillanatban megszólalt a riasztóberendezés. Nem ijedt meg, ő az úrfel
mutatás csengőit hallotta. Az angyal és az árnyék azonban eltűnt. A térre embe
rek gyűltek, körülfogták Boldizsárt. Szirénázó rendőrautók érkeztek a bank elé. 
Valaki meglökte, az aszfaltra bukott, elvesztette eszméletét. Sokkal később egy 
aranykeretes szemüvegű idősebb úr előtt ült. Nyugodt volt, szívét eltöltötte az 
áhítat. Úgy érezte, mindent elmondott már, és a csend alázatos pontként hajlik 
evangéliuma mögé.

-  Mi mindent elhiszünk önnek -  jelentette ki az aranykeretes szemüvegű 
rendőrfogalmazó, de azt csak azért mondta, hogy ne öltsön rá nyelvet azonnal a 
hitetlenség szégyene.
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BENCE ERIKA

FEJÜNK FELETT SÜVÍT A SZÉL

Hosszú idő után ismét kegyetlen november ereszkedett a tájra. Az esők leg- 
rosszabbika, az a szitáló, mégis mindent elárasztó, csontig ható, elviselhetetlen, 
az egész falusi világot lucskos szürkeségbe mosó eső nem akart alábbhagyni. S 
ahogy kitekintett az ablakon -  csak úgy, a szoba közepéről, mindenféle izgalom, 
odahúzó érdeklődés nélkül - , Virágné Botos Rozália, annyi megélt évtized után, 
megint hadakat látott vonulni az úton. S néha a csípős őszi szél is el-elsüvített a 
vidék felett, mintha csak ennek az újabb háborúnak az árnyát teregetné rá lassan 
az amúgy is ködfátyolba burkolódzott falura. De ez az új háború Botos Rozáliát, 
aki immár kilenc éve élt csendes özvegységben, egy cseppet sem érdekelte. Nem 
úgy, mint az a másik kettő, amelyet átélt életében, így az első, amikor messzire 
vitték az apját, múltak az évek, s rég belenyugodtak már a nemlétébe, de egy nap, 
szürkületkor, miután bezártak, becsuktak -  ahogy olyan házhoz illik, ahol a sok 
gyerekre és az asszonyra (különösen rá) nem borul vigyázó férfikar -  minden 
ajtót, ablakot, mégis megzörgették a spalettát. S mindjárt tudták -  mert a távol
ról érkezők mindig szürkület után toppannak be - , hogy az apjuk jött meg. 
Mindannyian ott topogtak, vártak rá a gangon, pedig jobban féltek tőle, mint az 
Isten haragjától, és csodálkozva látta, hogy az anyja, az ő jámbor és lúgszagú 
édesanyja (szagos szappant csak a kurvák használtak) sír örömében, és hossza
san ölelgeti, karolja át az apját, s az ő rém goromba édesapja is viszonozza, és 
még feléjük is int, pedig korábban csak veréskor érezték a keze súlyát.

A második háborút már hat gyerekkel és nagy hassal -  mert az ég a gyermek- 
áldást ínséges időkben is bőven mérte -  csatangolta, bujkálta végig, főleg a kör
nyékbeli tanyákon húzódtak meg, úgy mint mások, amikor két év alatt ötféle 
hadsereg vette birtokába a falut és sohasem lehetett tudni, hogy félni kell-e vagy 
sem, hogy aztán a győztesek rendezzenek váratlan békebeli vérfürdőt az ő falu
jukban is. Akkor is november volt, s úgy esett az eső, mintha el akarná mosni ezt 
az átkozott világot, úgyhogy az árok is színültig telt vízzel, és sáros-szennyes 
vércsíkot hagyott az asszonyok lábán, karján, amikor a férjeiket vagy a fiaikat 
(vagy mindkettőt) néhány nap múlva végre kihalászták. Aztán több évig parla- 
gos, tarackos, megműveletlen volt a határ, hisz százhúsz férfi egy ilyen kis falu
ban iszonyatos nagy veszteség volt.

Amikor nyolcvanéves lett, V.-né Botos Rozália többé nem dolgozott. Na
pokon, heteken, sőt hónapokon át csak megsemmisített és raktározott. Élete 
rengeteg kacatjával, hasznukat vesztett bútordarabokkal, ruhákkal, megrögzött 
szokásokkal, fontos teendőkkel és elhallgatott érzésekkel együtt a házimunka is 
a felejtés lomtárába került. Épp csak annyit tett, hogy ne legyen a förtelmességig 
piszkos, de így is úgy hatott, mintha örökösen meszelne, rakodna vagy költöz
ködne. De mindez már régen nem számított. Munka helyett, ami valamikor 
élete egyetlen lehetséges célja volt, most csak gondolkodott. Pontosan azt tette,
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amit régen, amikor volt ki parancsoljon neki, a fölösleges beszéddel, azaz az 
érzelmeskedéssel együtt tilos volt. Isten nevével érveltek mindig, a leendő bün
tetéssel, de ahogy lassan elhaltak mellőle a hozzátartozói, rá kellett jönnie, hogy 
minden tilalom, korlát és lánc bennük és -  másokkal szemben -  benne nyugo
dott. Mindenki vigyázott mindenkire, minden csak a másiktól függött, s volt, aki 
tudta, élt vele és hangoztatta, s volt -  mint ő is -, aki a szabályokat csak a jelen
létével biztosította.

A gangszobában üldögélt, azon a helyen, ahol régen nem volt még szoba, s 
ahol nyaranta -  a téli párás-meleg istálló után -  a nagyanyjának kifeszített szú
nyogháló alatt kellett „az emberével lennie”. Ki-kilesett az ajtórések között az 
utcára -  mesélte egykor a nagyanyja -, s látta, hogy az úribb lányok, akik között 
volt, akivel egy napon pottyant a világra, szóval a leánypajtásai, akikkel iskolába 
kellett volna járnia, játszottak a kereszt körül, s ment volna közéjük maga is, de 
nőtt már a hasa, s az urával kellett lennie. V.-né B. Rozália, amikor kislány 
korában ezt a sötéten, de a kötelességtudat büszkeségével előadott mesét végig
hallgatta -  ami egyébként férjhezmenés ellen tiltakozó nagynénje meggyőzésé
re, leparancsolására szolgált -, úgy képzelte el a nagyapját, ott a gang elején, a 
szúnyogháló alatti hevenyészett fekhelyen, mint amilyennek akkor látta, szikár
nak, komornak, súlyos, repedezett tenyerekkel, s csak nemrégiben világosodott 
meg előtte, hogy ő is, akivel az akkor tizennégy éves nagyanyjának a házasélet 
oly nehezen vett kötelességét kellett teljesítenie, az az ember is, legfeljebb ha a 
húszat betöltötte, s egyetlen saját tulajdonával, a feleségével rendelkezett. 
Egyébként sohasem tudta meg, hogyan alakult a nagyanyja későbbi házasélete, 
mert ezekről a dolgokról beszélni még házastársak vagy anya s gyermeke között 
is szentségtörésnek számított. Ám minden fiatalkori keserve ellenére -  mit a 
megalázottság kötelességtudó vállalásával bírt -  a nagyanyja sem lett másmi
lyen, a saját anyósánál különb asszonyi feje a családnak. A menyére, az ő jámbor 
és szappanszagú anyjára, tenyészállatoknak szánt megvetéssel nézett (minthogy 
neki magának csak három gyereke született), s olyan pillantásokat vetett, mint 
amilyeneket a hűségükben is hűtlen, a gondolatban százszor is vétkező, a zül
léstől és elkárhozástól csak éber figyelemmel menthető asszonyok érdemeltek. 
Hogy mekkora a mama hatalma, még cseperedő Rozikaként, egy elsuttogott 
beszélgetés, részben némajáték kapcsán érezte meg. Számára persze akkor ér
telmetlen volt az egész.

-  Voltam a határban -  mondta a keresztanyja és odahajolt az ő babot válo
gató anyjához. -  S találkoztam a Kis Bodonyi Ferkóval meg a János Péter fe
leségével, a Tecával. S az ő ijedt szemű, mosakodás szagú édesanyja elképedve 
emelte fel tekintetét.

-  Hm -  állt meg egy pillanatra a lélegzete.
-  Mhm -  mondta a keresztmama széles vigyorral, majd olyan nevetésbe tört 

ki, meg-megbökdösve az édesanyja pruszlikos vállát, mint amilyen neveléssel az 
ember más hőstettének örül. De az ő szegény édesanyja csak ijedten tekintgetett 
a gang felé, nem bújt-e meg valaki a család felnőtt tagjai közül az ajtó mögött, s 
nem hallotta-e meg az anyósa, hogy ő ilyesmiről beszél, hogy egyáltalán ilyen 
istentelenségről tudomása van. S a mára már Virág mamává öregedett Rozika, 
akit a sok gyerekétől lett kevés unokája közül egyik öreglánynak hív -  s nem
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hasítja ketté az apja, az ő fia, mint ahogy ilyen szó hallatán vele tették volna a 
szülei -, ma már saját bárgyúságán is sokat nevet, minthogy leginkább a szere
lem fűtötte és a háborúk szabdalta emberélet lefolyásán, annak saját tapaszta
lataiból levonható hiábavalóságán gondolkodott. így sohasem felejti el az a késő 
délutánt -  hisz olyankor rendes ember nem dolgozik -  csak úgy kisétáltak az 
urával a határba, megnézni a búzaföldjüket. Amikor már csak egy dűlőre voltak 
tőle, úgy tűnt, valami megbontja a már majdnem fakadó búzatábla egyhangúsá
gát. S ahogy közelebb értek, már tisztán lehetett látni, hogy emberek azok, s 
mert gyalog mentek a poros úton, észre sem vették őket, tovább hemperegtek, 
s a nő, mert egy férfi és egy nő volt az, a lábát is felemelte, a férfi nyakába tette, 
és láthatóan jól érezte magát, miközben a férfival együtt, általa -  aki összehúzott 
lábakkal, összeszorított ajkakkal, sietve, szégyenkezve szeretkezett -  sohasem 
tapasztalt fújtató, lihegő, sikongató hangokat hallatott. S amikor egészen közel 
értek, ő ijedtében az út menti bokrok közé guggolt arra kérve a jó istent, hogy 
ne kelljen velük szembekerülnie, ne tudja meg senki, hogy ő látta ezt. Mert aki 
ott szertelenkedett a búzájukban, az nem is asszony, hanem egy lány volt, s aki
vel hempergett, az nem a férje, nem a vőlegénye (mi tán bocsánatosabb bűn lett 
volna), hanem az anyja testvére, azaz a nagybátyja volt. S ha ilyesmiről nem is 
beszéltek soha a szüleivel, azt valahogy mégis a tudomására hozták, hogy arra, 
aki a rokonával vétkezik, a földi és az égi törvény egyaránt lesújt. Az ura is 
odabújt hozzá, kicsit vigyorgott, kicsit szánakozva nézett rá, s megfogta a mellét, 
mit azelőtt sohasem tett, de tartóztatta magát, mert ő már megint állapotos volt. 
S mint az a későbbi évek során kiderült, a lányt, akit láttak, a sors egyáltalán nem 
verte meg, mi több, a gazdag nagybácsi pénzén kitanult, férjhez ment és városi 
úriasszony lett. S hiába mondogatta volt anyósa, hogy ezek a városivá lett, úri 
viseletes, dohányzó asszonyok rosszak, s minden nő kurva, aki a szájába cigaret
tát vesz, ő már nem tudta mit gondoljon a világ dolgai felől. Mint ahogy azt sem 
értette meg soha, hogy a szomszéd Katinak, akiről mindenki tudja, hogy boldog
boldogtalannak megáll, hogy megcsalja az urát, ugyan miért megy minden olyan 
jól. S az a szerencsétlen ember is, akinek a fél világ így sógora, miért szereti 
annyira? Ölelgeti, pátyolgatja, mindentől megkíméli, úgy bánik vele, ahogy a 
másikkal -  még ha oly tisztességes is -  soha, még első éjszakán sem bánt az ura.
S ha átjön -  mert átjön, annak ellenére, hogy a múltkoriban, amikor a ház há
tulját meszelte, látta, hogy somfordál el tőle a sógora -  azzal a cinkos mosolyá
val, s bár mindenki rossznak mondja, elviselhetetlenül szikrázóvá lesz a ház 
körülötte, furcsán ragyog a férfinép, s az ő ura is másként beszél a Katival, mint 
vele. Vetésről, búzáról, kukoricáról, pénzügyekről tárgyalnak, mint a férfiembe
rekkel szokott, mire a Kati beleiszik a borába, s hagyja, pedig neki, ha valaha is 
ilyet tett volna, biztos leveri a kezét. Ő meg csak tett-vett a tűz körül ilyenkor, 
vagy a gyerekeket gardírozta; egy közülük biztos, hogy a mellén is csüngött, a 
Katinak meg a sok bujálkodás ellenére sem volt, csak egy gyereke. S azért eszébe 
jutott, amit soha meg nem mert kérdezni tőle, hogy talán az ő ura is... De csak 
most, ötven év után meri bevallani magának, amit úgyis tudott, hogy persze.

Természetes, hogy Kikapós Kati volt az első, aki akkor, öt évtizeddel 
ezelőtt mindenkinél előbb tudta, hogy háború lesz, s jó előre mentett mindent, 
ami menthető volt, többek között a heptikás urát is, akinek szerzett valami fel
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mentést a hadkötelezettség alól, mert a városi urak között is volt, aki hergelte. 
És tényleg háború lett, bár feléjük jó ideig nem látszott semmi sem belőle, csak 
a sorkatonákat nem engedték haza, meg néhány nőtlen fiatalember berukkolt, 
de egyelőre nem volt az egésznek semmi más nyoma. S az emberek is olyanok 
voltak, mint régen. A zsidók éppúgy kinyitották a kereskedéseiket, felvásárolták 
a búzát, meg a kukoricát, s a németek közül is csak néhányan „hajóztak”. „Hájas 
a jó öreganyád”, bólintott és mormolta csendben maga elé ilyenkor az ura. De 
egy reggel az izgatottságtól hol fehéren, hol kipirulva újságolta Kikapós Kati a 
hírt, hogy összeszedték és teherautóra rakták a zsidókat mind, anélkül, hogy 
bármit is magukkal vihettek volna, s most mindenük szabad préda, de -  s ezt 
suttogva mondta -  csak az alja nép adta ilyen tettre magát. Ám utána jött az 
udvarba is, be a szobába, s erről tudta, hogy mindez még nem minden, van még 
egyéb -  férfi- vagy gyerekfülnek nem való -  mondanivalója. S ez arról szólt, hogy 
K. Julcsa, mielőtt teherautóra rakták volna őket, fölnyúlkált a zsidó asszonyok
nak, hogy dugtak-e el valamit oda. S nem tudja, mi történt akkor vele, de össze
szorult a torka, a hasára szorította a kezét, s ahogy rápillantott arra a nagyszájú 
Katira, döbbenten tapasztalta, hogy neki is csupa maszat az arca. S ahogy így 
sírtak, a kristály cukortartóra és a madaras-virágos kávéscsészékre esett a tekin
tete, amit a kereskedőék hoztak a lakodalmukba. Mert azt a zsidó családot is 
meghívta az apja, akitől a bort vásárolta. így került hozzájuk, a sok alumínium 
tepszi, kanál és villa közé, amit a szegény rokonság összehordott, ez a furcsa úri 
portéka. Sértetlenül élték túl az elmúlt éveket, hisz házasságuk tizenhét éve 
alatt, amit addig a napig éltek le együtt, feketekávét nem ittak soha. Össze is 
csomagolta őket rögtön azzal a különös elhatározással, hogy majd a háború 
után, ha ismét itthon lesznek a kereskedőék, mintegy segítségképpen, s hogy 
lássák, hogy ő nem tartozik azok közé, akik a vagyonukat széthordták, majd ezt 
a cukortartót a hat csészével együtt visszaadja.

A férfiaknak be kellett vonulniuk. így az ő urának is. Épp aratás közben 
érte a behívó, de a búzát a családja érdekében be kellett takarítania. Úgyhogy 
nem jelentkezett mindjárt, vágta tovább a búzát, miközben végig az utat kémlel
te szegény, hogy mikor jönnek érte a csendőrök. De nem jöttek. Végül össze
szedte magát, s a legrosszabbra is felkészülve jelentkezett az irodán, de csak 
megveregették a vállát és azt mondták, hogy olyannak, mint ő, aki egyedüli csa
ládfenntartó, nem kell bevonulnia. És még szörnyűbb idők, s mindenféle kato
nák jöttek. Most is a szomszéd Kati boldogult legjobban; marhasót meg kuko
ricalisztet szerzett, s mert ők csak hárman voltak, meg alighanem a sógor miatti 
hallgatásért, nekik is adott belőle. Az oroszokkal is jól kijött, akik tetves, rongyos, 
de nagyon jólelkű emberek voltak, igaz, széthúztak mindent, de hoztak is helyet
te (lehet, hogy mástól) ezt-azt, s a gyerekeknek kockacukrot osztogattak. Csak 
ha rájuk jött a bolondéria (az meg sokszor rajtuk volt), akkor nem ismertek se 
istent, se embert, s úgy leteperték az asszonyokat, mint a pinty, s közben nem 
értették, hogy ebben az istenverte háborúban, amikor az ő asszonyaikat is épp 
valamilyen katona kúrja, akkor ezeknek a tiszta és jó szagú asszonyoknak most 
mi a bajuk. És egyetlenegyszer az életben ő is majdnem megbicsaklott a tisztes
ségben, amikor az a tiszt egész éjjel muzsikált az ajtaja előtt, s még csak nem is 
döngette, amire aztán elindult, hogy kinyitja maga, egyszer hadd vétkezzék ő is
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itt, ebben a birsalmaszagú tisztaszobában, ahol a hites urával sem szeretkezett 
soha. De ettől a gondolattól aztán elment végképp minden mersze.

Nem tudja, mi jött rá a falubéli asszonyokra, talán túl sokat voltak ember 
nélkül, de amit nem, vagy csak erőszakkal tettek meg az oroszokkal, gátlás nél
kül űztek a bolgárokkal. Igaz, hogy a bolgároknál, akik az ő gatyás-kalapos fér
jeik mellett valóságos daliaként hatottak, eladdig szebb férfiakat nemigen lát
tak. De aztán a bolgárok is elvonultak, s a kert alatti szerelmekből csak néhány 
zabigyerek maradt hátra, akiket aztán Bolgár Pistának, Ferinek, Jancsinak, Ma
risnak csúfoltak, de akiket a hazatérő férjek -  mert ki tudja, kit hagytak ott 
valahol -  szó nélkül elfogadtak. És az asszonyok lassan elfelejtették a bolgár 
szeretőket, mert akármilyen csodás és szokatlan dolgokat éltek át velük, terebé
lyes faruk, széles válluk melege mögé mégiscsak a saját emberük bújt.

És most megint esik az eső, katonák vonulnak, ki tudja, kicsodák, hova 
tartanak és mit akarnak. Ő meg itt ül, múlt élete alig kivehető foszlányain gon
dolkodva, amelynek már az összes szereplője rég odalent pihen az anyaföldben, 
minden földi bajtól, tehertől mentesülve. A jó ura is, akivel kilenc gyermeket 
nemzett, s nevelt föl, s aki talán néha tilos utakon járt a szomszédba, s a sógor 
is, aki meg olyan nevetségesen lopakodott a hátsó udvarban, és a sógorasszony 
is, aki valószínűleg éppúgy nevetett őrajta, mint ahogy ő is szegényen, mi több, 
a Kikapós Kati sincs már vagy egy éve, s elment már szinte az összes szeretője. 
A Kis Bodonyi Ferkó sem jár már a János Péter feleségével a határba cserkészni, 
s hol vannak már az oroszok, a bolgárok, a nagybácsi meg az úriasszonnyá lett 
lány. S K. Julcsa, aki a zsidó asszonyokat bántotta, utána meg beállt partizánnak, 
s bár a háború után senki sem jelentette fel a hatóságnak, nem volt maradása a 
faluban, talán ő is levezekelte minden bűnét, ha ez lehetséges. Csak a szerelem, 
a háború és az eső örök, el nem múló e világon. Meg a madaras-virágos kávés
csészék, s a kristály cukortartók nem törnek el soha, ha úgy akarjuk. Virágné 
Botos Rozália után sem marad más, ha ma este a süvítő szél szárnyán eltűnik a 
ködfátyolba burkolódzott tájban.

Betegeivel
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GULYÁS JÓZSEF

TÁBO RNO K ÚR

1

Ül négy fal közt, 
mint kitömött madár, 
töke két körte, 
falióra nehezék, 
ül, ül és pipál 
Elsszunnyad s felriad 
(fegyverként) 
előránt jegyet 
s néz, néz.
Mily bűn árnyéka vet 
szemére felleget ?

2

Fegyvere záp, oda már. 
Fönt madársereg 
és Hadúr kegyéből 
mellén új kitüntetés: 
madárszar díszeleg.

3

Epimasz gyerekhad...
A  méltóság tábornok úr, 
a gőg hol tanyáz?
Nem ránt fegyvert, 
a sértés vért kíván!
Vén tökös szamár, 
apámmal föntről beszélt, 
égből, toronyból, 
arcába pecsétgyűrűvel 
ütött mély sebet.
A  gyűrű nyoma megmarad 
belül és be fáj.
Korhadt öregúr, 
hát egy pofon az öröm ?

4

A  rongyok közt ott percekig
mit kotorász,
fegyverét, mely oda már?

Tábornok úr, a nadrág 
az ószövet,
a posztó lecsöppentve már. 
(Nadrágba vizel, hé!)
Megérte a szamárfülért, 
amit gyerekek mutatnak, 
e szögletért?
Rangokkal, inggel, kabáttal 
válik a hús is, 
a drágább epolett.
Nagyságos úr,
mindennek vége, a semminek, 
íme, immár.
Itt minden egyre megy.
Jó lenne teher,
súlyos, kín, de tán érdemes.

5

Volt önnél anyám szobalány 
stb. Ide figyeljen: 
tejhúsa szálkás deszka már, 
fésűben a haja szála 
s köszönti hogyha erre jár...

Volt önnél anyám szobalány.

6

Tábornok úr a portafiókban, 
régi karácsonyfadísz.
A  nyelv hártya, az agy 
és csontja-veleje vatta már. 
Bőre egérrágta zsák, 
benne összekoccanó csontok, 
egy kéve kiszáradt, 
üres bodza- s ecetfaág.
Majd faragnak fejéből kupát 
vagy csirkeitatot, 
csontjából dudát.
Tábornok úr egy régi meséből.
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7

Sörösüvegkupakot szed 
a stadion körül 
és eltépett jegyet.
Ha tudta volna, 
hogy ez lesz a vége, 
itt köt Ja, a stadion 
portaszögletében ?

Sajnálom, tábornok úr, 
sajnálom végtelen.

8

Töke zsákja oda már, 
csontosodó inai, 
húsának szálkaszálal 
Zacskója vén kosé. 
Fonnyadt bőredény, 
ül, ül és pipál

Elszenderül s álmában 
a sáncra kiáll.
Felriad, nincs sereg.

Vállán madárszar, 
friss rangja díszeleg.

9

Hallja kend, papa, 
most már megmondhatom 
úgy mész ki te is, 
szemedre rézgarast 
nyom a szánalom, 
vén, taknyos tábornok, 
te megújuló, örökké.

(1966)

Tiszttársaival 
(a második sorban balról a második)
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NÉMETH ISTVÁN

ÚTKÖZBEN
JEGYZETEK

Fölborzolt toliakkal egy galamb gubbaszt előttem a járdán. Látnivaló, hogy va
lami baj érte. Beteg. Beteg, öreg galamb. Lemaradt a csapattól, itt maradt a 
fagyos járdán mindenkitől elhagyottan. Már túlhaladok rajta, amikor valami 
visszafordít. Körbejárom, enyhén dobbantok a lábammal, lehajlok hozzá. Meg 
se rezzen, behúzott nyakkal, lehunyt szemmel gubbaszt. Csak akkor rebben föl, 
amikor nyúlni próbálok érte. Hogy arrébb tegyem a járdáról egy szélvédett bo
kor alá; a jéghideg betonról a puha avarra. Itt még a rohangáló gyerekek el is 
gázolhatnák. De ahogy kinyújtom a kezem, hirtelen fölrebben. Bizonyára el sze
retne repülni, de ehhez már nincs elég ereje; szárnyát csapkodva vergődik a 
földön, mint egy szárnyas, akinek ebben a pillanatban nyisszantották le a fejét. 
Mégis sikerül elkapnom, marokra fogom, érzem a markomban, hogy maradék 
erejét összeszedve miként szeretne gyöngéd szorításomból szabadulni. S ugyan
akkor azt is érzem, milyen jól táplált. Egy igazi gömbölyű galamb. Leteszem a 
kiszemelt bokor tövébe. Mozdulatlanul, de talpon állva ott marad. Ott marad 
magában gubbasztva. Talán itt jobb lesz neki, szélvédett hely, puha avar, akár 
ideiglenes fészeknek is használhatja. És nincs kitéve annak, hogy valaki belerúg, 
eltapossa, mint ott a járdán. Azzal a jó érzéssel haladok tovább, hogy legalább 
valamicskét segítettem rajta. Lám, mégiscsak jó, ha van az embernek szikrányi 
lelkiismerete, amely néha képes felébredni. Tele vagyunk annyiféle szorongás
sal, egy ilyen „jócselekedet” hatására mintha egy csöppnyit föllélegeznék... 
Visszafelé jövet eszembe jut a galamb. Kíváncsi vagyok, ott van-e még a bokor 
alján. Nincs ott. Tán csak nem röpült föl mégis, nem röpült haza, a fészkére, a 
párjához? Miután jobban körülnézek, ott találom néhány méterre a bokortól, 
már nem áll, hanem ül, mintha a fészkére ülne furcsa, kifordított nyakkal. Nyi
tott, fél szemével mintha az eget kémlelné. Az eget, elmúlt életének, szabadsá
gának, örömének kék birodalmát. Nem merem megérinteni. Attól félek, hogy a 
teste már kihűlt, megmerevedett. Gyorsan eloldalgok a dráma színhelyéről.

♦

Ismerősöm, a kis ruszin temető és a hozzátartozó terebélyes kert volt gond
noka és mindenki által megcsodált gondozója, az európai autósztrádák volt far
kasa, jelenleg az említett temető sarkán fölállított gyümölcsös- és zöldségesbó
dé beszerzője esti villanyfényben a bódé előtt ácsorog és felügyel, a bódé előtt 
egy fa alatt, amelynek ágaira, törzsére ráfagyott az ólomeső s most olyan, olyan 
ünnepélyes, mintha üvegbe öltözött volna, szikrázó üvegbe vagy ezüstbe az ép
pen megeredő hószállingózásban.

Ismerősöm jóval túl van az ötvenen, de ez meg se kottyan neki, olyan még 
mindig, mint fában a csomó, igen jó kiállású férfiember, sűrű, kemény izomzat-

154



tál, mindig, de a délutáni, esti órákban föltétlenül frissen borotválva, megfésül- 
ködve, a legkeményebb fagyban is hajadonfővel, nyitott ingnyakkal, sál nélkül -  
aligha vonulhat el előtte valamirevaló, tehát még belevaló érettebb asszonyság, 
akinek ne akadna meg rajta a szeme.

Nem is tagadja, hogy mindig is szerette s még ma is kedveli a nőket. „Én 
rendezem a meleg szobát, a puha ágyat, ők hozzák az üveg bort” -  súgta egyszer 
a fülembe s jelentőségteljesen kacsintott hozzá. Harminc éven át volt, ahogy ő 
nevezi magát, az „országutak farkasa”. Vagyis kamionsofőr. így hát volt alkalma 
megkóstolni Európa népeinek szépasszonyait. Az a rokonszenves benne, hogy 
ezt sohasem tele szájjal, a sokat lotyogók, de keveset cselekvők dicsekvésével, 
nyálcsorgatva, kiguvadt szemmel adja elő, hanem egy régi, vérbeli gavallér diszk
rétségével, mintha féltve őrzött titokba avatna be. Hiszen nem egykori nagy 
kalandjainak emlékeiből él, a nagy kalandok még mindig tartanak.

-  Az ilyen időt szeretem -  mondja, ahogy megállók mellette a szokásos 
néhány szóra. -  Ezt a csendes hóesést.

-  Fűtött szobából nézve tán még szebb -  mondom én.
-  Dehogy! így benne állva. Ez az igazi.
-  Karunkon, ugye, egy szépasszonnyal -  adom alá a lovat.
-  No hallja!
Már indulnék, amikor megragadja a karomat s úgy folytatja:
-  És aztán a karunkon azzal a szépasszonnyal betérni abba a fűtött szobába. 

Oszt ott úgy istenigazából megcsúsztatni őnagyságát.
Igen, megcsúsztatni, ismételgetem magamban az egészen új, eredeti tarta

lommal megtöltődött, de ugyanakkor az alkalomhoz, azaz a jeges, csúszós úthoz 
is kétségtelenül passzoló kifejezést. Már nem is a rokonszenves trubadúr is
merősöm jár eszemben, meg az általa fölvillantott szituáció továbbszövögetése 
foglalkoztatja a fantáziámat (piszkos fantáziámat), hanem az alkalom szülte 
nyelvi lelemény, egy olyan pajzán művelet új megfogalmazása, amelyet akarat
lanul ketten sütöttünk ki, illetve ismerősöm nyelve alól buggyant elő, fölvillant
va a nyelv csodálatos hajlékonyságát, teremtő erejét. Igen, megcsúsztatni. A 
fenti szövegkörnyezetben a kifejezés félreérthetetlen, frappáns, de sok eddig 
ismert és használatos rokonaitól eltérően mégis minden kétséget kizárva kétér
telmű.

♦

Még úgy tombol künn a tél, mintha nem is március következnék, mintha 
egész évre akarna berendezkedni, ám egy bátor, de cérnavékony hangocska már
is jelzi, hogy ha még nem is látható, nincs messze a kikelet. Igen, a kikelet! Mert 
a tavasz egy hosszabb folyamat, hónapokon át tart, a kikelet azonban ünnep, 
nyitánya a tavasznak. S ennek a hírnöke a növényvilágban lehet a hóvirág, de 
hangos hírhozója, figyelmeztetője, hogy lassan cihelődjetek, emberek, ébredje
tek téli álmotokból, az a madárka, amely ma délelőtt megszólalt az ablakom 
alatt, dehogyis megszólalt, valósággal dalra fakadt jókedvében, pedig körülötte 
mindenütt hó, hóval borított az a fa is, amelynek az ágán a párját hívogatta. 
Milyen örömteli, szerelemtől megrészegült hang! Honnan ekkora elszántság 
abban a búzaszemnyi madárszívben, amikor a világ nagy szíve még mindig vacog,
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reszket, s nem csupán a tél dermesztő szorításától. Ez a kicsiny madárszív, mint 
fákban a szunnyadó, láthatatlanul ébredő rügyek -  titokban már újra megindult 
bennük a nedvkeringés világgá meri kiáltani örömét, hogy van remény, hogy 
van remény. Mert ezt hajtogatja, ezt hallom ki szívet pezsdítő hangjából, ezt, 
hogy van remény, igenis van remény és nyitni kék, emberek, ne savanyodjatok 
be téli odúitokban, van remény, ébredjetek fel, mert a kertek alatt a tavasz, a 
legreménytelenebb, a legkegyetlenebb tél után is tavasz következik és nyitni 
kék, énekeljetek ti is velem együtt, meglátjátok, a hit, a szerelem kórusa elől 
meghátrál a legmakacsabb, a legkeményebb fagy is és újra kinyílik az idő...

*

Nagy úr csönget. Háromszor, röviden, türelmetlenül. Jön az újságokért, a 
heti olvasnivalójáért.

-  Nem sokáig zavarom magukat -  mondja bocsánatkérően, kifulladva.
A feleségem hellyel kínálja, míg előkészíti az újságcsomagot.
Nagy úr sápadtan piheg hallásszabályzóval a fülében. Fáradt, tekintetét, 

mint minden alkalommal, körülhordja az előszoba falain, s mint minden alka
lommal, megjegyzi:

-  Régi tányérok... Nem tudom, a mienk sorsa mi lesz. A szerb menyünk nem 
szívleli a magyaros dolgokat. Sajnos.

Amikor a feleségem megjelenik az újságcsomóval:
-  Nem sokáig zavarom magukat -  ismétli meg Nagy úr. -  Tegnap elvágód

tam kétszer is!
-  Csakugyan? Mi történt? A vérnyomás?
-  A kilencven év, kérem szépen.
Ezzel máris katonásan összeüti a bokáját, kezet csókol a feleségemnek s 

távozik.
Kilencven év... tűnődöm el. Mennyi az a kilencven év? Nagy úr már tudja, 

megtapasztalta, megérte. Sok minden beleférhetett, az az idő is, amikor még 
saját nyomdája volt, amit negyvenhatban, kerek ötven évvel ezelőtt államosítot
tak, elvettek tőle, s mindez ideig nem kártalanították. Belefért ebbe a kilencven 
esztendőben, hogy fia szülessen s az is, hogy őt fölneveljék, megházasítsák; be
lefért ebbe a szerb menye is, aki egy kukkot se tud magyarul, de az ő gyereke sem, 
azaz Nagy úr unokája, pedig Nagy úr egy olyan világból, környezetből jött, 
amelyben az emberek nem csak hogy megbecsülték egymás nemzetiségét, de 
elsajátították egymás nyelvét is, miként Nagy úr is elsajátította a régi Becskerek 
mindhárom beszélt nyelvét. Érthető módon fáj neki, hogy az a világ, az ő világa 
örökre elmúlt, nem most, nem tegnap, kerek ötven esztendeje.

Azt mondják, az idő mindent begyógyít. A Nagy úr életén ejtett ötven évvel 
ezelőtti sebeket is? Meg az azóta kapottakat is? Az a gyanúm, hogy igenis vannak 
jóvátehetetlen dolgok. Még ha ezek nem is mindig a legfontosabbak közül valók.

♦

Már messziről észreveszem, ő az, aki annak idején annyiszor elhúzott mel
lettem tüntetően felvetett fejjel még az üdvözlésemet se fogadva, pedig kollégák 
voltunk, „jó” ismerősök, amikor meg én is hasonlóképpen viselkedtem vele
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szemben, amikor még a fejemet is elfordítottam tőle, gúnyosan mindig rám kö
szönt: „Mi az, már meg se látjuk a kisebbeket?”, tehát egy ilyen gyerekes, 
sértődött viszony alakult ki köztünk, de mint ahogy jómagam, ő sem igen 
törődhetett ezzel, megvolt egymásról a külön bejáratú véleményünk, azért min
dig éreztem, talán ő maga is, hogy feszül valami közöttünk, irigység, féltékeny
ség, elfojtott gyűlölet, mert kettőnk egymáshoz való ilyen viszonyulását soha
sem tudtuk teljesen közömbösíteni, összekötött bennünket az egymást ki nem 
állók, egymást rühellők különös szövetsége.

Messziről látom, mennyire megroggyant utolsó „találkozásunk” óta, hallot
tam, hogy betegeskedik, súlyos műtéten esett át, talán még mindig ennek a mű
tétnek a terhét viseli, ahogy közeledünk egymáshoz, látom az arca is mennyire 
megváltozott, húsz évvel öregebb a koránál, ő is észrevett engem, határozottan 
felém tart nehézkes járásával, szemében a súlyos betegek kétségbeesett tüzével, 
de a szája szögletében máris ott bujkál a bűntudat gyámoltalan mosolya, való
színűleg az enyémben is, így nyújtjuk kézfogásra, szinte hírnökként magunk 
előtt küldve, „baráti” jobbunkat.

-H á t te?
-  Látod -  mondja olyan hangon, mint aki rég megbánta mindazt, amit a 

világ vagy a felebarátjai ellen vétkezett gondolatban, szóban, cselekedetben.
-  Hallottam, betegeskedtél.
-  Ez most már az én esetemben mindvégig jelen idejű lesz.
Azt akarom mondani, hogy most „egészen jól nézel ki”, de mielőtt megszó

lalnék, elszégyellem magam. Mert, sajnos, nem néz ki jól.
-  Tropa -  mondja olyan reménytelen, lemondó hangon, de mégis fölényes 

mosollyal, hogy minden vigasztaló szó eleve erőltetetté, hamissá, együgyűvé válna.
Váltunk még néhány semmitmondó szót, majd ismét kezet szorítva elbú

csúzunk.
Most, a búcsúkézfogásnál, nyirkos volt a tenyere. Az alatt az idő alatt párá- 

sodhatott be, míg erre a néhány szóra megálltunk egymással szemben.
Mindig büszke ember volt, talán túl büszke. A könnyet a szemében bizo

nyára még ebben az állapotban is restellte volna. A tenyerén ütközött ki.
♦

Megáll a parkolóban egy kocsi, kilép belőle a vezető, fiatalember, a másik 
ajtón egy kisfiú kászálódik ki. Csak nagy nehezen és durcásan: az egyik marká
ban egy narancsot, a másikban egy banánt szorongat.

-  Apu, fogjad! -  nyújtja a gyümölcsöket kelletlenül az apjának.
A fiatalember mintha nem is hallaná, a kocsit bezárja, s a kicsit maga előtt 

terelgetve elindulnak.
-  Hallod, apu?
-  Mi a bajod már megint? -  áll meg s fordul vele szembe az apja.
-  Fogjad -  nyújtja fölfelé a gyerek mind a két gyümölcsöt.
-  De hát neked vettem, nem mondtam?
-  Tudom, de fogjad.
-  Már mért fognám?! -  lobban föl a fiatalember.
-  Vigyed -  könyörög a kicsi.
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-  Én vigyem? Hát a tiéd. Nem megmondtam, hogy a tiéd? Hámozd meg és 
edd meg.

-  Most nem vagyok éhes -  nyűgösködik.
-  Akkor visszatesszük a kocsiba -  ragadja meg a fia vállát az apa és vissza

mennek a kocsiajtóhoz. Kinyitja. -  Vágd be őket! -  szól rá keményen.
A gyerek megmerevedik, a szeme már tele könnyel, így néz föl az apjára, 

rettegve, könyörögve, kétségbeesetten, kiszolgáltatva.
-  Nem akarom!
-  Mit nem akarsz?
-  Berakni a kocsiba. Én itt akarom. Azt akarom, hogy te vigyed.
-  Hát abból nem eszel! -  s kiragadja a kicsi kezéből a narancsot meg a 

banánt s csakugyan bevágja a kocsiülésre.
A kisfiúból kitör a sírás:
-  Tudd meg, hogy nem is szeretlek!
-  Te is tudd meg, hogy máskor nem megyek el érted! Ülj otthon az anyádnál! 
Aztán, a kocsit újra bezárva, megragadja a kisfiú kezét, s most már narancs

és banán nélkül elindulnak ismeretlen irányba.

Sebesültek kötözése a koropieci erdőben (1916. július 29.) 
(A fejsérülést szenvedett katona mögött áll)
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DÉSIÁBEL

EMBERSÉGÜNK TERMÉSZETE

Levendel László (1920-1994) emlékének

1.
Ha felbukunk az álmokból 
e világi árvaságra 
felnéz-e ránk a természet 
s a gyümölcsök élet-ága

felhők alatt lassú napfény 
esők fölött sok végtelen 
a természet lét-születés 
és virágzó új értelem

ember-virág ember-gyümölcs 
a földi lét örök álma 
ültessük el álmainkat 
a meghívott új csodákba

mit álmondjunk a kertekről 
ha életünk éber álom 
a virágok új hatalma 
értünk szól e pusztaságon

szép álmokban nő az élet 
ha az öröm kivirágzik 
és életünk örök vágya 
szépülve is szebbre vágyik.

3.

Mérhető-e emberségünk 
kínos álma az enyészet 
a vicsorgó félelmekben 
maradhat-e egy kis élet

mérges szavak füstölögnek 
halált hívnak a lázálmok 
a mérgezett életúton 
mérget súgnak a virágok

betonházak s bolond gépek 
rémuralma az életünk

2.
A nehéz sors -  történelem 
a pusztulás örök múltja 
temetőket hagy mögöttünk 
hány évszázad e jel útja

hogyan pusztul emberségünk 
a vas idők hatalmában 
ősi létünk betegsége 
kérdőjel az éjszakában

e seblázas torz életünk 
a csonka lét utószava 
évszázados lépteinket 
ki vezeti és halmozza

a háború halál-malom 
a temetők sors-alapja 
pusztulás lesz az emléke 
s végül széthull kis szavakra

az elbukott értelemmel 
a pusztuló időt várjuk 
felsír bennünk a természet 
s velünk marad a halálunk.

a sikolyok hívására 
szemétdomb a feleletünk

ősi rémek kísértenek 
a száműzött természetben 
halott erdők s kopár mezők 
elvonulnak gyászmenetben

a tántorgó szerelmeink 
gyászkeretes üzenete 
sorsunk legyen a feledés 
ránk boruló sötét leple
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ha így éltünk ez a sorsunk 
hosszú úton lassú halál

4.

Megálmodott kis életünk 
álmodhat-e természetet 
az ittlétet más időben 
a szürkeség kínja helyett

a zöld világ szerelmében 
megfürödhet az értelem 
a gyermekkor szép álmait 
szólítsa a történelem

zöld levelek védelmében 
piros remény minden virág

minden lépés a vég felé 
eltemető csendet talál

piros szirmok piros almák 
kezdjenek el értünk vitát

lesz-e erőnk új álmokkal 
visszahívni az életet 
szárnyakat a képzeletnek 
hogy lebegen a sors felett

minden élet egy zöld levél 
a terjedő pusztaságban 
ébredjenek zöld levelek 
az életben és imában.

Szabadka, 1990-1995.

KOMMENTÁR A VERSHEZ

E kommentár célja, hogy a vers címét, ajánlását és tartalmi problémáit megvi
lágítsa. A költeményekhez ugyanis nem fűzhetünk lábjegyzeteket és magyarázó 
utóiratokat, mint a tanulmányokhoz. Az e vershez kapcsolódó kommentár tehát 
kiegészíti és folytatja annak gondolati útját.

A cím kettős értelmű. Egyformán utal az ember természetére és a természet 
emberhez viszonyított szerepére. Az ember és a természet fogalma nemcsak 
egymás mellett áll, hanem egymást folytatja és egészíti ki. A természet itt nem 
csupán önmagát jelenti, hanem az ember természetét és természeti helyét is. 
Mint ahogyan az ember fogalma is önmagát, a természethez való viszonyát, ter
mészeti jellegét és terméseti gyökereit is.

De az ember a mi világunkban nemcsak a természetből származó, tehát 
természeti lény, hanem egyben olyan táradalmi lény is, amely -  sokszor öntudat
lanul -  rombolja a maga gyökereit is éltető környezetét. A természet rombolá
sának és a rablógazdálkodásban kifejeződő kizsákmányoló viszonyának máris 
megvan a természeti válasza. A természet visszaüt. Betegség, elsorvadás, testi és 
lelki elszegényedés és degeneráció lesz a következménye a természet rombolá
sának és kíméletlen kifosztásának. Ha irtjuk az erdőket, terjed a sivatag.

Ez a sivatag bevonult a társadalmi életbe, a magánéletbe és az emberek testi 
és lelki világába is.

Az ember lényegéhez tartozik, hogy egyéniségében harmonikusan egyesül 
a természet, a társadalom és a történelem. Az emberi lét a természetből nő ki, 
és a fejlődés nagyon hosszú folyamatában válik társadami lénnyé. A társadalmi
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élet fejlődésében alakul ki a történelem felé vezető út. De a történelem meghó
dítása még távoli feladat. Az ember még mindig a történelem alatt van.

A történelem meghódítása teszi lehetővé azt, hogy az ember kitörjön a föld 
szorító és rabul ejtő hatalmából és végül kozmikus lénnyé váljék. Ezt a feladatot 
a tudomány sürgeti, támogatja, de a rejtett, titkos belső destruktív erők, az ősi 
indulatok és ösztönök gátolják előrehaladását.

Vágyakozása és utópikus álma éppen ezért fordul egyre inkább a világűr felé. 
Ott keresi azt az új paradicsomot, amelyet a földön nem tudott megteremteni.

A vers ajánlása: Levendel László, a nagy humanista orvos és tudós orvosi, 
pedagógiai és mozgalmi tevékenységével messzemenően túlnőtt az orvos ma 
ismert és megszokott társadalmi hivatásán. Életének és tevékenységének jelle
gét és értékét éppen az adja meg, hogy meghaladta a hagyományos orvosi gya
korlat és az orvosi, társadalmi viszonyulás kereteit. Róla is elmondhatjuk azt, 
amit általában a nagy művészekről és tudósokról szoktak mondani: nagyságuk 
titka, hogy sokkal többek, mint pusztán írók, művészek, tudósok vagy filozófu
sok. Ez a szellemi és erkölcsi értéktöbblet adja meg egyéniségének varázsát és 
hatását. Csak ezzel lehet megmagyarázni azt, miért és hogyan lehetett olyan 
nagy személyi varázsa és erkölcsi tekintélye a társadalomtudomány és a művé
szet világában. Ő azt valósította itt meg, amit világviszonylatban az egyik legszebb 
példakép, Albert Schweitzer. A magyar társadalmi életben ő volt az egyik nagy 
szent ember. Bibó István és Donáth Ferenc mellett harmadik tagja a nagy tör
ténelmi hármasnak. Ők voltak a megszenvedett humanizmusnak a harcosai és 
példamutatói is. Éppen azzal lehettek példaadók, hogy egész életükkel ott álltak 
a kimondott szavak és a társadalmi kezdeményezések mögött. Sokat adtak, de a 
sok jóért nagyon keveset kaptak a társadalomtól. Mindegyikük csak élete végén 
és főleg halála után kerülhetett a szent emberek méltó sorába.

A verset még Levendel László életében írtam, hogy kifejezzem iránta érzett 
mély tiszteletemet. Halála a költemény befejezését sokáig elhalasztotta. Hosszú 
ideig képtelen voltam folytatni a munkát és elvégezni a kommentár szövegének 
javítását. De most, egy évvel a halála után talán sikerült valamit elmondani ab
ból, amit fontosnak tartok.

A vers címe, ajánlása és tartalma tehát szorosan kapcsolódik Levendel 
László életéhez és tevékenységéhez.

Négy tematikus része az ember és a természet viszonyát próbálja felvetni 
négy tematikus fejezetben:

1. A természet alapja és fejlődése
2. A történelem és az ember viszonya
3. Az emberség mai helyzete
4. Az ember álmai az emberségről és a természetről
Mindegyik rész már első sorával jelzi a kérdést és tartalmi jellegzetességeit.
1. Az emberség általános utópisztikus távlatának a képe lép elénk, ahol a 

megálmodott emberi lét úgy jelenik meg, mint az ember-virág, ember-gyümölcs 
költői képe. A természet itt mint útjelző jelkép és álom szerepel. Ereje és szép
sége a virágok és a gyümölcsök hatalmát fejezi ki.

2. A második rész a történelem riasztó és apokaliptikus látomása. A törté
nelem fogalma azt jelenti, hogy ez nehéz sorsot jelent. Mert több nép bölcses
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ségében és óhajában benne van az a vágy, hogy ne éljünk izgalmas történelmi 
időket, hiszen azok mindig mérhetetlen pusztulást, rombolást és halált jelente
nek. A történelem mindig úgy jön, mint egy rettenetes, pusztító vihar. A  pusz
tulás és a halál idején a múlt uralkodik felettünk. Az emberi lét itt véres arcot 
jelent. Ennek a folytatása a temetők és a romba dőlt városok hosszú sora. A 
halál malmai a történelemnek őröknek. A történelem útja a temetők sora és az 
enyészet végzete.

3. A társadalmi helyzet is ebből a történelemből származik. Az ember és a 
természet egyaránt pusztul. A mai világ a mérgek és a pusztulások kora. A  mé
reg általános társadalmi és emberi fogalommá vált. A mérgezett élet csak beteg
séget és halált hozhat. Ez azt jelenti, hogy az ember sokkal több erőt, energiát 
és leleményt fordít a pusztulásra, mint az élet védelmére és megújhodására.

4. A negyedik részben újból felbukkan az utópisztikus természetkép, ennek 
a helyzete és lehetőség-világa. A vers végén jelenik meg annak az örök vágy
álomnak a képe, hogy minden élet egy zöld levél sorsát jelképezi és példázza. A 
létezést tehát csak a zöld világ ölelése mentheti meg. Ez lehet csak az igazi 
emberi és történelmi út számunkra.

A költői álmok és utópisztikus vágyak a bizonytalan jövő felé szállnak. De 
vajon mikor érik el a történelmi cselekvő tudatnak az erkölcsi mércéjét? Vajon 
végig tudjuk-e gondolni, mik vagyunk, mit teszünk és hogy ezen az úton hová 
tartunk?

Szabadka, 1995 őszén

Bunkerja előtt télen
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MOLNÁR RÓZSA

FELLEBBEZHETETLENÜL

Ült az asszony a langyos tavaszi napsütésben, körülötte mindenütt már sarjadt 
a fű. Virágok bontogatták szirmaikat, színkavalkád kellette magát előtte. Irritá
lóan szép volt az élet.

A kiskutya csontot ropogtatott lábainál, olykor felemelte fejét, és okos sze
meivel gazdasszonyára nézett. Ilyenkor abbahagyta az eszegetést, úgy figyelt hű- 
ség-barna szemeivel, mintha értené azt, ami hónapok óta végbemegy ebben a 
házban. Tekintetük találkozott. Egészséges kezét lenyújtotta a kiskutya buksi
jához és simított rajta egyet-kettőt. A másikba égető fájdalom hasított. Jaj, nyö
gött fel és összeszorította fogait. Várta, hogy elmúljék. Az utóbbi időben egyre 
tovább kellett elszámolnia, hogy a markolászó fájdalom engedjen görcsösségéből.

Mintha vadállat marcangolná a húsomat, gondolta és a kis gnú jutott eszé
be, amit élve falt fel egy éhes hím oroszlán minap a tévé képernyőjén...

Pillantása ismét a kutyusra tévedt. Ott állt bal lábánál és nyalogatta a föl
püffedt, élettelenül lecsüngő kart. Már nem érezte, csak elképzelte az eb meleg, 
nedves nyelvét... Egészen kifinomult a belső világa. Nap mint nap „hallotta” 
magában a közeledő lépteket... mind hangosabbak voltak és lassúbbak... Tudta, 
a megérkezés lassítja ilyen elviselhetetlenül közelivé. A lépések hívták, vonzot
ták. Nem lehetett nekik ellenállni, a lélek még próbálkozott, de a test már meg
adta magát.

Valami fekete lyuk szippantotta, rántotta maga felé... és ő rohant, szágul
dott, miközben egyetlen lépést sem tett. Csak várt.

És minél inkább lassította az időt semmittevésével, unatkozásaival, az 
időből annál kevesebb jutott neki.

Könny szökött a szemébe.
Mindenki másnak ólomlábakon jár az idő, amikor várakoznia kell, neki...
Mért, ők mire várnak?
És mire várok én?
Nekik az élet diktál, mint most ezeknek a virágoknak...
Nekem ki diktál? ... egy ismeretlen, sötét erő... beszökött zsigereimbe, és 

mint jégre pottyantott macska, széjjelcsúsztatta poliplábait...
Halálosan szerelmes lett a testembe.
Nem erőszakos partner. Mint igazi szerető az életet hordozó nedvet, észre

vétlen felszívódik üregeimbe. Hónapokra terhessé tesz és végül... halál születik 
a végzetes találkozásból.

A férj kilépett az udvarra és odaballagott párjához:
-  Hűvös még a szél, nem akarsz inkább a meleg konyhában üldögélni?
Nézte a férjét és mosolyogni kezdett. Hagyta, hadd vigye magával, hagyta, 

hadd rendezgesse ruhája ráncait, emelje fel, masszírozza és kenegesse beteg ke
zét... hisz nem sokáig teheti... Jézus jutott eszébe és magdalai Mária, ő is meg
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kente az Úr testét... a halálra. Összeborzadt. Te vagy hát, gondolta kajánul, te 
vagy, akiről nem mer beszélni e házban senki!?

Halál.
Igenis kimondalak. Azért sem félek tőled.
Beértek a konyhába. Leült az asztal melletti székre, és szürcsölni kezdte az 

eléje tett feketét. Nem esett jól neki, már rég nem esett jól neki semmi, de azért 
csak szürcsölte és úgy mosolygott hozzá, mintha semmi baja sem lenne.

-  Valaki jön, ugat a kutya.
A férj fölpattant és kisietett az ajtón. Nyitva hagyta.
Vajon ki jöhet, fordította bágyadt tekintetét a bejárat felé... ajtó... nyitott 

ajtó. Újabban sokszor álmodja, hogy átlép egy ajtón és nem tudja, hová érke
zik... Nyílás, amelyen csak kifelé lehet lépni, befelé nem.

A függönyt meglengette a szél.
-  Nem érkezett senki -  lépett az ebédlőbe a férj. Leült és tovább szürcsölte 

kávéját.
Kit is várhatnának, hisz még gyerekük sincs. Az asszonyt fáradtság fogta el:
-  Bemegyek és lepihenek egy kicsit -  szólt halkan és felállt.
Megtántorodott. Gyengének, nagyon gyengének érezte magát. Merev moz

dulatokkal csoszogott be a szobába. Úgy dőlt el, mint az zsák.
A férfi keze reszketni kezdett. Nem ment utána, csak gondolatban.
A mennyezet fehéren magasodott fölötte. Álom nem jött a szemére, hisz 

alhat, amennyit akar. Dolgoznia régóta nem szabad és mégis állandó fáradtság 
gyötri. Most is iszonyúan elcsigázottnak érezte magát...

Egy hét óta nem veszi be a gyógyszereket. „Tiszta fejjel akarok -  mondo
gatta magában -, tiszta fejjel... Nem futamodok meg, bírókra kelek veled és 
védekezem, utolsó leheletig.”

Hetek teltek el. Már nem tudott felkelni. Minden izma fájt, csak az agya 
dolgozott, mint egy motolla, azzal mozgatta maga körül az életet. Emléktéglák
ból építette jelenét, de az nap mint nap ledőlt, mint Déva vára. Minden gondolat 
mögött ott lebegett a: talán ez lesz az utolsó nap torz és riasztó valósága...

És eljött az utolsó.
Reggelire még kikortyolta tálkájából a galambleves gyöngyöző levét, de az 

ebéd idejének érkezte már nem jutott el tudatáig... Nem ért rá, épp csatát vívott...
Valami érthetetlen vüágosság vibrált körülötte. Egy teremben volt Barátait 

látta maga körül és mindazokat, akik valaha is nyomot hagytak emlékezetében. 
Ültek a fal mellett mozdulatlanul. Volt egy ajtaja is a szobának, hatalmas fehér 
ajtaja, mellette sötét árnyak mozogtak. A saját árnyéka és azoké, akik a fal mellett 
várakoztak. Árnyékok, alanyaiktól távol esően... Amikor megmozdultak, megre
megett, amikor feléje léptek, mindig meghalt benne egy-egy életcsíra...

A falhoz tapadt. Nem menekülhetett. Be volt zárva a lét dimenzióiba. Kö
zel értek. Tiltakozott. Nem sokáig. Valahogy szelídnek tűnt a halál ábrázata. Az 
élet legalább olyan szerelmes volt belé, mint a halál, még benne forgott zöld 
szemeiben, tartotta magában, úgy, hogy nem érezte a testét, csak valami testté 
merevedett sugarat, éjjeli fényt a végtelenből.

Olyanná vált, mint egy pihe. Szállt, amerre a lélek vitte... Valami ismerős sejlett 
az áttetszőségen túlról... Jött feléje, vagy ő közeledett, már nem érzékelte világosan.
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Férje ágya szélén ült és simogatta hamuszínű arcát.
-  ...belecsorgok Isten szemeinek könnyébe -  lihegte a beteg - .. .  lebegtet a 

lét... jön a pillanat, ami csak az enyém... és elfelejtem azt... hogy... voltam... az 
ajtó...

A férfi ült és nézte őt. A szenteltvizes üveg most összeroppant a kezében, 
eleven sebeit marta a sós víz, de nem vette észre.

Felállt. Izmait égető reszketés rángatta.
Elindult az ajtó felé.
Kezét sokáig nyugtatta a kilincsen... Visszatekintett, még nem akarta elen

gedni. Mellén hatalmas nyomás ült. Nehéz volt benne a levegő, nehéz a jelenlé
te, jelenléte annak, aki már nem volt...

A falon függő feszületet nézte, hosszan, szemrehányó tekintettel...
-  Vigyed hát -  szólt, és kinyitotta az ajtót...

A harctéri parancsnokság épülete előtt 
(újsággal a kezében)
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SZŰTS ZOLTÁN

„A KÖLTŐK NYOMORBAN ELNEK, 
ÉS SZEGÉNYEN HALNAK MEG”

(a nagymamám)

Vannak országok, 
ahol a költők elmetszik 

saját torkukat.

Vannak országok, 
ahol a vér nem 
válik vízzé,
és a bor nem válik Vérré.

Vannak országok,
ahol az emberek
már csak a felszínen úsznak.

Vannak országok, 
ahol a tv az embereket 
20 kg-mal bölcsebbnek 
mutatja.

Vannak országok, 
ahol a hallgatással 
övezett országutak 
sárga fényei alatt 
született gyermekek 
nyakába a múltat 
akasztják.

Vannak országok, 
ahol a költő köp egyet, 
mielőtt a postaládából kiesik 
a gázszámla, 
a villanyszámla, 
a lakbér, 
a vízszámla, 
a telefonszámla.

Kecskemét-Becskerek, 1995júliusában

TÚLLÉPÉS

Túllépni és nem 
lelépni, Camus, 
ebből a helyzetből, 
ahol megtanultam 
látni, de
bárcsak ne látnék, 
ahol leromboltam a falakat, 
és nincs már mibe támaszkodni. 
Ahol talán jobb lenne 
vakon leélni 56 évet?
Nem hiszem, hogy így van.
Vagy? Nem tudom.
Túllépni, átszállni 
az úgynevezett vonatra, 
mely vagy elment, 
vagy ott van, 
vagy eljön, 
de úgy tűnik,

várni végtelenség 
várni képtelenség
19 évesen, 36,5 fokos testhőmérséklettel
a beodrai és nem milosevói
állomáson, s ezt
már 50 év távlatából
talán kimondhatom,
de már szeretetből
(vagy közönyből? -
ma ezt legépelve, és rád, MSE,
gondolva, remélem már szeretetből),
mert átlőtt szívünkből (szívemből?)
a formák és az álmok kihulltak,
s a szavak néha reménytelenül
kapcsolódnak egymáshoz,
s úgy érezzük, csak nézők
vagyunk a moziban.
Nekem hinnem kell.

Becskerek, 1995júniusában
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BARANOVSZKY EDIT

ELVESZTETTEM VALAMIT

a kezemet,
mert írni nem tudok már 
á lábamat,
mert nem akar vinni már 
a szememet\
mert a jót nem látja már 
a szavamat,

mert a beszéd nem kell már 
a szívemet,
mert nincs mi lüktesse már 
a lelkemet,
mert idegen nekem már 
a testemet,
mert részei holtak már

BRECHT

a kutyám, 
csak úgy jött,
nem tudni honnét hozzám szegedőtt. 
E nevet, közösen G. J. barátommal 
adtuk neki
B. Brecht, a nagy szellem méltó, 
hogy nevét naponta kiejtsem
-  ha kutyámat szólítom -

és eszes kutyám is
a drámaíró nevére,
mert e korban „hazatalált',
e kortól megvédte magát szegényke.
Befogadtuk egymást,
együtt járjuk naponta
-  póráz nélkül -
létünk poklát.

VASS IZABELLA

A FECSKELÁNY EMLÉKIRATAIBÓL

...láttam a lecseppenő csend bársonyát
szomorúfüzekkel borított tavak
meztelen rianását
négy fal közé szorult
kisgyermekek nesztelen panaszát
holt költők karneválját
ablaktalan házak kacsintását
a siker szó fosztóképzős variánsát
az alföld asszonyiestként domborodó hullámzását
aktok eufóriáját
kakofóniát és csendet
káoszt és rendet
Walt Whitmant kedvelő embert
és Nérókat is láttam
s a múlt vakablain át
hogy nő nő fölém
egy hatalmas Aranysárkány...

* Az idei Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok pályázatán harmadik díjjal jutalmazott mű.
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MOLNÁR CS. ATTILA  

VARÁZSLATOS ÉLETEMRŐL (8.)

Volt nálunk egy bosnyák gyerek, a Šuljo. Úgy kilencven kilót nyomott, nehéz
géppuskát kezelt. Víg kedélyű katona volt.

Egy este, alvás előtt jön a parancsnok, hogy mindenki sorakozzon fel az 
ágya előtt „szerszámvizsgára”. Levetkőztünk és -  mint a férfiak szokták -  a mar
kunkkal takartuk el a takarnivalót, ki eggyel, ki kettővel, attól függően, hogy ki 
mekkorát örökölt az apjától. Hamar kitört a röhej, mert Šuljo két markából 
még vagy két marékravaló kimaradt. Irult-pirult is emiatt, de ekkor belépett a 
kapitánynő és elkezdődött a vizsgálódás. Amikor azonban hozzá ért, sarkig ki
nyitotta a szemét és azt mondta:

-  Nem fáj ez neked? -  és rácsapott egyet a nádvesszővel a hímvesszőjére. -  
Akkor gyere be a rendelőbe.

A cimbora be is ment, vagy két óra múltán tért vissza kipirulva, lehorgasz- 
tott fejjel, lesütött szemekkel, igen szégyenlősen. Mi kérdésekkel bombáztuk, de 
ő bizony hajthatatlan maradt, nem felelt senkinek egyetlen árva szót sem. Csak 
harmadnap kottyantotta ki: a doktornő megtiltotta, hogy egyetlen szót is el
mondjon a dologról.

Mivel az őrségen nem volt zuhanyozó, derékig levetkőztem és elhatároz
tam, hogy a közelben levő kút csörgedező vizében megfürdök. Hideg volt na
gyon, a bajtársakat a hideg rázta, le akartak beszélni a tervemről, de hajthatatlan 
maradtam és jó párszor alaposan lemosakodtam.

Aztán meg egyre-másra Šuly6t faggattuk, hogy volt-e már nővel, mondta is, 
hogy egyszer egy kis pásztorlányon akadt meg a szeme, de eliszkolt előle. Ő a 
faluig zavarta, de nem érte utol.

Máskor a megbetegedett őrt váltottam le. Egy öt-hat méter magas dombon 
voltam, lenn a völgyben hatalmas fák, egyszerre csak zajt hallok, olyan sötét van, 
akár a korom, hegyezem a fülemet, a szememet sarkig tárom, a rőzseropogás 
mind közelebb és közelebb hallatszik, a szívem már-már a torkomban dobog, de 
a sűrű fáktól semmit sem látok. Töröm a fejem: mitévő legyek. Talán lőni kéne, 
de még azt mondanák, hogy berezeltem, végtére is a közelemben kivettem egy 
fene nagy vaddisznó körvonalait, amint turkált az avarban. Nem mondta, hogy 
mit keres, de amikor megérezte a bakaszagot, hátracsapta a füleit és támadni 
akart. Ekkorra már kirohant az őrség is és leterítettük a fenevadat. Nagyon 
örültünk, hogy jó ideig lesz hús bőven.

Egy hónap múlva kimenőt kaptam a kaszárnyából. Volt egy kis pénzem; egy 
része a zsoldból maradt, másik részét a cigimért kaptam. Az első kocsmában volt 
valami pörköltféle meg kocsonya. Az előbbit választottam, mert eszembe jutott 
a nagybácsim, aki az első világháborúban egy román faluban kocsonyát kért. 
Vagy hetvenéves nénine hozta be a tányérokat és megkérdezte, hogyan paran
csolja: spriccelten vagy anélkül? A bácsikám úgy vélte, hogy a spriccelt biztosan
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jobb lesz. A szüle rögvest megpucolt két gerezd fokhagymát és az elülső két nagy 
kapafogóval meg is rágta és ráspriccelte a tányér tartalmára. így ment el a baká
nak a kedve a kocsonyaevéstől.

Jó étvággyal elfogyasztottam a pörköltet, ráöntöttem egy pohár jóféle bo
rocskát, majd sétáltam egyet. Ezután a kollégák becsaltak egy bárba, ahol vagy 
nyolc-tíz nyuszika szórakoztatta a reájuk éhezőket. Alig foglaltunk helyet, a 
tizedes ölébe dobja magát egy pipi, majd egy másodperc múlva az én ölembe is 
beleül egy; az egyik fehér, a másik fekete csipkés ruhát viselt. Azt zizegte az 
enyém folyton, hogy mókuskám. Fizetni akarok-e, vagy előbb vonuljunk a szo
bába? -  kérdezgették. Valami jó boriskát kértem tőle, és amint eltávozott, azon
nal kiváltottam a nyúlpasszust és usgyi be a kaszárnyába. Már az ágyamban kezd
tem gondolkozni, hogy mennyire jól cselekedtem, hiszen sokkal szebb az én kék 
szemű, pirospozsgás arcú, odahaza hagyott szerelmem. Hamarosan jelentették 
a detektívek, hogy az egyik bárban két idegen tiszt van szobán nőkkel. No, mi 
mint kisistenek fölkerestük azt a bizonyos helyet és azokat a szobákat is, ahol 
már nagyban ment a „munka”. Mi azért bekopogtattunk az üvegajtón, majd 
közöltük velük, hogy tilosban, azaz zavarosban halásznak, öltözzenek és jöjje
nek velünk. A kapitány kötekedni akart, de a pisztoly és a géppisztolyok csöve 
előtt engedelmesen öltözködni kezdtek.

Bekísértük őket a kaszárnya dutyijába, majd másnap azzal kezdtek véde
kezni, hogy ők spliti tisztek, Zágrábba igyekeznek, ahol majd vételezni akarnak 
ruhát és élelmet, de a városparancsnok is hajthatatlan maradt, és két hétre be
záratta őket.

Tavasz jöttével a harmadik zászlóalj fárasztó fegyvergyakorlatozó díszszá
zadot adott egy hegyek közötti völgykatlanban lévő falucska évforduló ünnep
ségére. El is mentünk, és úgy 11 óra körül föltűnt az égen egy dupla szárnyú 
repülőgép. Hamarosan le is szállt. Örültünk, mert azt hittük, hogy Tito marsall 
érkezett meg, de nem így lett, két tábornok jelentette, hogy nem tudott eljönni 
a főparancnok, így hazamentünk. Később egy díszszázadból közel 300 főt válo
gattak ki. Köztük voltam jómagam is; a Zágrábban megtartandó harmadik 
kongresszusra készülődtünk. Egy héttel az ünnepség előtt már Zágrábban vol
tunk és naponta vertük a díszlépést. A lábunk kisebesedett a nagy igyekezetben, 
még gyógyítani se volt kedvünk. Valahonnan ápolónők kerültek elő, azok vettek 
kezelésbe bennünket, kenyték-fenyték, masszírozták a fájó részeket.

Eljött végül a nagy nap, kimentünk a röptérre és láthattuk, hogy óriási ez 
az esemény, ez a készülő parádé. Mindenki új ruhában, új fegyverekkel volt fel
szerelve, lehettünk vagy húszezren. A gyalogosokon kívül ott voltak a tengeré
szek, a tüzérek, a tankosok, a repülősök is. A szemlét tartó tisztikar lovakon 
érkezett, elöl egy pejkón maga Tito lovagolt. Minden csapat előtt megállt és 
tisztelgett, majd az egész díszszázad üdvözölte. Jóval elmúlt dél, amikor nóta
szóval szálláshelyünkre vonultunk. Ebéd után következett a szigorú pihenés, 
mivel másnapra volt kitűzve a nagy fölvonulás.

Versenyjellege is volt ennek a fölvonulásnak, mivel a legszebb díszmenet 
nyerte el a vándorzászlót. Megjelent Bulgária marsallja is, végignézte a nagy 
ünnepélyt. Nos, elindult a menet, az utcákon mindenütt hangszórók muzsikálták 
az indulókat, vagy száztagú fúvószenekar gondoskodott az ünnepi hangulatról,
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mindenütt zászlók és virágok díszítették a házakat, az emeletekről is rengeteg 
virágot szórtak ránk.

Sajnáltuk is ezt a virágesőt, mert pempő lett végül. Elvonultunk a tribün 
előtt is, ahol a tisztikar és a civil vezetők mind vigyázzban álltak. A díszszázad 
nyerte el a legjobb helyezést, övé lett a vándorzászló. Azt az örömet nem lehet 
leírni, amikor a két marsall meg számos magas rangú tiszt szívét tapsra bírtuk, 
majd főparancsnokunk beszédet intézett hozzánk.

Nagyon sokan gratuláltak nekünk, a civilek szinte lerohantak bennünket, 
később pihenő következett, majd másnap teherautókon a városba mentünk. Azt 
a parancsot kaptam, hogy figyeljem a háztetőket és az ablakokat a biztonság 
kedvéért, mivel a két marsall városnézésre indul. Meg is jelent a sarkon az első 
motorbicikli és a kavarán is, majd egy nyitott kocsin a két marsall állott egymás 
mellett és üdvözölte a tömeget, a lányok pedig megrohamozták a kocsit. Én még 
ilyen kitörő örömet nem láttam. A katonaság, a rendőrség nem tudott mit tenni.

Ezt követően nekünk is kijárt két nap pihenő. Megnéztük az állatkertet, 
majd irány a karlováci kaszárnya!

Az odahaza maradt katonák adták az őrséget, a tankkijárathoz tettek egy 
Aslan nevű katonát és megmagyarázták neki, hogy arra, aki az utca vagy az udvar 
felől közeledik, nem kell lőnie, de arra, aki az erdő felől, a sötétségből jön, tüzet 
kell nyitnia. Egy alkalommal a postás tiszt az utca felől, a villany alatt ment, az 
őr meg elkezdett rá lövöldöni. Ebből nagy cirkusz keletkezett. Másnap nekem 
köllött ébresztőt fújni. Fújtam is olyat, hogy még majdnem a holtak is fölpattan
tak tőle, nekem meg nagyon tetszett a trombitálás, mert azt hittem, hogy min
denki úgy táncol, ahogyan én fújom. Pár hónappal később bejött a parancsnok 
az őrség szemléjére, de amikor meg köllött volna fújnom a trombitát, hogy min
denki vágyázzba vágja magát, a hangszer csütörtököt mondott: nem sivított, 
hanem bömbölt.

Az én szakaszomra esett a választás, hogy bemutassunk egy bunker elleni 
támadást. Előtte aknamező volt, a bunker meg lent helyezkedett el a Lika felé 
vezető vasúton a völgyben, s így a tisztek a hegyoldalból nézhették végig az 
akciót, majd végül megelégedésük jeléül mindannyian kezet ráztak velünk.

Legnehezebbnek és legveszélyesebbnek mégis az aknaszedés bizonyult, kü
lönösen a szigeteken, ahol igen sokan meghaltak munka közben. Nekünk is el 
köllött menni. Előzőleg azonban új ruhát, jó kaját kaptunk és levizsgáztunk, 
mint különleges aknászok. Levélben még el is búcsúzkodtunk szeretteinktől, 
mert tudtuk, hogy ki vár ránk.

Olyan tájakon utaztunk át, amerre még az életünkben nem jártunk. Nagy 
erdőkön keresztül a hegyek közé, majd pedig Kninbe értünk. Akadt rá időnk, hogy 
megnézzük a város nevezetességeit, mert csak másnap jött egy masina, amely tova
cipelt bennünket. Láttuk, hogy előttünk egy egész szerelvény legurult a völgybe. 
Több alagúton is áthaladtunk és láttuk azt is, hogy a fehérlő, magas mészhegyek úgy 
néznek ki éppen, mint mifelénk nyáron a tornyos-bokros vastag felhők.

Csak az volt a feltűnő, hogy útközben majd két napig egyetlen élőlényt sem 
láttunk se a völgyekben, se a hegyekben. Végtére is megpillantottuk a tengert, 
majd dél felé bedöcögtünk Splitbe. Már nagyon szomjasak voltunk, az állomás 
mellett valami mohás szobor szájából víz csörgedezett. Azután megtekintettük a
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kikötőt, ahol kisebb-nagyobb hajók ringatóztak. A piacon vásárolgattunk élel
miszert is, de csak mértékkel, mert a zsold mindég rövid a bakának.

Megkerestük a hajónkat, a kapitányt megkérdeztük, mikor indul, elmond
ta, hogy egy órakor szedi föl a horgonyt. Ezalatt a körülöttünk levő teherhajók- 
ról rengeteg traktort raktak ki.

Az egyik ablakból kihajolva úgy tűnt, hogy valami hercegkisasszony musz
linkendőt lobogtat felénk, majd még ketten csatlakoztak hozzá és integettek 
felénk. Láttunk aztán vízi repülőket, csónakokat garmadával, a partok mentén 
szinte a felhőkig érő mészkőhegyek magasodtak, oldalaik telis-tele voltak füge
fákkal, a nap meg erősen tűzött, igazi strandidő mutatkozott. Azt is megfigyel
tem, hogy néhány, piacosokkal megtelt hajó már el is indult a fene nagy tenger 
felé. Feltűnt, hogy minden bárka alatt fűrész van. El nem tudtam képzelni, hogy 
vajon mire is szolgálhatnak ezek a szerszámok.

Megtörtént a beszállás, a piacosok hazafelé igyekeztek, a szigetek felé. 
Megkérdeztem a kapitányunkat, mire valók azok a fűrészek. Elmondta, hogy a 
nagy tengeri állatok ellen használják őket, ha megtámadják a bárkát. Egyszer 
csak leparancsolt mindannyiunkat a hajó belsejébe, de én kíváncsiságból fönt 
maradtam. Hát látom ám, hogy fene nagy hullámok kergetik egymást, akkorák, 
mint mifelénk a házak. Gyorsan megkapaszkodtunk a korlátban. Az első hullám 
máris letakart bennünket, majd újabb hullámok jöttek, amelyek a hajónkat lab
da módjára dobálták. Egyre szorítottam a korlátot, hogy a víztömeg le ne sodor
jon. Vagy tíz kilométeren át tartott az ítéletidő, míg meg nem közelítettük Brač 
szigetét. A velünk utazó hölgyek igen kedvesek voltak hozzánk. Az is kiderült, 
hogy a szigeteken alig maradt férfi a háború miatt. Brač után Soltára tartott a 
hajónk, ahol pár katonán és öregemberen kívül senki se fogadott bennünket. 
Nem örült nekünk senki sem a gyász miatt; fekete lobogókat fujdogált a szél 
minden irányban. Kikötöttünk, leszálltunk még mindig vidáman, de amikor egy 
romba dőlt házból öt katona került elő kisírt szemekkel, nem viccelődtünk to
vább, mert megértettük a gyászos csend okát: sok baj társunk meghalt.

Kitakarták egyiküket, akit egy angol akna darabokra szaggatott. Borzasztó 
látvány volt, hogy még 1946 szeptembere után is ennyi áldozata van a rettenetes 
háborúnak.

Csengetett a hajó, ismét beszálltunk, s mi tizenhatan elbúcsúztunk a többiektől 
azzal a kellemetlen érzéssel, hogy vajon látjuk-e még egymást ebben az életben.

Kifutottunk a tengerre, majd megérkeztünk a tetthelyre. Felfelé mentünk 
a hegyoldalon, kertek között, ahol a fügefákon ökölnyi nagyságú fügék virítot
tak. Citromfákat, rogácsás fákat, mandulát, szőlőt meg másféle déli gyümölcsöt 
láttunk mindenfelé. Gondoltuk, majd szedünk belőlük, de nem volt szabad egy 
lépést se tenni a járt úton kívül, mert tele volt aknával a környék. Nem bírtunk 
azonban ellenállni a kísértésnek: néhányan fölapaszkodtunk az egyik, út fölé 
hajló fügefa ágára, és jól megtömtük a bendőnket. Jócskán esteledett már, és 
meg is vackoltunk a sárban, amikor kődarabok csörgedeztek felülről valahon
nan, s hatalmas robbanást hallottunk. Rémülten ugráltak föl az alvók. Egy ha
talmas szikla védett meg bennünket a pusztítástól. Nem sokkal később lejöttek 
közénk a régi aknászok, hogy megtudakolják, mi is történt valójában.
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Ezután a tizedessel fölmentünk a hegytetőre és az első faluban megkeres
tük a titkárt, elmeséltük neki, hol éjszakáztunk, s arra kértük, hogy adjanak 
nekünk rendes szálláshelyet. Meg is kaptuk, fölhurcolkodhattunk az iskola 
emeletére. A kenyérsütőket és a mosónőket is megmutatta nekünk.

Délután összejött négy falu apjaja-nagyja, mivel temetésre készülődtünk; a pórul 
járt aknaszedőket temettük nagy ceremónia közepette. Azok a katonák ugyanis a 
falubeliek szőlőskertjeit és gyümölcsöseit tisztogatták a pusztító aknáktól.

Elindultunk az iskola felé, hogy átvegyük a ránk háruló megbízatást. A 
falusiak elmondták, hogy ők majd sütnek-főznek és mosnak ránk, csak hozzunk 
fát és szedjük ki a drótakadályokat, amelyekkel szinte tele van az egész sziget.

Vagy negyven napig hordtuk a fát, ők meg sütöttek-főztek, mostak ránk 
szorgalmasan. Időközben megkaptam az aknamezők térképét az előttünk oda
érkezett szakasz tagjaitól, akik -  miután ők eltávoznak a szigetről -  ránk bízták 
a további munkát. Szomorúan néztünk kifutó hajójuk után, aztán meg a szebb
nél szebb halakat vettük szemügyre, de idős halászok figyelmeztettek bennün
ket, hogy olykor veszély is leselkedhet a tengerből. Megesett, hogy egy fiatal párt 
ragadott magával egy hatalmas polip.

Az iskolában ebéd, no meg az a sok csókra éhes leány és menyecske várt 
bennünket. Napokon belül észrevehettük azt is, hogy kinek melyikünk tetszik, 
mert hívogattak hozzájuk. Nekünk azonban az aknákat kellett felszednünk. 
Reggelenként a hátamra erősítettem az aknakutatót, beosztottam tizenöt kato
nát vagy harminc méterre egymástól, és kiadtam az utasítást, mozgassanak meg 
minden követ, hogy egyetlenegy akna se maradjon a talajban.

Mivel csupán egy aknakutató állt rendelkezésünkre, igen komoly föladat 
hárult ránk. A térkép szerint több ezer aknát helyeztek el a kiskertekben, gyü
mölcsösökben és egyéb helyeken.

A köves részt tapogató pálcákkal fésültük át. Kutakodá.vaink közben né
hány hullára is ráakadtunk. A hegyoldalnak haladva rengeteg tavalyi fügét talál
tunk. Valamennyi összeaszalódott, de nem ment tönkre, mivel arrafelé nagyon 
ritkán esik az eső.

Szeptember vége felé megbeszéltük, hogy a lányok a falu központjában 
gyülekeznek csacsikkal, s a katonákkal együtt fát hoznak. Fölülvén az állatokra, 
egyszerre nagy sivalkodás és lótás-futás keletkezett, mert óriási viharfelhők 
hömpölyögtek felénk. Alig értünk el a menhelyünkre, besötétedett, dörögni 
kezdett az ég, mennydörgött, úgyhogy a katonák pokrócba csavarták a fejüket. 
A zsalugáteron át láttam, hogy szinte gurult a felhő, ömlött a víz, és sűrűn le-le- 
csapott körülöttünk a villám.

Egy óra múlva elvonult az ítéletidő Brač felé. A katonák még ki se bújtak a 
pokrócból, mikor nagy zajra lettem figyelmes. Látom ám, hogy a lányok, asszo
nyok nagy igyekezettel biztatják a szamarakat, igyekeztek esővizet gyűjteni a 
hegyen lévő vízgyűjtő kútból. Ivóvíznek is ezt használták, ezzel főztek; olykor 
borecetet vegyítettek hozzá, hogy tovább tartson. Sok ecetes vizet megittunk mi 
is a negyven nap alatt, é.> a kíváncsiság minket is felcsalt a nagy kúthoz. Olyan
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volt az, akár valami hatalmas pogácsa; minden irányban vagy hatvan méter 
hosszú. Ahogyan így bámészkodtunk, hatalmas robbanás rázkódtatta meg a le
vegőt, s máris meghalt az egyik aknaszedő katona.

Délelőttönként aknát szedtünk, szabadidőnkben meg folyton jöttek könyö
rögni az emberek, hogy vizsgáljuk át a gyümölcsösüket. Legtöbb esetben sike
rült is találnunk. Sose felejtem el, hogy egy alkalommal egy asszony meg a lánya 
hívott a portájukra. Odaérve bekapcsoltam a készüléket, hogy vizsgálódjak. Pár 
méterre a bejárattól, egy nagy szentkenyérfa alatt, jelezte a készülék, hogy baj 
van. Itt két aknát is találtunk. A kollégák csak ezután ocsúdtak föl, hogy ha 
ráléptek volna, bizony a levegőbe repültek volna. Hálálkodtak is erősen a házi
ak, szépen megvendégeltek bennünket, bort is hoztak. Mondtuk nekik, mi a 
szőke Tisza partjáról jöttünk, de lehet, hogy sose hallottak róla. A bikavér mellé 
egy liter vizet is hozott az asszony, kérdezgettük, minek az, mondja, hogy vegyí
teni vele a bort. No, mi nem vegyítettük, minek is innánk vizet, amikor bort 
prédikálunk.

így poharazgattuk a sűrű nedűt. Nem is maradt el a hatása. Én már vegyí
teni kezdtem, de bajtársaimat ki kellett vezetnünk. Kisvártatva elterültek a föl
dön és máris horkolni kezdtek. A tisztelendő úr, aki biciklin egyik faluból a 
másikba karikázott misézni, észrevette őket, leugrott a kerékpárról, és szaporán 
hányni kezdte magára a keresztet.

Egyszer a kikötőben megpillantottam egy hatalmas polipot. Szóltam a ha
lászoknak, akik elkezdtek jajveszékelni, hogy hát a nagyfene polip újra megéhe
zett. Rohantak a szigonyokért, hármat bele is döftek, a víz csupa vörös lett kö
rülötte a vértől. Egy-egy karja hat-hat méter hosszú lehetett, nagy szeme és 
hatalmas szája volt. Ez a fenevad nyelte volna el azt a bizonyos szerelmespárt? 
Kimúlása után huszonvalahányan vonszoltuk a partra; súlyát jó néhány tonnára 
becsülték. Nagy volt az öröm, mert ilyen jó fogás már régen nem volt. Az asszo
nyok biztattak bennünket, hogy együnk-igyunk, mert ha ők ezt leszeletelik, a 
hordók mind megtelnek. Mondtuk, hogy nincs időnk, még nehéz munka vár 
ránk. Már hogy is ennénk abból a ronda, emberevő szörnyetegből? Másnap délelőtt 
már a hegyoldal derekán is túljártunk fölfelé, olykor meg-megálltunk és Split felé 
nézelődtünk. Innen a hegyoldalból jól láttuk a nagy mészkő hegyeivel meg a fehér, 
tornyosuló felhőkkel. A nap mindent fehérre festett égető sugaraival.

Jól kivehettük a hatalmas amerikai, fehér hajót is. Egyszer csak a vizen 
mintegy ötven méter hosszú, fekete sáv vonult végig. A géppuskás szerint nem 
volt más, mint tengeralattjáró. Mint később kiderült, nem volt igaza. Három 
cápa úszott el a szemünk láttára. A kolléga tüzet nyitott rájuk a nehézgéppus
kából, de azok csak úsztak tovább, majd alámerültek, nyilván azért, mert csik
landozták a bőrüket a golyók.

Hamarosan összeismerkedtünk a szigetiekkel. Minden este bálát rendeztek ná
lunk a földszinti teremben. A katonák kiválasztottak maguknak egy-egy lányt Mivel 
én nemigen tudtam táncolni, elkértem a harmonikát és húztam a talpalávalót.
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Egyszer csak hozzám lép egy szép kis lány s azt mondja, hogy táncoljunk. 
Elmesélte, hogy az édesanyjával él, a család többi tagját elvitte a háború, de ha 
akarok, leszerelésem után menjek vissza és vegyem el feleségül. Sok pénzük van, 
nekem nem kell dolgoznom, vesznek puskát, hogy vadászhassak, fűt-fát ígért. 
Én azonban nem kísértem haza. Ahogy a szálláshelyemen vetkőzni kezdtem, hát 
valami ropog a zsebemben. Odanyúlok, s találok benne ötszáz dinárt. Megkértem 
az egyik kollégámat, hogy vigye vissza a lánynak a pénzt. Amikor odaadta neki, 
a kislány eldobta a bankót, és éktelen sírásba kezdett. Az anyja fölkeresett, de 
én megmondtam neki az igazságot: nem akarok szigetlakó lenni, s vár odahaza 
egy aranyos kislány. Az asszony csemetéje nem jött többé a bálba. Egy hét múlva 
elszökött Brač szigetére egy idősebb férfival, majd visszajött bemutatni az any
jának a „vőlegényt”. Akkor meg az sírt, hogy jaj, hova tetted a fejedet. Arra 
járván magam is láttam az új embert, csak éppen régiben.

Délutánonként lejártunk a strandra. Láttam, hogy elég sok a turista. Távolabb
ra vonultam, mivel nem volt fürdőgatyám, s ott ereszkedtem a vízbe. Egyszer csak 
megjelent három szép vízi repülőgép és leszállt a kikötőben. Az amerikai kisasszo
nyok jöttek a strandra fürödni. Én meg unalmamban rázendítettem a szebbnél 
szebb nótákra. Lubickolás közben észre se vettem, hogy már csak kétszáz méternyi
re voltam a strandtól, amikor őrangyalom azt sugallta: nem látod, te hülye, milyen 
nagy veszélybe kerültél? Nézd csak: egy halászcsónak nagyságú hal pipál lent a 
fenéken. Tetejében rám meresztette dülledt szemeit. Kicsi koromban nem féltem a 
hatalmas bikáktól, de most az egyszer nagyon megijedtem.

Hirtelen minden nóta belém szorult, és sebesen menekülni kezdtem. Vég
tére partot értem, de úgy reszkettem, akár a kocsonya. Ekkorra már a fürdőzők 
is körém sereglettek segíteni akarván, a három amerikai kisasszony is vigasztalni 
próbált, simogatták az arcomat, magyaráztak is valamit. Mivel látták, hogy igen 
szégyenlős gyerek vagyok, annál jobban viháncoltak körülöttem.

Miután fölöltöztem, egy férfival tértek vissza hozzám és rám mutogatva 
egyre csak azt hajtogatták, hogy „Hungar”. Megismerkedtünk. Elmondta, hogy 
magyar származású, de már régen kivándorolt az Egyesült Államokba, most meg 
járja a világot azzal a nagy fehér hajóval. A hölgyek meg egyre duruzsoltak kö
rülöttünk, s táskáikból finom italokat szedtek elő és kínálgattak bennünket. 
Nagyon hasonlítottak egymásra, alighanem ikrek lehettek.

(Folytatjuk)
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KÉZFOGÁSOK

JUDITA ŠALGO

FÉKNYOM
RÉSZLET

A relativitás elmélete az utóbbi időben csaknem oly szorosan fűzte egymáshoz 
Mannheim S-t és S. Lászlót, akár a közös szülőföld, Ada, a közös emlékek és 
barátok. Váratlanul jött elő a téma egy reggelen, éppen reggelizés közben, hogy 
aztán lassan az élet jelentősebb terének (langyos sakkpartik, közös ebédfőzés, 
délutáni Duna-parti séták) idejét is kitöltse, majd annak rendje-módja szerint 
az egész világűrre kiterjedjen a fejtegetés. A relativitás elmélete néhány pontot 
foglal magába: 1. cseverészés magáról Einsteinről és emlékezés az önnön ifjú
ságra; 2. véleménycsere a tér és az idő rendjéről; 3. a tudomány, filozófia, művé
szetek világos, érthető megnyilatkozásának példái és ezek dicsérete; 4. lamentá- 
lás a politikában és a mindennapi életben gyakori zagyva, esztelen viselkedés 
miatt; 5. einsteini paradoxonok ízlelgetése (Hogyha egyáltalán nem vétünk az 
értelem ellen, egyáltalán sehova se jutunk.) stb.

A világűr központjában, vagyis ameddig séta közben képzeletben eljutottak, 
sőt néha ujjal mutattak az irányba, Albert Einstein állt és tündökölt. Életének min
den mozzanata hűvösen ragyogó rézsútos napsugárrá nyúlt azokon a téli délutáno
kon. Sándor és László eseményeket idézett fel életéből, még abból az időből, ami
kor nemcsak a világűrben, hanem itt, a földön is jelentős figurának számított.

-  Ismered a hirdetést? „Albert Einstein, a zürichi műegyetem végzett hall
gatója fizikaórákat ad. Három frank egy óra! -  szólalt meg Sándor.

-  Hogy is mondta? Vidáman röpdöső madár vagyok, vélte, s ha csak nem 
fáj a hasam vagy valami más okom nincs rá, én biz meg nem adom magam a 
melankóliának.

-  Halk szavú volt, de hangosan nevetett -  jegyezte meg Sándor.
-  Úgy nevetett, mint Mozart -  kommentálta László. Szerette Mozartot, 

különösen mert Einstein is kedvelte. Mozart nevetésére pedig Formán film
jéből, az Amadeusból következtetett.

-  Pontosan úgy nevetett, mint egy fa! Tudod, mit írt róla az a nő? „Ha a nagy 
fa hatalmas ágait rengetve hahotázna (Sándor e szavaknál kézmozdulatokkal tette 
szemléletessé a mondanivalót), úgy nevetne, mint Einstein.”Szép mondás.

Sándor és László közvetlen, meghitt hangon emlékezett erre és a többi 
hasonló részletre. Ifjúságuk eszményképe volt Einstein s most kitűnt, jóval töb
bet tudnak róla, mint gondolták. A beszélgetés mégis mindig Einstein körül 
folyt, úgy keringtek körötte a szavak, mint bolygók a nap vonzásában, távolodtak 
tőle, majd közelítettek hozzá, s ő melegített vagy hűtött, de változatlanul meg
határozott térközben maradt, s így mindig valahogy odalett a remek beszédtéma. 
Azonban nem véletlenül s nem is egészen a beszélgetőtársak kedvének ellenére. 
A játék szépsége és paradoxon volta éppen ebben rejlett: minél több apró részlet
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felidézésével megközelíteni Einstein egyéniségét, ám e részletek valójában fe
dezékül szolgáltak, amely mögött az egyéniség leveti evilági porhüvelyét és to
vatűnik az egyénin túli világban. Mert Einstein személyiségének fő sajátja, az 
egyénin kívülire, a személyiség felettire való állandó koncentrálás, semmiféle 
közvetlen módon sem volt leírható. A két barát csodálatának tárgyát éppen ez 
az összpontosítás képezte. Einsteinnek jellegzetes arca volt, rendszerint elnyűtt 
dzsekit vagy pulóvert viselt, inget nyakkendő nélkül, nadrágjáról hiányzott a 
gomb, nem volt nadrágtartója, mezítlábra húzta a cipőjét, szelíd természetével 
éles humorérzék párosult, mindenféle leírható jellemvonással rendelkezett, 
mégis leírhatatlan volt. Ezért volt kimeríthetetlen téma. Albert Einstein maga 
a világűr volt. Vele ellentétben Mannheim Sándor és S. László halandók marad
tak. László megjegyezte:

-  Előbb-utóbb minden patikus üvegcsébe zárt por lesz, minden tintanyaló 
papírkosárban végzi életét.

Sándor nevetve válaszolt:
-  Ám ki tudja, csakugyan létezett-e Albert Einstein?
És mintegy szemléltetésként felemelt a tábláról egy sakkfigurát, s hozzátette:
-  Bizonyítható, hogy többé ez se létezik.
És valóban, ezután meglehetősen szórakozottan változtattak állást a táblán. 

Napnál is világosabb volt, hogy ebből a játszmából semmi se lesz.
Sándor viszont nem erre gondolt. Igaz, nem azt akarta állítani, hogy a világ 

valószerűtlen, hogy pusztán fikció, vagy ilyesmit. Csupán a gyakran az eszébe 
jutó gondolatot közölte, csaknem rögeszmét a világűr végtelenségéről és a vilá
gok képzeletet fölülmúló egymás közti távoliságáról, a csillagrendszerektől el
választó fényévek millióiról, s ezt a keze ügyébe eső legközelebbi tárggyal igye
kezett képletessé tenni. Azt akarta mondani: ha a csillagok, amelyeket látunk, 
talán már nem léteznek, ki szavatolja, hogy minden más, amit látunk, létezik. 
Úgy rémlik, még itt vannak a formák a közvetlen közelünkben, ám nem tudod, 
kinek a lépését léped, vagyis kinek a játszmáját játszod.

-  Minden patikus bebizonyíthatja, hogy Einstein létezett -  szólt közbe László.
-  Ám minden tintanyaló áthúzhatja ezt a bizonyítékot -  tette hozzá Sándor. 

Felállt az asztaltól és a kerti teraszra nyíló ajtóhoz lépett. Amint megszakad a 
játék, elakadnak a szavak. Odakinn még világos volt, amikor leültek sakkozni. 
Egy óra se telt bele, és már sötét lett. Igaz, csupán az égen terjesztette szét sötét 
szárnyát az éj. A hóborította kertet még a nappal uralta. A hó sugározta a nap
közben magába szívott világosságot. Az elhanyagolt, nyíratlan puszpángbokrok 
most, a hó ölelésében, dagadó, vidám kis fellegekre emlékeztettek. Terebélyes 
öreg almafa terpeszkedett fölöttük. Ez a fa volt Sándor naptára. Éppen utolsó 
leveleit hullatta, amikor ideköltözött. Most hó fedi. Mire elérkezik a hazatérés 
ideje, virágba borul. Sándor azon a télen meglehetősen csodálkozott, valahány
szor eszébe jutott a különös próbálkozás, azaz szökésének a terve, szervezése és 
megfelelő albérlő befogadása. Ám mindebben inkább ösztöne, mintsem számí
tás vezérelte. Hetekig háborgó lélekkel úgy érezte, mindent tisztáznia kell, min
dennel és mindenkivel számadást kell tennie, rendet teremtett a szekrényében 
és a fiókjaiban, megszabadult a régi számláktól és nyugtáktól, a régi könyvektől 
és gondolatoktól. Az édesanyja szavajárása volt: „Ideges vagy, fiam, mint vihar 
előtt az eb.” S ő valóban úgy érezte magát, mint ítéletidő küszöbén az állat, tudta, 
sürgősen cselekednie kell, változtatni az életén, eltűnni valahova, menedéket
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találni, átaludni a telet. Vajon képes lesz-e felébredni? Hazaér a saját szobájába, 
s ott albérlőt talál, csinos fekete fiatalembert, aki nyájas mosollyal, ám határo
zott hangon kijelenti:

-  De uram, én örök időkre kifizettem az előleget, nem mondhat fel csak 
úgy! Nekem valóban nincs hova mennem.

László arra gondolt, barátja ismét átadta magát a bánatos merengésnek, 
végtelen távolságokról álmodozik, s hogy jókedvre derítse, visszakanyarodott a 
relativitás elméletéhez:

-  Ha a tér íves, mint ahogyan Einstein megállapította, akkor bizonyos idő, 
quadrillió év múlva talán visszatérünk ugyanerre a helyre, ahol most vagyunk. 
Csupán az idő végtelen. A tér véges. Mit jelent ez a gyakorlatban?

László mondandójának mindenképpen meg kellett volna ragadnia Sándor figyel
mét, akinek krónikus, de lényegében érthetetlen aggódását Veráért az utóbbi időben 
az váltotta ki, hogy Vera hanyagolja a zongorát az új szerelem, a fuvola kedvéért.

-  Ez pedig azt jelenti, hogy a világűr egy óriáscső, üres és hihetetlenül 
hosszú, amelyen keresztüláramlik az idő. És mindez micsoda? Nem más, mint 
egy síp! Én azt hiszem, Einstein olyannak látta az űrt, mint egy sípot, varázsfu
volát. Habár ő maga hegedűn játszott. Tudod, hogy egy ifjú újdondász híres 
virtuóznak nevezte? Nem tudod?

Sándort elandalította a világűri távolba nézés, olyan volt ez, mint a túl 
hosszúra sikerült tévéműsor. Igaz, tetszett neki a kozmikus fuvola-kép, de meg
állapította, emberi lény minden valószínűség szerint sohase fog játszani azon a 
fuvolán. Belefújhat ugyan, de sohase fogja meghallani a hangját.

-  De egyszer csak meghallja valaki! -  szólalt meg László.
Túl sötét lett a szoba, még a beszélgetéshez is. László villanyt gyújtott, Sán

dor az üvegben, amelyen át az imént a fehér hó-világ kialvását figyelte, meglátta 
önmagát. Igazított a haján, pedig minden szál a helyén volt.

-  Éppen olyan ez -  szólt -, mintha én most elküldeném egy süldő lánynak az 
ötven évvel ezelőtti fényképemet az aláírással: Lásd, mily fiatal és szép vagyok és 
életdús! Te is fiatal és szép vagy, jer, szeressük egymást! Ez nem is lenne egészen 
füllentés. Az benne a trükk, hogy kissé tovább utazott a fénykép, ugyebár? Nos, 
kedves barátom, a nők akkor is beleszerettek Valentinéba, amikor már rég halott 
volt. És a csillagok láttán mindig is sóhajtoznak, a csillagokban gyönyörködvén, 
melyek talán már réges-rég kialudtak. Hja, ez így igaz, László barátom!

László a sakktáblára könyökölve s mint ki mélyen a gondolataiba merül, 
fejét tenyerébe rejtette és hangos, egyenletes szuszogással elszundikált, kiléleg
zéskor élesen sípolt a tüdeje.

-  László, te máris muzsikálsz! -  szólt hozzá Sándor, de nem kapván választ, 
a barátjához lépett. -  Te László, súgta a fülébe, hallasz engem, vagy quadrillió 
év múlva fogsz meghallani?

És feltört belőle a nevetés.

VASAGYI Mária fordítása

* Részlet a Trag kočenja című, 1987-ben megjelent regényből.
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ROTRAUD SARKER

FÉLHANGOK 
(Zwischentöne)

Amikor esténként a fák csúcsai 
mint bölcsőben ringó gyermekek kezei 
a semmi után nyúlnak, 
amikor a cseresznyefák a lombon át 
véreznek és rajai 
a fekete madaraknak 
mint itatóspapíron a tinta 
a légben lebegve maradnak -  
akkor fizesd meg siratóérmédet, 
akkor húzd föl az összes zenélőórát

PUSZTASÁG 
(Ödland) 

A fények átszűrődnek 
a fiatal fák között 
ferdén a vélt 
gödrökbe.

A közelben nincs ház, és nincs 
madáretető sem Kiáltásod 
idegenül leng, mert igazán csak 
a csillagok kiáltanak.

SÁRGASÁG 
(Gelbsucht)

Kén
méreg a bőr alatt tartsd 
meg távolságodat égek 
fejemtől talpamig ne érj 
hozzám 
sárga-
ságos vagyok menj 
a kertbe a 
nárcisz-
ágyásokhoz tépd ki 
a legsárgább virágokat 
azokból készíts számomra 
kabátot

talán 
a kék ég 
magához vesz

KÉK  
(Blau)

mint a tenger 
lelkei melyekben az ég 
virágzik, levéltelenül 
mint a vak ember 
tépte virága a kezek 
állandó nyelvezete 
szükségletének, mint a legbensőbb 
lénye a tűznek

ASSZONY, ŐSIDŐ 
(Frau, Urzeit)

Hold
nővér
asszonyom

testedben
aföld
őskora

árad 
a halak 
korából 
majd
újra elvetél

hónap
ról
hónapra

sír
a világ
tálán gyermek

a szerelem vére 
és a halálé 
és az
ősöreg tengereké

BATA János fordításai
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ÖRÖKSÉG

DÉR ZOLTÁN

„VIGASZTALÁSRA, BÁTORÍTÁSRA SZORULOK” 
EGY ISMERETLEN BABITS-LEVÉL KÉRDŐJELEI

Az alábbiakban közölt három levél közül kettőt már ismerhetnek az irodalom- 
történészek, habár nincs tudomásunk arról, hogy bárki is közzétette volna őket, 
egy azonban most jelenik meg először. Mind a kettőt Csáth Géza írta, az elsőt 
még polgári nevén, és 1952-ben jegyezték be az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattári Növendéknaplójába 39 szám alatt (Fond III/345). Különösebb szen
zációt egyik sem kelthet, mégis érdemes publikálnunk őket, mert teljesebbé 
teszik azt a képet, amelyet a Bécsben tartózkodó Kosztolányiról kaptunk levél
váltásaik révén. Annál is inkább, mert Csáth válaszleveleinek többsége elve
szett, mint ahogyan azok a följegyzések sem maradtak fenn, amelyeket az uno
kabátyjának küldött lapokra írt.

A csaknem negyed évszázaddal ezelőtt megjelent Negyvennégy levél (Életjel 
Miniatűrök 21. Szabadka, 1972) második csoportjába fölvett húsz darab közül 
tizenkilenc az osztrák fővárosban töltött hónapok eseményeiről szól. Ezekből 
tudjuk, hogy a bécsi egyetem bölcsészkarán tanuló költő mennyire elveszettnek 
érezte magát, mennyire hiányoztak neki pesti barátai, mindenekelőtt Babits Mi
hály és Juhász Gyula, akikkel Négyesy László szemináriumán ismerkedett meg, 
amely hallgatói számára többet nyújtott egyszerű stílusgyakorlatoknál: az új esz
mékkel és irányzatokkal is megismertette őket. Hiányzott persze az otthon is, a 
megszokott környezet, a pezsgő irodalmi élet, s a honvágy is gyötörte „az ide
genszerűség megtanulásának keserű korszakában”, ahogyan életének ezt a peri
ódusát a Babitsnak küldött, 1904. október 7-i levelében nevezte. Ezért is érezte 
úgy, mintha száműzetésben élne, s kért újságokat, folyóiratokat, könyveket s 
egyéb szívességet oly gyakran Csáthtól, aki igyekezett megbízatásainak minél 
előbb eleget tenni.

így járt el akkor is, amikor megkapta Kosztolányi 1904. október 14-én kel
tezett levelét, amelyben a 2. pont alatt a következő olvasható: „Jánosi műfordí
tásait, Leconte de Lisle Baudelairet kérd el Babicstól, ki Aréna út 11. II. 18. alatt 
lakik (leginkább délután van otthon) s az ő műfordításaival együtt küldd nevem
re”. (Negyvennégy levél 54. p.) Három nappal később postalapon fordult kérésé
vel Babitshoz, aki akkor még cs-vel írta a nevét, de a költő csak egy hónap múlva 
közölte Kosztolányival, hogy „A Leconte de Lisle fordítások Négyesynél vannak; 
ha hamarjában nem kapom vissza őket, a legszebbet leírom önnek, emléke
zetből”. (Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. Akadémiai Kiadó, Bp., 1959. 56. 
A leveleikből vett részletek lelőhelyére vonatkozó oldalszámok erre a gyűjte
ményre vonatkoznak.) A tanárjelöltek képzésével foglalkozó jeles professzor, 
irodalomtörténész, esztéta és nyelvész elismerően nyilatkozott róluk, és néhány 
kiváló műfordítónak is megmutatta őket. (Uo. 258.) Ebből a kötetből tudjuk
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egyébként, hogy Babits Lisle-fordításait (Csillahullás, Elfek, Hialmár szíve, Hó
mén cata, In excelsis, Viole potabis) eljuttatta György Oszkárnak is, aki annyira 
rajongott Lisle verseiért, hogy Victor Hugóval együtt a legnagyobb francia 
költők közé sorolta, s szerinte is, akárcsak Babits szerint, Arany Jánossal egyen
rangú poéta. (253.) (Ennek ellenére nem tőle, hanem Baudelaire-től és Ver- 
laine-től fordított.)

Babitsnak nem kellett emlékezetből leírnia az ígért verset, mert végül is
-  a többivel együtt -  elküldhette Bécsbe, csakhogy addig Kosztolányi ismét sür
gette 1904. október 31-i levelében: „írjon barátom, derék, kiváló költő, -  mit ír, 
mit olvas, de főleg küldje el összes Leconte de Lisle műfordításait, mert Jánosi 
halálosan megártott”. (50.) Ugyanitt számol be arról is, hogy az Oresteiát, 
egyelőre nem küldheti, mert fordítja a Nemzeti Színház számára, abban a re
ményben, hogy az elfogadja. (49.) Csaknem egy teljes hónapig kellett még vár
nia, amíg megkapta őket, s két nappal később már meg is írhatta Babitsnak, hogy 
„jórészt tetszettek, különösen a »Csillaghullás« fordítása”. (64.) Az Oresteiát „bá
mulatos alkotás’-nak tartotta, s már másfél hónappal Bécsbe való utazása előtt, 
1904. augusztus 14-i levelében hosszasan kifejtette szépségét és szándékát, hogy 
Hamletet és Orestest egy értekezésben összehasonlítsa. (37.) (A francia költő 
művészetéről a Magyar Szemle 1906. október 4-i számában közölt méltatást, s 
több verset is idézett tőle saját fordításában, ami két dolgot is bizonyított: egy
részt hogy a Jánosi Gusztáv Angol, francia és olasz költőkből című kötetében 
szereplő Lisle-fordításokat nem tartotta sikeresnek, méltónak arra, hogy velük 
illusztrálja tanulmányát, másrészt hogy Byron Childe Harold)ámk a Kisfaludy 
Társaság pályázatán való mellőzése -  nem készült el vele időben, s a határidő 
lejárta, 1904. október 31-e után küldte be -  nem érintette különösebben érzé
kenyen. Ezt, mellesleg, eddig is tudtuk, mert 1905. február 16-án megvallotta 
Juhász Gyulának: „... nem bántott a Kisfaludyak ítélete, mely tudomásul se vette 
nagy szorgalommal, az ihlet égő tüzében kovácsolt munkámat a »Childe Ha- 
rold«-ot”. (77.) Hogy miért, azt is megírta, de mivel ezt a Negyvennégy levélben 
részletesebben kifejtettük (43-44.), ezúttal nem tartjuk szükségesnek az okokat 
fölsorolni. Azt azonban még el kell mondanunk, hogy a Nemzeti Színház 1912- 
ben előadta a háromrészes Oresteiá Erinnysek című részét, de nem Kosztolányi, 
hanem Ivánfi Jenő fordításában.)

A másik két levél több szellemi izgalmat ígér, de ugyanakkor néhány kér
dést is megválaszolatlanul hagy. Ezek közül az első és legfontosabb keletkezé
sük idejével kapcsolatos. Mindjárt elöljáróban be kell ismernünk, hogy csupán 
föltételezhetjük, mikor íródhattak, teljes bizonyossággal megállapítani nem 
tudjuk, „...manapság nem divatos többé az irók közötti levelezés. Ön is bizonyá
ra -  ha előre megnézi az aláírásomat -  csodálkozni fog, hogy mi juthatott az 
eszembe” -  kezdi Csáth levelét, amiből kiderül, hogy ha személyesen nem is 
ismerték egymást, egyikük előtt sem volt ismeretlen a másik munkássága. 
„... kétségtelen, hogy első pillanatra tudja már miről van szó -  folytatja Csáth. -  
Arról hogy mennyire szeretem az Írásait, mennyire örülök a sikereinek, milyen 
várakozással várom az új dolgait...” Ez az utóbbi mondat kulcsfontosságú, mert 
fölsejlik benne a felelet a kérdésre, amelynek megválaszolására vállalkoztunk.
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Nem kétséges, hogy Csáth igen korán hallhatott Kosztolányitól Babitsról, 
hiszen unokatestvére már 1903-ban összebarátkozott vele a Négyesy-szeminári- 
umon, s 1904 elejétől éveken át rendszeresen leveleztek egymással. Azt is tud
juk, hogy kezdettől fogva kölcsönösen becsülték egymást („maga az Új Költé
szet szelleme” -  írta Babits első levelében 1904 májusában, mire Kosztolányi így 
viszonozta elismerő szavait három hónappal később, augusztus 24-én: „Ön 
sakkfigura, akitől örökös sakkunk van: nem nyárspolgári bástya, könnyed futó, 
hanem elegáns vezér, aki mindenhová mehet s úgy járkál az élet sakktábláján, 
mintha nem is lenne ütőfigura. Ön azonban ütőfigura” -  9, 35.), s verseiket, 
fordításaikat elküldték egymásnak bírálatra. Szinte biztosra vehető, hogy Kosz
tolányi megmutatta Csáthnak költőtársa műveit, s jó néhányukról a legnagyobb 
elismerés hangján szólt. Csakhogy ezek közül hosszú ideig csupán egy-kettő 
jelent meg, nem beszélhetünk tehát folyamatos publikálásról, még kevésbé si
kerről. „Igaz, hogy első versem 1902-ben jelent meg -  mondta a költő évtizedek
kel később egy interjújában -, de úgyszólván feltűnés nélkül, a nyilvánosság 
kizárásával történt; s mikor a híres A Holnap antológiában először jöttem na
gyobb nyilvánosság elé, már ötéves írói munkásság állt a hátam mögött, amiről 
alig tudott más, mint az íróasztalom fiókja. Öt éven át csak véletlenül jelent meg 
egy-egy versem, sohasem a saját kezdeményemből. Magamnak írogattam, s ha 
elkészültem egy-egy dolgommal, belesüllyesztettem a fiókomba a többihez. 
Nem azért tettem ezt, hogy engedelmeskedjem a horatiusi parancsnak, hanem 
azért, mert gyermekesen meg voltam győződve, hogy verseim túlszárnyalják a 
kort. A kortársak úgysem értenék ezeket a szépségeket -  gondoltam -, a jövő 
számára kell őket tartogatnom.” (Idézi: Belia György Babits Mihály tanulóévei. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1983.222-223.)

Ami bizonyos: 1905-ben egyetlen verse sem jelent meg nyomtatásban, egy 
év múlva azonban már hét; ezek közül öt a Magyar Szemle augusztus 30-i ún. 
Babits-számában, egy a Bácskai Hírlapban március 4-én (egyébként ezt a költe
ményét, a Mementót „legrégibb valamirevaló” versének tartotta), egy pedig, 
A Spinoza-szobor előtt című a Budapesti Naplóban június 22-én. Mindkettő köz
lését voltaképpen Kosztolányi szorgalmazta, aki ekkortájt, 1906. április 17-én 
ilyen lelkes sorokban számolt be barátja műveinek fogadtatásáról: „Szép fordí
tását, pompás prózáját nagy örömmel és gyönyörűséggel olvastam s minden nap 
legalább egyszer elolvasom a versküldeményét is. Én valósággal fanatizálva va
gyok s bizony kérelmét sem tartom be, hanem az itt levő kevés intelligens em
bernek hencegő garral mutogatom a nagyszerű költeményeket és bízvást állít
hatom, hogy Szabadkán is több imádója van. Bámulják a nyelvét, az eredetiségét 
és káromkodva szidják mért nem lép már elő. Úgy látszik nekünk kell kezünkbe 
venni az ügyet s önt valósággal hajánál fogva kell kicibálni az irodalmi vásár 
szemetes piacára.”( 127.) A fönti sorokat 1906. április 17-én írta, alig két hónappal 
később, június 24-én viszont újbb örömhírt közölt barátjával: „Kabos Edének na
gyon sokat beszéltem az ön bájos és nagy egyéniségéről s több versét megmutattam 
neki. Mind nagyon tetszett. A Spinoza-szonettet stante pede kikapta kezemből és 
leközöltette, engem pedig felkért, hogy íijak Önnek s kéijem meg szíveskedjék 
beküldeni összes verseit. Ennek a nemes és nagy modern írónak meleg érdeklődé
se elől semmi esetre sem szabad ridegen elzárkóznia.” (130.)
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’nii%l/6'*. Ŝ e- eA a 4ttA^ 'CuhU

C4+Á ^  C c w  <1 ~

f  huvoL*«* tJ t^ o
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S itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol megpróbálunk válaszolni kérdé
sünkre: mikor íródhatott a két említett levél? Úgy gondoljuk, hogy ez idő tájt, 
mert Kosztolányi következő levelében arról olvashatunk, hogy barátjának a le
velezőlapja valósággal megdöbbentette: tyMiért siránkozik? Miért ez a nagy szo
morúság? Lelki, vagy testi betegsége van? (...) Barátom, ne csüggedjen. Barátom, 
dolgozzék. Önt mind nagyon szeretjük s hiszünk hivatásában, az írásaiban.” S itt 
írja le azt a mondatot, amelyben fönntartás néküli hitet tesz mellette és művé
szete mellett: „Ha másra nem, arra születtem, hogy az ön előfutárja legyek s 
lábai elé terítsem a bíbor szőnyeget.” (132.) A Kosztolányi által aláhúzott kér
désekre mintha csak válasz lenne a Babits-levélnek az a néhány sora, amelyben 
arra panaszkodik, hogy „nincs ember, aki minden hiúság mellett is annyira nem 
bizna önmagában, annyit kételkedne, töprengene, félne önmagától”, mint ő: 
„Félek önmagámtól, félek önmagam hatásától az idegen világra, félek a világtól, 
hogy nem ért, hogy félreért. (Precedensek vannak!) Ilyenformán vigasztalásra, 
bátorításra szorulok -  mint vigasztalást, bátorítást köszönöm azt a kedves leve
let.” Vajon emiatt vonakodott gyakrabban a nyilvánosság elé lépni, holott az új 
hangra fogékony társai, akikkel már az egyetemen elhatározták, hogy megújít
ják a századvég epigon költészetét, korán fölismerték verseinek újszerűségét?

Az ország nyilvánosságának versszerető és versértő része erről majd csak 
két évvel később, 1908-ban győződhetett meg, miután A Holnap antológiába 
öt költeményét is fölvette a szerkesztő. A modern és a konzervatív irányzat 
képviselői között hatására kibontakozó, elmarasztalásoktól és sértegetődzé-
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sektől sem mentes irodalmi csatározások is kedvét szeghették Babitsnak, még 
ha a Duk-Duk-affér során Ady „nagy embernek és nagy költő”-nek nevezte is. 
Ezzel szemben Kemény Simon mind a hat szerzőt Ady-epigonnak tartotta a 
Nyugatban, de a lap szerkesztője, Osváth Ernő tompította a kritika élét azzal, 
hogy jegyzetében kiemelte Babits „nagy tehetségét”. Ezt követően, az év végén 
több költeményével és egy könyvkritikájával is bemutatkozott a folyóirat olva
sóinak, amelyben a klasszikus értékű költemények és a kiváló tanulmányok 
hosszú sora jelenik majd meg tőle. Minderről bővebben Kardos Pál Babits Mi
hály című monográfiájából (Gondolat, Bp., 1972) és Rába György Babits Mihály 
költészete (1903-1920) című terjedelmes kötetéből (Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp., 1981) tájékozódhat az érdeklődő. S a föntiek ismeretében nem utolsósor
ban arról is elgondolkodhat, mennyiben helytálló az utóbbi következő megálla
pítása: „Kosztolányi, aki A Holnap Babitsáról még felemás képet rajzolt, csak 
1911-ben ujjong föl »a modern lélek ideges, beteg hánykódását, harmóniával a 
disszonanciát« kifejező Herceg, hátha megjön a tél is! kötetet ismertetve.”

Föltételezésünket, hogy a levélváltás ekkoriban történthetett, az is alátá
masztani látszik, hogy Csáthnak ekkor már megjelent első könyve, A varázsló 
kertje, nagy publicitást kapott, s a kritika is elismerően fogadta, tehát Babits is 
fölfigyelhetett a fiatal tehetségre, sőt még az is valószínű, hogy elküldte neki a 
kötetet. Azonkívül akkor már a legolvasottabb fővárosi lapok is közölték írása
it, és a Nyugat munkatársai közé számított. Ezért is írhatta vallomással felérő 
válaszlevelében Babits, hogy „nem ismeretlen előtte”.

Ha pedig beigazolódna feltevésünk, hogy a Duk-Duk-affér késztette Csá- 
thot levelének magírására, akkor ez nem csupán szép gesztus a pályakezdő író 
iránt, hanem ugyanakkor eszmei elkötelezettség is ̂ 4 Holnap költői mellett „az 
önző, egymással nem törődő, általános marakodásban és becsmérelésekben kul
mináló irói világban”.

CSÁTH GÉZA ELSŐ LEVELE BABICS MIHÁLYNAK

Tek.
Babics Mihály 

úrnak
Budapest

Aréna ut 11. szám, II. 18.

Tisztelt Babics Úr
Nem tudom a házmestemé átadta-e önnek az otthagyott értesítésemet? Itt 

újra kérem önt: szíveskedjék a Jánosi féle milford. Baudelaire, Leconte de Lisle mű
veit, mely Kosztolányi szerint önnél van, és ezek mellett az Ön műfordításait is, 
lakásomra (Ferenc körút 44. III. 6) eljuttatni, lehetőleg gyorsan. Én azokat hala
déktalanul Bécsbe küldöm Kosztolányinak, aki már türelmetlenül várja azokat

Bpest. 1904. X. 17. Üdvözlettel
Brenner
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CSÁTH GÉZA MÁSODIK LEVELE BABITS MIHÁLYNAK

Igen tisztelt uram,
manapság nem divatos többé az irók közötti levelezés. Ön is bizonyára -  ha 

előre megnézi az aláírásomat -  csodálkozni fog, hogy mi juthatott az eszembe. 
Mert az kétségtelen, hogy első pillanatra tudja már miről van szó.

Arról hogy mennyire szeretem az írásait, mennyire örülök a sikereinek, 
milyen várakozással várom az új dolgait stb. stb.

Olyan belső életet élő embernek, mint amilyen ön -  igazán a legcsekélyebb 
örömet sem lehet okozni efélével. Ezzel egészen tisztában vagyok. Es tulajdon
képpen ilyenformán nincs is értelme, hogy írjak önnek.

Mégis megteszem, magam miatt. Nem köszönetképen az öntől kapott mű
vészi élvezetért, hanem a saját megkönnyebbülésemért.

Szóval ebben az önző, egymással nem törődő, általános marakodásban és 
becsmérlésekben kulmináló irói világban -  én sem vagyok különb a többinél. Ez 
az üdvözlő, köszönő, hálálkodó levelem is merő önzés.

Őszinte hive
Csáth Géza

BABITS MIHÁLY VÁLASZLEVELE

Igen tisztelt Uram
Egyszerűen, lehető kevés szóval meg akarom köszönni vigasztaló kedves 

levelét. De meg kell irnom hogy mért esett az oly jól. Őszintén bevallom, hogy 
először is a hiúságomnak volt édes. Hiú ember, még hiúbb költő, nem örülök 
ugyan minden dicséretnek, de némelyiknek nagyon. De ez a kedves levél nem 
csak táplálék a hiúságomnak, hanem első sorban vigasztalásom lett.

Azt hiszem nincs ember, aki minden hiúság mellett is annyira nem bizna 
önmagában, annyit kételkedne, töprengene, félne önmagától mint én. Félek ön
magámtól, félek önmagam hatásától az idegen világra, félek a világtól hogy nem 
ért, hogy félreért. (Precedensek vannak!) Ilyenformán vigasztalásra, bátorításra 
szorulok -  mint vigasztalást, bátorítást köszönöm azt a kedves levelet.

Talán kiábrándítottam ez őszinteséggel; de ime: jól esett panaszkodni is. És 
ez szintén önzés. Bizalmasságunk célja: vagy részvétet vagy bámulatot költeni ma
gunk iránt -  mondja La Rochefoucauld. Az enyimé legalább nem az utóbbi volt. -

Javíthatatlan lyrikus, csak magamról szóltam, pedig önről is jólesett volna 
szólnom: hisz ön csakugyan nem ismeretlen előttem, mint ahogy én nem vagyok 
egészen az, ön előtt. De nem akarom hogy azt higyje, viszontbókolok sem hogy 
megunjon. Ezért bezárom e levelet maradva

régi, igaz híve
Babits Mihály
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ÉGTÁJ

A HONFOGLALÁS 1100. ÉVFORDULÓJA 

BURÁNYNÁNDOR

MAGYAR ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK A KÖZÉPKORI 
DÉLVIDÉKEN (2.)

A VÁROSOK SZÜKSÉGLETEI

Az igény, a tanult emberek, a tudós papok és szerzetesek iránti igény már 
jelen van; a gazdasági élet fejlődésével, a kereskedelem fellendülésével számta
lan sok vitás, peres ügyet kell elrendezni; az előkerült oklevelek s más iratok 
bizonyítják, micsoda bonyolult ügyeket, az egymással szemben álló felek érde
keit gondosan figyelembe vevő megállapodásokat kellett papírra vinniük az ak
kori írástudóknak, mindez pedig magas szintű tudást és nagy gyakorlatot köve
telt. Csak a kamanci, péterváradi borkereskedelem, az ezzel kapcsolatos vámok 
meg más önkényesen szedett díjak s a különféle mentesítések kapcsán számos 
okirat maradt ránk, s ezek beszédes bizonyítékai egyrészt a fejlett gazdasági 
életnek, az árucsere szintjének, másrészt az itt élő, tevékenykedő írástudók kép
zettségének is.

A mindennapi szükséglet vitte rá tehát a XV. században már nem a monos
torokat, hanem a városi, mezővárosi polgárokat, hogy gyermekeik közül a tehet
ségesebbeket -  mai szóval élve -  ösztöndíjjal küldjék a távoli idegenben mű
ködő felső iskolákra. Ebben az időben szerémségi, délvidéki diákok neveit talál
hatunk már az itáliai, a bécsi és a prágai egyetem hallgatói között. Ilyen szán
dékkal, vagyis hogy az egyetem befejezése után tudós papjuk legyen, küldték 
Prágába Balázst a kamanci polgárok, azonban -  a korabeli krónikás feljegyzése 
szerint -  Blasius de Kamanecz nemcsak a tudományokat szívta magába, de az 
eretnek tanoktól is megfertőződött, s hazatérve ezeket terjesztette hívei között, 
neki s Újlaki Bálintnak meg más deáknak köszönhető, hogy Kamanc gyorsan a 
délvidéki huszitizmus központja lett, s itt készült el a Biblia első magyar fordí
tása, vagy legalább itt fogtak hozzá Bálint papék a nagy munkához. Érthető, 
hogy Róma nem nézhette tétlenül az eretnekség terjedését, s Marcsiai Jakab 
inkvizítort küldte ki rendcsinálás végett. Az innen, Délvidékről a pápához kül
dött s a tevékenységével kapcsolatos főpapi és főúri levelek számos értékes in
formációval szolgálnak az akkori társadalmi-gazdasági életről. A hátramaradt s 
eddig előkerült oklevelek s más iratok nagy része valamilyen fegyelmi kérdéssel, 
peres üggyel, ezek rendezésével foglalkozik, s olyan információkat rejt magá
ban, amelyek felbecsülhetetlen értékűek a korabeli társadalmi-gazdasági s álta
lában az emberi viszonyok megismerése, megértése szempontjából; tévednénk 
azonban, ha csupán ezek alapján próbálnánk megítélni az akkori monostoraink 
életét, a bennük uralkodó viszonyokat, a környezetükre gyakorolt hatásukat.
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Nemeskürty István írja a szerzetesrendek tevékenységéről:
„Jelentőségük azért igen nagy össztársadalmi szempontból, mert saját ke

zűleg megművelt birtokaikon a legfejlettebb termelési módszereket honosítot
ták meg. Szent István bencései imádkoztak, lelkipásztorkodtak, a királyi udvar 
fontos hivatali megbízásainak tettek eleget (oklevelek); könyveket másoltak, és 
lényegében elfogadták az ellátásukra kijelölt falvak lakóinak természetbeni szol
gáltatásait. Közreműködtek ugyan a földművelés, gyümölcstermesztés elterjesz
tésében, de nem ez volt fő feladatuk. Ezek a Szent Bernát szellemiségétől meg
ragadott cisztercita ifjak viszont, többnyire kétkezi munkához nem szokott ne
mesek azáltal, hogy maguk is nekiláttak kollektiven dolgozni, hihetetlenül föl
lendítették kolostoruk környezetének gazdasági életét...”

„Különösen II. Géza volt ezeknek az akkor modern szerzetesrendeknek 
támogatója; Géza tudatos francia tájékozódása egész francia szerzetesi kolóniák 
megalakulását tette lehetővé. Mivel ezek a kolóniák évenkénti rendszerességgel 
tartottak személyes kapcsolatot az anyakolostorral: új eszmék, új könyvek, mű
alkotások, új építészeti irányzatok jutottak el hozzánk, mégpedig gyorsan és 
akadálymentesen. Valamely új franciaországi kézműipari eljárás, építészeti meg
oldás, könyvmásolási mód hamarabb jutott el Magyarországra, mint ma.”

Ekkor, Géza idejében települnek le Szerémségben Nagyolaszi olasz jöve
vény lakosai is. Hogy milyen volt a felvirágzás, s milyen a hanyatlás korszaka, 
ennek érzékeltetésére idézzük megint Mályusz Elemért:

„Amíg a rend fénykorában, az Árpádok idejében Pannonhalmán 40 szerze
test találunk, addig a XV. század második felében ugyanott csak négyet -  tízet, 
sőt nem egy monostorban mindössze csak egy-két szerzetes élt...

... Mindhárom rend lehanyatlását közhelyekkel szokás magyarázni. Afegye- 
lem meglazulását, elvilágiasodást, hivatásról megfeledkezést, renaissance köz
szellemet stb. emlegetünk. Mindezek az okok tagadhatatlanul közrejátszottak, 
döntőbb tényezőnek tartjuk azonban, hogy a világ, gazdasági-társadalmi fejlődé
se során, túlhaladt a vallásosságnak azon a fokán is, amelyet a három rend kép
viselt, s így ezek elveszítették vonzóerejüket, tagjaiknak pedig nem tudták többé 
megadni a megnyugtató, sőt lelkesítő érzést, hogy a munka, amelyet végeznek, 
megérdemli minden gondoskodásunkat, s így egész erejüket igénybe vevő hiva
tásnak kell azt tekinteniük...”

Más szóval azt is mondatnánk, hogy a szerzetesrendek, az olyanok, amelyek 
a kereszténység felvételével nálunk is megalakultak, s amelyeknek rendkívül 
fontos szerepük volt a társadalmi-gazdasági élet, az oktatás, a kultúra fellendí
tésében, egyszerűen: a magyar nemzetnek a Kárpát-medencében való megerősö
désében, az évezred első századaiban teljesítették küldetésüket, s miután nem 
volt olyan újabb eszme, amely megkövetelte volna az emberfeletti önfeláldozást, 
s igazolta volna is ezt, elveszítették funkciójukat, s a hanyatlás így elkerülhetet
lenül következett be (ahogy törvényszerű volt a megújhodás keresésében a kü
lönféle eretnekmozgalmak és a reformáció jelentkezése is).

A MEGSZAKADT FOLYTONOSSÁG ELLENÉRE

Mondják és írják, hogy a török hódításokkal megszakadt és évszázadokig 
szünetelt a magyar élet folytonossága a Délvidéken, ebből következik pedig, 
hogy azok a kulturális és más értékek, amelyeket őseink a honfoglalás után és a
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kereszténység felvételét követően teremtettek, s amelyek nagy része a háborús 
pusztításokban megsemmisült, nem szolgálhattak alapul a későbbi újraépítke- 
zéshez. De nem semmisült meg teljesen minden, a romok alá temetett kincsek 
s a távoli irattárakba került levelek, oklevelek egy részét már megtalálták, s 
illetékes helyen gondoskodnak az őrzésükről, megfelelő tudományos értékelé
sükről.

Úgy érzem, nem vagyunk eléggé tudatában, hogy ez a hagyaték -  amelynek 
nagy része még mindig a kutatókra vár -  nagy érték, ezért feltárása érdekében 
az eddiginél sokkal nagyobb áldozatot kellene hoznunk, a munkához szervezet
tebben kellene hozzáállnunk. Nemcsak a hála, nemcsak a kegyelet kötelez ben
nünket, nemcsak annak az emberfeletti küzdelemnek a megbecsülését szorgal
mazzuk, amit ama nemzedékek e vidékért, a jövő nemzedékekért tettek. Nem
csak erről van szó! Inkább arról, hogy eme felbecsülhetetlen értékű anyagi és 
szellemi örökség megőrzése létfontosságú a megmaradásunk szempontjából. 
Semmi mással nem helyettesíthető táplálék, ha akarjuk, energiaforrás a létért 
folyó küzdelemhez.

Tudjuk például, hogy a kalocsai székesegyház sekrestyéjében őrizte a káp
talan azokat a hiteles okleveleket, amelyeket a vidék népe megőrzés végett oda 
vitt: királyi adomány- és szabadalomlevelek, pápai bullák és brévék, perbe hívá
sok, ügyvédvallások, vallomások, vizsgálatlevelek, jelentések, ellentmondások, 
birtokba iktatások, határjárások, birtokfoglalások, birtokbecslések, esküleve
lek... A helyszíni szemléket és hiteles ténytanúsításokat rendesen az elsőbbren
dű kanonokok vagy a káptalan prebendátusai végezték, s ezek jelentései alapján 
állították ki a főkanonokok (prépost, olvasó, éneklő kanonok) a közhitelességű 
oklevelet.

A kalocsai káptalan egy 1432-ben és 1453-ban kiállított hiteles levelet őriz 
levéltárában; egyiket a kői, másikat a titeli káptalan állította ki. Mindkettő arra 
a perre vonatkozik, melyet a bácsi káptalan, Piski község földes ura, a nevezett 
község birtokjoga miatt Maróthy János macsói bán ellen hatalmaskodás és bir
tokháborítás címén folytatott.

János előbb bácsi, majd pécsi éneklő kanonok panaszából megtudjuk, hogy 
Kamanci Balázs bácsi officiális, valamint Bálint bácsi éneklő kanonok vele mél
tatlanul bántak és súlyos jogtalanságokkal illették. Ő panaszt tett ellenük János 
kalocsai érseknél, de az saját embereinek adott igazat. Most kénytelen Rómá
hoz apellálni. A pápa a veszprémi püspököt, a földvári apátot és a fejérvári 
éneklő kanonokot küldi ki ügyének kivizsgálására (1457). Egészen más termé
szetű ügyről tudósít bennünket az óbudai apácák apátnője: 1478-ban kiadott 
oklevelében kijelenti, hogy a kolostornak a Bács megyei Váralja község mellett 
levő Baxonháta nevű pusztáját be akarván népesíteni, már hat családot telepí
tett oda; hogy pedig mások is kedvet kapjanak a letelepedésre, mind az eddig 
odatelepülteknek, mind a jövendőbeli gyarmatosoknak minden nemű terhektől 
való 17 évi mentességet ad, kivéve a királyi adókat.

Megannyi oklevél szól a borszállítással kapcsolatos problémákról, mintegy 
feltárva előttünk az akkori bortermelés és szállítás számos vonatkozását. Az 
oklevelek jó része a különféle vámok fizetésével van kapcsolatban. A Kamanc- 
ról boraikat szállító szegedi kereskedőktől nemegyszer próbáltak meg nem en
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gedett vámot szedni már Péterváradon, aztán a titeli és a zentai káptalan is 
megpróbált hasznot húzni a borkereskedelemből.

Az 1400-as évek elején a szegediek felpanaszolták, hogy tőlük a péterváradi 
határban Maróthi János minden egyes átalag (tunella) bor után 100, minden 
egyes rakomány (oppositio) 10, minden félteher után (fél-révkelések) egyen
ként szintén 10, a hivatalnokai által alájegyzett okmányért pedig szintén 10 új 
dénárt csikartatott ki; sőt még ezenfelül a Pétervárad területén átszállított bo
raiktól is bizonyos fokvám nevezetű szokatlan vámot s a nevezett városba betérő 
üres kocsijaiktól hasonló szokatlan fizetést köve teltetett; ezek kifizetése nélkül 
nem engedvén meg, hogy boraikat Kamancról Szentmártonba átszállíthassák...

A szegedi krónikások feljegyezték, hogy a kereskedők Geges György bíró
val az élén felkeresték panaszukkal Zsigmond királyt, aki Ozorai Pipót bízta 
meg az ügy kivizsgálásával. Ez a szerémi birtokosoktól, városoktól és szabad 
községektől, különösen pedig a nevezett városok határosaitól iparkodott tudo
mást szerezni, amennyire lehetett, titokban. Ennek eredménye, hogy a zsarolás 
beismertetett, s a bánnak és embereinek meghagyták: ezentúl a szőlőbirtokos 
szegedi polgároktól és jövevényektől senki közülük más vámot, mint a rako
mány s borszállítási levél díjául eddig is fizetni szokott 2-2 dénárnyi összeget 
követelni vagy őket ősi szabadalmuk ellenére boraiknak Kamancról Szentmár
tonba leendő átszállításában meggátolni ne merészeljék.

A különféle folyóiratokban, könyvekben szétszórtan megtalálható okleve
lek egymás mellé állításával, ha hézagosat is, de képet alkothatunk magunknak 
a Délvidék életéről a magyar államiság első öt évszázadában. Érdekes például 
Zsigmond királynak az az 1387-ben kiadott oklevele, amelyben kedvezményben 
részesíti a Szávaszentdemeterben élő ragusai kereskedőket, pontosabban: meg
erősíti a XIII. században elnyert vámmentességüket, vagyis ezek Boszniában és 
Szerbiában élő társaiktól szabadon vásárolhatnak ezüstöt s ugyancsak akadály
talanul szállíthatják azt ki Raguzába. A kutatók ebből arra következtetnek, 
hogy Szerémségben azokban a századokban nemcsak a bortermelés virágzott, 
de a jövedelmező nemesérc-kereskedés is.

Sokat mond a szerémi püspökség helyzetéről IX. Gergely pápa 1229-ben 
kiadott alapítási bullája. Megtudjuk ebből, hogy Ugrin kalocsai érsek kérte az 
új püspökség megalapítását egyházmegyéjének nagy kiterjedése miatt. Székhe
lye a kői kolostor lett. A pápa elmondja, hogy az érsek hajlandó a püspök ellá
tására a sajátjából és a kői kolostor jövedelmeiből háromszáz, az érsekség jöve
delmeiből pedig 30 márka segítséget adni. Az érsekek azonban az ígéretek elle
nére sem fizettek, hiába sürgették Ugrin érsek ajánlatára hivatkozva a szerémi 
püspökök a segítséget. 1437-ben Jakab püspök panaszolja a pápának, hogy egy
házmegyéjének -  mely a görögkeletiek szomszédságában van -  jövedelme igen 
csekély. 1463-ban Orbán szerémi püspök pert indít a pápánál követelve az ér
sektől a segítséget. A pápa az esztergomi érseket bízza meg, hogy vizsgálja ki az 
ügyet s egyházi fenyítéssel kényszerítse a kalocsai érseket a fizetésre. Ezek már 
zavaros idők voltak, emlékszünk rá, ezekben az években már a valamikor gazdag 
dombói apátság is kénytelen volt segítségért folyamodni.
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RÉSZLETEKBE MENŐ SZABÁLYOZÁS

Viszont nem messze innen, vagyis Kamancon még nem az elnéptelenedésre 
és nem is a szegénységre panaszkodnak az egyházfők, noha viszályra okot talál
nak itt is; az ennek tisztázására kidolgozott, a papok egymás közötti viszonyát 
szabályozó oklevélből nyerhetünk most betekintést a város életének némely vo
natkozásába. A dr. Czaich Á. Gilbert által közzétett okmányt érdemes teljes 
terjedelmében idézni:

„A bácsmegyei kamanczi, a Szentkeresztről nevezett templom plébánosa 
Béla és más papjai, t.i. Demeter, a Szűz Mária oltár dékánja, Mátyás a Szent 
Ilona, Miklós a Szent Katalin, Feus a Szentháromság, János a Boldogságos Szűz 
Mária és István a Mindszentek oltárának rektorai közt egyenetlenség ütött ki a 
parochiai teendők végzése és a szentségek kiszolgáltatása körül, s az ügy a bácsi 
püspöki szentszék elé került elintézés végett. Később a többek közt Balázs 
nagyprépost és Imre szegedi főesperes és jogtudor fáradozásai következtében 
bizonyos egyességre léptek a felek, amit aztán a római szentszék is megerősít.

1483. január 1. Az egyházi szertartások végzése körül az eddigi szokás le
gyen irányadó, azonban a legkiválóbb ténykedések a plébánosnak rezerváltat- 
nak. A plébánosnak hagyományozott örökség egészen az övé legyen; ellenben 
az egyes rectorokra (káplánok) és gyóntatókra vagy a rectorokra együttesen 
hagyományozott javak kétharmada a plébánosé, egyharmada pedig az összes 
rectoroké legyen, ha misekötelezettséggel nincs egybekötve. Az eljegyzésnél és 
esketésnél, valamint Vízkeresztkor a házszentelésből s a gyóntatás alkalmából 
befolyt jövedelmek felől is rendelkezik a szerződés. A betegek gyóntatásával 
más papot is meg lehet bízni. A gyóntató pedig -  ha ugyan megbízója meg nem 
jutalmazta -  egy kenyérnek az árát kapja jutalmul. Ha valaki végrendeletében a 
plébánosnak is és a káplánoknak vagy gyóntatóknak is hágy valamit, ez esetben 
a hagyományozó szándéka szerint kapja mindenik a részét. Ha valaki akár mű
veletlen, akár művelt földet testál a káplánok valamelyikére, azt az illető maga 
és minden kötelezettség nélkül kapja.

Attól azonban mindenki óvakodjék, hogy a végrendelkezőt meg nem enge
dett módon szándéka megváltoztatására bírja. Csak tanácsolni szabad, hogy va
laki a templom vagy annak plébánosa és káplánjai részére valamit hagyomá
nyozzon, a többit az illető saját tetszésére kell bízni. Az ágy- és fehérneműt és 
más ruhákat az örökös mind magának tartsa meg. Ugyanez áll az élelmisze
rekről. A káplánoknak joga van társaik közül bárkit örökösül kijelölni a többiek 
mellőzésével. A gyertya-, kenyér- és pénzadományok közösek. A rokonoktól és 
másoktól nyert segély vagy mise alamizsna az adományosé, de az obligiák (a 
hívek adományai az istentisztelet alkalmával), az ünnepeken, a temetések alkal
mával adott gyertya, kenyér, vászon és pénz s minden a mit a hívek az oltárra 
tesznek, a plébánosé és utódaié legyen.

Az eljegyzési stóla jövedelem a káplánoké és templomszolgáké együttesen 
a régi szokás értelmében. Az esketésnél adni szokott csirke, törülköző, kenyér 
és pénz mind a plébánosé, 3 dénár és 3 gyertya kivételével, ami a káplánok közt 
osztandó fel. Hasonlóan az anyák avatásánál is. A keresztelési jövedelem a káp
lánoké a csirkék és kenyerek kivételével, melyek a plébánoshoz'tartoznak. A
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nagyböjti (húsvéti) gyónás alkalmával -  amire a plébánosnak kell a híveket buz
dítani -  az asszonyoktól és mindkét nembeli fiatalságtól befolyt alamizsna a 
káplánoké; de a férfiak adományainak kétharmad része a plébánosnak, egy har
mada pedig a gyóntatóknak adandó. Más alkalmakkor az összes gyónók minden 
adománya a gyóntatóé, a comparatiók kivételével. Vízkereszt előtti napon a 
káplánok és templomszolgák egy megbízottat választanak maguk közül, aki az 
egész községet registrálja és az adományokat összegyűjti, majd pedig az összes
ség jelenlétében szétosztja; azonban a pénz kétharmada ez alkalommal is a plé
bánosé, egyharmada pedig a megbízotté.

A baksafalvi és bodoni »columbáció« jövedelme mind a káplánoké és ser- 
vitoroké. A káplánok- és más papok- vagy kispapoktól egyesekre hagyott javak 
az illetőkéi legyenek, akik még a káplánoknak netalán együttesen hagyott örök
ségből is kivehessék részöket. Ama szokás, hogy a hetes rectort (káplánt) és 
servitort (templomszolgát) a plébános látja el élelemmel, továbbra is érvényben 
maradjon avval a különbséggel, hogy a jövőben jobb kosztot és ne oly rossz bort 
adjon, mint eddig s a szentmise áldozatnál is jó bort használjon, ne eczeteset. Az 
oly oltárnak, amely már földbirtokban bővelkedik, hagyományozott szőlő vagy 
föld, vagy egy más szegényebb oltárnak átengedendő, vagy pedig közös megegye
zéssel s a hagyatéki gondnok útján két hónapon belül eladandó s a befolyt pénzt 
az örökös oltár javára templomi ruhák és edények vételére fordítandó, amikről 
az illető rector időnkint a plébánosnak, illetve utódainak köteles beszámolni.

Végül -  nehogy az oltárok akár a lelkiekben, akár az anyagiakban kárt 
szenvedjenek -  üresedés idején a plébános az oltárnak sem szőlejét, sem borát 
nem fordíthatja a saját használatára, hanem az arra illetékesekkel együtt alkal
mas rector kinevezéséről kell gondoskodnia. Ellenkező esetben a kinevezési jog 
az elöljáróra száll át, amiről a rectorok őt értesíteni tartoznak. A felek magukat 
és utódaikat a szerződés megtartására kétszáz arany forint büntetés terhe alatt 
kötelezték.” (Történelmi Tár).

Számos más, az akkori élet megannyi vonatkozására fényt vető oklevelet 
idézhetnénk még a magyarok nemcsak a törökök, hanem már előbb a bizánciak 
által is rendkívül gazdagnak tartott tartományából, ahova az itáliai és francia 
jövevények előtt nagy előszeretettel jöttek már a bizánciak is; nem csoda hát, de 
valóság, amit viszont még ma is kevesen tudnak: a magyarok között a keresz
ténységet, s éppen a mi vidékünkön a bizánci hittérítők kezdték meg. Szent 
István előtt.

DOMBÓ -  BIZÁNC FÉNYÉBEN

Mályusz Elemér ezt így fogalmazta meg:
„Régészeti és írásos emlékek egyaránt tanúsítják, hogy a keresztény vallás

nak voltak hívei már a római kor Pannóniájában, a népvándorlás századai folya
mán pedig kelet és nyugat felől egyaránt történtek kísérletek a Kárpát-medence 
egyházi életének megszervezésére...

A honfoglalás megszakította ugyan mind a német, mind a bizánci egyház
nak a Kárpát-medence kereszténységével kialakult szervezeti kapcsolatait, elsö
pörte a hierarchikus igazgatási formákat, de csak oly mértékben, amint azok a
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két birodalom hatalmi törekvéseit szolgálták. A kereszténység mint hitrendszer 
zavartalanul tovább élt. Hívei nemcsak megtarthatták, hanem a hódítókként 
közéjük települt magyarok körében terjeszthették is. Csak így magyarázható 
meg, hogy nyelvünk keresztény szókincse nagyobbrészt szláv eredetű, mégpedig 
olyan nép ajkán formált, amely latin rítust követett...

... Szemben ezzel a lassú terjedéssel, a bizánci egyház már a X. század köze
pén nagyobb sikerek elérésére törekedett. Bizánc a vele politikai kapcsolatra 
lépni hajlandó törzsfőket az egyház segítségével is igyekezett megnyerni, 
amidőn patríciusi címen és ajándékokon kívül a keresztség szertartásában ré
szesítette őket. A század közepén Bulcsú és Gyula, majd Ajtony megkeresztel- 
kedése jelzi a bizánci politika célját, Hierotheos szerzetesnek Theophylaktos 
pátriárka általi felszentelése Turkia püspökévé (956) a hitterjesztés módját, Aj
tony székvárosában görög monostor felépülése a tagadhatatlan sikert, együtte
sen pedig a folyamat jellegét, amely úgy határozható meg, hogy a kereszténység 
befogadása vagy elutasítása a hatalmi politikai viszonyok függvénye...”

Tehát a bizánci egyház ezen a tájon már 950 táján, vagyis mintegy 1150 
évvel ezelőtt kiterjesztette a befolyását. Ebben a megvilágításban lesz érthetőbb 
Dombó üzenete, amelynek csodálatos köveit, kőfaragvány töredékeit Nagy Sán
dor ásatásai hozták felszínre a néhai monostortemplom romjai alól.

Jelentőségénél fogva csak ez a műemlékünk egy külön estet érdemelne, 
követelne (és mindenekelőtt további tanulmányozást), most csak egy rövid idé
zetet jellemzésére Nagy Sándor könyvéből:

„Az előzőekben ismertetett történeti adatok alapján a Crkvináról szárma
zó palmettás díszítésű kőfaragványokat a X. század végére, tehát Géza fejede
lem korára keltezhetjük. E kőfaragványokra a művészi szintű és mesteri kivitelű 
faragás a jellemző, amilyent csak egy uralkodó kőfaragó műhelyében készíthettek...

... Ezzel szemben a dombói (gradinai) román bazilika kőfaragványai helyi 
ízlést tükröznek: kivitelezésük kezdetleges, rusztikus. Feltételezhető, hogy a ba
zilika épületplasztikai elemeit főként a mesterek mellett dolgozó betanult kőfa
ragók készítették. E kőfaragványokon a késő római és bizánci motívumok ke
letről hozott pogány vallási szimbólumokkal keverednek, s kezdetlegességük, 
rusztikumuk a vonalvezetésben éppen úgy szembetűnő, mint a kőanyag meg
munkálásában...”

Vidékünk múltjának fáradhatatlan kutatója, Szekeres László régész a dom
bói lelettel foglalkozva így fogalmazza meg véleményét:

„A részben bizánci emlőkön táplálkozó középkori magyar építőművészet 
úgy látszik, ezen a ponton keresztül kapta a déli impulzusokat, és egyéni meg
fogalmazásban továbbította a Duna és a Tisza közvetítésével észak felé (Monos
torszeg, Aracs, Szeged, Sárvármonostor). A palmettadísz Dombón feltűnt sajá
tos változata, amely újdonságszámba menő állat- és emberalakokkal bővült, ar
ra bátorít fel bennünket, hogy ezt a monostort egy új stílus kiindulópontjának 
tekintsük.”

Szekeres állítása, feltevése is sejteti velünk, hogy a dombói kövek további, 
körültekintő és átfogó, talán mindenekelőtt művészettörténeti tanulmányozása 
még nem egy meglepetés számba menő, s nemcsak a Délvidék számára jelentős 
felfedezést ígér. (S a dombóihoz hasonló vagy ennél is érdekesebb titkokat múl-
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tünk megismerése szempontjából a néhai szentgergelyi, a kői monostor vagy a 
kamanci templom romjai nem rejtenek-e?).

(Talán megkockáztathatunk itt egy kis kitérőt is: lehet, hogy Szerémség, s 
benne Dombó, mint az itteni kereszténység központja, olyan szerepet játszott, 
mint a török hódoltság idején Kárpátalja, amelyről mi vajmi keveset tudunk, 
pedig: „A török hódítás korában a Kárpát-medencének ez az északkeleti szeg
lete országos központ lett. Összekötőkapocs a három országrész között, kultú
rák, szokások közvetítője Nyugat és Kelet, Észak és Dél között. Kapu Lengyel- 
országon át Európába. Minden eljutott ide, ami a korabeli Európában újdon
ságnak számított: az óra, a távcső, az üveges hintó, az újrendszerű gazdálkodás, 
a fűrészmalom, az üveg officina, a papírmalom...”).

Az időszak, amiről az előkerült faragott kövek beszélnek, száz, kétszáz év
vel megelőzi azt, amiről az előbb idézett ismertetők szólnak. (S amiről újabb, 
bővebb információkat talán valamelyik görög levéltárban találhatnánk). Továb
bi tanulmányozásuk a honfoglalás utáni első évszázadok Délvidékének életéhez 
szolgáltatna fontos ismereteket, s eloszlatná azt a sűrű homályt, amely történel
münk eme időszakának titkait rejti.

A délvidéki magyar középkorról szóló ismertető ezzel nem tekinthető tel
jesnek. Mindenképpen szólni kellene még Bácsról, Titelről, Péterváradról, Za- 
lánkeménről, Szávaszentdemetérről, Újlakról és az aracsi Pusztatemplomról, az 
ott talált aracsi kőről, amelyről már könyvtárnyi irodalmat állíthatnánk össze, a 
történészek, művészettörténészek olyan behatóan tanulmányozták már az el
múlt száz év folyamán, amióta Gerecze Péter kutatásai folytán előkerült mint 
ajtóküszöbkő (másodlagos elhelyezésben). Idézzünk egy rövid részletet a leg
alaposabb tanulmányból, annak végkövetkeztéséből. Csemege József írja:

„Az aracsi kő tehát végeredményben egy bolgár-szláv (esetleg magyar) 
nemzetségfőnek, egy főként óhorvát emlékeken nevelkedett vándorló kőfaragó
nak és a schisma előtt álló kereszténység egyik szerény világi papi képviselőjé
nek társadalmi vonatkozásait, művészeti nézeteit közösen tükröző alkotás...” Ez 
tehát jóval az aracsi bencés templom előtt készülhetett, a sír, amelyen állt, már 
meg sem volt, nyilván ezért használták fel küszöbkőnek az épülő templomban, 
feltehetően a XI. században.

... És persze ebbe a kérdéskörbe tartoznak azok a templomromok is, ame
lyeket Szekeres László és munkatársai ástak ki az elmúlt évtizedekben, s ame
lyek úgyszintén szervezettebb és tervszerűbb további kutatásra ösztönöznek...

... Itt a keresztény magyar kultúra értékeiről van szó, kincsekről, amiket a 
mi őseink alkottak ezen a tájon, az utókor, amelyik ezt pusztulni hagyná, maga 
fölött mondana ítéletet. Ez az év talán arra is jó lehet, hogy áttekintsük a hely
zetet, számba vegyük a teendőket, s elkészítsünk egy munkaprogramot. Azok a 
testületek, amelyek kötelességüknek tartják a magyar művelődés támogatását, 
a mi igényeinket sem utasíthatnák vissza.”

(Vége)
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DR. HORVÁTH MÁTYÁS

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE KÖZOKTATÁSA A 
MOHÁCSI VÉSZIG*

Évfordulót ünnepelünk, a magyar közoktatás ezeréves évfordulóját. Az oktatási 
rendszer megteremtése Géza fejedelem nevéhez fűződik, aki 996-ban a pannon
halmi Szent Márton hegyére telepítette az itáliai bencés szerzeteseket. A kolos
tor falai között jött létre az első magyarországi iskola.

Az iskolarendszer, az írásbeliség fejlődésében jelentős szerepet játszott a 
Bácsország, azaz Bács és Bodrog megye is. Az évezred közepéig területünkön 
káptalani, kolostori és plébániai iskolák működtek.

Káptalani vagy székesegyházi iskolák. A káptalani székhelyeken a 9-16. szá
zadban fenntartott iskolákat nevezzük káptalani iskoláknak. A káptalan a kato
likus egyházmegye püspökének tanácsadó testülete, tagjai a kanonokok. A  káp
talani iskolák létrehozását az aacheni zsinat határozta meg 789-ben. Elsődleges 
célja a világi papok műveltségének emelése volt. Később, az állam és a közigaz
gatás fejlődésével egyre nagyobb igény jelentkezett a képzett írástudók iránt, így 
ez az iskola fölvállalta a világi pályára készülő ifjak nevelését is.

A káptalani iskola élén a prépost állt. A tényleges oktatást azonban az 
olvasó kanonok, a lector végezte és irányította. Segítője az iskolai munkában az 
éneklő kanonok (cantor) volt. A középkor derekára a helyetteseik, a sublecto- 
rok, illetve a succentorok vették át a közvetlen oktatást. Az olvasó kanonok a 
főigazgató szerepét töltötte be, és ő vizsgáztatott.

1073-ban a római zsinat elrendelte, hogy a káptalani iskolákat magas kép
zettségű tanárokkal kell megerősíteni.

AIV. lateráni zsinat ismét a tanárok minél magasabb képzettségét követel
te. Mindezek a határozatok arra utalnak, hogy egyre növekedett az oktatással 
kapcsolatos elvárások minősége.

Az iskola tananyagát az ún. hét szabad művészet képezte (septemartes li- 
berales). A tantárgyakat két csoportra osztották:

1. trivium: (latin) grammatika, retorika, dialektika;
2. quadrivium: asztronómia, aritmetika, geometria, zene.
A 11-15. századi világi értelmiség képzésében azonban nem tartották szi

gorúan a fenti tanrendet. A növekvő követelményeknek megfelelően a világi 
ifjak nevelésében nagyobb szerepet kapott a latin grammatika mellett a diétá
mén, azaz a közjogi írásbeliség ismerete, a computus (naptárszámítás, csillagá
szat, egészségtan) és az énektudás.

Európa nevezetes káptalani iskolái: Chartres, a párizsi Notre Dame, Can- 
terbury, Toledo stb.

* Elhangzott Szabadkán a Vajdasági Módszertani Központ 1000 éves a magyrar iskola 
elnevezésű rendezvénysorozata keretében 1996. június 4-én.
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Nálunk a Bácskában három káptalani iskoláról tudunk: Bács, Titel, Háj- 
szentlőrinc.

Bács szláv eredetű helynév. A honfoglaló magyarság valószínűleg itt pan
non szláv, bolgár népességet talált. A bácsi püspökséget Szent István alapította, 
és ő építtette székesegyházát. Az oklevelek 1094-ben említik először. 1266-ban 
egyesítették a bácsi és kalocsai egyházmegyét. Több király is megfordult falai 
között, így II. Géza 1158-ban; Róbert Károly 1338-1342-ben várát megerősít- 
tette, de járt itt Mátyás király is 1464-ben. Reneszánsz lakótornya még ma is 
lenyűgöző látványt nyújt. A török szultán 1526. szeptember 29-én vette be Bács 
várát és raboltatta ki.

A bácsi káptalant 1158-ban említik először. Iskoláját is ettől az évszámtól 
említhetjük, amely valószínűleg a mohácsi vészig töltötte be hivatását.

Titel már a római korban, a IV. században megerősített hely volt. Szükség 
volt erre, mert a Titeli fennsík, mint egy természetes földvár, ellenőrizte a Tisza 
torkolatát és egyben a római sószállítmányok útját. Anonymus is említi Gestá- 
jában. A  titeli káptalant Szent László alapította, tehát ettől az időponttól szá
molhatunk a káptalani iskola meglétével. A  káptalan és az iskola fenntartására 
II. Endre 1233-ban elrendeli, hogy a maga hasznára 3000 mérték sót szállíthat. 
A káptalani iskola ui. gondoskodott a tanulók ellátásáról. A szegény sorsú ta
nulók megélhetésüket koldulással (mendikálással) biztosították. A  tanulók 
helyzetét a káptalan statútuma rendezte:

„Elrendeljük tehát, hogy a mindenkori magiszter -  az említett kanonoki 
javadalom felsorolt jövedelmeinek birtokában -  sohasem kérhet semmit mun
kája vagy szolgálata címén sem közvetlenül, sem közvetve a szegény tanulóktól, 
akik mendikálnak vagy mendikálnának, ha mások jóindulattól indíttatva nem 
segélyeznék őket.”

„(A lector -  kanonok) kötelességei közé tartozik gondosan ügyelni arra, 
hogy mi módon folyik a tanítás: az ismeretek előadását és tanítását az egyes 
tanulók tehetségéhez és befogadóképességéhez kell alkalmazni.”

Azt hiszem, ez az elvárás napjainkig ható. Nagyon örülnénk, ha tömegesen 
érvényesülne a tanulók megközelítése egyéni képességei szerint!

Hajszentlőrinc Bezdántól északkeletre feküdt. 1173-1184 között III. Béla 
első felesége, Chatilloni Anna hercegnő alapított káptalant. Káptalani iskolája 
feltehetően 1280 és 1489 között működött.

A  kolostori iskolákat Szent Benedek alapította 529-ben. Ő alapította a 
Monté Cassinó-i kolostort, és összeállította a kolostori élet szabályzatát -  Re
gula Monasteriorum -, amely kimondta, hogy minden szerzetes köteles naponta 
szellemi munkával foglalkozni, azaz olvasni. Minden bencés kolostorban iskolát 
kellett tehát nyitni. A kolostori iskolák a VI-XV. században fontos művelődés- 
történeti szerepet töltöttek be. Az oktatás anyaga helytől és időtől függően kü
lönbözhetett. Volt, ahol csak latin olvasást és éneket tanítottak, másutt a hét 
szabad művészet egyes tárgyait, ismét másutt az egyházatyák munkái mellett az 
ókori filozófiai műveket is behatóan tanulmányozták. A kolostori iskolákhoz 
tartozott a másolóműhely is. Az oktatás eredményeként sok szerzetes kiemel
kedett a néptelenségből, akik aztán mint egyházi méltóságok vagy az uralkodók
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udvarának tagjai, államférfiak, diplomaták és más magas tisztségviselők tevé
kenykedtek.

Az iskolák tanulmányi rendje három fokozatú volt. Elemi szinten olvasni 
és énekelni tanultak. Középszinten a hét szabad művészet tudományaiból 
transzformálódott komplex alaptudományok és készségek kerültek sorra: a 
grammatika, diétámén, valamint a komputusz tartoztak ezek körébe. A felső 
fokon filozófiai, teológiai, jogi és orvosi ismeretekre tettek szert.

A népesebb kolostorokban a növendékeket különválasztották: a szerzetesi 
életre készülőket a schola interna, a világi feladatokra is alkalmasokat a schola 
externa keretei között oktatták.

A bencések mellett 1098-ban a ciszterciták, 1210-ben a ferencesek, 1216- 
ban a dominikánusok, 1256-ban az Ágoston-rendiek szerveztek kolostori isko
lákat. Európa nevezetesebb kolostori iskolái: Monté Casino, St. Gallen, Reims 
stb. Bácskában a mohácsi vészig 12 kolostori iskoláról tudunk: Adorján, Bács, 
Ders (Bács közelében), Gajdobra, Bodrogsziget, Bátmonostora, Baja, Futak, 
Kabol, Küllőd, Czoborszentmihály, Zenta.

A plébániai iskola a IX-XVI. század iskolatípusa. 800 körül több európai 
országban előírták, hogy a falvak papjai gyűjtsék maguk köré a gyermekeket, 
ifjakat. Tanítsák meg őket a vallási könyvek olvasására, a gregorián énekekre, 
hogy a templomi szertartások közben segédkezhessenek. A legfőbb tananyag a 
latin szövegek olvasása (némi latin grammatikával) és az ének. A plébániai is
kolák elterjedése hozzájárult az olvasni tudás szélesebb körű elterjedéséhez. Az 
iskola pedagógusa természetesen a plébános volt. A foglalkozásokat a plébáni
ákon szervezték meg.

1309-ben a budai zsinat létrehozza a világi kántortanítói állást.
1458-ban Mátyás király törvényt hozott arról, hogy a világi tanító tizedet és 

vámot nem fizet.
Az 1515. évi VII. törvénycikk fölmentette a tanítót a katonáskodás alól.
A XV. század közepén Magyarország minden városában működött már az 

ún. városi plébániai iskola. Az elemi készségek (olvasás, írás, számolás) tanítása 
után a legfőbb tananyag a latin grammatika volt. A latin nyelv a városi polgár 
igényének is megfelelő, világi kommunikációs eszközzé vált. A század közepétől 
már nemcsak a klerikus utánpótlás biztosítása volt a cél, hanem a helyi hivatal
nok-, iparos- és kereskedőréteg érdekei is előtérbe kerültek. Ennek megfe
lelően a latin grammatika után az iskola tanítója (a rektor) a fiatalok egyéni 
érdeklődését és hajlamait is figyelembe véve határozta meg a tananyagot. A latin 
stilisztikai ismeretek jól megfértek a csillagászattal, naptárszámítással, a jogi és 
zeneelméleti ismeretekkel.

A városi magániskolákban a jövendő kereskedőknek, iparosoknak tanítot
tak speciális gyakorlati ismereteket: gyakorlati számtant, könyvvitelt, kereske
delmi levelezést, hivatalos és magánügyirat-készítést, a közigazgatással kapcso
latos ismereteket, a pénz- és adóügyek intézést. A latin mellett már anyanyelvű 
képzés is folyt. A magántanítók tandíj á tfértek  az oktatásért.

Bácskában a plébániai iskolák a XIII. századtól kezdve kezdtek tömegesed
ni. A XV. században számuk eléri a 230-at! Különös fontosságot kell tulajdoní
tanunk a fenti adaton belül a városi iskoláknak. Zsigmond király uralkodása
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alatt a mezővárosok száma az ötszörösére emelkedett, azaz 50-ről 250-re! Ha 
ehhez hozzáadjuk, hogy szűkebb pátriánk a XV. század derekáig a korabeli Ma
gyarország egyik legsűrűbben lakott területe volt, a mezővárosok száma is je
lentősnek tekinthető. A fent ismertetett városi plébániai iskolák világias tan
anyaga valóban tömegekre hathatott, hiszen az anyanyelvű képzés fokozatosan 
kialakította a két-, majd többnyelvű szójegyzékeket, szótárakat is, és ami fonto
sabb: a városiasodással megindul a polgárosodás, a polgári gondolkodásmód 
kiformálódása.

Az államhatalomnak és a társadalomnak egyre égetőbb szüksége volt a vi
lági értelmiségre. Magasan képzett, európai szaktudásra! Nem tartom véletlen
nek, hogy Nagy Lajos kezdeményezésére pápai engedéllyel 1367-ben kezdte 
meg működését a pécsi egyetem. Természetes lett volna, mint ahogy Zsigmond 
tette később, az ország fővárosában nyitni meg az egyetem kapuit. A Délvidék 
közoktatási rendszerének fejlettsége, a lombardiai egyetemek közelsége azon
ban, Nagy Lajost arra indította, hogy a várható hallgatók tömegeinek közelében 
alapítsa meg az első magyar felsőoktatási intézményt. Az egyetemalapítás je
lentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a bécsi egyetem csak 
két évvel a pécsi előtt nyitotta meg a kapuit! Sajnos, első egyetemünk nem volt 
hosszú életű. Feltehetően 1390-ben megszűnt. Nem szűnt meg azonban a fiata
lokban, a mezővárosok kézműves rétegeiben a magas fokú képzés iránti igény. 
Erről vall az a tény, hogy a XV. század első két évtizedében a prágai egyetem 
törzskönyvei 98 délvidéki fiatal nevét örökítik meg. Itt ismerkednek meg azok a 
délvidéki fiatalok a huszitizmussal, a világi gondolkodással. Tehát az is termé
szetes, hogy az írásbeliség, az anyanyelvű műveltség következményeként éppen 
ők vállalkoznak a Biblia anyanyelvre való fordítására.

1420-1430 körül két szerémségi klerikus, Tamás kamonci oltáros pap és 
Újlaki Bálint belcsényi (Beocsin) plébános lefordítja a teljes Bibliát, a Vulgatát 
magyar nyelvre. Munkájuk Huszita Biblia néven vált ismertté, melynek részei a 
Bécsi kódex (Ószövetség), Müncheni kódex (Újszövetség) és az Apor-kódex 
(Breviárium).

Valószínűleg nem túlzunk, amikor mind az első egyetemalapítást, mind a 
bibliafordítást következménynek nevezzük. Okozatnak, amelynek a gyökere egy 
viszonylag fejlett oktatási rendszerben, iskolahálózatban gyökerezik. Az adat
halmaz érzékelteti, hogy vidékünk a katolikus egyház révén részese volt az eu
rópai közoktatási folyamatoknak, része volt az európai közoktatási rendszernek. 
A bibliafordítás jelentőségének hatalmas irodalma van. Ám mindennél ékesebb 
bizonyíték, hogy a máig ható nyelvi hatása majd az 1590-ben megjelentetett 
Károlyi-bibliának lesz.

Maga a fordítás ténye előzmények nélkül való. Hatása azonban korlátozott 
volt. Részben a huszita eretnekmozgalomhoz fűződő kapcsolata miatt, részben 
pedig az egyre fenyegetőbb török veszedelem következményeként.

A XV. század második felétől az oszmán-török terjeszkedési politika köz
vetlen hatása mindjobban érződik a Délvidéken. Megkezdődik a lakosság elszi
várgása vagy tömeges áttelepülése. Például a mai Kovin elődje, Keve mezőváros 
teljes lakossága a Csepel-szigetre települ át. És ez nem egyedülálló eset! A sza
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porodó török rablóhadjáratok, majd Sabac, Belgrád eleste megnyitották az utat 
a hódító előtt az ország központi részei felé.

Említettem Bács feldúlását 1526-ban. A példa mögött azonban sokkal na
gyobb nemzettragédia rejlik. A mohácsi csata után Buda kirablása következeit. 
A visszavonuló török hadak a Duna bal partján vonultak vissza. A történészek 
becslése szerint csak a Bácska mintegy 200 000 lelket veszített halottakban, rab
ságba hurcoltakban. A lakosság megfogyatkozását megelőzte az intézmény- 
rendszerek megsemmisülése. Az, ami értéket képezett, ami Európához fűzött 
bennünket, megsemmisült. Évszázadoknak kellett eltelnie, hogy valóban az ala
poktól kiindulva újra megteremtsük közoktatási hálózatunkat, az írásbeliség, a 
kultúra alapjait.

Mindezek ellenére számomra a Bácska nem az, amilyennek a szépirodalom 
ábrázolta vagy ábrázolja. Sem Porvár, sem közönyös dzsentri vagy Göre Gábor- 
os parasztság. Inkább értéket teremtő közösség, amely állhatatosságával, szor
galmával, rugalmasságával újra és újra képes volt talpra állni.

Az értelmiség kötelessége, hogy művelődési hagyományainkra terelje a tö
megek figyelmét. Ha tudatosítjuk az itteni magyarokban, hogy gazdag múlttal 
rendelkezünk, értékeink voltak, amelyek európai mércékkel mérhetők, ellenál
lóbbak lesznek a letargiával, hazugságokkal szemben.

Rezervában a pavvelčei erdőben (1917. május 20.) 
(az asztal jobb felén a harmadik)
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KOSSUTH LEVELE A KANIZSAI VÁLASZTÓKHOZ

DOBOS JÁNOS

Kossuth Lajos halálának 50. évfordulójára 1944. március 18-án a budapesti Stádi
um Sajtóvállalat Rt. a „Nemzeti Könyvtár” sorozat 122-123. számaként kiadta a 
„KOSSUTH A MAGYAR IGAZSÁGÉRT” című füzetét. Ebben a füzetben Bo
dor György Kossuth beszédeiből és leveleiből válogatott, ezeken keresztül mutatva 
be a magyar függetlenségért a száműzetésben folytatott harcát. A válogatás nagyob
bik részét az un. „Turini levelek” képezik, amelyek Kossuth iratainak közismert 
kiadásából valók. Ezek között bukkantam rá, vagy húsz évvel ezelőtt, Kossuthnak 
az ókanizsai választókerület választóihoz írt levelére. Mivel a levelet Bodor csak 
kivonatosan közölte, elhatároztam, hogy felkutatom a levél eredetijét.

A levél keltét ismertem (Turin, 1870. október 15.), így a Magyar Országos 
Levéltárban Budapesten a levéltáros kollégák: Buzási János főigazgató-helyet
tes és Straub Éva főlevéltáros útbaigazítása nyomán a darabszintű segédletben 
(cédulakatalógusban) megtaláltam a jelzetet: R 90 I. 5287, és ennek alapján 
kikértem olvasótermi betekintésre.

Látván, hogy helytörténeti szempontból is értékes forrásról van szó, elké
szíttettem a levél hasonmását, amit elhoztam és elhelyeztem a zentai Történel
mi Levéltár hasonmás-gyűjteményébe. íme a levél:

„Wagner Ferencz urnák
az Ó Kanizsai Országgyűlési Követválasztó Kerület
Elnökének

Ó Kanizsán

Tisztelt Elnök úr!

Volt szerencsém venni becses levelét melyei a választási Jegyzőkönyv egyik 
példányának megküldése mellett hivatalosan méltóztatott értesíteni, hogy az ó 
Kanizsai kerület országgyűlési követévé én lettem megválasztva.

Két körülmény forog fen ezen engem egészen váratlanul meglepett meg
tiszteltetésnél, mely azt előttem rendkívülileg becsessé teszi, s engem érzékeny 
hálára kötelez.

Egyik az ó kanizsai kerület ethnographiai viszonya, másik a választás politicai 
értelme, melyre én a fenforgó viszonylatokra való tekintetből különös súlyt fektetek.

Azonban bár mi nagyra becsülöm is az irántam tanúsított bizalmat, bár 
mennyire élénkíti is hála érzetemet a vigasztalás és remény, melyet e két körül
ményből meritek; én azon emberek közé tartozom, kiket attól, amit komoly 
megfontolás után mind hazafiúi, mind becsület beli kötelességnek ismérnek, 
semmi a világon el nem téríthet.
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Kényszerítve érzem tehát magamat Elnök urat tisztelettel értesíteni, hogy 
én azon okoknál fogva, melyeket a jászladányi felhívás, s váczi, pécsi, kaposvári 
és szentesi megválasztásom alkalmából már sokszorosan nyilvánítottam, az 
ókanizsai választókerület által reám ruházott megbízást sem fogadhatom el.

E nyilatkozatom sem Elnök ur, sem a választó közönség előtt nem lehet 
váratlan, miután amint a választási jegyzőkönyvből látom, a döntő szavazat meg
kezdése előtt azon magán levelem elő lett mutatva, s fel lett olvasva, melyet 
válaszul írtam volt a követjelöltek egyikének (kit különben nincsen szerencsém 
ismerni) táviratilag hozzám intézett azon kérdésére: vájjon elfogadnék e or
szággyűlési követséget, ha megválasztatnám?

E levelem minden kétséget kizáró tudomást nyújtott a kerület választó pol
gárságának nem csak arról, hogy én Hazánk jelen államjogi viszonyai közt or
szággyűlési követséget nem vállalok, hanem egyszersmind arról is, hogy 
mennyiben kell a viszonylatoknak változni, miszerint én hosszas számkiveté
semből Hazánkba visszatérhessek.

Erre hivatkozva talán elég is volna minden további indoklás nélkül, érzé
keny hálám kijelentésére szorítkoznom; de mert az események hullámai el szok
ták mosni a régebben hallottak emlékezetét; az actualitási viszonyok pedig sok
szor elmondott nézeteimhez új támpontokat nyújtanak: szabadságot veszek ma
gamnak változhatlan elhatározásom magyarázatára némelyeket felemlíteni.

A rémuralom hosszas nyomása által kifárasztott s megzsibbaszott nemzet
nek tetszett nem csak visszalépni azon elvektől, melyeknek alkalmazásba vételét 
a reánk kényszerített önvédelmi élet halál harcz szintoly méltó, mint jogszerű 
béke gyanánt, egykor én magam indítványoztam, a nemzet többsége pedig elfo
gadott és szentesített, hanem ezen kívül oly tanácsokat követve, melyek megta
gadva egész múltunkat, s feladva azon politicai irányt, melynek nemzeti lételünk 
eddigi fenmaradását köszönhetjük, s mely jövendő fenmaradásunknak is 
nélkőlözhetetlen alapja; diadalra juttatták a bécsi cabinet politica átkos tenden- 
tiáit, melyek ellen az ország századokon át küzdeni soha meg nem szűnt; tetszett 
a nemzetnek a legjobbjaink vérével pecsételt elvektőli viszalépést oly alku, oly 
törvények elfogadásával tetézni, melyek legbensőbb rendíthetlen meggyőződé
sem szerint nem csak Hazánk sarkalatos államjogait mélyen sértik, hanem sértik 
az úgynevezett „másik fél” körében is a nemzetek kétségbe vonhatatlan állam
jogait, s azon kívül egy minden criticán alúl fonák és erőszakolt magyarázgatás 
által, melyet a szavak, az értelem, az országgyűlések törvényekbe foglalt ünne
pélyes nyilatkozatai s a történelem adatai egyhangúlag megczáfolnak, -  az ural
kodó Házzal kötött diplomaticai alapkötéseket is lényegükből kiforgatták.

És pedig tetszett a Nemzetnek ezen, a jogalapot nem csak nélkülöző, ha
nem merőben kiforgató törvényeket az ország új államjoga gyanánt mind a mel
lett is elfogadni, hogy azon törvények, még pusztán az indítványozóik s pártolóik 
által táplált várakozások szempontjából is a czélszerűtlenség bélyegét az első 
perez óta szembeszökőleg magukon hordták.

E czélszerűtlenség ma már nem conjectura melyet a csillámos dialectica 
kétségbe vonhat, hanem tapasztalati tény, mely szépítgetést nem tűr, tagadást 
pedig épen nem enged.
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Csak három év múlt el azóta, hogy e törvények által Magyar Ország az 
Osztrák Birodalommal egy politicai államtestté össze forradott -  s ezen három 
év alatt az Osztrák-Magyar Birodalmat még semmi rendkívüli, semmi váratlan 
difficultás nem érte. Mert bár mi óriási legyen ama rettenetes vérdráma amott 
nyugaton, bárminő legyen is a befolyás hordereje, melyet végeredményben az 
európai társadalomra gyakorolni fog, annyi mégis tény, s szerintem határozot
tan helyeslendő tény, hogy az Osztrák-Magyar Birodalom ekkorig a harczba 
bele nem keveredett. Ennyi hasznát legalább vette a Nemzet annak a bizonyos 
„félelemnek” egy kis kárpótlásul azért, hogy az a „félelem” volt a tuszkoló, me
lyei a közös ügyes törvények keserű labdacsa a Nemzet torkán leszoríttatott. A 
Nemzetre tartozik őrt állani, hogy e kárpótlást az Udvar körüli ambitiócskák el 
ne játszák. Mert az ambitiók nagyon desperatus játékosok, hanem aztán még 
meg is történik, hogy Szadovát vagy Sedant fognak. Mondhatnék angol szólás
mód szerint: „Served them right” -  „úgy kell nekik”, hanem a baj az, hogy „De- 
lirant reges, plectuntur Achioi” -  örjöngnek a királyok s a népek lakóinak őr
jöngésükért (Irgalomnak Istene mennyi szenvedés özönlik egy nemzetre, azért, 
mert egy császár vétkezett!).

Tehát alig három éve hogy a közös ügyes törvények meghozattak. Ennyi idő 
rendesen kevés arra, hogy még egy vagy más kisebb érdekű törvény czélszerűsé- 
gét vagy czélszerűtlenségét a gyakorlat constatirozhassa légyen. De a jelen eset
ben e kis idő is elég volt reá, hogy tényleg be legyen bizonyítva, miként a közös 
ügyes törvény gyártás irtózatos jogtalansága mellett még egy óriási baklövés is 
volt. E törvényekkel azon szerencsétlen befolyáson kívül, melyet a Haza bel- 
ügyeinek rendezésére gyakoroltak, a Nemzet már de facto oda jutott, hogy még 
az országos háztartásnak alkotmányos formák közötti szabályozása is meg
akasztatott, vagy illusorikussá tétetett. Szövetség helyett pedig a birodalom né
peivel -  mire oly nagy súly lön fektetve -  valóságos viszályt; megszilárdulás he
lyett ziláltságot, normális állapot helyett zavart, erő helyett gyöngeséget idéztek 
elő. -  Kültámadás elleni biztonságról álmodoztak e törvények párthívei, s oda 
jutottunk velők és általuk, hogy mind nállunk, mind a birodalomban paralysálva 
van azon védelmi belerőknek kifejtése, melyek egyedül képesek az országokat 
megvédeni, s melyek nélkül, miként napjaink kiáltó tényei bizonyítják, a legri
degebb centralisatio szolgálatában álló egységes vesztes hadsereg széttöredezik 
mint a pozdorja, s míg eszerint védtehetségünk aggasztólag gyönge lábon áll, a 
birodalomban nincs egyetlen nemzet sem, mely irántunk igazi jóindulattal visel
tetnék, kifelé pedig nincs sem a szomszédban, sem a távolban egyetlen jóbará
tunk, kire a veszély idejére számíthatnánk; de van ellenben a Monarchia belse
jében oly állapot, mely a külellenségnek, akár mely oldalról hozza bár őt a jö
vendő, bent párthíveket készít. -  És hogy a czélszerűtlenségnek semmi bizonyí
téka ne hiányozzék: a költsönös kiengesztelődés galamb postája gyanánt fitog
tatott közös ügyes törvények ép a birodalomban, melyei egyesíteni véltek, nem 
kellenek a világon senkinek -  kivévén talán a magát alkotmányosnak nevező 
német fractiót. De ennek is csak annyiban kellenek, amennyiben hidat lát ben
nük a nem német nemzetek feletti uralmához; ellenben a szövetségesnek állított 
másik fél egy igen nevezetes, igen fontos és igen erős jogalapon álló része által 
végrehajtásuk forma szerint ...pudiáltatik; úgy hogy a mesterkélt gépezet kere
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keit már is csak rendkívüli, ne mondjam: erőszakos eszközökkel lehet -  ha 
ugyan lehet -- mozgásba hozni; eszközökkel melyeknek alaki legalitását védheti 
a rabulista, de melyeket az eszélyes politikának, a józan előrelátásnak feltétle
nül kárhoztatnia kell, mert ily eszközökkel ugyan nem lehet egyetértést terem
teni a külömböző népek között, csak a szakadást lehet szélesebbé tenni, s az 
elválasztó űrt lehet mélyebbre ásni, aminek -  in ultima analysi -  az lesz a követ
kezése, hogy a németek elmennek Frankfurtba (mint gróf Thun mondá a prágai 
országgyűlésen) a csehek elmennek az... oroszhoz; a magyarnak pedig az az át
kozott szerencse jut, hogy őtet fogják alkalmazni hajcsárnak a birodalom szerte 
futó tagjainak kerítésére, s a közös ügyes magyar még ezt is megteszi, meg még 
ezt is, mert ő nem csak félti az osztrákságot, hanem szereti is. Tetszik magának 
e minőségben. Csodálatos, de még megérjük, hogy a magyar lesz az aki nem 
fogja magától elereszteni akarni az osztrákot, ahelyett, hogy szerencsés utat kí
vánna neki; hanem az eredmény (?) természettesen nem az lesz, hogy az elfutók 
vissza kerülnek, hanem az, hogy a hajcsár bele hal a kerítésbe, s még csak men- 
helyül sem ajánlhatja fel Budát annak ki Buda ellen annyit vétkezett, de kit mind 
a mellett még én is szívesen látnék Budán ha elég előrelátó volna Budával beér
ni; -  már tudni illik addig míg az európai társadalom fejlődésének logicai folya
ma a királyság institutioját még megtűri -  ami meglehet nem sokáig leszen, mert 
ami túl élte magát, annak nincs jövendője. Ez a természet kérlelhetetlen örök 
törvénye.

Ilyenek s ily eredményűek azon törvények tisztelt Elnök ur! -  melyek Ma
gyar Országra reá szavaztattak, még pedig reá szavaztattak opportunitási szin 
alatt a lehető lég inopportunusabb perczben, midőn úgy állottak a viszonylatok, 
hogy bár mennyire henczegtek is Bécsben, a bukott infallibilitásféle „non pos- 
sumussal” a Nemzetnek (bocsánat a kifejezésért) keresztbe font karokkal igazán 
csak ajkait kellett volna nyitva tartania, hogy a ,/estitutio in integrum” (mit a 
közös ügyes alkuval eljátszott) mint az olaszoknak Róma, sült galambként szá
jába essék.

No már ezen törvények, s általában az alkunak bármely neme más helyzetet 
teremtenek azokra nézve, kiket számkivetésben találnak, s mást azokra, kiket az 
országban találnak.

Ez utóbbiaknak, ha rosszalják e törvényeket a helyzetük az: hogy tűrik, 
ameddig tűrni kénytelenek, mint tűrték az azt megelőzött rémuralmat; de e 
tűrés nem oly cselekmény, mely reájuk legkisebb erkölcsi kötelezetséget háríta
na, hogy csak is egy, s nem más eszközt fognak használni arra, miszerint a Haza 
e törvények bilincseiből megszabadúljon s elidegeníthetlen jogait visszanyerje.
-  Reájok nézve a szabadulás útjának és módjának megválasztása egyenesen csak 
józan számvetés, csak „quid consilii” kérdése..

De azokra nézve, kik az e törvények által összetákolt parlamentáris paró
diát s pseudo-alkotmányos életformát kapunak fogadták el, arra, hogy a Hazába 
visszatérjenek, a dolog másképen áll. Nem azokról szóllok, kik ide künn nagy 
handabandát űztek a forradalmársággal s alkalomszerűleg még „vörös” képeket 
is vágtak, otthon pedig nagyot fordítottak sok mindenféle színt játszott köpö
nyegükön, s császáriabbak, mint maga a császár, s osztrákabbak, mint az osztrák; 
nincs undorítóbb valami, mint a convertált emigráns. Szóllok azon becsületes
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emberekeről, kik politicai hitüket meg nem tagadták, kik tűrni, nélkülözni men
tek haza, mert akkint fogták fel a kötelesség eszméjét, hogy meg kell kisérteni 
annyi jót tenni a Hazának a Hazában, amennyit csak lehet. Ha ezek a közös 
ügyes alkut kapunak fogadták el a hazatérésre, e lépésök által ők sem vállaltak 
ugyan kötelezettséget magukra, hogy a szint oly jogtalan, mint czélszerűtlen 
közös ügyes törvényekbe bele nyugszanak, teljességgel nem -  hanem a Haza 
jogainak visszaszerzésére használandó utak, módok és eszközökre nézve; magu
kat egy bizonyos fesznek vetették alája -  ha szabad úgy mondanom: magukat egy 
kissé genirozott állásba tették. Legalább én -  legyen hiba, legyen érdem -  nem 
tagadhatom, hasonló helyzetben így éreznék.

És ez a genírozottság az tisztelt Elnök ur, melyet én soha, senki kívánságá
ra, semmi áron magamra el nem vállalok. Ha egyedül maradnék is, szemben egy 
egész élő nemzedékkel, én soha sem szűnök meg egy eleven tiltakozás gyanánt 
állani Nemzetem s a Világ előtt, minden ellen, ami Hazánk állami függetlensé
gének elidegeníthetetlen jogával ellentétben áll. Nem a király személyéről, nem 
is kormányformákról van szó, ezek előttem most alárendelt tekintetek, melyek 
csak akkor jutnak homloktérbe, csak akkor foglalják el az első helyet, ha az 
ország független állammá s a nemzet saját sorsának szabad gazdájává leendett. 
Én nem igen hiszek a királyok jövendőjében -  ez hit dolga, s hit felett én nem 
vitatkozom -  hanem azt mondom, ha a körülmények arra utalnak, hogy azt a 
független államiságot, azt a saját sorsa feletti szabad gazdaságot királlyal lehet 
elérni, hát -  Isten neki! -  legyen király; hogy mi nevet öröklött attyától? -  vagy 
mi névre keresztelték? -  nem gondolok vele (ámbár bizony néha megbocsátani 
nehéz, felejteni lehetetlen) de hát legyen -, hanem legyen olyan király, ki érdek
ben kénytelen összejönni Hazám érdekeivel, mert „a nagyvilágon kívüle nincsen 
számára hely” -  legyen olyan király, kinek sem Hazám internationalis érdekeivel 
ellenkező érdekei nem lehetnek, sem eszközei az ily érdekeket Hazám rovására 
valósítani.

Igen is én rendíthetetlenül el vagyok határozva egy élő tiltakozás gyanánt 
állani Hazánk állami jogainak minden csorbítása ellenében, mert ezen jogok 
semmi esetleges országgyűlési többségnek nem tulajdonai, hanem minden még 
születendő nemzedéknek elidegeníthetetlen sajátja, melynek visszaszerzésére a 
jog mindig épségben marad, bármit mondjon is, akár a törvénykívüli, akár a 
törvény alakjába burkolt erőszak. -  S ha daczára a magyar emberre nézve leír- 
hatatlanul keserves hontalanságnak, én a közös-ügyes törvények árán megvásár
lóit alkut nem fogadom el kapunak, melyen át Hazámba juthassak; azért nem 
fogadom el, mert kezeimet minden erkölcsi kötelezettségtől is mentieknek és 
szabadoknak kívánom tartani arra, hogy Hazánk függetlenségének visszaszerzé
sére (mely nélkül nemzet szabad nem is lehet) akként és oly módon hathassak 
közre, mint azt az események változatos folyama javasolhatja.

A királyoknak van egy „ultima ratio”-]& -  a nemzeteknek is kell, hogy le
gyen. -  Amazokét álgyúnak hívják, a nemzetekét másnak hívják -  annak hívják, 
amiről az öreg lord Brougham azt írta, hogy ,^zenf\ A királyok sem élnek azzal 
az „ultima ratio”-val, ha máskép, például egy complaisant országgyűlési több
séggel czélt érhetnek.
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A nemzetről sem mondom én, hogy borúra-derűre ama szent ratióval éljen, 
ha jogait másképen visszaszerezheti s biztosíthatja. Ha Hazánk fiainak ez szó
noklatok és szavazatok útján sikerttlend (néha hatalmas eszközök ezek, tapasz
talásból tudom), én csak örvendhetni fogok mind annak, hogy sikerült, mind 
annak is, hogy reám szükség nem vala. -  Isten látja lelkemet, nincs bennem 
semmi szereplési viszketeg; hanem megvallom -  én, amint a dolgok állanak, az 
e féléktől nem sokat reményiek; sőt azt látom, hogy minden új „reform” (?) a 
nemzetet mélyebbre süllyeszti a süppedékben. De akármint legyen is ez, nekem 
lelkiismeretem azt sugallja, hogy hazafiúi kötelességet teljesítek, mindőn keze
imet minden, még erkölcsi kötelezettségtől (is) mentteknek tartom.

A történelem arra oktat, hogy ily emberekre is szükség van. Ha Olaszor
szágnak nem voltak volna (sic!) ily emberei, most is „geographiai elnevezés” 
volna. Szerencséjére mindig és bőven voltak ily emberei -  a sors kereke marty- 
rokká zúzta legtöbbjeit hosszú, keserves századokon át. De végre is eljött a ju
talmazó szerencse, mely a jogfeladónak mindig hátat fordít; de a kitartó joghoz 
(inkább: a joghoz ragaszkodóhoz -  D. J.) mindig eljő, bármi sokáig késett légyen 
bár -  és Olaszország „egy, független és szabad”.

Miért mondám el ezeket? Azért uram, Elnök ur, mert sokan vannak a Ha
zában -  (tudom) kik így szóllanak: „Ha ez s ez haza jöhetett, ki szintúgy jó 
hazafi, miért ne jöhetne Kossuth is haza?

Már most ha akarják, érteni fogják, hogy miért nem mehet.
Nehogy az ó kanizsai választó kerület hátráltatást szenvedjen a törvényho- 

zásrai befolyásának gyakorlatában, az új választás mi hamarabbi elrendelhetése 
tekintetéből mai postával a képviselő ház elnökének is bejelentem, hogy a reám 
esett választást el nem fogadtam.

Ezek után mély és érzékeny hálám kijelentése mellett, két reménnyel ve
szek „a viszontlátásig' búcsút az ókanizsai kerület tisztelt választóitól.

Egyik az, hogy országgyűlési képviselőjük választásánál azon elvek, s a tisz
ta honszeretetnek azon sugallatai fogják őket vezérelni, melyek az én megvá
lasztásomnál vezérelték.

A másik reményem kifejezésére e választó kerület ethnographiai szolgál
tattak ösztönt és alkalmat. -  Emlékezzünk vissza mi irtózatos következései vol
tak annak, hogy a kedélyek ingerültsége oda adta magát eszközül a Cabinet 
politica kezeibe midőn az a fajgyűlölet üszkét dobá közinkbe, miszerint az or
szágot jogai megvédésére tehetetlenné, s az igazi szabadság kifejtésére s bizto
sításira) gyengévé tegye. Ez emlékezetre támaszkodva reményem az, hogy nem 
fog a pusztában kiáltó szava gyanánt [elhalni -  D. J.] a testvériség érzelmeit faj, 
nyelv, valláshoz soha nem kötött lelkemnek esdeklő könyörgése: hogy temessük 
a múlt idők sírjába mind annak emlékezetét, amit mi azon egy Hazának gyerme
ki egymás ellen, testvérek testvérek ellen költsönösen vétheténk -  s okúljunk a 
múltak hibáin, melyekért mindannyian oly keservesen meglakolánk: nyújtsuk 
egymásnak az őszinte kiengesztelődés jobbját, pecsételjük azt meg azáltal, hogy 
az egyik részen nem kívánnak többet, mint amennyi a közös Haza épségével, 
politicai egységével s biztonságával megfér, a másik részen pedig testvéries kész
séggel mindent megadnak, ami ezekkel megfér; s vezéreljen mindnyájunkat a 
szabadság szelleme, miszerint a válság perce, mely jőni fog, hogy élet halál felett
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határozzon, egyesülve találjon mindnyájunkat faj, nyelv, valláskülönbség nélkül 
egyesülve szívben lélekben, akaratban és cselekvésben helyt állani az elidegenít- 
hetlen ősi jog, s a közös új szabadság mellett.

Méltóztassék Elnök ur szívesen fogadni tiszteletemnek s nagyrabecsülé
semnek kijelentését.

Kelt Turinban, Octob. 15-én 1870.”

Kéziratos, több helyen saját kezűleg javított, aláírás nélküli, de Kossuth 
kezével írt félhasábos, 7 oldalas fogalmazvány.

Idegen szavak magyarázata:

actualitás = időszerűség
cabinet politica = kormányzati politika
tendentia = irányvonal, törekvés
diplomaticai alapkötés = megállapodás, szerződés
conjectura = feltételezés, hozzávetőlegesség
difficultás = megterhelés, súlyosbodás
ambitió = törekvés, igyekezet
desperatus = reménytelen, elkeseredett
constatirozni = megállapítani
illusorius = megvalósíthatatlan
paralysálni = megbénítani
cenralisatio = központosítás
fractio = pártcsoport, szakadárok
rabulista = csürő-csavaró, körmönfont
in ultima analysi = végső következtetésképp
institutio = intézmény
opportunus = megalkuvó, belenyugvó
infallibilitás = csalhatatlanság
non possumus = nem tehetjük
restitutio in integrum = visszahelyezés a korábbi állapotba
quid consilii = amit tanácsos
convertált = átalakult, áttért
compleisans = egyező, szolgálatkész
genirozott = feszélyezett, zavarba ejtett
ultima ratio = az utolsó, a végső érv
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A HATÁRON TÚLI MAGYAROK OKTATÁSI 
TÖREKVÉSEI MA 

I.

Bár a nemzetállamok a XIX. században alakultak ki, a történelem kezde
tétől küzdöttek a népek és népcsoportok az identitásuk megőrzéséhez szükséges 
közigazgatási, gazdasági, kulturális (vallási és nyelvi) különállásukért. Egy ókori 
példa: Róma történetének kutatói feltételezik, hogy a római népet alkotó ple
bejusok, patríciusok és cliensek közül a plebejusok azért kényszerülnek külön 
„törvénykezni” (comitia tributa), mert a genshcz a betelepedéskor valószínűleg 
csak a patríciusok és a cliensek tartoztak.

A középkori példák közül elegendő csak az angol, francia, orosz fejlődés 
sajátosságaira utalni. Anglia attól az időponttól kezdve, hogy Walest, Skóciát, 
Írországot magához csatolta, a közigazgatási önállóságuk felszámolására és nyelvi 
asszimilálásukra törekedett. Ennek része volt az egyházügyük is, csupán a skót 
presbitériánusok rendelkeztek némi önállósággal. A centralizáló középkori ál
lamvezetésnek esik áldozatul Franciaországban a XVI. századi vallásháborúktól 
kezdődően a helyi parlamentek mögé rejtőző területi különállás. Itt már 1538-ban 
államnyelvvé teszi I. Ferenc a franciát, s a folyamatot mintegy betetőzi az egységet 
teremtő francia forradalom a breton, baszk, német, olasz és flamand nyelvi betiltá
sával. Oroszországban Nagy Péter uralkodásától kezdve a helyi önkormányzat ma
radványait felszámolják. Kis népek tűnnek el a nyelvi olvasztótégelyben.

A magyar nemzetállam fogalma a Szent István-i államalapítás eszmerend
szeréhez nyúlik vissza. A keresztény univerzalizmus szellemében fogalmazza 
meg azt az évszázadokon át érvényesülő államszervezési elvet, hogy az idegen 
népeket, vendégeket nyelvükkel, szokásaikkal egyetemben kell befogadni, 
„mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”. A király szerint a 
vendégek és a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a 
királyi méltóság hatodik helyén. Magyarországon a betelepülő népek, népcso
portok a területi és egyházi autonómia itt megvalósuló különböző formáiban 
megőrizhették identitásukat, nyelvüket, vallásukat a természetszerűleg működő 
asszimiláció ellenére is a modern nemzetállam létrejöttéig.

A széttagolt, sokszor anarchikusnak tűnő feudalizmusban a király közpon
tosító tevékenységét segítették a társadalom különböző jogú és érdekű csoport
jai. A területi autonómia különféle változatainak megvalósulása Magyarorszá
gon (horvát bánság, jász-kun kerületek, székely székek, szász egyetem, felvidéki 
bányavárosok szövetsége stb.) lehetőséget nyújtott a különböző jogállású társa
dalmi csoportoknak, saját önigazgatásuk megszervezésére, az etnikai csoportok 
regionális szintű szerveződésére, érdekek érvényesítésére.

A fent említett népcsoportok -  a szászokat kivéve -  főleg katonáskodásért 
kapták kiváltságaikat, a közösség tagjaként élvezték területi különállásukat, 
adómentességüket.

Horvátországot erős rokoni kapcsolatok fűzték a XI. században Magyaror
szághoz, s midőn a horvát királyi család kihalt, I. (Szent) Lászlónak ajánlották
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fel a trónt. A kiegyezésig megőrizte területi közjogi különállását, külön politikai 
nemzet volt területi önkormányzattal, saját országgyűléssel. A horvát -  magyar 
kiegyezés példamutatóan széles körű autonómiát biztosított számára 1868-ban: 
A kormányzástól a nyelv-, zászló-, címerhasználaton át a horvát ezredekig, hor
vát honvédségig, az önálló állami lét számos jegyéig.

A honfoglaláskor ilt talált szlávok nagy többsége a 12. századra beolvadt a 
magyarságba, kivéve a Vág és Nyitra völgyi morva-szlávokat. Mivel a magyarság 
az itt talált szlávságot a gepidák népnevéből származó (thuat) tót népnévvel 
jelölte, az új szláv telepeseket ettől megkülönböztetve cseheknek, lengyeleknek, 
horvátoknak stb. nevezték (helynevekben: Csehi, Tóti, Lengyeli, Oroszi, Hor
váti). A tatárjárás utáni pusztaságokra IV. Béla, majd az Anjouk kezdték a terv
szerű betelepítést. A királyok megyényi területeket adományoztak erdőirtásra, 
új falvak alapítására. (A telepítők között van a Szent-Iványi és a Görgey család 
őse, de Csák Máté is.) A morva, cseh, lengyel, rutén földről beáramlók számára 
a vonzást a csökkentett földesúri terhek jelentették. (Az irtásfalu cseh eredetű 
neve lehota, könnyebbség volt.)

Az ország három részre szakadása után a középkori 300-500 ezres északi 
szláv népesség a 17. század végére 1 milliónál is nagyobb etnikummá fejlődött. 
Ugyanakkor a délvidéki szerbek, románok, rutének már feudális keretek közt 
élve kiváltságos rétegeik (vajdák, kenézek) vezetésével telepedtek be. A felső 
rétegükhöz tartozók a magyar nemességgel egyazon jogokat kaptak, azaz egyé
nenként kapták a nemesi kiváltságokat. Nemességük beolvadt az évszázadok 
során a magyar nemességbe. A reformációval meginduló anyanyelvű igehirdetés 
után a török kori és az azt követő idők hatalmas betelepülései a határok mentén 
nagy nemzetiségi tömbök kialakulásához vezettek. (A magyarság aránya a nem
zetiségekhez hozzávetőleg: 45-55 %).

II.

A magyar állam törvényhozása évszázadokon át oklevelekben biztosította 
a különböző etnikai és vallási közösségeknek adott jogokat és privilégiumokat. 
Ezek közül az alábbiakat emeljük ki:

-  II. András király 1224-ben a székelyeknek és besenyőknek adott kiváltsá
gokat, rögzítve gazdasági, közigazgatási, jogi és katonai helyzetüket.

-  A kunok és jászok betelepítésükkor IV. Bélától (1246) területi autonó
miát kapnak. Jogaikat Károly Róbert 1323. évi oklevele megerősíti. A jászok és 
kunok közjogi viszonyait Mária Terézia kiváltságlevele rendezi 1745-ben.

-  A Nagyszeben vidéki szászokat II. Géza telepíti be, jogaikat védelmi és 
gazdasági szerepükért cserébe kapják, II. András király 1224-es szabadságlevele 
pedig területi autonómiát és kollektív jogokat biztosít számukra. Törvényeiket 
1583-ban Hutter Albert nagyszebeni királybíró összeszedette, s e törvényköny
vüket Báthori István erdélyi fejedelem, majd I. lipót császár is megerősítette.

-  A szepességi szászok külön közjogi helyzetét V. István 1271. évi szabad
ságlevele erősíti meg. Károly Róbert 1312. és 1328. évi kiváltságlevele további 
gazdasági megerősödésüket segíti. (1370-ben összegyűjtik és írásba foglalják 
törvényeiket.)

- 1. Ulászló 1440-ben privilégiumokkal telepíti Ráckevére az al-dunai szer- 
beket. I. Lipót 1690. és 1691. évi oklevele biztosítja számukra a hajdúkéhoz 
hasonló katonai-nemesi társadalmi státust és az egyházi autonómiát.
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-  Mátyás király 1458-ban hiteles oklevéllel erősíti meg a ruszinok munkácsi 
görögkeleti püspökségét. Az 1495. évi törvény szokásjogaik szerint rendezi tár
sadalmi állásukat és szervezetüket (a románokkal és a szerbekkel együtt). I. 
Lipót 1692. évi oklevele biztosítja a keleti szertartások sérthetetlenségét, az 
egyesült papság pedig megkapta mindazokat a kiváltságokat, amelyeket a latin 
szertartású papság élvezett.

III.

Amikor az 1789-es forradalom eredményeképp mindenki polgárrá lett, s 
eltűntek a bíráskodásban, adózásban és minden másban meglévő egyenlőtlen
ségek, egyben a kiváltságokkal együtt eltörölték a csoportérdekek regionális 
szintű érdekérvényesítését is. A különböző kiváltságos csoportokkal tagolt tár
sadalom helyébe azonos jogú és kötelezettségű egyéneket állítottak. Az egyenlő 
polgároknak lakhelyül szolgáló településformákra (megye, város, falu) egysége
sen modern közigazgatási rendszert terveztek. így számolta föl a modern polgári 
állam az emberek közti egyenlőtlenséggel együtt a regionálisan elhelyezkedő 
kisebbségi népcsoportok kollektív érdekvédelmének lehetőségét is.

Magyarországon ennek helyébe az egyházi autonómiát engedte kiteljesedni 
a Habsburg-kormányzat, ami egyfajta kulturális és gazdasági önszerveződésnek, 
is bizonyos mértékig kereteket tudott biztosítani.

Az egyenjogúsággal együtt az egyházi birtokok gazdasági alapjául szolgál
tak törekvéseiknek. Ugyanakkor sem az egyházi birtokok, sem a gyűjtés és az 
adományok nem voltak elégségesek -  például a románok esetében -  az egyházi 
kiadások fedezésére. A magyar állam a Vallásalapból (a római katolikus közva
gyonból) és államsegélyből fedezte a központi hivatalok működését, a papkép
zést, a templomépítést, -javítást, egyházi méltóságok, papok sürgős kiadásait.

Az oktatás területén érdemes a görögkeleti és protestáns iskolák nagyobb 
szabadságára utalni a XIX. században:

Az 1791. évi 27. te. kimondta, hogy a görögkeletieknek az „alapítványok, a 
tanulmányi rendszer, az ifjúság nevelése... irányában megillető jogai... érvényben 
maradván”, vagyis autonóm módon, önmaguk intézték egyházi és nevelési ügye
iket. Az 1791. évi 2. te. általában mondta ki a protestáns egyházaknak az állam
mal szembeni önállóságát. (Ez jogi keretül szolgált a német és szlovák evangé
likusok nemzeti, nyelvi törekvéseihez.)

Az országgyűlési határozatok a katolikus tanintézetekre (egyetemek, aka
démiák, líceumok, gimnázumok) vonatkoztak, mivel az ezek fenntartását szol
gáló alapítványok a katolikus egyházi vezetők alapítványai mellett főleg Mária 
Terézia és II. József intézkedéseinek jóvoltából jöttek létre. Az elemikre és a 
tanügyi autonómiát élvező protestáns és görögkeleti egyházak közép- és főisko
láira nem terjedt ki érvényességük, tudniillik az 1791. évi 26. te. biztosította a 
református és evangélikus iskolák szabad vallásgyakorlatát Magyarországon. Ez 
azt jelentette, hogy míg a katolikus iskolák, gimnáziumok és felsőfokú taninté
zetek felett a Helytartótanácson keresztül közvetlenül érvényesült a császári 
akarat (a tankönyvek, tanárok megválasztásáig esetenként), addig a protestáns 
oktatásügy legfőbb irányítását, kormányzását az egyházkerületek végezték, bár 
ez az evangélikusoknál inkább csak felvigyázást jelentett. Az 1791. évi 26. te. 
nemcsak az edig alapított népiskolák megtartására, hanem újak alapítására is 
ösztönözte őket. A törvény kötelezte a földesurat, hogy az egyház és az iskola
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számára alkalmas belső vagy gyöptelket adjon. (Mindezekről további adatok talál
hatók az általam írt Területi és egyházi autonómia mint a kollektív jogok gyakolásának 
színtere a történeti Magyarországon c. tanári segédkönyvben, Bp., 1995.)

Az 1799. október 18-i királyi rendelet mentesítette a protestánsokat az is
kolák és a hozzájuk tartozó birtokok után fizetendő adó alól.

A polgárosodás korábban az országgyűléseken a cél biztosítani a nemzet 
(az országgyűlés) befolyását az oktatásügy irányításában, egységes nevelési rend
szert alkotni, korszerűsíteni az oktatást. A magyar nyelvvel az addigi latin és 
német tannyelvet kívánták felváltani. Ezzel magyarázható, hogy a 20-as években 
nemzetiségi képviselők is egyként szorgalmazzák a magyar nyelv oktatását is, és 
csak a 30-as évektől vetődik föl, hogy a nemzetiségi területeken az állami igaz
gatás alá tartozó katolikus iskolákban a tannyelv ne magyar legyen az eddigi 
latin, német helyett:

Az 1792. évi 7. te. ugyan felvette a rendes tantárgyak közé a magyar nyelv 
oktatását, de a Helytartótanács egyelőre csak oktatási segédnyelvként szorgal
mazta a tanítást, s csak 1819-től lett külön tantárgy. (Jellemző a helyzetre, hogy 
csak 1820-től rendeli el a király, hogy az ortodox -  román, szerb -  iskolákban is 
tanítsák a magyar nyelv írását, olvasását.)

IV.

A 19. század elején a nemzeti öntudatra ébredéskor a szellemi vezetést 
szükségszerűen az egyházak soraiból kiemelkedő ortodox, görögkatolikus és 
evangélikus papok veszik át, akik az egyházi kereteket intézményesítve törvényi 
fedezettel munkálkodnak a mind teljesebb egyházi autonómia kiépítésén, hogy 
azon belül felekezeti iskoláikban, kulturális egyleteikben ápolhassák a nemzeti 
összetartozás tudatát. Az egyházi autonómia lényegileg összefüggő nemzetiségi 
tömbökben élő területek fölött valósul meg!

Az 1844. június 17-i királyi kézirat (három nap múlva helytartótanácsi ren
delet) az összes akadémiai és egyetemi fakultás tanítási nyelvévé a magyart tette, 
míg a gimnáziumoknál a magyar anyanyelvű vidékeken fekvő 44 iskolában a 
magyar tannyelvet írta elő, addig a 17 nemzetiségi területen lévőben egyelőre 
maradt a latin. Az 1844. évi 2. te. tulajdonképpen ezt a helyzetet rögzítette, mert 
a katolikus királyi tanintézetekre az előbbiek szerint vonatkozott, de az elemi 
iskolákat nem érintette. A tanügyi autonómiát élvező protestáns és görögkeleti 
egyházak közép- és főiskoláira sem a királyi rendelet, sem a törvény hatálya nem 
terjedt ki. (A reformátusok enélkül már korábban áttértek a magyar tannyelvre, 
néhány felvidéki evangélikus gimnáziumban ezután is németül oktattak néhány 
tantárgyat, a görögkeletiek pedig egymás között harcoltak a szerb vagy román 
egyházi és iskolai nyelv miatt.) A Helytartótanács 1845. évi rendelete előírta az 
anyanyelvi oktatást, illetve azt, hogy nemzetiségi vidékeken a magyar nyelvvel is kell 
foglalkozni. (Horvátországról és a csatolt részekről végig külön rendelkeztek, ott a 
magyar nyelv iskolai fakultatív vagy rendes tárgyként való tanítása volt a kérdés.)

V.

A kiegyezést követően a korabeli Európában egyedülállóan az alkotmány 
mellett külön törvénnyel rendezték Magyarországon a nemzetiségek helyzetét, 
ha külön nemzetiségi kerületek, megyék kikerekitésére ugyan nem is került sor.
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Ez a nemzetiségeknek csalódottságot okozott, esetenként a törvény elutasítását 
váltotta ki.

Az 1868. XLIV. te. kimondotta, hogy Magyarországon az egységes magyar 
politikai nemzet létezik, amelynek a bármely nyelven beszélő polgárok egyen
jogú tagjai. A nyelvtörvény biztosította a magyar államnyelv mellett a lehetősé
get arra, hogy ahol a törvényhatóság (ma: önkormányzat) képviselő-testületének 
1/5-e kívánta, ott a kisebbségi nyelvet használhatta hasábosan a jegyzőkönyve
zésben, a hivatali ügyintézésben, egymás és a kormánnyal való kapcsolataiban:

„Az ország minden polgára saját községéhez, egyházi hatóságához és tör
vényhatóságához, annak közegeihez s az államkormányhoz intézett beadványait 
anyanyelvén nyújthatja be.” Törvény biztosította tehát a nemzetiségi nyelvek 
használatát a községi és megyei politikai életben, az egyházakban, a bíróságo
kon. Bárki alapíthatott közművelődési, tudományos, gazdasági szervezeteket és 
intézményeket, s ezek nyelvét kizárólag az alapító határozhatta meg. Minden 
község, egyház, magánszemély alapíthatott és tarthatott fenn általa meghatáro
zott nyelven tanító iskolákat. Ezt erősítette a népiskolai törvény (XXXVIII. te.), 
amely kimondta, hogy „minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást”, in
tézkedett a községi népiskolák megszervezéséről.

Az 1907. évi 27. te., az ún. Apponyi-féle törvény „a nem állami elemi nép
iskolák járandóságairól” kimondta, hogy minden elemi iskolába be kell vezetni 
a magyar nyelvet, azzal a céllal, hogy a gyerekek 4 év alatt megtanuljanak ma
gyarul. (Irreálisnak bizonyult a cél, amelynek érdekében felemelték a magyar 
nyelv óraszámát: az előírás osztályonkénti heti 2 óra 10 percnyi magyar tanítást 
jelentett.) Cserébe a népoktatást ingyenessé tették, és felemelték a tanítók fize
tését. A miniszteri indoklás hangsúlyozta, hogy erre a rendelkezésre azért volt 
szükség, mert némely egyházi hatóság nemcsak hogy nem az állam nyelvét, de 
még az iskolába járó gyermekek anyanyelvét sem, hanem tetszés szerint más 
nyelvet rendelt a felekezeti iskola tanítási nyelvéül. Célja az volt, hogy az 1868. 
évi 44. te. 14. §-át úgy értelmezzék, hogy a felekezeti és községi iskolákban a 
tannyelv csak az állam nyelve lehet. A 20. § arról intézkedett, hogy 5 tantárgyat 
(magyar nyelv, földrajz, történelem, számtan, jog) a miniszter által jóváhagyott 
tanterv és tankönyvek segítségével lehetett tanítani, mivel a tankönyvek és tan
szerek használatához nem kellett a miniszter előzetes engedélyezése.

Ismeretes az a gazdasági fejlődés, ami a nemzetiségi területeken a század- 
fordulón megindult saját pénzintézeteik segítségével, amelyek irányításában 
ugyanúgy megtalálhatjuk jelentős politikusaikat, mint az egyházi vezetésben, a 
gazdasági és kulturális szervezetek irányításában. Az iskolák 80%-a felekezeti, 
tehát anyanyelvű volt, tekintettel arra, hogy az analfabétizmus a korabeli Ma
gyarország határaitól délre lényegesen magasabb volt, érthető, hogy a Trianon 
után létrejövő államok értelmiségi vezetői nagy számban kerültek ki e terüle
tekről. A nemzetiségi lakosságnak mintegy 80%-a nem beszélte a magyart (az 
államnyelvet), ami mutatja az egyházi önigazgatás hatékonyságát az ön
megőrzést illetően és a nemzetiségi sajtó „nyilvánosságának” eredményességét, 
amint őrködött a nemzetiségeket illető törvények gyakorlati betartásán, nem 
utolsósorban említve minden sérelem dacára a korabeli Európában párját ritkí
tó nemzetiségi törvénykezést, amely ugyan az egyéni jogokra alapult, de azt a
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tömbben élő nemzetiségek az egyházi autonómia intézményesítésével saját kul
turális és gazdasági önállóságuk, felemelkedésük érdekében tudták felhasznál
ni. Ha az 1920 előtti 70 évet vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a nemzetiségek 
száma, ha különböző mértékben is, de nő Magyarországon, míg a Trianon utáni 
70 évben a semmilyen autonómiával nem rendelkező kisebbségi magyarság szá
ma jelentősen csökken.

VI.

Figyelembe véve azokat a gazdasági és kulturális eredményeket, amelyeket 
a századfordulón a nemzetiségek maguknak mondhatnak, s amelyek révén so
kuk vezető szerepet tölt be a Trianon után létrejövő nemzetállamokban, illetve 
végigkövetve a nemzetállamá válás folyamatát, az alábbi következtetéseket ál
lapíthatjuk meg:

Az állami garanciákkal (adománylevél, rendelet, törvény, alkotmány) lét
rehozott területi és egyházi autonóm szerveződési formák biztosíthatják a nép
csoport, nemzetiség önmegőrzését, belső fejlődését:

1) A törvényi szabályozás ugyan csak az egyéni jogokat ismerte el, azonban 
a közigazgatási szabályzó valamennyi törvényben következetesen érvényesíti a 
nyelvtörvény előírásait.

2) Az általános közigazgatási rendszertől eltérő regionális egységek (szé
kely, szász székek, kun kerületek) saját választott közigazgatási tisztviselői kar
ral biztosítják az önigazgatást.

3) Ahol a területi autonómia az egyházi autonómiával összekapcsolódik 
(pl. erdélyi szászok), ott biztosított az évszázadokon keresztüli fönnmaradás, az 
identitás megőrzése.

4) Az egyházi autonómia biztosíthatja a nemzetiség (népcsoport) ön
megőrzésén túl a gazdasági és kulturális fejlődést:

-  ha önálló egyházi kerület szervezhető (melyben az ott élő lakosság elkü
lönülhet a többségi nemzet egyházszervezetétől);

-  ha az önálló egyházmegye egyházi méltóságait maga választhatja (azok 
nem függnek a többségi nemzet egyházi főméltóságaitól);

-  ha ugyan nem rendelkeznek területi autonómiával, de az egyházmegye 
területén kompakt tömbökben élnek;

-  ha az egyházi szervezet fennmaradásához, működéséhez szükséges anyagi 
alapokat (pl. birtokok), költségeket alkotmányosan biztosítja az állam (szerb, 
román, szlovák, ruszin példa);

-  ha az etnikum a világ értelmiségi vezetőit (politikusait) is bevonhatja az 
egyház vezetésébe, gazdasági, kulturális életének, intézményrendszerének ki
alakításába.
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CSORBA BÉLA

TEMERINI BÚCSÚJÁRÓK TEKIÁN

Temerin katolikus magyarságának életében mindenkor jelentős szerep jutott a 
búcsújárásnak, a zarándokutaknak. A gyakran látogatott búcsújáró helyek közé 
tartozott a múltban Máriagyűd, a szeged-alsóvárosi Havas Boldogasszony templo
ma, a doroszlói szentkút (Bajkút), a péterváradi Jézus Szíve-templom, de volt, aki 
eljutott Mariazellbe, sőt, a hetvenes években a plébánia által szervezett zarándok
utak során Lourdes-ba, Fatimába, Rómába, Medugoijéba s a Szentföldre is.

A temeriniek igazi búcsújáró helye azonban, ahová minden évben legalább egy
szer elzarándokoltak, mindenkor a szerémségi Tekia volt, s maradt is napjainkig,1 
noha népszerűségéből sokat veszített. Volt, akit a gyógyulás vágya, mást a vigaszkere
sés, a bűnbocsánat óhajtása, ismét mást a szokás vagy a kíváncsiság vitt oda

Tekia Pétervárad közelében található, a péterváradi Majornak nevezett te
lepülésrészen kívül, a Duna partján, a Belgrádi műút mellett. A középkorban a 
péterváradi cisztercita apátságé volt, a rendet IV. Béla királyunk hívta be 1235- 
ben a franciaországi Champagne tartomány troisfontanes-i kolostorából.2 A tö
rök hódoltság idején derviskolostor (törökül takijá) állt itt, majd kiűzésüket 
követően, 1693-ban a jezsuiták birtokába került. Minden bizonnyal ők hozhat
ták magukkal a római Santa Maria Maggiore kápolna Fekete Madonnájának a 
másolatát. A képnek eredetileg betegségtől (pestistől) óvó jelentőséget tulajdo
nítottak, azonban az a korabeli Magyarországon, amelynek egyes területein még 
a szultán volt az úr, hamarosan törökellenes tartalmat is kapott, különösen Sa- 
voyai Jenő újabb hadjáratának idején.3 Tekia hírét és a kegyhely vallásos kisu
gárzását tovább növelte, hogy, mint Bálint Sándor írja: „Savoyai Jenő 1716-ban 
éppen Havi Boldogasszony napján, azaz augusztus 5-én aratta a döntő fontos
ságú péterváradi győzelmet. A legenda szerint a harc már elveszettnek látszott, 
amikor Jenő herceg a kegykép előtt könyörgött segítségért. És íme csoda történt: 
nyár derekán, augusztusban hó kezdett hullani, amely a keresztényeket elrejtette 
a már-már fölülkerekedő törökök elől és így a csata Mária híveinek győzelmével 
végződött. A diadalban egyébként Jenő mellett igen jelentős része volt a magyar 
Pálfy Jánosnak is. A nap újra kisütött, dél volt, éppen Úrangyalára harangoztak. 
A legenda megformálásából az tűnik ki, hogy maga a néptudat is új fehérvári 
(értsd: nándorfehérvári -  Cs. B. megjegyzése) diadalt érzett a győzelemben.”4 
Van olyan vélemény is, amely magát a templomot és a kegyképet is Savoyai Jenő 
fogadalmi ajándékának tartja: „... imával fogadta a csata előtt, hogy templomot 
emel a Szűzanyának, s kegyképet adományoz oltárnak a dervisek szent helyén, 
ha győz.”5 A Temerini Újság névtelen cikkírója (aki valószínűleg Ollinger Ká
roly német anyanyelvű községi kántorral azonos) feltehetően dél-bácskai kato
likus német szájhagyomány alapján 1929-ben a következőképpen beszéli el -  
igaz, a csata eredetét tévesen 1760-ra datálva -  a kegyhely eredetét: „Ali pasa 
török nagyvezér elővédje Karlovcinál tűzött össze Jenő herceg csapatával és a 
török pasa 50-60 piaszterrel jutalmazta a levágott keresztény fejeket, amelyeket 
a nagyvezér sátra előtt póznákra tűztek ki. Ugyanaz év augusztus 2-án a törökök
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elfogták Jenő főherceg egyik tábornokát, gróf Breunert. A herceg éppen Mária 
Scheei-napján (értsd: Havas Boldogasszony napján -  Cs. B. megjegyzése) támadt 
a törökre. Hatalmas csata fejlődött ki, végül is Jenő herceg seregei megfutamí
tották Ali pasa csapatait és gazdag zsákmánnyal tértek vissza. A fogságba került 
gróf Breunert a visszavonuló török csapatok egy tölgyfára, amely ma a Mária- 
schneei kápolna előtt ál„ felakasztották. Ezt a tölgyfát most Breuner-tölgynek 
nevezik. A csata színhelyén a nagyvezér sátra előtt egy fából készült mecset volt, 
amelyet később kápolnává alakítottak át. Ezt a kápolnát gróf Breuner családja 
állította az áldozatul esett tábornok emlékére és azt Mária Schnee kápolnának 
nevezték el, mert a csata Mária Schnee napján történt.” Egy későbbi cikkében 
feltehetően ugyanez a szerző megjegyzi, hogy a kápolnán „ma is megvan a török 
félhold, amelynek a tetejébe állították a keresztet”.

A temeriniek napjainkig a Szent Anna-napi kisbúcsút (július 26.) és a Havi 
Boldogasszony-napi (augusztus 5.) nagybúcsút látogatják. Előbbit olykor asz- 
szonybúcsúként is szokás emlegetni. De régebben voltak, akik eljártak a péter- 
váradi vártemplom búcsújára is, október 1-jén. Ezt azért említjük itt, mert köz
vetlen összefüggésben van a tekiai kegyhely kultuszával. Ezen a napon hozzák 
be ugyanis Tekiáról a Mária-képet. Az eseményhez legenda is kapcsolódik: „Ok
tóber elsején Tékijáru behozták a Szűz Mária-képet nagy ünnepséggel a vári 
templomba. Emlíkszek arra, mikó mesélték, hogy éccé nem hozták be, oszt be
ment maga. Zeneszóvá vitték, papok kiséretibe. Ott vót télen. Tavaszkó, nem 
tudom, mejik napon vitték ki”.

„Egyszer a harangozó kint felejtette a képet, és az egyedül bement arra a 
hejre, ahol tartották.”

Adatközlőink ugyan már nem emlékeztek arra, hogy mikor vitték ki a Má
ria-képet a vártemplomból, de a két háború közötti sajtóból tudjuk, hogy az 
ünnepélyes eseményre, melyen sok vidéki zarándok is részt szokott venni, álta
lában húsvéthétfőn került sor.

Több mint egy évtizeden keresztül (1930 és 1940 között) emberbúcsű-1 (hi
vatalos nevén férfibúcsút) is szerveztek, melynek valószínűleg az vetett véget, 
hogy 1941-től a Független Horvát államhoz került Szerémségbe csak útlevéllel 
lehetett átjutni. A férfibúcsú időpontja változhatott, de valószínűleg leginkább 
Kisasszony napján (szeptember 8.) tartották. Erre enged következtetni egy 1939- 
ből származó újsághír:

„A tekiai férfibucsusok szervezőbizottsága aláírással csütörtökön röpcédu- 
lákat osztogattak. Anélkül, hogy a röpirat minősíthetetlen tónusával amely az 
egyházi előjáróság (sic!) elleni lázítás kritériumát teljes mértékben kimeríti, 
foglalkoznánk, megállapítjuk, hogy tartalma szerint a tizedik jubileumi férfibu- 
csu Kisasszony napján, 8-án lesz olykép, hogy a bucsu menet Temerinből 7-én 
reggel indul és 8-án délután tér vissza.”

A cikkből az is kiolvasható, hogy a búcsú szervezői és az egyházi hivatalos
ságok közötti viszony korántsem volt mindig felhőtlen, amire máshonnan és más 
időpontokban is akad példa.

A búcsú szervezését rendszerint a rózsafüzér társulatok végezték. A zarán
dokutat a gyerekek és a betegek vagy nagyon öreg személyek kivételével gyalog
szerrel tették meg. Ez az állapot 1944-ig állt fenn. A gyalogos zarándokutat a 
világháború után még egyszer megpróbálták, el is jutottak Tekiáig, de ahogy az 
egyik résztvevő lakonikusan fogalmazott, „táskába lett hazahozva a lobogó, oszt 
többet nem csinátuk.”10
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A búcsúsok menete a reggeli mise után a templomból indult el. Miután a 
pap kikísérte őket az utcára, a társulatosokkal az élen megkerülték a templomot, 
a menet élén két lobogót és egy feszületet vittek. Amerre elhaladtak, a járókelők 
megcsókolták a „Jézuskát”, sőt, aki tehette, a házból is előjött megcsókolni a 
feszületet. Az indulást harangzúgás jelentette be, de meghúzták a harangokat 
akkor is, ha más települések búcsújárói haladtak át a falun. A búcsújáró csopor
tok minden faluban megkerülték az útjukba eső katolikus templomot. Útközben 
imádkoztak, ájtatos búcsúsénekeket énekeltek. Temerinen áthaladt az egész Tisza 
mente búcsújáró magyarsága, a helybéliek számára a legemlékezetesebbek mégis a 
zentaiak, mert ők rézfúvósokkal kísérték a zarándokokat.

A menet irányítását rendszerint egy-egy tapasztalt férfira bízták, amellett 
egy ember viselt gondot a szekerekről, illetve az útközben elfáradókról. A bú
csúsok vezetőjét Temerinben bandagazdának hívták, valószínűleg az idénymun
kások és a kubikosok elnevezéséhez alkalmazkodva.11 A zarándokutat gyakran 
a falu papja is együtt tette meg a búcsúsokkal, de ez nem volt kötelező. Voltak, 
akik a zarándoklat idején szigorú böjtöt tartottak, kenyéren és vízen, mezítláb 
tették meg az oda-vissza utat, különösen azok, akik valamilyen belső emberi 
dráma miatt vállalták a vezeklést, vagy akik úgy érezték, testi-lelki megpróbál
tatásaik, betegségük vagy egyéb gondjuk miatt igen nagy szükségük van a lelki 
megújulásra vagy a segítségre.

A temeriniek első megállóhelye Járekon túl, az út bal oldalán ásott kútnál 
volt (kb. a mai benzinkúttal átellenben). Rendszerint itt frustukoltak (reggeliz
tek), majd Vaskapuig (Rimski Šančevi) egyhuzamban folytatták az utat. Kb. 
délelőtt tizenegy óra tájban a vasútállomással szemközti kútnál tartottak pi
henőt. Déli tizenkét óra és egy óra között érkeztek meg az újvidéki nagytemp
lomhoz, a templomudvarban (vagy korábban a mai ún. báni palota helyén hú
zódó réten) megpihentek, megebédeltek. A nagytemplomból az útjuk a péter- 
váradi templomba, majd onnan a Majorban levő templomba vezetett. A temp
lomból kijövet egy sort imádkoztak a kőből készült feszület előtt is, majd stáció
ról stációra járva és imádkozva fölmentek a Kálváriára. Ezt elvégezvén a Kálvá
ria alatti Jézus-sírhoz mentek imádkozni, könyörögni, gyertyát gyújtani s ado
mányt felajánlani. Rendszerint késő délután vagy estefelé érkeztek Tekiára, ahol 
először a feszülethez járultak, majd a „Bemegyek szent templomodba” kezdetű 
búcsúséneket énekelve bevonultak a templomba. Innen távozóban néhány em
ber elment „helet nézni”: ha szerencsésebbek voltak, akkor a templomhoz közeli 
gyepen, ha nem, akkor a távolabbi búzatarlókon telepedtek le. Ezt a napot, 
vagyis a búcsúra menetel napját búcsú bőtjinek is hívták. Reggeli ébredéskor az 
„Ébredjetek, kik szunnyadoztatok / Akik szívből nem imádkoztatok” kezdetű 
énekkel biztatták a még szunnyadozókat, a tisztálkodás után gyónni mentek. A 
gyóntatást a papok a templomban és a szabad ég alatt egyaránt végezték, magya
rul, horvátul és egészen 1944-ig németül is. A gyónás és a magyar mise közötti 
időt használták fel arra, hogy a közeli szentkúthoz menjenek s ott vizet igyanak, 
megmosakodjanak, korsóikat, üres üvegeiket megtöltsék a csodatevő forrás vizével.

„Ojan méj az a kút, hogy nincs feneke, de nagyon tiszta vize van. Ottand, 
aki, ha valami seb van a lábán, megmossa, akkó elmúlik.”12

„Temerinbül nem tudok senkit se, aki meggyógyút vóna. Egy kúlai lány, aki egyik 
lábára sántított, azt nekem mutatták, hogy az a szentkút vizitű meggyógyút”.

A tekiai forrásvizet szentelménynek tekintették, s ugyanolyan vagy még 
nagyobb értéket tulajdonítottak neki, mint a szenteltvíznek. Hazatérve behin-
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tették vele a házat, az istállót, ólakat, a gazdasági épületeket, ami pedig fennma
radt, azt eltették fájós tagjaik lemosására, kenegetésére. Idősebb családoknál 
napjainkban is találunk tekiai vizet.

Rendszerint még a mise megkezdése előtt látogattak el a templomtól nem 
messze egy magaslaton állított aranykereszthez, amely tulajdonképpen nem más, 
mint egy aranysárgára festett feszület.

A temeriniek úgy vélik, hogy:
„Ott is valami jelenés vót, annak emlékére lett az a kereszt csinálva. Aki 

nem mént el az aranykérészthö, az nem is mondhatta el, hogy búcsún vót.”14
A magyar mise után a szent fához vonultak, ahogy mondják, elbúcsúzni a 

Szűz Máriától. A tekiai eperfának, melyet több száz évesre becsültek és amely 
az 1980-as évek elejéig megvolt, központi szerepe van a tekiai kegyhely mitoló
giájában. Hosszú ideig a Mária-képet is a fára akasztották ki, mintegy Savoyai 
Jenő hasonló cselekedetének emlékére. Egy, a múlt század hetvenes éveiből 
származó kéziratos énekeskönyvben a következőket találjuk a szent fáról:15

Nézzétek csak jó hívek, itt van a Tekija,
A  templomnak a sarkáná vagyon az odvas fa,
Három ága van az odvas fának,
De szép neve van Szűz Máriának,
Az Úr Jézus Krisztus drága szent annyának

Az első ág jelenti az Atya Istent,
A  második jelenti a fiú Istent,
A  harmadik ág Galamb képébe,
Leszállt a Szűznek drága méhébe, 
ott testet vett magára a Szűznek méhébe.

Azért hogy ha fát láttok, jusson eszetekbe,
Fán halt meg a Jézus is, fán váltott meg minket,
Jézus szent testit Czidrus fa tartja,
Az ő szent kézit pálmára nyutja,
Végre titulusát olajfa tartatta.

Oh te édes Szűz Anyánk, mért jöttél a fába?
Szent fiam is fán halt meg én is fába jöttem.
Aranyos neve van Máriának,
Szent Anna asszony szép leánnyának,
Az Úr Jézus Krisztus szülő dajkájának

Jertek ide özvegyek, jertek ide árvák,
Nézzétek csak, áfán van a mi éd(es) anyánk,
A  hét hegyes tör átjárta szivét,
A  nagy fájdalom badjasztja lelkét,
Midőn a kereszten láta szülöttét

A hagyomány a szent fa környékén történt csodákat egyrészt Mária egykori 
megjelenéséhez, másrészt a Mária-képhez köti.
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„Valamiké ott fagyasztotta még a Szűz Mária a törököket. Gyönyörű szép 
idő vót, és a szultán ára mént. Vót ottan égy nagy fa, oszt abba belerúgatott, abba 
a nagy fába. Oszt Szűz Mária valamikó ott vót Jézusá anná (j)a fáná. Oszt akkó 
mégharagudott az Úristen rája, és fínyés nappal, augusztus ötödikén ojan hideg 
íétt, hogy megfagytak a törökök az alatt a fa alatt. S annak a fának a levele ojan 
szép nagy levél volt, oszt minden levélen mégvót, ahogy belerúgatott a szultány. 
A Szűz Máriának a képe is benne vót abba a levélbe, még a patkó is.”16

Az ellenség „megfagyasztása”, illetve a nyári hóhullás összefüggésben van 
Havas Boldogasszony római templomának a legendájával. Eszerint 362-ben 
augusztus 5-én a nyári kánikula ellenére hó hullott, amit előző éjjelen Szűz 
Mária egy idős házaspárnak álmában előre jelzett. Azon a helyen, ahol a csoda 
esett, épült a S. Maria Maggiore-templom, Mária meghagyásának megfelelően.

„Ott vót egy nagy csata. Ottand mént el a török szultán, és a nagyfába bele
rúgott a lova. A fának az oldalába, még a fának is ott vót a heje a patkónak. Ott 
fattak még a törökök. Ez még a tizennégyesi háború előtt vót.”17

„Ez a nagyfa epérfa vót. De má az utóbbi időbe nagyon sárgút a levele. 
Szeginykém senyvedt vót, mert benne vót a patkónyom, a szultán mikor megrú- 
gatta a lovával. Haragudott, mer a katonái ott fagytak még.”18

„A magyarok vezérinek nem vót mibe kapaszkonni, oszt azt mondta az 
embereinek, hogy mindnyájan mondják a rózsafűzért. Azon a hejen. A fáná. 
Oszt akkó a szultán nagyom megharagudott:

-  Ez segít nekik!
Oszt belerúgatott a fába, hogy bosszút álljon a Szüzanyán.”19 
A korábban már idézett múlt századi társulatos énekeskönyv még egy tekiai 

ének szövegét tartalmazza, melynek az ismeretlen szerző címet is adott:

Török császár bánatja

Itt a fáná török császár de megharagudott,
Látta, hogy a Szűz Mária felül haladt rajtok,
Török háború jaj de szomorú,
Itt a sok török rendre mind lehűl,
Ne féljetek magyarok,
El még nagy annyátok.
Török császár Máriára itten fegyvert fogott,
De a golyó a törökre mind visszahullott,
Török háború, nagyon szomorú,
A sok hon fiák rendre mind le hűl,
Ne féljetek magyarok,
Van még pártfogótok.
Török császár a magyarnak jobb kezét nyújtotta,
Fogadást tett, hogy a magyart soha ő nem bantya,
Ne félj, magyar nép,
A  török majd véd,
Minden veszélybe segidséged lesz,
Ezt fogadta erőssen Szűz Mária előtt
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Török császár szomorúan feltekint az égre,
Oh én édes szép SzűzAnnyam hova legyek itten,
Magam maradtam a nagy veszélybe,
Most leborulok színed elejbe,
Oh én édes SzűzAnnyám,
Vígyföl az egekbe.
Dicsősség legyen égben az Atya Istennek,
Békesség legyen földön a jó embereknek,
Tiszteletet adjunk Szűz Annyanknak,
A  Szent Joákim kedves lányának,
Az Úr Jézus Krisztus 
Drága Szent Annyának,

Ammen.
Az ígéretét álnokul megszegő ellenség és a szentképről visszaforduló golyók 

motívumát egy másik búcsúsénekben is megtaláljuk:21
Tekiai drága szűzmária,
Hozzád jöttünk, egek szép csillaga,
Menyországnak királynéja,
Nemzetünknek védasszonya,
Zarándokok világító napja.
Megköszöntünk, tekiai szent szűz,
Minden vágyunk minket e helre fűz,
Szent ez a hel, mel hozzád fűz,
Mel ol szép történetet fűz 
Szemink elé az ősök korából.
Az ellenéség orvul megtámadott,
Szentképedre golózáport adott,
De a golyó visszaforgott,
Minden katonát pusztított,
De szentképed sértetlen maradott.
Másodízben ismét védelmedbe,
Nemzetünket pártfogásba vetted,
Megfagyott a török nemzet,
Mielőtt támadni kezdett,
S megszabadult a keresztény nemzet!
Nemzetünknek koronája voltál,
Benned remélt s hozzád küldött imát,
Katonáknak rózsafüzér 
Díszíté a kard hűveiét,
Igaz remény tölté be a szivét!
Szent ez a hel melre most eljöttünk,
Szent vagy vele, kit itten köszöntünk,
Tekincsél mi reánk is 
Győzzön karod helettünk is 
Tekiának tündöklő virága

Ámen.
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Az idők során a fán függő Mária-kép legendaköre tovább bővült. A harmincas 
években elterjed a híre, hogy egy férfi rálőtt a képre, de a golyó nem tett kárt a 
képben, noha áthaladt rajta. A história egy háromoldalas ponyvanyomtatványon is 
terjedt, egy másik történet szomszédságában, amely egy kisfiúról szólt, akit gonosz 
nevelőszülei azért lőttek le, mert tilalmuk ellenére csókolgatta a keresztet. A nyom
tatvány nem került elő, de egyik adatközlőnk még emlékezett a Szűz Mária-kép 
elleni merénylet versbe szedett legendájának néhány sorára:22

Ezerkilencszázharmincegynek májusába 
Tizenhétnek reggelén a csendőrt fölrázta,
Karlovácról érkeztek s mentek Noviszádra,
S az utazó autósok Tekiján megálltak,
Es az egyik közülük megy Mária elébe,
Egy szép imát mondott el előtte térdelve.
És az ájtatosságát midőn elvégezte,
Most egy másik is leszállt, s hozzá közeledve
-  Ugye, már elvégezted ájtatosságodat?
Most már én következem -  így hangzott a mondat.
Kivette a revolvert, s a Mária képben 
Belecélzott egyenest fájdalmas szivébe.
Eldördült a revorver irtózatos hangon,
A másik bosszankodva ránéz nagy haraggal.
Eldördülve a golyó túlfelén leesett,
Csoda történt, a képben nem csinált sérelmet.

Nagy az isten hatalma, nem hagy büntetlenül,
Megbénította nyelvét, nem tud már beszélni,
Karjai megmeredtek, nem bir semmit tenni,
Nincsen neki orvoság, az orvosok látják,
Megsértette Máriát, az isten szent anyját.

A múltbéli csodás események mellett a „tekijai nagyfa” tiszteletét növelte, 
hogy a fa levelének és kérgének gyógyító erőt tulajdonítottak, s szentelmény- 
ként használták azokat.

„Aszongyák, hogy annak a fának a levele, a szíve még télen is zöld vót. A fa 
levelit hazahoztuk, meg a kérgibül is egy kis darabot. Amikor a fa már kiszáradt, 
a fatörzsből véstek ki szilánkokat. Ez jó vót, ha a házba vót, szent dolog vót. 
Mindenre kihatott.”23

„Az én öreganyám összekötte a leveles ágakat, oszt főkötte a gerendára. 
Tűzellen.”24

„A fa levelit az álatoknak adták, a gajjakat főszúrták az ólba vagy az istálóba 
a tető alá, hogy légyén szerencse.”25

„Ennek a fának az ága gyógyított. Ha valakinek nagy fájdalmai vótak, tet
tünk neki a feje alá. A szentkútrú vizet hoztunk kelés ellen.” 6

Mások a fa leveléből, kérgéből, szilánkjaiból teát főztek, de volt, aki egy-egy 
levelet évekig őrzött az imakönyvében.
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Mielőtt hazaindultak volna, vagy már korábban is, aki akarta, az a templom 
bejáratánál „egy nagy könyvbe” beírhatta a kívánságait. A templom bejáratánál 
baloldalt láthatók azok a mankók és botok is, amiket a gyógyultan távozók hagy
tak maguk után. Régebben fogadalmi adományként áldozati szobrocskákat (of- 
fereket) is vittek a Mária-képhez, de Páduai Szent Antal tiszteletére is, ez a 
szokás azonban inkább a németek körében élt. Leginkább a beteg testrészt vagy 
állatot formázták meg viaszból, fából, agyagból vagy fémből.27

A búcsú nemigen múlhatott el anélkül, hogy ne vettek volna az árusoktól 
búcsúfiát önmaguknak, gyerekeiknek, szeretteiknek vagy választottjuknak. A 
hely szellemének megfelelően a gyermekek számára szinte kötelezően vittek kis 
cserépkorsót vagy kiskantát, de mézes olvasót és faragott, díszített botot is.

A zarándokút két napja, valamint az ott töltött éjszaka nemcsak az áhítat 
megnyilvánulásaira adott lehetőséget, sok esetben alkalmas időpontja volt lá
nyok és legények összeismerkedésének, összeboronálásának is.

Az emlékezet nemcsak ájtatosságokat, de tréfákat, anekdotákat is 
megőrzött:

”Hát éccé égy búcsú alkalmával nagyon hideg vót, oszt nem birtam elaludni. 
Mer akkó még ott aludtunk. A reggeli mise előtt méggyovontunk, mégáldoztunk 
utánna, oszt indútunk haza. No oszt, gondótam, úgyse lássa senki, majd én be
húzódok a gyóntatószékbe, ott mégis melegebb van. No, hajnába arra ébredek, 
hogy má égisz nagy sor áll asszonyokbú, lányokbú, de már az éggyik gyűn is be, 
hogy nem érkeztem kimenni. De má mondja is, a bűneit sorolja. Épp égy teme- 
ríni menyecske vót. A Viktor nénéd. Hát mit csináljak, föloldoztam, de így még- 
gyontattam ott akkó vagy ötöt. Mán odahaza, pár nappá kisűbb tanákozok vele, 
oszt viccbű kezdem ám soróni a bűneit, aszongya:

-  Jóska, te hallgatództá!
-  Nem hallgatództam én -  mondom -, hanem én gyóntattalak még.
Nem akarta elhinni.”28
Mielőtt megindult volna a temeriniek menete hazafelé, búcsúképpen a kö

vetkező szent éneket énekelték el:29
Elvégeztük ájtatosságunkat,
Bevégeztük szent imádságunkat,
Bárcsak mi is úgy végeztük volna,
Mind egykoron Szent Domonki/s atya.
Szent Domukus letérdelt a földre,
Siró szemét függeszté az égre,
Ó, szentséges Szüzanyám, Mária,
Fogadd tőlünk ájtatosságunkat.
Felajáljuk élőkért, holtakért,
A  nagy kínban szenvedő lelkekért,
Ó, hallgass meg minket Szűz Mária,
Kik itt kérünk, Úr Jézus szent anyja.
Jaj Istenem, de sokat vétettem,
De bünbánatot mégnem végeztem,
A  Szentírás aztat bizonyítja,
Bánat nélkül nem mék menyországba.
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Ó, fájdalmas szentséges Mária,
Nyerj bűnbánó könnyeket számunkra,
Nyerd meg nekünk a bűnbánó könnyet.
Hogy találjon fiadnál kegyelmet.

Az  útirány ugyanaz volt, mint Tekia felé, azzal a különbséggel, hogy nem 
tértek be az útba eső templomokba. Amikor átlépték a falu déli határát jelké
pező vasutat, a templomtoronyban meghúzták a harangokat, így adva hírül a 
zarándokok szerencsés hazaérkezését.

1945 után a gyalogos zarándokutak megszűntek, hiszen a hatóság, akárcsak 
a többi kelet-európai kommunista államban, rossz szemmel tekintett a népi 
ájtatosság e megnyilvánulási formáira. Ennek ellenére Tekia továbbra is fontos 
szerepet játszik Temerin katolikusságának vallásos életében, noha a zarándok- 
hely egykori fénye kissé megszürkült, különösen azóta, hogy a szervezett vallási 
turizmus lehetőséget teremtett távoli tájak katolikus kegyhelyeinek gyors és fá
radságmentes elérésére is.30

JEGYZETEK

1. Szerémség már a Hunyadiak korában fontos zarándokhely volt, ugyanis 
Újlakon (a mai Ilokon), Újlaki Miklós erdélyi vajda birtokán temették el 
1456-ban Hunyadi János fegyvertársát, Kapisztrán Szent Jánost. Apestisben 
elhunyt ferences barát sírjánál hamarosan több csodás gyógyulás történt, 
ezért 1460-ban a sírnál történt csodákról jegyzőkönyvet állítottak össze, me
lyet a város olasz származású jegyzője, Arezzói Guido vezetett. Összesen 188 
csoda leírását jegyezték fel, melyek magyar fordításban a Népélet és jogalko
tás a középkori Újlakon c. kiadványban olvashatók. Noha a törökdúlás idején 
vidékünk szinte teljesen elnéptelenedett, és a középkori lakosság s a 18-19. 
század idetelepülői között nincsen folytonosság, említsük meg, hogy a mai 
Bácska területéről is igen sokan elzarándokoltak Kapisztrán sírjához. Bizo
nyos, hogy a mai Temerin területén volt hajdani magyar falvak (Temeri, 
Szentgyörgy, Ácsa, Almás, Aranyad) lakói is buzgón látogatták a kegyhelyet. 
Fügedi Erik történész térképe alapján két Temerinhez közeli középkori 
(akkor) magyar faluból származó zarándokokkal esett meg csoda. Az egyik 
falu Szentgyörgy, amely a mai Gyórgya határrészben feküdt, a másik pedig 
Boldogasszonytelke, amely azonos a mai Boldogasszonyfalvával (Gospođin- 
civel). Ennek részben ellentmond a Jegyzőkönyv 122. bejegyzése, mely 
Szentgyörgyöt Apáti közelében véli tudni. Ugyanakkor két Ácsára vonatko
zó feljegyzést is találunk (12. és 82.), amit Bösendorfer Josip Crtice iz sla- 
vonskepovjesti c. munkája alapján Fügedi Šarengraddal azonosít, ez viszont 
korántsem ilyen egyértelmű, különösen ami a 82. bejegyzést illeti.

2. Gyetvai, 70-71. p.
3. Bálint-Barna, 102-103. p.
4. Bálint, 162-165. p.
5. Berecz, 109. p.
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6. A Mária-scneei búcsú. Temerini Újság, 1929. augusztus 4., 3. oldal, valamint: 
Kivitték a Mária-képet a máriaschneei búcsújáróhefyre. Uo., 1930. április 27.,
3. oldal.

7. Samu József (sz. 1917), 1985
8. Dányi Károly (sz. 1928), 1996
9. Temerini Újság, 1939. augusztus 27.

ío. Dányi sz. Tolvaj Mária (sz. 1922), 1996
11. Ternovácz sz. Szűcs Erzsébet (sz. 1914), 1996
12. Lukács sz. Pálinkás Mária (sz. 1906), 1984
13. Ternovácz sz. Szűcs Erzsébet (sz. 1914), 1996
14. Varga Károly -  „Liget” (sz. 1917), 1996
15. Kéziratos énekeskönyv „Uracs János Temerín” beírással a fedőlap belső 

oldalán. Alatta -  másik tintával és más kézírással -  a következő feljegyzés 
olvasható: „Ez a könyv nem Uracs János könyve hanem az 1870-80. és 90 es 
években nála lévő mária társulatossaké azaz a társulat tulajdona Kelt 1905 
november 30 án”. Az idézett ének a 168-169. oldalon található.

16. Micsutka sz. Tóth Erzsébet (sz. 1917), 1982
17. Jakubecz sz. Surján Ilona (sz. 1924), 1996
18. Dányi Károly (sz. 1928), 1996
19. Dányi sz. Tolvaj Mária (sz. 1922), 1996
20. Uracs-féle énekeskönyv, 169-170. oldal
21. Dányiék társulatos könyve, 182. oldal

A kéziratos énekeskönyv a múlt század végén keletkezhetett.
22. Dányi sz. Tolvaj Mária (sz. 1922), 1996
23. Varga sz. Pető Ilona (sz. 1916), 1996
24. Jakubecz sz. Surján Ilona (sz. 1924), 1996
25. Ternovácz sz. Szűcs Erzsébet (sz. 1914), 1996
26. Lukács sz. Pálinkás Mária (sz. 1906), 1984
27. Vö. Bálint-Barna, 233. oldal
28. Varga József (sz. 1903), 1974

Itt kell megjegyezni, hogy Tekiára eljártak a temerini kúdúsok (koldusok) 
is. Ők azonban nem a zarándokokkal mentek, hanem már egy-két nappal 
korábban. A szentkút, a templom és a nagyfa környékén telepedtek le, irá
nyítójuk a kúdúsbíró volt. Egy, a kiállhatatlan természetű emberekre vonat
kozó szólás őrzi az emlékét: „Rosszab, mind a kúdúsbíró Tekiján.”
A koldusok egyébként külön színfoltját képezték Temerin társadalmi életének, 
Páduai Szent Antal napján (június 13-án) minden évben úgynevezett szentan- 
talkenyeret osztottak a számukra. Életmódjukról paródiák is születtek, az or
szágszerte ismert koldusének-paródiát („Jeruzsálem felé vezet egy gyalogút” 
kezdettel énekelik itt) 1988-ban közöltem a Temerini néphagyományok c. kö
tetben.
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Kevésbé ismert paródia az alábbi:
„Valamikor régén az volt a divat, hogy a szegény nem vehette el a gazdát, a 
gazda még nem mehetett szégéllegényhez.
Megszerették egymást égy fi(j)ú még egy lány, az éggyik szégény vót, a másik 
még gazdag. Nem engedték, hogy összekerüljönek. Akkor mégöregédtek. 
És éméntek a faluba kúdolni, mer akkor az volt a divat, az öregék kúdolni 
méntek. Az éggyik égy nagy kabaktököt akasztott a nyakába, a másik még 
égy tarisznyát. Es ahogy kúdoltak, összetalákoztak égy házná, nagyon még- 
örűtek egymásnak és akko ékezdtek énekelni:

Hopp, szent asszony, isten lánya,
Gyere velem egy pár táncra,
Fogd a tököt, hogy ne lógjon,
Hogy a cukor ki nefollyon!”

(Varga Verona, 52 éves, 1974, gy. Zavarkó László)

29. Varga sz. Pető Ilona (sz. 1916), 1996
30. A tekiai búcsújáró helyre vonatkozó Mária-énekek lassan feledésbe merül

nek. Éppen ezért egyre becsesebb értéket képviselnek a régi kéziratos éne
keskönyvek, amelyekbe részben egykori ponyvanyomtatványok énekei ke
rültek be, részben jó tollú kántorok, előénekesek által szerkesztett szövege
ket őriznek.
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VIRÁG GÁBOR

AZ 1863. ÉVI ÉHÍNSÉG KISHEGYESEN

Kishegyes 225 éves történetében a falut többször sújtotta természeti csapás. 
Árvíz pusztított, dögvész és járvány dühöngött, legtöbbet azonban a szárazság
tól szenvedett a település.

Már a telepítés évében, 1769-ben szárazság pusztít, panaszkodnak is a he- 
gyesiek: „újra szállott Cameralis helységünkben elsőben is, az úr Istennek láto- 
gatásábúl, reánk bocsájtott nagy szárazság miát élelmünkre semmi gabonánk 
nem termett, úgy annyira, hogyha szomszéd helyekrül nem tápláltatnánk, ehel 
halás jutottunk volna.”1

Nevezetes az 1841. esztendő is aszályáról, legsúlyosabb azonban az 1863. 
esztendő, ekkor volt a legnagyobb méretű a szárazság. A természeti csapás or
szágos méretű, az esztendő olyannyira száraz volt, hogy sok helyen a kutak is 
kiszáradtak. Az ínség az egész országot sújtotta, ezért általános összefogásra 
volt szükség, hogy az éhezőket megsegítsék.

Vármegyei rendeletre a hegyesiek megalakítják az ínségsegélyező bizottsá
got, ennek elnökévé Botka Mihály plébánost, bizottmányi tagokká Kiss János, 
Pecze Illés és Némedy Imre földbirtokosokat, valamint könyöradomány-ke- 
zelővé Kormúth Lajos adószedőt, gabonakezelővé pedig Hermecz Jánost vá
lasztják.2 Az ő feladatuk lett a falu éhezői ellátásának megszervezése.

A szárazság természeti csapás, mégis foglalkoznunk kell egy kicsit Kishe
gyes korabeli birtokviszonyaival, termelési módjával és a lakosság foglalkozásá
val, számával.

Az 1865-ös ideiglenes kataszteri kimutatás szerint 19 nagy- és 644 kisbirto
kos volt a faluban, a lakosság száma -  1857-ben -  4366. A megművelt földterület 
9076 katasztrális hold. Ez volt a helyzet 1863-ban is körülbelül. Kevés föld, sok 
tulajdonos, még több éhes száj, felaprózott parcellák.

A termőföld rossz megoszlási szerkezetét tovább tetézte a hagyományos 
nyomásos termelési mód. A falu határát három kalkatúrában -  nyomásban, for
dulóban -  művelték: V3 őszi, V3 tavaszi vetés, V3 pedig parlag, ugar, pihentetett 
föld. A jelzett földterületből tehát 3025 hold parlagon hevert egy évet. A két 
kalkatúra a jól termő években sem tudta megteremni a lakosság szükségletét. A 
paraszti gazdaságban kedvelt kétszeres -  búza és rozs keverék -  minősége is 
erősen kifogásolható volt, ami még csak tetézte az élelmezés problémáit.

Összehasonlító példának az 1834. esztendőt veszem. Átlagos esztendő, a 
határt a hegyesiek maximálisan kihasználják, minden talpalatnyi művelhető föl
det bevetnek, mégis kevésnek bizonyul a termett 11 820 pozsonyi mérő kétsze
res búza, mert a szükséglet nagyobb volt. Ez a termés mai számokban 550,33, a 
szükséglet pedig 814,8 tonna. Túrszky Ferenc, Bács vármegye számvevőjének 
jelentése azonban mégis megnyugtató:
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„Ámbátor e’ folyó 1834 esztendei Gabona Termés a’ n. m. Helytartó Ta
nácsnak felküldött népes összeírás szerént -  ezen megyebeli Lakosok táplálásá
ra jelenleg egy ötöd Részben kevésnek lenni látzana -  még is minthogy a’ Ku- 
koritza, és Burgonya (Krumpli) Termése noha rendkívül silány, ezen ötöd rész
nek pótlására reménységet nyújtana, és áltáljában e’ megyében, a’ Telekkel biró 
Adózók nagyobb része ezen Esztendőre Kenyérnek való Gabonával el látva vol
na, a’ Telek nélkül való Adózók pedig (:kiknek Esztendei élelmökre való szük
séges Gabona is ide vagyon számolva:) az Uradalmaknál tett munkájuk által 
érdemlett bérrel, ezen hiányos ötöd részt némű néműképpen pótolnák -  és így
-  ha azok -  az adófüzetés miatt nem kéntelenítettnek Gabonájuknak egy részét 
(: más jövedelmük nem lévén:) kész pénzé tenni, az Éhségtül jövő aratásig félni 
nem lehetne -  és annálfogva a’ rendkívül való segítségre szükség sem lenne.”3

A legjobban termő esztendők sem adnak sokkal többet; 1833-ban például 
605,281 kétszeres búza termett, holdanként ez is csak 200 kg.

1863-ban katasztrofális méretű a szárazság, alig terem valamit a föld. E 
kevésből kell megélni és segélyezni a falu éhezőit, mert a feudális rendszer szét
hullásával csökkent a munkalehetőség a közeli uradalmakban, a 19 hegyesi 
nagybirtokos pedig nem tudta foglalkoztatni a fölösleges munkaerőt.

Az ínségsegélyező bizottság a vagyonosabb hegyesieket felszólítja, adakoz
zanak az éhezők javára. A vármegye levéltárában fennmaradtak azok a jegyzé
kek, melyekben lajstromba veszik az adományozó hegyesiek nevét.

A bizottság több ízben szervez gyűjtést. A legsikeresebb azonban az 1863. 
szeptember-október-november időszakban szervezett akció. 191 adakozót so
rol fel a jegyzék, akik 91 Vs pozsonyi mérő búzát és 81 Ft 70 krajcárt adnak 
össze.4

A legbőkezűbb adakozó Botka Mihály plébános, 15 pm búzát és 40 forintot 
ad; Kis János községi bíró 5 pm és 10 Ft, Kormúth Lajos községi adószedő 2 pm 
(62,081 = 46,56 kg) és 5 Ft, Dosztig József jegyző 2 pm és 2 Ft, Csepellei János 
kántor 3 pm búzát ad. Sokan vannak azonban olyanok, akik csak 10-20 krajcárt 
adományoznak, mert nekik sem volt sok.

Az adakozók között a névsorban a 61. Csépe Imre, talán -  nevéről ítélve -  
írónk valamelyik őse, aki fél pozsonyi mérő búzával segíti az éhezőket. Egy má
sik Csépe, Ferenc pedig 40 krajcárt adott.

A fenti adományozókhoz társult 100 forinttal a szomszédos Topolya 
földesura, gróf Zichy Nepomuki János.5

1864. február 25-én Olgyay, Zichy János gróf uradalmi meghatalmazottja 
révén az éhezők újabb 50 forintot kapnak. Nem nagy összeg, de igen megtisztelő 
adomány ez a hegyesiek részére. Gróf Batthyány Lajos, az 1848-as forradalom 
vértanúhalált halt miniszterelnökének özvegye és mások ínségbazárt rendeztek. 
Ennek 1000 Ft jövedelméből 50 forintot Hegyes kapott.6

1864. július 30-ig tart az ínségsegélyező akció. E dátumig 723 Ft 12 krajcár 
gyűlik össze. Ebből a hegyesiek 163 Fr 12 krajcárt adtak, kívülről (Batthyány 
Lajos özvegyétől és Zichy gróftól) 150 forintot, országos könyöradományokból 
pedig 410 forintot kaptak a hegyesi éhezők.

Természetben 303 7/g pm búza folyt be, amiből 91 Vs pm a hegyesi gazdák 
adománya. A vármegye 1864. május 20-án kelt 3674. sz. rendeletével 160 pm
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gabonát utalt ki a falunak, a június 15-én kelt 6980. sz. rendeletével pedig enge
délyezte, hogy a pénzadományból 190 Ft 80 kr értékben 52 6/s pozsonyi mérő 
búzát vásároljon az ínségsegélyező bizottmány.

A 723 Ft 12 kr és a 303 7/s pm búza biztosította az 1863. évi ínség idején a 
túlélést a hegyesi éhezőknek.

Az ínségsegélyező bizottmány igyekezett megbízatását lelkiismeretesen vé
gezni. Az első segélyt 1863. október 17-én osztotta ki. 15-en kaptak 6 pozsonyi 
mérő búzát, majd október 27-én nyolcán 4, november 4-én huszonketten 11 és 
november 24-én huszonnégyen 9 2/2 mérő gabonát.

A későbbiek során is folyamatos a búza kiosztása. A kimutatás szerint a 
községben gyűjtött 91 1/s pm könyöradományt százkilencvenegyen, a várme
gyétől nyertet száztizenhárman és a pénzen vásároltat százhármán kapták. 
Összesen 407 család kapott juttatást.

A bizottmány megszervezte az ingyenkonyhát, amiről az alábbi elismervény 
tanúskodik:

„Mely szerint alolírott Hegyes községi ínségalbizottmány tagjai ezennel ne
vünk aláírásával elösmerjük és bizonyítjuk, miként az itthelyi ínségesek számára 
a legközelebb múlt ínséges időszak tartama alatt kenyér sütésre következő 
mennyiségű búza használtatott fel u.m.

Mártius hó 3-án 864 megőröltetett 16 pos. m.

flMártius hó 25-én ” 17 4/8
1 April hó 17 14 4/8
I Május 7-én >9 16 4/8
1 s e szerint összesen pozsonyi mérő 69 4/8

Megjegyezzük imitten, hogy a leves főzéshez megkívántatott rántás liszt, 
ugyan ezen mennyiségből került ki.

Kelt Hegyesen Julius 30-a 1864
Botka Mihály inségsegélyező albizottmányi elnök 

Kiss János bizottmányi tag 
Cziráky József albizottmányi tag 

Pecze Illés bizot. tag 
Némedy Imre albizotmányi tag”.

Más volt a helyzet a pénzadománnyal. Ennek felhasználása és kiosztása két 
módon történt.

A rosszul táplálkozás természetes velejárója a skorbut volt. Ez még csak 
tetézte a bajt. A hegyesi skorbutosoknak kétszer vett a bizottság gyógyszert: 
szájvizet és lábkenőcsöt. Harmincöt személyt segítettek így. Ezen gyógyszerek 
53 Ft 25 krajcárba kerültek.

A pénzadomány legnagyobb részét illetően abból a meggondolásból indult 
ki a bizottmány, nemcsak kapni, hanem visszaadni is kell valamit a segélyezet
teknek. 1864. január 28-i jelentésükben Dosztig József jegyző és Kiss János bíró 
meg is jegyzik:
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„Ez időszakban az élelmezendők száma 314. Munkát senki sem tellyesített. 
Január hóban élelmezésben senki sem részesült”.8

Az idő kitavaszodván, a bizottmány munkát, közmunkát szervez a segélye
zendőknek. Ezek a munkák a következők voltak:

1. fasorok ültetése az országutak mentén. Harminchatan 127 V2 napot dol
goztak itt.

2. epreskert művelése, tizenöten 42 napot;
3. az iskolánál levő fáskertben tizenhároman 39 napot;
4. a régi epreskert körülárkolásán negyvenketten 112 napot;
5. az új fáskert körülárkolásán negyvenöten 67 napot,
6. a község kútjainak ásásán és tisztításán idős Csépe János 11 V2, Gaudai 

Gerggely és Janó István 5-5 napot,
7. a szeghegyi útnál lévő árok ásásán hatvanegyen 96 V2 napot dolgoztak.
8. A legtömegesebb munka a zentai útra vezető hegy levágásánál volt. 

Kettőszőzötvenhároman dolgoztak itt. A JNH utca, vagy másképpen a Moholi 
út ekkor nyeri el a mai alakját. A hegy levágásának igazi oka azonban a barom 
könnyebb kihajtása volt.

9. Harmincketten a helység kertjeinek vert fallal való bekerítésén összesen 
181 napot dolgoztak.

10. Négyen 24 napig a helység épületeit javították és meszelték.
A közmunkákban összesen ötszázheten dolgoztak 1359 V2 napot. A napszám 

15-20 krajcár volt, mégis 251,80 forintot fizetett ki közmunkákra a bizottmány.9
1864. július 30-án megtörtént a summázás. Láttuk, a gabonaadomány mind 

kiosztatott. A 723 Ft 12 krajcárból aratásig búzavásárlásra, gyógyszerre, köz
munkára és egyebekre 853 forint 71 krajcárt költöttek. Maradt 139 Ft 41 kr, 
amit a községnek átutalnak közcélokra.

Az ínségkezelő bizottmány becsülettel helytállt, az összegyűlt adományt 
igyekezett a legcélszerűbben felhasználni, így biztosítani tudta a szűköl- 
ködőknek a legelemibb élelmiszert. Feladatát elvégezte, nem maradt más hátra^ 
mint hogy kimondja önmaga feloszlatását. Ez 1864. július 30-ával megtörtént.

JEGYZETEK

1. Vajdasági Levéltár, F-2. állag. 1770.77. doboz, 262-263. irat.
2. Uo. F-421.1375. doboz, 1861-1884.
3. Uo. F-2.1834 „szeptember”.
4. Uo.
5. Uo.
6. Uo.
7. Uo.
8. Uo.
9. Uo.

* Elhangzott a Csépe Imre Emléknapon Kishegyesen 1993. szeptember 24-én.
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KALAPIS ZOLTÁN

ÉLETRAJZI KALAUZ

MOLDOVÁN GERGELY 
(Szamosújvár, 1845. március 12. -  Kolozsvár, 1930. július 6.)

Ügyvédnek indult, 1871-ben Kolozsvárott jogot fejezett be, de már 1875- 
ben átváltott a tanügyre: kinevezték a több mint hetven százalékban románlakta 
Torda-Aranyos vármegye tanfelügyelőjévé. Népének felemelkedését tartva 
szem előtt, Moldován Gergely (Gligor Moldoveanu) nagy ambícióval látott 
hozzá az iskolahálózat bővítéséhez: tíz év alatt több mint 50 állami és községi 
iskolát, óvodát létesített. Közben etnográfusként sorban jelentette meg néprajzi, 
elsősorban népköltészeti válogatásait, tanulmányait (Román népdalok és balla
dák, 1872; Román közmondások, 1882; Koszorú a román népköltészet virágaiból, 
1884). Ezenkívül nagy számú cikket, értekezést írt a román népi és általános 
műveltségről, a románság eredetéről, irodalmának történetéről. Ezeknek gyűj
teménye, két vaskos kötetben, Nagybecskereken jelent meg Szabó Ferenc ele
méri plébános híres múlt századi sorozatában, a Történelmi, Nép- és Földrajzi 
Könyvtárban (A románság. Politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemé
nyek 1895-96). Ezt megelőzőleg, Szabó Ferencnek egy másik, a Nemzetiségű, 
Ismertető Könyvtár című sorozatában is megjelent egy kötete (A magyar nemze
tiségi állam nemzetiségi feladatai, 1895).

Moldován Gergely 1886-tól a Kolozsvári egyetemen a román nyelv és iro
dalom rendes tanára lett, s hivatalát egészen 1919-ig betöltötte. Kinevezését 
nemcsak sokrétű munkásságának köszönhette -  idejéből népszínművek írására 
is futotta: Szép Iliána, 1878; ̂ 4 falu ládája, 1881; Flórika szerelme, 1901 hanem
annak is, hogy a magyar-román közeledésnek nagy és őszinte híve volt. Mindkét 
félnek szemére vetette, hogy kölcsönösen szítják a gyűlöletet, a legártatlanabb 
esetekben is hajlamosak a nacionalista türelmetlenkedésre, s leoláhozzák, leun- 
guruzzák egymást. A kiutat, a lehetséges megoldást azonban nem a polgáriaso- 
dás, a polgári állam keretei között kereste, hanem az arisztokrácia vezette ma
gyar nemzetállamban, amelynek lényegét az 1868-ban hozott 44. számú cikkely 
fogalmazta meg. „Magyarország összes honpolgárai, az alkotmány elvei szerint 
is, politikai tekintetben egy nemzettestet képeznek, amelynek a haza minden 
polgára, bármelyik nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja.”

Ez a politika, Moldován szerint, „a fajoknak a magyar nemzettel való 
összefonódást csak politikailag óhajtja”, s nem a beolvadás ügyét szolgálja -  
állítja a naivsággal határos jóhiszeműséggel -, mivel a román nyelvet „néhány 
ezer elemi iskolában, öt felekezeti középiskolában, több állami gimnáziumban 
és két magyar egyetemen tanítják”.

Lőrinc Péter, aki két becskereki könyve kapcsán áttekintette és bírálat alá 
vette nézeteit (Bánát magyar nyelvű polgári társadalomtudománya a századfor
duló idején. Újvidék, 1973.), megállapítja, hogy a „csak helyeselhető magyarba
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rátsága sokszor »magyaronkodásba« téved”, azaz magyarpártisága annyira elva
kítja, hogy a jogos román nemzetiségi törekvéseket sem támogatja, sőt, a poli
tikai nemzet feltétlen híveként még a magyar liberalizmus követeléseit is elveti, 
így az általános választójog bevezetését sem támogatja -  pedig egy szabad vá
lasztás eredménye a parlamentbe is kimutatná, hogy az országnak csaknem fele 
nemzetiségiekből áll de még a szövetségi állam gondolatától is idegenkedik, 
mivel az „nem reális, álom csupán.” Közben rendületlenül hirdeti a többségi 
nemzet felsőbbrendűségét: „a magyar szupremáció ezer esztendő óta rendet tar
tott fenn, kultúrát teremtett...”

1920 után Moldován Gergely elvesztette katedráját, kirekesztették a közé
letből, mint „a megbukott úri Magyarország egykori díszrománját”. Egy ellen
kező előjelű nacionalizmus került ekkor nyeregbe... 65 ével ezelőtt nagy részvét
lenség mellett temették el, 150. születésnapjáról is csak egy magyarországi fo
lyóirat emlékezett meg.

FRANKOVICS MIHÁLY 
(Bácskertes, azaz Kupuszina, 1793. március 26. -  Pozsony, 1854. ?)

A XIX. század elején egy iskolázatlan, de végtelenül szuggesztív hatású és 
meggyőző erejű laikus prédikátor kavarta fel a bácskai vallási és közélet állóvi
zét. Szent Miska néven vált megyeszerte ismertté, a becsületes neve pedig Fran- 
kovics Mihály volt. Egy kupuszinai juhászszűcs gyermekeként jött a világra va
lamivel több mint 200 évvel ezelőtt, s parasztszűcs lett belőle. Már ifjúkorában 
is megjátszottá a prófétát, a bibliai embert, ezért olykor még Bolond Miskának 
is nevezték.

Környezetének csipkelődéseit megunva világgá ment: Szeged és Pest érin
tésével Bécsben kötött ki, ahol a szabók céhében a selyem- és a posztóruhák 
prémes bélelésével kereste meg kenyerét. Itt is azonban a vallási élet, a miszti
kum felé tájékozódott. A céh védszentje Szent Anna volt, s megismerkedett az 
uralkodópár által 1694-ben létrehozott Anna-társulattal, a helyi Szent Anna- 
kultusz más megnyilvánulásaival, s jó érzékkel összekapcsolta ezeket a hazai 
tapasztalatokkal. Nem egy parasztház mestergerendájában látta bevésve: „Jé
zus, Mária, Szent Anna, / Legyen e ház oltalma.” Az anyjától, a szomszédos 
öregasszonyoktól hallotta, hogy a názáreti Szent Anna -  Szűz Mária anyja, Jézus 
öreganyja -  a „betegek orvossága, bágyadozók egészsége, szegények anyja, szük
ségben levők segítője, üldözést szenvedők oltalmazója”. Úgy találta, hogy ez az 
ő világa, és a vallásos révület gyakori perceiben Szent Anna fiának földi megbí
zottjának hirdette magát. Egyre jobban megerősödött benne az a tudat, hogy 
küldetése van e földön, az emberek megváltása vár reá.

Ezzel a meggyőződéssel tért haza -  nem szülőfalujába, hanem a szomszédos 
Monostorszegre (Bački Monostor) -, s megkezdte Szent Annával fémjelzett 
térítő munkáját. Hívei, a ferencesek mintájára kordát viseltek -  durván szőtt 
kötelet az övükön -, így aztán szektája a Kordaviselők Társulata néven vált 
ismertté. Csakhamar Küllődre (Kolut) tette át székhelyét, ahol sok követője 
volt, még a helyi plébános támogatását is élvezte, talán azért is, mert megáldotta 
a plébánia kútját, amely ezáltal „gyógyító erejűvé vált”, s a plébános gazdaasz-

228



szonya négy krajcárért mérte iccéjét. A bácskai próféta maga is a szentelt vízzel 
gyógyította a betegeket, miközben imákat mormolt s nyállal kenegette őket. 
Még az alispán feleségét is kigyógyította, amiért pénzt kapott, s ráadásul még 
egy egész megyére szóló útlevelet, amely megvédte a hatóságok esetleges zakla
tásaitól.

A szekta egyre népesebb lett, tömegesen látogatták a kegyhelyeket, s meg
próbáltak terjeszkedni a megye határain túl is. Az útlevélnek azonban sem Sze
geden, sem Pécsett nem volt hatálya, onnan kizsuppolták a remeteruhába öltö
zött térítőt, de még Szabadkát is pandúrkísérettel volt kénytelen elhagyni.

A sikertelen terjeszkedési kísérletet követő évben, 1819. április 2-án, mint
egy 2000 híve kereste fel Küllődön több mint 300 kocsin, ló- és szamárháton, 
gyalogszerrel. A korabeli jegyzői jelentések szerint juhászbotjaikat, kaszájukat, 
kocsijukat, a fehérbe öltözött leánykákat gazdagon felpántlikázták, a moravicai 
jegyző szerint annyi színes szalagot még „Asverus király lakodalmában sem le
hetett látni.”

Az egyházi hatóságok, miután a megyei uraknál nem jártak sikerrel, a hely
tartótanácsnál eszközölték ki a letartóztatási parancsot, ami hatósági szem
pontból is indokoltnak tűnt, mert a „rajongó szektariánus” vallási elvakultságát 
némi szociális követeléssel is fűszerezte.

Frankovics Mihályt 1819. május 13-ra virradó éjjel tartoztatták le és a zom- 
bori fogdába zárták. Amikor hívei reggel tudomást szereztek az eseményről, 
mintegy kétezren zászlókkal, feszületekkel, Szent Anna képeivel, égő gyertyák
kal vonultak a megyeháza elé, s követelték szabadon bocsátását. Amikor ezt 
nem teljesítették, megostromolták a megyeházi börtönt, az őrök a tömegbe 
lőttek, sokan megsebesültek, mozgósították a katonaságot, s negyven embert 
letartóztattak.

Nem sokkal később Frankovics Mihályt és „apostolait” perbe fogták és el
ítélték. Szent Miska két évet kapott felségsértés címén, büntetésének letöltése 
után a szegények gyámolítására és a betegek gyógyítására alakult Irgalmas bará
tok pozsonyi rendházában mint portás élte le hátralevő éveit.

ANDRÁSSY KLÁRA 
(Budapest, 1898. január 18. -  Dubrovnik, 1941. április 12.)

Az öröklődő rangok és címek, a politikai szerepet is vállaló nagybirtokos 
arisztokrácia zártkörű világában nevelkedett -  grófok, miniszterek, főrendiházi 
tagok, máltai lovagok és kamarások között. Apja, gróf Andrássy Tivadar képvi
selőházi alelnök volt, de művészetpártolásával szerzett magának hírnevet. 
Nagyapja, id. Andrássy Gyula, a kiegyezés utáni korszak első miniszterelnöke 
volt, s a dualista rendszer nagy híve és építője. Nevelőapja -  hétéves korában 
maradt árva -, ifj. Andrássy Gyula, a Monarchia utolsó közös külügyminisztere 
volt, majd legitimista politikusként Horthy rendszerét ellenezte. Odescalchi 
Károlyhoz, a Szerémség hercege cím viselőjéhez ment férjhez, úgyhogy grófnői 
címét még egy hercegnőivel is megtoldotta.

Közéleti tájékozódását, a Tanácsköztársaság bukása után, eleinte ne
velőapjának hatása és persze származása szabta meg: az uralkodói család, azaz
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a Habsburgok törvényes örökösödési jogának híve volt. Amikor a legitimisták
nak IV. Károlyt kétszeri királypuccsal sem sikerült trónra ültetniük -  a Habs
burg restaurációt az európai hatalmak is ellenezték nevelőapjával együtt a 
Keresztény Nemzeti Párthoz csatlakozott, s képviselőjelöltként is fellépett. 
Időközben az országgyűlés is kimondta a trónfosztást, de a királyság intézmé
nyét megtartotta -  Magyarország király nélküli királyság lett.

A harmincas években Andrássy Klára szembehelyezkedett karlista múltjá
val, s mindinkább a polgári baloldal, azon belül pedig az angol irányzatú antifa- 
sizmus felé hajlott. Ennek a tájékozódásnak egyik nyilvános jele volt, hogy újság
íróként a köztársasági Spanyolországba ment 1937 végén, s útjáról, 1938 febru
árjától, oldalas riportokban számolt be a budapesti Újság hasábjain: a sötétség
be borult Barcelonáról, Guernica pusztulásáról, a parasztság tűrhetetlen hely
zetéről (a föld 67 százaléka a földbirtokosok kezén volt).

Ezekre az évekre esik kibékülése testvérével, Andrássy Katinkával, aki Károlyi 
Mihálynak, az első magyar köztársaság egykori elnökének felesége volt. A két 
nővér, Katus és Kaja, Franzesbadban talált újra egymásra, amely ekkor már Fran- 
liSkovy Lázne néven csehszlovák fürdőhely volt. Sógora, Károlyi Mihály egyébként 
tisztelettel ír róla naplójában (Hit, illúziók nélkül, 1982): „Nem mindennapi egyéni
ség volt, bátor, szép és tehetséges. A spanyol polgárháború idején a köztársaságiak 
érdekében tevékenykedett, s noha egy időben lelkes legitimista volt, a harmincas 
években a nácik szenvedélyes ellensége és szocialista lett.”

A szövetségesek felkérésére több megbízatásnak tett eleget, így gróf Sza- 
páry Erzsébettel együtt megszervezte a Hitler által lerohant Lengyelországból 
érkező menekültek segélyezését. Bizonyos jelek szerint, az angol titkos szolgálat 
ügynökeként, fontos értesüléseket továbbított Magyarország vezető köreinek 
kétkulacsos háborús politikájáról, ami végül is egyrészt Teleki Pál miniszterel
nök öngyilkosságához vezetett, másrészt a háborúba torkollt Hitler oldalán.

A németek felfedték tevékenységét, letartóztatását követelték, mire ő, 
1941. március 1-jén, egy nappal a Jugoszlávia megtámadására induló német ka
tonaság bevonulása előtt, egy angol hírszerző tiszt társaságában, Jugoszláviába 
menekült, azzal a szándékkal, hogy a március 27-i puccsot végrehajtó angolbarát 
katonatisztek segítségével Kairóba megy, onnan pedig Londonba.

Úti célját nem érte el: menetközben, Dubrovnik bombázása idején, halálos 
sebet kapott. Útitársa, Larkan százados mindvégig mellette volt. „Kája nem 
vesztette el eszméletét, de a műtét után -  levágták a bal lábát -  már nem ébredt 
fel...” -  írja naplójában Károlyi Mihályné Andrássy Katinka, a vörös grófnő 
(Együtt a száműzetésben, 1978), majd még ezt is elmondja: „Dubrovnikban te
mették el, nem messze a katolikus templomtól, a Lapadhoz vezető út mellett...”

BIBÓ-BIGE GYÖRGY 
(Hajdúnánás, 1871. április 25. -  Debrecen, 1935. szeptember 11.)

A kolozsvári egyetemről fiatal latin és történelem szakos tanárként került 
1893-ban a szabadkai gimnáziumba. Iványi Istvánnak, a neves professzornak és 
Szabadka monográfusának örökébe lépett, aki egyre súlyosbodó szembaja miatt 
már ekkor szinte munkaképtelen volt. 1894 januárjától a törvényhatóságú köz
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gyűlés hathavi szabadságot engedélyezett számára, majd ezt megtoldta még hat
tal. A gyógyítás azonban eredménytelen volt, úgyhogy nem is tért vissza, 1895- 
től nyugdíjazták. Iványi vakon is sokat segített utódnak, sőt 1898 májusában 
még egy ifjúsági lapot is indítottak, a havonta kétszer megjelenő Tanulók Köz
lönyét, de ez rövid életű volt.

Bibó-Bige csakhamar beváltotta a hozzá fűzött reményeket, s nemcsak az 
iskolai munkában állta meg helyét, hanem a közéletben is. Amikor 1896-ban dr. 
Csillag Károly megalapította az első szabadkai napilapot, a Bácskai Naplót, ő is 
ott bábáskodott születésénél mint belső munkatárs. De később is, amikor Csil
lag Károly a Bácsország című képes hetilap elindításával újra úttörő szerepre 
vállalkozott, Bibó-Bige mellette volt.

Szakmailag az emberiség őstörténete és a régebbi múltja érdekelte, ennél
fogva nagy alapossággal tájékozódott az idevágó történeti és régészeti szakmun
kákban. Működésének keretét a saját és a gimnáziumi könyvtárban meg a Köz
könyvtár Egyletben, illetve a Szabadkai Közkönyvtár- és Múzeum Egyletben 
találta meg. Ennek eredeti célkitűzése a városi könyvtár megalapítása volt, de 
mivel régészeti, történelmi és egyéb tárgyak gyűjtésével is foglalkozott, módosí
totta nevét és tevékenységi körét. Bibó-Bige, mint az egyesület könyvtárosa és a 
múzeumi gyűjtemény őre elkészítette a kötetek és tárgyak jegyzékét s ez 1901- 
ben füzetként is megjelent.

Ugyanebben az évben őstörténeti tanulmányait önálló kötetben foglalta 
egybe (Praehistoria. Az ember a történelmi kor kezdetéig, Szabadka, 1901), amely
ben az európai őstörténet jellegzetes szakaszairól adott áttekintést. Szerekes 
László véleménye szerint „a könyv értékét emeli az a tény, hogy egy Bácskában 
megjelent régészeti munkában először találjuk meg a több mint 30 évvel koráb
ban közzétett darwini tanokat az ember származásával kapcsolatban”. Ebbe a 
sorba tartozik még Az írás története című munkája, amely eredetileg líceumi 
előadásként hangzott el.

A szabadkai líceum egyébként 1899-ben az ő,,4z emberi művelődés kezdetei 
című előadásával kezdte meg munkáját. A Bácskai Hírlap szerint „a szemléltető 
eszközök között a múzeum tulajdonát képező leletek, valamint az előadó saját 
rajzai voltak”. A lap hasábjain, Quidam aláírással, 1902 májusában szóvá tette, 
hogy a líceum „csak ügybuzgó embereknek... tömörülése, alapszabályok nélkül”, 
majd még hozzátette azt is, hogy „... a mi városunk még nem érzi a szükségét az 
önművelésnek”. Amikor 1904-ben hivatalosan is megalakult a Szabad Lyceum 
Egyesület, Bibó-Bigét ott találjuk az igazgató választmány tagjai között. Évente 
egy-két előadást tartott, 1910-ben például Japánról beszélt. Ez érdeklődési kö
rének tágulását is jelzi az idő tájt, ugyanis japán eredetiből fordított meséket 
közölt a Bácskai Napló hasábjain.

Bibó-Bige nevéhez fűződik az első Szabadak környéki tudományos régé
szeti ásatás is. 1913 májusában a kelebiai Templomdombon Árpád-kori kápol
nát tárt fel, az erről szóló jelentéseit Magyar László tette közzé (Életek, iratok, 
iratok, életek, 1994). Ő egyébként 1902-től az Archeológiái Értesítőnek is a 
munkatársa volt.

A 125 évvel ezelőtt született Bibó-Bige György 1920-ban, az államnyelvi 
vizsga megtagadása miatt felmondást kapott és kizsuppolták az országból.
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URBÁN JÁNOS 
(Ada, 1921. április 30. -  Szabadka, 1993. június 5.)

A 75 évvel ezelőtt született költő, író, újságíró és helytörténész -  az életmű 
ismeretében alighanem a fordított sorrend találóbb lenne -  ifjúkorát a Tisza- 
parti mezővárosban töltötte, a szabómesterséget Szabadkán tanulta, a tényleges 
katonai idejét pedig Kanizsán szolgálta a honvédség folyamőrségi alakulatánál. 
A háború viharát szerencsésen elkerülte, de azért még a Jugoszláv Néphadse
regben is katonáskodott egy ideig.

A fiatal szabósegéd tehát részben kényszerből, részben pedig az 1945 utáni 
szerepvállalásából kifolyólag (az adai földműves-szövetkezetben viselt tisztsé
get) nem tért vissza szakmájába, 1947-től pedig végképp hátat fordított neki, 
mert újságíróként a Magyar Szó kötelékébe lépett. Tudósítóként kezdte, majd 
a lap szabadkai szerkesztőségébe került, s csaknem negyvenévi szolgálat után 
onnan ment „öreg bútordarabként”, „örökös szerkesztőként” nyugállományba.

A jugoszláviai magyar irodalomba versesköteteivel kért bebocsátást (Élet- 
jel, 1953; Álmok a Tiszánál, 1955; Fölszakadnak a felhők, 1958; Fanyar szüret, 
1962). A költészethez élete végéig hű maradt, de a későbbi termést majd csak 
húsz (Látomás a fennsíkon, 1981), illetve harminc év után gyűjtötte egybe (Ria
nás, 1990). Időközben a prózai műfajok felé tájékozódott: elbeszéléseit, tárcáit, 
életképeit szintén több kötetben tette közzé (Koldusjáték, 1960; Átkelés, 1966; 
Ajándék, 1972; Kőposta, 1977; Sziromfészek, 1979; Holdudvar, 1981; Örömha
lom, 1986). Juhász Géza megállapítása szerint tehetsége „a kisprózában teljese
dett ki legautentikusabban... Olyan egyszerű, tiszta lelkű emberekről ír, akik 
épp ilyen természetük miatt gyakran boldogtalanok. Hozzájuk igazítja nyelvi, 
stiláris eszközeit is: keresetlen egyszerűséggel, már-már színtelen nyelven be
szélteti hőseit.” Urbán János egyik sajátságos műfaja a munkásmozgalmi króni
ka: írói szemmel járta be a közelmúlt dokumentum- és emlékvilágát. Tűzsziget 
címmel, két kötetben (I. 1967; II. 1980), magyarul és szerbül jelentette meg, 
hathatós társadalmi támogatással, szülővárosának mozgalmi történetét, némi 
szociográfiai tényközléssel és szépírói beavatkozással. Tevékenyen részt vett a 
900 éves Kanizsa monográfiájának részmunkálataiban, így megírta mozgalmi- 
gazdaságtörténeti részét (Parázsföld, 1988), továbbá a tűzoltótestület, az írótá
bor történetét, a téglagyár krónikáját.

Emléket állított két Tisza menti mozgalmi embernek, Bakos Kálmánnak 
(Haláltépett élet, 1972) és Cseh Károlynak (Fáklyafényben, 1973), de a költőtárs
nak is, Csépe Imrének (Őstehetség, 1977).

Több mint húsz kötete jelent meg, elhalmozták elismerésekkel, kitünteté
sekkel és díjakkal, bár ehhez hozzá kell tenni, hogy irodalmi rangját, a megjele
nés lehetőségét a politikának, a politika szolgálatának köszönhette. Urbán Já
nos a művelődési élet korifeusaként egy életen át kötéltáncot járt a közélet és 
az irodalmi élet mezsgyéjén: közvetített, kezdeményezett, segített. Ha valami
lyen ügyet az adott körülmények között kivihetőnek talált, megkezdte a kilin
cselést, a telefonálást. Ha az egyik ajtón hiába kopogtatott, a másikon nyitott be. 
Volt egy szállóige Szabadkán: ha valamit nem tudsz elintézni, szólj az Urbán-
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nak. Segítőkész volt, senkit sem utasított el, ha tehette, jó szívvel könnyített más 
baján.

Közösségi ember lévén felkarolta, támogatta a szabadkai irodalmi élet in
tézményes kereteinek megteremtését. Ott bábáskodott az írók Klubja, később 
az íróközösség megalakulásánál, a csaknem 40 éve működő Életjel irodalmi 
élőújság elindításánál, a 25 éves Üzenet megalapításánál (a folyóiratot 1978-tól 
1985-ig fő- és felelős szerkesztőként jegyezte), de ott találjuk a kanizsai írótá
bor, az adai Szarvas Gábor Napok és a kishegyesi Csépe Imre Emléknap szer
vezői között is.

A  húrt sohasem feszítette túl, különösen a politikában volt elővigyázatos. 
A fordulatok idején, a kártyások műszavával élve, fal mellett játszott, de 
szőrmentében bánt azokkal is, akiket a direktíva szerint derékba kellett volna 
törnie. A politikában a szófogadó írót és újságírót, az irodalomban pedig a po
litikust látták benne. Persze nem egyszer találta magát a senki földjén: sem itt 
nem kellett, sem ott. A politika hálátlanságát, a kartársak ignorálását nehéz 
szívvel viselte el...

Jamnica (1917)
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ALKOTÓMŰHELY

JUHÁSZ GÉZA

TELJES AZONOSULÁS A SZÜLŐFÖLDDEL 
KILENCVEN ÉVE SZÜLETETT SCHNEIDER JÚLIA

Ennek az azonosulásnak ugyan külsődleges, de korántsem mellékes megnyilvá
nulása a Baranyai írói név megválasztása. Ezt az azonosulást a maga teljességé
ben Schneider Baranyai Júlia életútja és életműve példázza: a Vízbe vesző nyo
mokon című könyve és a Vörösmarti Múzeum. Könyvében a szülőföldje szelle
mi és írásos emlékeit, dokumentumait, Múzeumában pedig a tárgyi emlékeket 
tette közkinccsé, hogy elragadja a feledéstől. Az ugyancsak baranyai Kontra 
Ferenc szerint „ő volt a Tanárnő. A Dráva-szög halhatatlanjai között a helye”. 
Valóban ott a helye, mert a Tanárnő iskolai elfoglaltsága mellett, majd nyugdí
jasként is minden erejét, idejét és tudását szülőföldje kulturális hagyatékának 
felkutatására, egybegyűjtésére és a közönség elé tárására fordította. E fáradha
tatlan munkára az a meggyőződés ösztönözte, hogy „A Dráva-szög mai lakossá
ga elfeledte azóta a múlt hírneves embereit, pedig a kiváló férfiak néha török 
börtönökben latinul írt műveit Hagenauban, Lipcsében, Wittenbegben, Zürich
ben és Baselban adták ki a XV. vagy XVI. században”.

Több szerencsés körülmény, többek közt korábbi kapcsolatom a vidékkel 
és kiemelkedő magyar személyiségeivel, köztük a Tanárnővel is, majd felelős 
munkahelyem a Fórum Könyvkiadóban, lehetővé tette, hogy ne csak a feledé
keny Drága-szögi lakosságnak, hanem az ugyancsak feledékeny magyar kulturá
lis közvéleménynek is sikerült emlékezetébe idézni és vésni a fenti értékes ha
gyományokat. A sors, azaz a háború vihara meg úgy hozta, hogy talán a könyv 
lesz a Drága-szög kulturális hagyományainak maradandóbb emlékműve, mint a 
tárgyi emlékek tárháza a Múzeumban.

♦

Nem egészen két évig éltem Eszéken (lakásom Rétfaluban volt), ahol a 
horvát tanítóképző magyar tanulóinak magyar nyelvet és irodalmat tanítottam. 
(Nóta bene! A magyar tanulókhoz két szerb tanulólány is csatlakozott s magyart 
tanult. Egyikük, Andelka később a szentlászlói iskola igazgatójaként elmondta 
a Magyar Szó riporterének, hogy nem lett ugyan magyar tanítónő, de a kétnyelvű 
iskola vezetőjeként nagy hasznát látja a magyar nyelvtudásának.) Ekkor, 
1954/55-ben már számos vajdasági magyar író ismerősöm és barátom volt, s ezt 
tudva, a Horvátországi Magyarok Szövetségének elnöke, Öszterreicher Sándor 
és titkára, Pápa József arra ösztönöztek s támogattak is benne, hogy író-olvasó 
találkozók szervezésével lendítsük föl a horvátországi magyar kulturális életet. 
Már 1954-ben Szabadkáról Kvazimodo Braun István, Csépe Imre, Laták István
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és Urbán János volt a HMSZ íróvendége, nem sokkal azután pedig Ács Károly, 
Gál László, Herceg János és Majtényi Mihály. Mindkét írócsoport több faluban 
is találkozott (potenciális) olvasóival. A második írócsoporttal Sepsén is tartot
tunk irodalmi estet, s a helybeli szervezők azt mondták, hogy a falu történetében 
ez volt az első irodalmi est!

1955-ben a nyári iskolai szünetben a szövetség felkérésére és szervezésében 
Schneider Júlia kolléganővel továbbképző tanfolyamot tartottunk a horvátor
szági magyar tanítók számára. A részvevőkről készült csoportképen felismerem 
a kórógyi Labár tanító házaspárt, a Velika Pisanica-i Tóth Istvánt, a vörösmarti 
Merki Ferencnét, Pápa Józsefet és az akkor diplomázott két szerb tanítványo
mat. A tanfolyam befejeztével, Újvidékre való távozásom előtt baráti találkozót 
tartottunk Pápa József csúzai szőlőjében, prásházában, ahol a vendéglátó Pápa 
házaspár mellett jelen volt az Öszterreicher házaspár, Illés Pikó Pál, a haraszti 
népbizottság elnöke, a HMSZ elnökségi tagja, a vörösmarti népbizottság elnök
asszonya, a kórógyi Döme Dezső Izráel, a zágrábi Magyar Képes Újság egyet
len szlavóniai-baranyai munkatársa s e sorok írója. A találkozó ürügye a búcsúz
tatásom volt, valódi célja pedig a további együttműködésünk megbeszélése. S 
valóban, nemcsak fogadkoztunk, de a fogadalmunkhoz tartottuk is magunkat. 
Fotódokumentációm szerint 1972-ben a következő írókkal mentem horvátor
szági író-olvasó találkozókra: Fehér Ferenc, Gion Nándor, Németh István, Fa
ragó Árpád előadóművész; Baranyában még csatlakozott hozzánk az éppen ott 
vendégeskedő pécsi író: Tüskés Tibor. 1976-ban Fehér Kálmán, Gion Nándor, 
Herceg János és Tornán László társaságában utaztam Horvátországba, s ott -  
éppen a rétfalui irodalmi esten -  csatlakozott hozzánk Schneider Baranyai Júlia 
tanárnő is, a Vízbe vesző nyomokon írója. A könyv első kiadása épp akkoriban 
jelent meg. 1979-ben Molnár Mária, Kalapis Zoltán és e sorok írója -  ekkor már 
mint a Majtényi-monográfia szerzője -  utazott Horvátországba, s ekkor Lábadi 
Károly horvátországi író csatlakozott a csoporthoz.

1987 februárjában „a Soltis Lajos által vezetett Vendégeink című klubest 
keretében” Fehér Ferenc köszöntésére került sor, visszatekintve 40 éves költői 
pályájára. A költőt -  az ő kérésére -  e sorok írója mutatta be és „kérdezte”, azaz 
késztette „vallomásra” költői pályájáról és ars poeticájáról. Műveit Rövid Ele
onóra és Balázs Piri Zoltán tolmácsolta, a „beszélgetés szünetében pedig a Du
dás Anikó, Dormán László és Borsi Ferenc összeállításban játszó Tiszavirág 
együttes mutatkozott be”.

Ezt a műsort egészében megismételtük a HMSZ szervezésében Pélmonos- 
toron és Csúzán még annak az évnek májusában.

Időközben Pápa József titkár, majd Öszterreicher Sándor elnök is meg
halt, s a helyüket Tröszt Sándor (titkár) és Merki Ferenc (elnök) foglalta el a 
HMSZ élén. Az együttműködés, amint látható a fenti adatokból, zökkenőmen
tesen folyt tovább, mert Merki Ferencet még vörösmarti igazgató korában meg
ismertem, Tröszt Sándort pedig, a szabadkai tanítóképző volt diákját gyakori 
kopácsi vendégeskedéseim során ismertem meg, s itt szövődött a barátságunk a 
rendkívül ízletes halpaprikások mellett és az európai hírű természetvédelmi te
rület, a Kopácsi-rét végigcsónakázása közben.
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Továbbképző tanfolyam Eszéken 1955 nyarán. Balról az első és második a két szerb leány, 
mögöttük Pápa József, a HMSZ titkára, jobbról az első Tóth István Velika Pisanica-i 
tanító, mellette balra a Lebár házaspár a kislányukkal, őmelletiik Merki Ferencné és e

sorok írója

A könyvkiadás terén először 1967/68-ban került sor együttműködésre a 
HMSZ és a Fórum Könyvkiadó között. A HMSZ és személyesen Öszterreicher 
Sándor bácsi igen jelentős erkölcsi támogatást nyújtott A  Petőfi brigád című 
dokumentumkiadvány megjelentetéséhez, amire azért is szükség volt, mert a 
brigád tulajdonképpen a háború alatt Horvátországban megalakult zászlóalj ha
gyományait folytatta, s a könyv egyik szerzője, Baki Ferenc még a zászlóalj pa
rancsnoki karához tartozott. (Társszerzője Vébel Lajos, a Magyar Szó akkori 
főszerkesztője volt.)

Schneider Júlia magyar tanárnővel szintén 1954-ben megismerkedtem, hisz 
többször is megfordultam a vörösmarti iskolában. Ez az ismeretség azonban 
csak futólagos volt, mert ott inkább Merki Ferenc igazgatóval és Rumpf Kálmán 
tanító bácsival kerültem kapcsolatba. Kiderült ugyanis, hogy a tanító bácsi vala
mikor az első világháború utáni években az én szülőfalumban, Feketehegyen 
kezdte pályáját. Ekkor az ismeretségünk már azért is csupán futólagos lehetett, 
mivel a kolléganő aligha lelkesedett, amiért a rangosabb tanítóképzői munka
helyre Szabadkáról hívtak meg egy fiatal tanárt, holott ő csaknem helyben volt.

Barátságunk a már említett továbbképző tanfolyamon kezdődött. Igazi kol
legiális kapcsolat volt ez, s hosszas beszélgetéseink során sok újat tudtam meg 
tőle Baranya múltjáról, irodalmi és művelődéstörténeti hagyományairól. Janus 
Pannoniusról, Sztárai Mihályról tanultam, olvastam, s azt is tudtam, hogy bara
nyaiak, de hogy ki volt Laskai Osvát, Vörösmarti Ipoly, Ács Gedeon és Zsig-
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mond, Balogh István...? Persze, azóta már a passiószerző Laskai Ostvát is, a 
színházalapító, igazgató, színműíró Balogh István is, a Shakespeare-fordító Ács 
Zsigmond is fontos fejezete színháztörténeti tantervemnek.

A következő híradást Gyurka barátom, B. Szabó György közvetítette hoz
zám volt kolléganőmről. Nehéz volna megfogalmazni, s nem is kívánok belebo
csátkozni, hogy a tanárnő nagy-nagy szívélyességére, emberszeretetére vall-e in
kább vagy Gyurka barátom élet- és családi körülményeire, hogy a golniki 
tüdőszanatóriumból, ahol műtéten esett át, Vörösmartra ment lelki, baráti 
„utókezelésre”.

Ilyen előzmények után került hozzám, a Fórum Könyvkiadó főszer
kesztőjéhez a Vízbe vesző nyomokon című kéziratköteg. Meg kell vallani, hogy a 
kézirat meglehetősen rendezetlen volt, ami nem is csoda, hisz Júlia néni először
-  és tudomásom szerint utoljára -  nyújtott be kéziratot kiadóba. Csak futólag 
néztem át, megnéztem, mi minden van benne, itt-ott beleolvastam, s máris ki
adtam egy kompetens (nek vélt) irodalmárnak lektori véleményezésre, azaz re
cenzióra. Legnagyobb meglepetésemre a lektori vélemény határozottan elutasí
tó volt: a kézirat kiadhatatlan! Mit tehet ilyen esetben a főszerkesztő? Sajnálat
tal visszaadja a szerzőnek a kéziratot, de 1974-ben ez már azzal járt, hogy kezébe 
kellett adni a lektor aláírásával ellátott jelentést is.

A kéziratot azonban nem küldtem vissza, hanem figyelmesen elolvastam, s 
arra a következtetésre jutottam, hogy igen jelentős magyar művelődéstörténeti

Pápa József a Csúza és Vörösmart között elterülő szőlőültetvényén 1955 nyarán. 
Balról jobbra: Illés Pikó Pál, a Pápa házaspár, az Öszterrreicher házaspár, Vörösmart 

népbizottságának elnökasszonya; guggol e sorok írója és Döme Dezső Izráel
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Író-olvasó találkozó 1976februárjában Rétfaluban. 
Fönt: Fehér Kálmán, Tornán László és Herceg János, 

lent: Gion Nándor, Juhász Géza és Schneider Baranyai Júlia

dokumentumokat tartalmaz; s ha voltak is némi kifogásaim egyes részletei ellen, 
úgy véltem, hogy azok elhagyásával nemcsak hogy kiadásra érdemes, de megje
lentetése nagyon is fontos. Tekintélyes lektor elutasító véleménye ellenére is 
kiadni, kinyomtatni egy kéziratot, bizony, felelős, sőt kockázatos vállalkozás 
volt. Vállaltam. Tudta ezt Júlia kolléganő is, s ezért írta szennycímlapjára a 
következő ajánlást: „Dr. J. G.-nek, a könyv szerkesztőjének, hűséges fegyvertár
samnak, akivel együtt vívtuk ki, hogy a Dráva-szög több évszázados csaknem el
feledett kultúrtörténete megjelenhessék és a baranyai emberek tágabb köreihez 
is eljusson. Remélni merjük, hogy vidékünk rendkívül gazdag termékeiből hal
ványan átdereng majd egy kis fény a jövőbe is -  hírmondónak. Barátsággal, sze
retettel Baranyai Júlia. Vörösmart, 1979. II. 28-án.” (Az elutasító rencenzió 
szerzőjét nem nevezem meg, de ha valaki nagyon kíváncsi rá, talán megtalálja a 
Fórum Könyvkiadó archívumában.)

S vajon mit vívott ki Júlia kolléganő? A HMSZ erkölcsi és anyagi-pénzügyi 
támogatását. Ezt dokumentálja a Képes Ifjúság 1975. május elsejei számának 
következő képaláírása: „Április elején a Fórum Könyvkiadóban a vörösmarti 
Schneider Júlia tanárnő aláírta [a] könyvének kiadásáról szóló szerződést.
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Hosszú évek munkáját foglalja magában a Vízbe vesző nyomok(on) című könyv, 
amely Baranya m űvelődéstörténetének alapos feldolgozása, s szerzője 
szülőföldszeretetének dokumentuma. -  A könyv kiadásához a Horvátországi 
Magyarok Szövetsége is hozzájárult. E célra százezer dinárt adott. A közös ki
adású könyv 1000-1200 példányban jelenik meg, ebből 400-at kap a Szövetség. 
A nagy érdeklőséssel várt kiadvány előreláthatólag október közepén jut el a 
könyvesboltokba. Képünk a szerződés aláírásakor készült. Tröszt Sándor, a 
HMSZ titkára, Schneider Júlia, Merki Ferenc, a HMSZ elnöke és Juhász Géza, 
a kiadó főszerkesztője.” (Akiadvány csak 1976-ban jutott el a könyvesboltokba.)

A könyv szerkesztése, a kisebb-nagyobb szövegmódosítások egyeztetése 
ügyében többször is megfordultam Vörösmarton, s mindenkor a kolléganő ven
dégszeretetét élveztem. Ennél is fontosabb azonban, hogy a kéziraton eszközölt 
minden változtatásban teljes egyetértésre jutottunk, s eközben fejlődött régi 
ismeretségünk igazi barátsággá, amiről az ajánlas is tanúskodik.

Hogy fontos művelődéstörténeti anyagot, dokumentumot teszünk köz- 
kiccsé, arról meg voltunk győződve, s ezért lehettünk szerző és szerkesztő „fegy- 
vertársak”, de hogy valójában egy sikerkönyv megjelenését vívtuk ki, azt nem 
tudhattuk. Pedig ez történt. Az első kiadás rekordidő alatt elkelt, az utolső pél
dányig vevőre, olvasóra talált! Egymást érték a hivatalos és nem hivatalos jelzé
sek Hovátországból, Baranyából, hogy a könyvet sokan keresik -  hasztalan. El
fogyott a szövetségnek leszállított 400 és a Vajdaságban forgalmazott 800 pél
dány is. Amint mondták, akkoriban nem lehetett Baranya magyarországi részé-

Szerződéskötés a Fórum könyvkiadóban 
(Tröszt Sándor, Baranyai Júlia, Merki Ferenc és Juhász Géza)
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be utazni rokoni vagy baráti látogatásra a Vízbe vesző nyomokon nélkül. Ki kellett 
tehát adni „második, bővített kiadásiban is 1977-ben. A szöveg mintegy két 
ívvel bővült (1. kiadás 332 1.; 2. kiadás 3641.), a fényképek száma pedig három
mal gyarapodott.

„Habent fata sua libelli”, tartja a latin közmondás, azaz hogy a könyveknek 
is megvan a maguk sorsa. Ennek az írásnak elsődleges célja az volt, hogy a Vízbe 
vesző nyomokon című könyv egyedi sorsát mondja el. De röviden, legalább öt
letszerűen arról is szólni kell, mi lehetett a varázsa, a kivételes siker oka. Többek 
közt például az ilyen emlékez(tet)és: „Ki tudja ma Laskón, hogy valamikor kö
zöttünk élt Szegedi Kis István dr., és itt született valamikor Laskai Csókás Péter? 
Ki sejti Vörösmarton, hogy Laskai János, a költő kaptatott fel hajdan a gyalog- 
úton reggelente a Deák-szurdok mélyéből Kishegyre, hogy latinra, görögre és 
matematikára oktassa tanítványait a XVI. századi gimnáziumban...? A régi pré
dikátorok maguk szerzette zsoltárszövegei és dallamai menekültek csak meg a 
feledéstől egy-egy Dráva-szögi öregasszony tépett fedelű zsoltároskönyvében.”

S ki tudja, illetőleg ki tudta -  tehetjük hozzá -  három évtizeddel ezelőtt, 
hogy „a Dráva-szögben és a Dráván túl keringett” az egyetlen históriás ének 
Janus Pannoniusról, azaz Kesinczei (Csezmiczei, Čezmicki?) Jánosról, Mátyás 
király költőjéről, aki Ferrarában tanult, majd -  miután a király elleni összees
küvés gyanújába keveredett -  menekülni kényszerült és a Zágráb melletti Medve 
várában halt meg? Az éneket itt olvashatjuk magyar eredetiben és horvát fordí
tásban, s láthatjuk a kottáját is. Ugyancsak olvashatjuk itt a magára maradt 
Varga Juliska mindenes, a „borszívó, gyermeteg lelkű, csupa-jóság ember” 
előadása alapján leírt „újévi versiké”-t. Leírja a tanárnő B. Szabó Györggyel a 
csúzai tiszteletesnél, Berta Imrénél tett látogatásukat is „Ács Gedeon hajdani 
parókiájának könyves szobájában”. S megtudjuk az akkor (1959-ben) 80 éves 
tiszteletes úrról, hogy Heidelbergben végezte a teológiát, s papnövendék korá
ban nyaranként Monyoróson vendégeskedett. Ő tanította Júlia nénit németre, 
így lett Júlia német szakos tanárnő, s így került pécsi tanulmányai végeztével az 
első világháború után Szerbia egyik városának gimnáziumába németet tanítani. 
Németül ugyan tudott, tanítani is, de szerbül bizony egy árva szót sem. Ezt, 
sajnos, csak szóbeli elbeszéléseiből tudom, de így is emlékezetembe vésődtek az 
elmondott tragikomikus élményei.

A könyv kelendőségét kétségkívül nagymértékben fokozta a rendkívül ér
dekes és gazdag képanyag. Legyen szabad ezek némelyikére is felhívni a figyel
met: itt láthatjuk a laskói templomot a „dörömb”-ön, ahol Sztárai Mihály hir
dette az igét, a reformációt, s hegedűje kíséretében énekelte a saját fordítású 
zsoltárokat; elgyönyörködhetünk a bellyei Savoyai-kastélyban (áll-e még va
jon?!), nézegethetjük Ács Gedeonnak, Kossuth papjának, Ács Zsigmondnak, a 
Shakespeare-fordítónak arcképét, Kossuth Lajos Béni Izsáknak, Jókai Mór 
Apostol Jánosnak dedikált fényképét, egy vörösmarti fiatalasszonyét Dráva-szö- 
gi népviseletben „pántlikás, csécses keszkenővel, fehér tüll bodorkában” stb.

így állt tehát össze a Vízbe vesző nyomokon, ez a sajátos, egyéni műfajú 
könyv, a 90 éve született Schneider Baranyai Júlia életművének legfontosabb 
darabja, amely a kutató tudós tárgyilagosságát, a vidék szerelmesének lírai he
vületét, a vízbe vesző nyomokon merengő tanú elégikus hangulatait ötvözi egy
ségbe a történeti, művelődéstörténeti esszé stílusában.
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PENAVIN OLGA KÖSZÖNTÉSE

A vajdasági magyar tudóstársaság 
egyik legjelesebbikét köszöntjük 
nyolcvanadik születésnapján. Mun
kásságának meghatározója az a köz
ism ert szálló ige leh e te tt, hogy 
„Nyelvében él a nemzet”. Egész éle
te ennek a függvénye volt, a ttó l 
kezdve, hogy a negyvenes évek köze
pe táján a szabadkai gimnázumban, 
fiatal diplomás magyar tanárként, 
útjára indította az első háború utáni 
jugoszláviai magyar értelmiséget. 
Bizonyára már Szabadkán eljegyez
te magát a tudományos kutatással, 
hiszen előbb az újvidéki Tanárképző 
Főiskolán, majd később a Magyar 
Tanszéken hosszú évtizedeken át 
kutatta az egykori Jugoszlávia ma
gyarságának nyelvét.

Arról, hogy hol, kiknek volt egykor ezen a tájon legszebb nyelv a magyar, arról 
évszázadok múlva is az ő könyvei, nyelvjárási atlaszai tudósítják majd a késői utó
kort. A délvidéki magyarság nyelvi állapotának hű tükrei ezek a művek. A  tragikus 
sorsú baranyai és szlavóniai magyarok örök mementói. Hiszen hogy itt voltak, egy 
ezredéven át alakították környezetüket, anyagi és szellemi értékeket teremtettek 
ezen a tájon, azt baranyai nyelvjárási atlasza, kórógyi, szlavóniai szótára és meg
annyi résztanulmánya az idők végtelenségéig hirdetni fogja.

Évtizedeken át nem középiskolás fokon tanította a diákokat a szülőföld tisz
teletére, s arra, hogy szeretni kell ezt a népet, hiszen aki csak egy kis időre is a 
közelébe jutott a tanárnőnek, rövidebb-hosszabb ideig elkötelezettje lett a nyelvjá
rás- és a néprajztudománynak. Mesegyűjteményei, a népi időjosláshoz kapcsolódó 
közleményei megkerülhetetlenek a kutatók és tanulságos olvasmányok mindazok 
számára, akik egy kicsit is érdeklődnek népi hagyományaink iránt.

Nyelvjáráskutató munkájában egészet alkotott, hiszen nincs a magyar 
nyelvterületnek még egy olyan vidéke, ahonnan ilyen pontos adataink lennének 
nyelvünk mai állapotáról, mint a déli végekről.

Ezen a szép születésnapon -  a sok, méltó és megérdemelt elismerés mellé -  
további jó egészséget kívánunk neki és kiadót, hogy kéziratban álló munkáit 
miharabb közzétegye valamennyiünk okulására, hiszen a több ezer délvidéki 
közmondást és szólásmondást tartalmazó gyűjteménye, ha megjelenne, neki 
örömül, nekünk tanulságul szolgálna.

BESZÉDES VALÉRIA
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PA TAKILÁSZLÓ

VÁZLATOK EGY ÉLETRAJZHOZ*

NÉMET HADIFOGSÁGBAN

Belgrád felé menetelve elnéz- 
tem a Duna partján meztelenre 
vetkőzött német katonákat, ahogy 
hangoskodva, egymást locsolva és 
csapkodva vízzel, szappannal mo
sakodnak, és akik az első vezény
szóra pillanatok alatt már felöltöz
ve ugrottak tankjaikba és dübörög
tek el valamerre.

Csak néztem őket és láttam 
magamat meg a velem csoszogókat. 
Ez az összehasonlítás nagyon fur
csa érzéseket keltett bennem.

Belgrádban, a királyi gárda le
bombázott laktanyájában helyeztek 
cl és hagytak magunkra minket. 
Belődörögtünk a tiszti lakásokba, 
ahol a váratlan bombázás miatt tá
madt pánik ijesztő nyomait láttuk. 

Szétdúlt, elhagyott ágyak, melyekből riadt emberek ugráltak ki, nyitott szekré
nyek, melyekből a legszükségesebb holmikat kapkodták elő, női fehérneműk és 
egyenruhák tarka tragikus vására. A mieink vittek magukkal mindent, amit el 
lehetett vinni és el lehetett dugni a köpeny alá.

Én is loptam.
Egy tubus Kalodont fogkrémet és negyed kiló mogyorót.
Egyik bajtársam tetőtől talpig átöltözött vörös-kék gárdista egyenruhába, 

lábára szép, sárga bagariacsizmát húzott, de a sors úgy akarta, hogy Temesváron 
derékig süppedjen bele egy megtelt és csak lazán betemetett latrinába.

Döglött lovakat ásattak el velünk, de enni-inni nem adtak semmit.
Aztán megindult a menet Belgrádon át a Duna-part felé, az út szélén ácsor

gó, imádkozó és káromkodó polgárok sorfala között a Dunán túli Pancsovára. 
Egy nagy udvarban ért véget az utunk. Az udvart körülvevő falak tetején gép
fegyveres őrök álltak hirtelen összetákolt tornyokban. A hely egyre szűkebbnek 
bizonyult, mert mind többen és többen érkeztek, és egybezsúfolva már úgy ta
padtunk egymáshoz, mint a szerelmespárok. És ebbe a tömegbe a tornyokból 
elkezdték dobálni közénk a fűrészporban tartósított és még jóval a háború előtt

* Részlet a művész önéletrajzából, amely Elmúlt bizony a régi szép idő... címmel 
hamarosan megjelenik az Életjel gondozásában. Közlésével köszöntjük Pataki Lászlót 
születésének közelgő nyolcvanadik évfordulója alkalmából.
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megsütött kenyereket. Támadt is olyan zűrzavar, hogy a tömeg úgy hullámzott, 
mint a hőbörgő tenger, attól függően, merre pottyant a kenyér.

A cirkusznak a gépfegyverek levegőbe eresztett sorozatának kalapáló 
hangja vetett véget.

Pancsován bevagoníroztak bennünket és irány Temesvár!
Az éjszakát egy sáros mezőn, Stamora Moravitán töltöttük, ahol -  hála 

istennek -  előttünk lovakat tartottak, és itt-ott kukoricaszemekre lehetett buk
kanni és felszedni őket a sárból, a lógombócok közül. Innen, a temesváriak sor
fala között egy, a város szélén álló téglagyárba vonultunk be, ahová több ezer 
embert zsúfoltak össze.

Itt mindent lehetett csinálni.
Lehetett órákig várakozni az egyetlen, alig csordogáló vízcsap előtt ivóví

zért, vagy a latrina előtt toporogva sétálni, végre leülni a gerendára, és minden 
szeméremérzet nélkül a fenekünket mutatni az alig pár méternyire álldogáló és 
a drótsövényen át bámészkodó temesváriaknak.

Ünnep volt, ha egy jó merőkanálnyi levest kaptunk, melyben káposztafoszlá
nyok úszkáltak itt-ott egy kis darabka lóhússal, melynek élő eredetije tegnap még 
ott botladozott törött lábbal a dróton túl.

Mindegy volt.
Hiszen rágni és nyelni lehetett valamit.
Továbbá lehetett a szép napfényes időben pókerezni is, de ezt nagyon óva

tosan kellett csinálni, mert a játékot tetvekkel játszottuk, és ha a németek ész
reveszik az eleven lapokat, csúnyán ráfizetünk. A lágerből élve ki nem szabadu
lunk. így csak titokban nyúltunk be az ingbe, a hónalj alá, és amit fogtunk, azt 
tettük ki. Három, hét, kettő, kinek milyen volt a szerencséje. Nyerni nem lehe
tett, mert nem volt mit nyerni.

Az időt kellett valahogy agyonütni.
Egy napon, nem tudom, milyen szempont szerint, pár vagonnyi embert ki

szelektáltak és a temesvári vasútállomásra irányítottak.
Ott tapasztalhattam, mit jelent a régi vagonokra festett felirat: „Hat ló, 

negyven ember”. Most ugyan hat ló nélkül csapták és zárták ránk a vagonok 
ajtaját, mégis kevés volt a hely. Szolnokig meg sem álltunk, ahol a magyar hon
védek megvendégeltek bennünket kolbászos lencsefőzelékkel és meleg, puha 
kenyérrel. Hiába könyörögtem az útitársaknak, hogy csak módjával, csak keve
set, mert baj lesz, az éhes ember nem gondolkodik, ha ételszagot érez. Ezért volt, 
aki repetáit is. Kért, hát kapott. Bevagonírozás után ezeknek a soraiból kerültek 
ki az első fostosok, és lassan-lassan jóformán az egész vagon kereste a „sürgőssé
gi helyet”. Amikor már a csajkákat és a katonasapkákat is „elhasználták”, valami 
WC-félét kellett keresni és találni. Találtunk is. Felfedeztük, hogy a vagon egyik 
padlódeszkája kiemelhető a helyéből. Nagyszerű volt! Később megszületett a 
gondolat, hogy még egy deszkát kiszedve már szökni is lehet. Leereszkedni, ha 
a vonat valahol lassít. Elsőnek -  éjszaka volt -  egy Tamás nevű fiú mászott le és 
tűnt el. Csend. Ketten mentek utána. Pár pillanat múlva gépfegyverkattogás és 
utána még nagyobb csend. Csak a végállomáson, ahol hosszabb időre ismét le
telepedtünk, láttuk, hogy a szerelvény végén erős reflektorok és gépfegyverek 
vannak elhelyezve. Őrséggel.
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Közben áthaladtunk Budapesten is, és a vagon rácsos ablakán át beláttam 
a szomszéd sínpáron veszteglő, majd lassan induló, Budapest-Szabadka feliratú 
gyorsvonat egyik fülkéjébe, ahol egy szabadkai ismerős banktisztviselő ült és 
békésen cigarettázva beszélgetett valakivel. Ordítani szerettem volna: „Itt va
gyok! Húzzanak ki innen valahogy!” De beláttam, hiábavaló lenne.

Az újabb, egyelőre ideiglenes pihenőn már sátortábor várt bennünket, il
letve angol hadifoglyokat; mi csak átmenőben voltunk ott.

Gyors elhelyezkedés után -  hogy mi történt a többiekkel, azt nem tudom -  
a mi parancsnokunk, egy kétméteres, keménykötésű német altiszt, azonnal meg
szervezett négy labdarúgócsapatot és egy seggreverősdit.

Melyikbe kerültem?
Az utóbbiba!
Elsőnek!!!
Akkorát húzott valaki a hátsómra, hogy azt hittem, megindulok fejjel előre 

a drótkerítésen át, mint egy rakéta.
Sejtettem, ki volt.
A német!
Még álmomban sem mertem volna rámutatni, mert akkor a háború végéig 

püföltek volna.
Nehezen szabadultam, és egyetlen megvalósíthatatlan álmom egy lavór hi

deg víz volt. Ami nem volt!
Legszebb élményem ebből a lágerből a „kollektív kakálás” volt. Mindenki 

egy-egy kis kartondobozba. Tífuszosokat kerestek.
Kellett, nem kellett, sorban guggoltunk és ott csücsültünk, míg nem „pro

dukáltunk” valamit.
Miután ez parancsszóra teljesen lehetetlen, kénytelenek voltunk kölcsön

kérni attól, aki a parancsot teljesíteni bírta.
Az első komoly hadifogolytáborunk Eisenstadt volt, valahol a Fertő tó kör

nyékén, osztrák oldalon.
Egyszerű, cseppet sem komplikált élet: felkelés, sorakozó, megszámlálta- 

tás, reggeliosztás, melyből a 20 dekás kenyér egész napra volt hivatott éhségün
ket megszüntetni, késő délután ebéd vacsorával és takarodó. Álmodozás egy 
vékony réteg fűrészporon, álmodozás az otthonról, a szabadságról. Nem a 
költői, lángoló, csak az egészen egyszerű szabadságról, melyben szabadon moz
gó és cselekvő ember lehet az ember.

Rövidesen ismét sorakozó és a napi szokásos 20 deka kenyérrel és egy do
boz konzerwel ellátva irány valamerre -  gyalog.

Falvakon mentünk át -  állandóan a Fertő tó környékén csavarogtattak bennün
ket ahol a bámészkodó polgárok köpködtek le, vagy fenyegettek bennünket, egy-egy 
edényben vizet nyújtottak felénk, ami után kapkodva tolongtunk, de hiába, mert a 
kínált vízzel leöntöttek minket, a gyűlölt ellenség átkozott, fogoly katonáját, és ordí
tozva bizonygatták, hogy disznó fráterek, gazemberek -  Schweinehund -  vagyunk.

Akkor tapasztaltam, hogy menetelés közben is lehet aludni, legalábbis 
szundikálni. A ritmikusan csosszanó léptek zaja puhán elaltatott.

Egy kőbánya mellett pihentünk meg, ahol az a kényszerképzetem támadt, 
hogy itt most halomra fognak bennünket lőni.
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Semmi sem történt.
Csak „rossz álom” volt.
További hosszas menetelés után „felragyogott” előttünk úti célunk, a Kai- 

serstein Bruck-i Stalag-B nevezetű láger. Hatalmas bejárati kapuján messziről 
látható és olvasható betűk hirdették az ide érkezőknek: „Arbeit macht frei! ” (A 
munka szabaddá tesz!)

Bevonultunk és ott, ahol mutatták, földre tottyantunk.
Minden ruhánkat elvették, fertőtleníteni vitték, bennünket ismeretlen 

nemzetiségű foglyok nyírógéppel megszabadítottak minden szőrzetünktől, egy 
maréknyi sárgás színű masszával be kellett magunkat kennünk és utána letusol
nunk.

A HALÁL ELŐSZOBÁJÁBAN

A halálnak ebben az előszobájában még semmit sem hallottunk Mauthau- 
senről és a hozzá hasonló lágerek fürdőiről, így csak már otthon, Szabadkán 
döbbentem rá, mitől menekültünk meg.

Mikor minden szépítésen átestünk, egyszerűen jól éreztük magunkat.
Olyan pucérok voltunk, mint egy szőrtelen és jellegtelen, két lábon járó 

hernyó vagy giliszta, attól függően, hogy ki milyen kondícióban volt.
Ebben a lágerben is ugyanazt csináltuk, mint a többiben. Semmit! Csak 

„kultúráltabb” környezetben. Emeletes ágyakban aludtunk és napi kétszeri, va
lamivel bőségesebb étkezésben részesültünk.

Azután ez az „álomvilág” is megszűnt, és a társaság valamivel és valamiért 
megfogyatkozva ismét útnak eredt és „átsétált” fogságának utolsó táborába, He- 
imburgba.

Ez már egy klassz hely volt. A Duna mellett. Valahogy kevesebbet kellett 
„semmit se csinálni”. Kicsit több volt -  talán -  a levegő.

Lehetett a drótkerítés -  mert az még megmaradt, az őrtornyokkal együtt -  
mellett, egészen a tövében, a fűben hason heverészni (ott találtam egy négyleve
lű lóherét, ami lepréselve még ma is megvan), lehetett barátkozni a velünk 
szomszédos, közös kerítéssel elválasztott francia fogolytábor lakóival, akik re
mek fickók voltak. Fejüket leborotválták, csak hátul hagytak egy kis copfot, 
mint a kínaiak, cigarettát adtak nekünk (jól működött a Vöröskeresztjük), Go- 
lois-t ugyan, ami úgy mellbe vágott, mintha reszelőt szívtam volna mellre. Pedig 
csak cigaretta volt.

Azután mi is mehettünk és mentünk is valamilyen földmunkára. Számomra 
ismeretlen és értelmetlen árkokat ástunk és dombokat emeltünk, amiért a bér 
két embernek egy csomag cigarettapapír és fél pakli dohány volt.

És szabadoknak éreztük magunkat.
Egy nap villámgyorsan elterjedt a hír, hogy magyar katonai bizottság érke

zik, amely a magyar nemzetiségű hadifoglyok adatait gyűjti össze.
Nagy volt az izgalom.
A komisszió meg is érkezett, elegáns, borotvált és tisztaszagú tisztek, min

denkit sorra kikérdeztek: nemzetisége, anyja, apja neve, hol született, milyen 
vidéken, melyik városban él stb.
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Pár nap, esetleg egy-két hét múlva ismét megérkezett talán ugyanaz vagy 
egy másik bizottság, és tudomásunkra hozta, hogy másnap mehetünk haza.

Nagy volt az öröm.

KINYÍLNAK A LÁGERKAPUK

A legszebb pillanatok következtek: az őrség levonult a tornyokból, egysze
rűen eltűnt, megnyitották a kapukat, ki lehetett menni, de -  érdekes -  ez senki
nek nem jutott eszébe, hangszerek kerültek elő valahonnan és felsírt a cigány
zene, tüzek lobogtak, az egész tábor énekelt és zászlót bontott. Egy piros-fehér- 
zöld nem tudom, honnan szerzett lobogót.

Talán a németek szervezték meg mindezt. Ha igen, hát jól megszervezték.
A tábor hajnalig talpon volt.
Kora hajnalban egy gyors orvosi vizsgálat, rutinkérdések: „Fáj valamije? 

Tetves-e?”, amire a válasz természetesen tagadó volt.
Következett a bevagonírozás. A volt fogoly tisztek külön vagonokat -  és 

nőket! -  kaptak, mi pedig azzal voltunk elfoglalva, hogy boldogan integettünk 
az egyre jobban távolodó lágernek. Búcsút!

Gyorsan fogyott vonatunk alatt az út és -  még ma sem tudom, mennyi idő 
alatt -  hazaérkeztünk.

Még Szabadka előtt kicsit elkeseredett a szám, mikor egy magyar vasutas 
lődörgött be a vagonunkba és fényképeket mutogatott a Szabadkán lelövöldö
zött „csetnikekről”.

Kegyetlenül rossz hatással voltak rám a képek, a városháza bejárata előtt 
és a Zentai út árkában heverő hullák, egy heverő nő, közelről fényképezve, 
amint a halál által rákényszerített szemérmetlenséggel engedi felém tárulni 
megalázott nőiességét. Olyan rosszullét fogott el, hogy azt hittem, elhányom 
magam, vagy sírva fakadok.

Az állomás előtti téren a leszállított szabadkaiakat (a többiek továbbmen
tek Topolya felé és még tovább) gyors orvosi vizsgálatnak akarták alávetni 
egyetlen kérdés feltevésével: „Van tetűjük?”

Senki meg sem mozdult. Pedig de jólesett volna hosszan vakarózni! Mert 
bizony tetvesek voltunk.

Elindultunk otthonaink felé.
Én is.
És hamarosan feltűnt a sárga falú régi ház és a barna nagykapu.
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BARÁCIUS ZOLTÁN

ÉLNEK, MINT A SZEGÉNYLEGÉNYEK 
SZÍNHÁZI LEVÉL

A nevét az idén újra Narodno pozorište -  Népszínházra változtatott szabadkai 
Kosztolányi Dezső Színház rozoga, az életveszélyességig lerombolt színházépü
letében nem mindenki elégedett az eddig elértekkel. A mérleg nagyjából ennyi: 
A magyar társulat Kopeczky László Vigyázz, ha jön a nagybőgő! című bohózatát, 
Kiss Irén: Álmodtam egy várost című drámáját, majd Gárdonyi Géza>l lámpás 
című regényének színpadra dramatizált változatát mutatta be. Az eredmény 
mégis kedvező, mert a nehézségek -  úgyszólván a semmiből teremtődött újjá a 
színház -  ellenére (társulatunknak mindössze egy szerződött színésze van) a 
kérdés mennyiségi oldalát úgy-ahogy megoldották. Sőt, színházunk most már 
tájol és missziót végez. A régi gondokon azonban nem tudott úrrá lenni: a nagy
színpad rekonstrukciója még várat magára. Ha a minőség felől közelítjük meg 
az elmúlt évadot, az eredmények nem olyan biztatóak, főleg ami az új törekvé
sek realizálását illeti, de okulva a Birodalomépítők, avagy a Schmürz bukásán/si
kerén, a művészeti bizottság az emocionális színház mellett tört lándzsát, az 
együttes igyekszik mindazt átmenteni a műsorrendbe, ami közvetlenül a nagy- 
közönséghez szól, s az ilyen repertoárt szinte minden korosztály számára meg 
lehet -  megnyugtató színvonalon -  valósítani.

A Népszínház szerb tagozata a teherbíró képesség teljes igénybevételével 
szívesebben akarja azt a bizonyos másfajtaságot. Brechtet és Jean Anouilh-t 
mutatott be. A kulcsszó: a minőség, közelebb akar férkőzni az ifjabb szívekhez.

Az Újvidéki Színház nem tart/tarthat megfelelő számban előadásokat. Az 
1995/96. évadban mindössze három bemutató előadást hirdetett. A „kollektív 
önvizsgálat” elmaradt, pedig nyilvánvaló, hogy valami nagyon csikorog a gépe
zetben, talán azért (is), mert sokan nem képesek megérteni, hogy színésznek, 
rendezőnek lenni nemcsak mesterség, nemcsak művészet, hanem szenvedély is, 
ahogyan Várkonyi Zoltán megfogalmazta. Néhány évvel ezelőtt az Újvidéki 
Színház az egész tartomány színháza volt, a társulat a dévicsi szabadkai Népszín
ház szellemében működött, mára azonban nyoma sincs már a „kóbor lovagi 
oroszlánszínháznak”. De ha védőbeszédet kellene írnom, akkor azt mondanám, 
hogy az anyagiak szorításában nem is lehet mindig nagy eredményeket elérni. 
Az ellentmondásokkal kikövezett úton azonban félretaposott cipőben, rongyo
san is lehet menetelni. Az Újvidéki Színházat -  mostani felállásában, mostani 
műsorrendjével -  sokan nem érzik a magukénak, sajnos.

DÁGVÁNYBAN, MOCSOKBAN

Több szakmai elismerést érdemelt volna a sorstól ifj. Szabó István, a Nép
színház magyar társulatának fiatalon elhunyt rendezője, aki megszállottan ke
resett (és talált) színpadot azoknak az egyébként érdekfeszítő, értékes művek-
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nek, amelyeknek előadatásához elegendő tehetséget és energiát érzett magában 
s a társulatban. Ő vitte színre -  magyar ősbemutatóként -  Remenyik Zsigmond 
Blőse úrék mindenkinek taroznak című szatíráját és Oldrich Danek Negyven gaz
fickó meg egy ma született bárányát. Ha egy színház értelmiségi akar lenni, akkor 
óhatatlanul belesodródhat ilyen nem túl hangos sikerrel kecsegtető kísérletekbe 
is. De ugyanakkor ezekkel a művekkel is lehet vágyni a népszínházi szerepkörre.

Ezekből a megfontolásokból tűzhette műsorra új/régi színházunk magyar 
együttese Gárdonyi Géza A lámpás című művét, pontosabban az azonos című 
regény színpadra adaptált darabját, s egyben meg is találta azt a népszínházi 
pátoszt, amelyet a néző -  Szabadkán és vidéken egyaránt -  elfogadott. Nem 
mutathatták meg nekünk Jónás Gabrielláék a mesebeli mézeskalács házikót, 
sem pedig a magyar égen tündöklő délibábot. Erre Gárdonyi Géza sem volt 
hajlandó, vagy legalábbis nem tehette olyan megalkuvó magatartással, mint 
utódja, Bródy Sándor, amikor megírta a Tanítónőt (1908). De mindketten bele
süllyesztették szereplőiket a sűrű, fojtogató, agyat és végtagokat megbénító ma
gyar dágványba, abban fetreng Tóth. Hóra tanítónő és Kovács Gusztáv tanító. 
A lámpásból; úgyszólván reménysugár nélkül, magára hagyatottan, pusztulásra 
ítélve. Mindketten -  Gárdonyi is, Bródy is -  általánosabb társadalmi helyzetek 
felől közelítettek a „hősük” és „hősnőjük” kiváltotta erkölcsi problémához és 
egy egyre erősödő szálon érvényesülő szerelmi meséhez. De a többi szereplő 
sorsából is előtör az igazi tragédia. A magyarság koronként, századonként is
métlődő tragédiája.

Magyarországon mindig temettek és mindig éltek szegények. Többen, mint 
bárhol Európában. A magyarságot életkörülményei javításában az elmaradott
ságon túlmenően tehetségének, esetleges ambíciójának gúzsbakötése gátolta. 
Tóth Hóra nem érvényesülhet az isten háta mögötti faluban, s még az egyház 
sem akart segíteni Kovács Gusztávon. Mégis úgy rémlik, legalább néhány pilla
natra, az élet szebbé, nemesebbé válhat, amikor egy tanító vagy tanítónő belép 
a nyomorúságos, bortól és pálinkától bűzlő iskolába, velük tódul be a terembe 
az éltető napsugár. De már a hátukon hozzák be a viharfelhőket, s csak órák 
kérdése, hogy mikor borul be a fejük felett az ég. Gárdonyi Géza tanítója a 
Krisztus-feszületes házba toppan be, és nagy bátran előadja az életfilozófiáját. 
Mert megmondták nekik: „Menjetek és tanítsatok!” Tanítsátok a szegényt a 
feszült légkörben, békében, háborúban, sárban, szutyokban, ott is, ahol gyorsan 
eltapossák a szabad szellemet.

A  lámpás mint színpadi mű nem hibátlan. A könyvlapok őrzik az igazi meg
lepetéseket és értékeket. Mégis élesen megrajzolt -  fehér-feketére sikeredett 
alakokkal is -  típusokkal találkozhatunk. De nem érdemes most már heves vitát 
kezdeményezni Gárdonyi Géza műve ürügyén. Minket elsősorban maga az 
előadás érdekelt, vajon bekövetkezett-e az annyira óhajtott fordulópont, értékes 
tanulság lehet-e ez az újabb feladatvállalás a vajdasági magyar színjátszás szá
mára is. Meglehet-e a színház népszínmű és operett nélkül? Mert ezek a műfajok
-  mondják sokan -  a színház gazdasági egyensúlyának a biztosítékai.

A társulat -  Sinka Károly szegedi vendégrendező segítségével -  főként ér
zelmi hatást gyakorol a nézőre, s mivel a mű ezt nem engedi meg -  ahhoz túlsá
gosan hézagos -, az értelem nem mindig kerül a központba. A rendező Kovács 
Gusztávot premier planban állítja színpadra, „vele esik meg a történelem”, s az 
ilyen beállítás népszerűvé tehet egy színészt. Molnár Zoltán -  évekig a ristići 
színházat segítette -  okosan, a kellő hőfokon elevenítette meg a sorsüldözött
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tanítót. Játékában nem volt „szertartás”, még nem bosszantóan modoros. Sok 
szép emberi pillanata van, és sok-sok jelenetet megrendítő őszinteséggel old 
meg. (Hol volt eddig ez a valóban kiváló színész?) Élénk színekkel gazdagította 
Boriskát, a tanító nejének a jellemét Jónás Gabriella. Tud kislányosan, meg- 
ejtően naiv és bizonytalan, majd asszonyian agresszív, indulatos és érdes lenni, 
csupán azért, hogy megvédje ingatag igazságát. Az eljellemtelenedés pálmája 
Medve Sándoré, a lelkész megszemélyesítőjévé. Ő az, aki megpróbál a legmaga
sabbra felkapaszkodni az elkorcsosult magyar társadalomban, a falu hatalom
létráján. Az ő személyes gyarlósága minden baj okozója. Medve Sándor évekig 
távol volt a színpadtól. Ennek tudható be, hogy játéka nem volt mindig hiteles. 
Szelíd bájjal simult be az eseményfüzérbe a fiatal Budanov Márta, a szabadkai 
Gyermekszínház egyre többet mutató, sejtető színésznője. Búbos András és Ko- 
rica Miklós kérlelhetetlenek és szeretetre méltóak akarnak lenni, s közben össze 
is roppanthatók. Az elvesző ember pesszimizmusát vetíti elénk nyúlfarknyi sze
repében Kasza Éva. Feltámadt újra az alkotókedve Albert Jánosnak és Sziráczky 
Katalinnak, valamint a szegedi vendégszínésznek, Kátó Sándornak. Farkas 
Csongor és Nenad Orkić tette teljessé a tablót.

Sinka Károly bölcsen, mértéktartással, de nem eléggé érdekesen emeli ki a 
műből a legfontosabbat, az ember hajlamát arra, hogy a végítéletig a dágványban 
maradjon. Vannak repedések az előadásban. Nem csoda, mert nehéz kézben 
tartani egy könnyen szétmálló anyagot. Az az érzésünk, hogy az előadás túlsá
gosan puritán.

„AZ ÉLET SZÉP”

A Népszínház szerb tagozata színre vitte Jean Anouilh Ženski orkestar (Női 
zenekar) című vígjátékát a belgrádi Pavle Lázié rendezésében. Szól a történet 
egy zenekarról -  tagjai nagyobbrészt hölgyek amely egy fürdőváros vendégeit 
szórakoztatja a főidényben. Közben lassan-lassan megismerjük a szereplőket. A 
rendező átgondoltan játszatja el szereplőivel a vékony mesét, bejátszatja a teret, 
előre számolva a hatáselemekkel s azok sikeres működtetésével. Majdhogynem 
éterien „tiszta” az előadás. De a színház kamaraterme mégsem volt színháztör
ténetei esemény színhelye, ám a szabadkai újjászületésben levő társulat számára 
ez az előadás nagyon fontos állomáshely. Egy elért szint, amelyről neki lehet 
lendülni a nagyobb feladatok megvalósításának. A rendezőt dicséri az is, hogy 
kiválóan komponálta meg az előadás váltakozó ritmusmechanizmusát és ötvöz
te egybe a színészi előadásmód változó színeit.

A legtöbbet Suzana Vukoviétól, Veroslava Mitroviétól és Jelena Srečkov- 
tól kaptunk. Nem ártott volna azonban halkabbra fogni a hangerőt, mert néha-

♦ Gárdonyi Gézáról lámpás (színmű két részben), Narodno pozorište -  Népszínház, Szabad
ka (magyar társulat). Bemutató: 1996. április 12. Rendező: Sinka Károly (Szeged). Díszlet: 
Hupkó István. Jelmez: Iszlai Zoltán (Szeged). Zene: Horváth Károly (Szeged). Szereplők: 
Molnár Zoltán (Kovács Gusztáv tanító), Jónás Gabriella (Boriska, a felesége), Albert János 
(Sós Antal iskolamester), Budanov Márta (Ida, a lánya), Korica Miklós (Zöld Márton bíró), 
Medve Sándor (Pap), Búbos András (Iskolamester), Kasza Éva (Kecskés Ágostonné), 
Sziráczky Katalin (Bogámé), Péter László (Kisbíró), Kátó Sándor, Szeged (Szöllősi plébá
nos), Farkas Csongor (Jancsi), Nenad Orkić (Matyi).
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néha az az érzésünk támadt, hogy ebben az előadásban valamennyi színész tor- 
kaszakadtából óhajtja a nagyérdemű értésére adni: neki is van mondanivalója, 
tessék tehát engem is észrevenni.

DILISNEK ÁLL A VILÁG

Az Újvidéki Színház műsorbizottsága és Hemyák György rendező gondoltak 
egyet és műsorra tűzették Friedrich Dürrenmatt Fizikusok című szatíráját. A szerző 
21 pontban ad utasítást az előadáshoz. Ungvári Tamás, a színjáték fordítója azt írja, 
hogy Dürrenmatt az a bohócsipkás próféta, aki lankadatlanul hirdeti Ninive pusz
tulását. Más istenek igéjével az ajkán, de a saját szenvedélyével sürgeti a leszámolást 
az elaggatott, túlélt, ostoba veszélyekre szerelt bűnös világgal.

A darab színhelye a Les Carisirs, magánszanatórium elhanyagolt szalonja. Itt 
mindent „paradoxonnal” jelölnek, s a szerző szerint -  tudjuk -  a paradoxonban a 
valóság tükröződik. Dürrenmatt minden sorát, monológját, párbeszédét gunyoros 
kritika avatja izgalmassá, szérián kívülivé, sajátságossá. Ezért a legnagyobb, legka- 
rizmatikusabb színészekkel szabad -  érdemes -  eljátszatni a Fizikusokat.

Az  Újvidéki Színház most nem rendelkezik olyan színészekkel, akik sikerre 
vihetnek egy Dürrenmatt-drámát. Nehéz megoldani velük a feladatot: az együt
tes játékot, mert az egyetlen egésszé szerveződő alakítások vajdasági magyar 
színházban ritkán látható színházi bravúrt jelentenek. Az alázat megvan, a fe
gyelmezettség is, a rendezői „ihlet”, de -  sajnos -  régen megmondták, hogy nem 
lehet minden fából sítalpat faragni. Ám ez az önként vállalt alkotó szolgálat mégis 
megérdemli az odafigyelést, mert Hemyák György erélyes kézzel utasítja vissza az 
ilyen tematikában megszokott elemeket. Az előadás után mi is megkérdezhetjük: 
„Tulajdonképpen ki itt az őrült? A világ körülöttünk, vagy mi magunk?”

* Jean Anouilh: Ženski orkestar (Női zenekar) (vígjáték), Narodno pozorište -  Népszín
ház, Szabadka (szerb társulat). Bemutató: 1996. március 15. Fordító: Dragoslav And- 
rić. Színpadra alkalmazta és rendezte: Pavle Lazić (Belgrád). Díszlet: Hupkó István. 
Jelmez: Milanka Berberović. Zene: Dejan Ivanković. Lektor: Josip Buljovčić. Sze
replők: Veroslava Mitrović (Hortensené), Snežana JakSić Čolić (Suzanne Delicias), 
Suzana Vuković (Patricia), Bada Irén (Pamela), Vesna Kljajić (Ermelina), Jelena 
Srećkov (Leona), Zorán Bučevac (Zongorista), Svetislav Đordević (Lebonze úr).

** Friedrich Dürrenmatt: Fizikusok (színjáték), Újvidéki Színház. Bemutató: 1996. már
cius 27. Rendező: Hernyák György. Díszlet- és jelmeztervező: Mihajloviő Annamária. 
Zene: Hernyák György. Szaktanácsadók: Dr. Kelemen Anna és Horváth Károly. Sze
replők: Banka Lívia (Dr. Mathilde von Zahnd ideggyógyász), Ábrahám Irén (Martha 
Boll főnővér), Vicéi Natália (Mónika Stettler ápolónő), Törteli László (Uwe Sievers 
főápoló), Szabó Attila (McArthur), Rápóti Attila (Murillo), Viser Iván [Herbert Georg 
(Newton) páciens], Mezei Zoltán [Ernst Heinrich Ernesti (Einstein) páciens], Szilágyi 
Nándor (Johann Wilheim Möbius páciens), László Sándor (Richard Voss detektívfel
ügyelő), Giricz Attila (Guhl), Cservenák Vilmos (Bloche), Jaskov Melinda (Irene Stra- 
ub ápolónő).
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„AZ ÉJHOMÁLYT ELŰZI AZ ÉGI NAPFÉNY”

Ünnepeltünk, már-már hangosan, felszabadultan a május 19-től 25-ig Sza
badkán, megtartott III. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon. Ünnepel
tünk sikeres operaadaptációkkal, a Hamupipőkével, Grimm-mesével, Exupéry 
A  kis hercegével, a fény és az árnyék játékával, cirkuszi bohócokkal, szavak nél
kül közelítettek az ifjú szívekhez az előadók. Ennek a fesztiválnak az esetében 
is -  erről néha megfeledkezünk -  a nézők magatartása volt a perdöntő. A kö
zönség -  legkisebbjeink és a felnőttek -  azt tapasztalhatták, hogy a gyermekszín
házi alkotók messze elkerülik a szó rossz értelmében vett amatőrszellemet. (Ta
valy olyan előadás vitte el a szemle fődíjat -  egy szlovák produkció -, amely 
újévi, alkalmi műsorként szerepelt a repertoárban.)

Egy-egy érdekes, vonzó mű -  Donizetti Szerelmi bájitala, Mozart Varázsjuvo- 
Iája stb. -  önmagában kevés lenne, ha ehhez nem társulna egyéb korszerű szín
házi eszköz. Színpompás díszletképeket és kosztümöket láttunk, a mese és a 
valóság kettős világát ötvöző játékot és rendezést, olyan koreográfiákat, ame
lyek leleményesen hatnak a nézők érzelmeire. Már nem láttunk széles gesztu
sokkal handabandázó színészeket, túlharsogtatott, kínosan didaktikusán bele
magyarázó monológokat, dialógusokat sem hallottunk. Ezúttal valamennyi 
előadás eredményes volt és szép.

A gyermekszínházak régi gondján azonban vagy nem akarnak, vagy nem 
lehet segíteni. Mert még mindig nincs elegendő mű, eredeti darab, szerző, hogy 
a színházak műsora eredetibbé váljon. (De szólhatunk a dramaturgok amnéziá
járól, tehetetlenségéről is.) Ostobaság lenne most elvitatni Exupéry, egy-egy 
világhírű opera, a Hamupipőke vagy a Grimm-mese hasznosságát. Valamennyi 
előadott műnek helye van a gyermekszínházak repertoárján, az ifjúság és a gyer
mek életében. Néha-néha egy-egy felújított darab is az új illúzióját keltheti, 
mert Szabadkán sokan -  éppen a fesztivál ürügyén -  először lépték át a színház 
küszöbét, vagyis minden megmagyarázható, minden darab műsorra tűzettetése 
megindokolható, de a legszebb operaváltozat sem pótolhatja az eredeti mű fris
sességét, varázsát, a kizárólag a gyermekekhez szóló dráma égető hiányát.

*

Mozart Varázsfuvoláját Magyarországon a Nemzeti Színházban 1877. feb
ruár 17-én, az Operaházban pedig 1885. szeptember 29-én mutatták be. Szabad
kán -  a Budapest Bábszínház művészeinek a közreműködésével -1996. májusá
ban láthattuk. Mozart az a művész, aki emberibbé, erősebbé tesz bennünket. 
Művészete az emberről dalol: „Az éjhomályt elűzi az égi napfény”. Meczner 
János sík marionettekkel előadott operája nagy sikert aratott városunkban. Iz
galmasabbnál izgalmasabb színpadi megoldásokat láthattunk. Mindenki a 
nézőtéren a budapesti előadásban látta a győztest, de a szakzsűri másként dön
tött. A pozsonyiak produkciója -  Donizetti Szerelmi bájitala (még egy operavál
tozat) -  „modernsége” ellenére -  mindig egyszerű, világos jelképrendszerrel 
dolgoztak -  csak szórakoztatott. A budapestiek tudatosabban készítik fel a Va
rázsfuvolával a különböző korosztályú nézőket a későbbi, komolyabb színházi
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élmények befogadására. Hálás szavakkal, tapssal nem elég egy kiváló produkci
ót méltatni.

A prágaiak, a magdeburgiak, a várnaiak, a varsóiak és a többiek munkáján 
meglátszik, hogy örömmel játszanak a gyerekeknek, nem tartják „rangon alul” 
feladatkörüket, s mivel valamennyi színház hazájában eredményesen szerepel, 
azt mondhatjuk, hogy ezúttal művészeti műhelyek mutatkoztak be Szabadkán. 
Nem a színház és az ember kölcsönös eltávolodását észleltük. A színház újra 
közösségi magatartást sugall: a színház és a gyermekszínjátszás életre szólóan 
befolyásoló eszköz.

A SZEMLE RÉSZTVEVŐI 

Prágai Bábszínház -  Dvofák: Ruszalka
Várnai (Bulgária) Állami Bábszínház: Saint-Saéns -  Muszorgszkij: A  fény 

és az árnyék játéka
Állami Bábszínház -  Magdeburg (Németország) -  Grimm-testvérek:^4 bá

tor szabólegény
Budapesti Bábszínház -  Mozart: Varázsfuvola
Szkopjei (Macedónia) Bábszínház -Borsószem hercegkisasszony (népmese) 
Sampo Bábszínház, Helsinki (Finnország): Cirkusz (összeállítás) 
Candarika Bábszínház, Bukurest (Románia) -  Exupéry:^4 kis herceg 
Bábszínház, Pozsony (Szlovákia) -  Donizetti: Szerelmi bájital 
Krajinai Gyermekszínház, Banja Luka (Szerb Köztársaság) -  Carlo Gozzi: 

Szarvaskirály
Muf Színház, Mexikó City (Mexikó): Beszélgetés szavak nélkül (öszeállítás) 
Guliver Bábszínház, Varsó (Lengyelország) -Pasztorál (betlehemes játék) 
Néva-parti Színház, Szentpétervár (Oroszország) -  Hamupipőke 
Dečje pozorište -  Gyermekszínház, Szabadka (Jugoszlávia): Hamupipőke 

(magyar nyelven)

DÍJAZOTTAK

Legjobb előadás: Szerelmi bájital (Bábszínház, Pozsony)
Legjobb rendező: Josef Bednarik (Szerelmi bájital. Bábszínház, Pozsony) 
Legjobb díszletkép: Kocsis Imre (Hamupipőke, Gyermekszínház, Szabadka) 
Legjobb bábok: Koós Iván (Varázsfuvola, Budapesti Bábszínház)
Színészi díjak: A várnai, a budapesti és a mexikói együttes szereplőgárdája 
Iván Martinka (Szerelmi bájital, Bábszínház, Pozsony)
Greta Šiškova (Szerelmi bájital, Bábszínház, Pozsony)
Budanov Márta (Hamupipőke, Gyermekszínház, Szabadka)
Bojan Barié (Sampo Bábszínház, Helsinki)

A  zsűri összetétele: Srboljub Stanković (elnök), Vladimír Predmerski (Po
zsony), Ljubomir Ralcsev (Szófia).
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OLGA KOVAČEVNINKOV  

VADFŰSZÁL
ÓZSVÁR PÉTER TÁRLATÁRÓL

Nagy érdeklődés előzte meg -  s mint kiderült: nem alaptalanul -  Ózsvár Péter 
(1963) keramikusnak a zentai Városi Múzeum képtárában ez év márciusában 
megnyílt tárlatát. A kiállítás a már hagyományossá vált tavaszi tárlatok sorába 
tartozik: 1992-ben a város művészettörténetet tanító tanárnőinek alkotásait, 
majd a következő évben Lackó Valéria fiatal muzslyai grafikust, utána pedig a 
zentai Odri Katalin munkásságát mutatta be az intézmény. Ezúttal egy férfi 
alkotásait állította ki, aki azonban ugyanúgy a világ női princípiumának szépsé
gét és erejét hirdeti, akárcsak az előbbi alkotók. így bemutatkozása igazi művé
szeti és tavaszköszöntő esemény volt, de egyben egy tehetséges pályakezdő de
bütálása is a nagyközönség előtt. (Ózsvár korábban Kanizsán, Adán és Szabad
kán mutatkozott be kisebb kamara- vagy kollektív kiállításon.)

A kishomoki születésű, Horgoson élő és Kanizsán dolgozó keramikus 
egyéniségét alapvetően két tényező határozza meg: 1) a gyermekkorától kezdve 
érzékelt és látott szikes puszta világa, amelyet (a kanizsai születésű) Tolnai Ottó 
is jól ismer és a katalógusban így jellemez: „...s kétfajta föld szinte mitikus bir
kózása olykor kész kis szobrokat, a terméketlen, az abszolút terméketlen föld 
termékenységi totemeit, ún. löszbabákat dob ki magából... A szikesen, a sivatag 
peremén minden egyes fűszál kiserkenése ünnep...” Ózsvár számára ez a tér még 
úgy is megjelenik, mint az egykori tengerfenék. 2) Másrészt a korongosként 
szerzett tapasztalat is fontos számára. A ma már nem létező kanizsai Kálmán 
Ilona Kerámiaipari Szakközépiskola elvégzése után a Potisje Kerámiagyárba 
került, ahol immár tíz éve korongozik nap mint nap. Nem is akárhogy. A gyár 
gyakran küldte vásárokra és egyéb reprezentációs helyekre, hogy bemutassa 
ügyességét. Művészeti próbálkozásait viszont csak 1993-tól kezdve pártfogol
ják. Dicséretes gesztus, amely egyben a gyár hírnevét is öregbíti, mert hiszen a 
kézimunkával készülő termékeken fel szokás tüntetni az előállítás módját. A 
kiállított alkotások sohasem jöttek volna létre, ha a gyár nem teszi alkalmazott
ja számára lehetővé, hogy használja nagy égetőkemencéit, agyagját, festékét, 
jóllehet Ózsvár odahaza hódol szenvedélyének, alkotja műveit, munkahelyén 
pedig továbbra is tálakat, lámpákat, vázákat és egyéb tárgyakat készít.

A tárlat közönsége az utóbbi három évben született munkáit láthatja. Egy 
részük a falra van akasztva, másik részük pedig posztamenseken van elhelyezve. 
Figyelemkeltő már szokatlan méretük is, hiszen többségük egy méternél is nagyobb, 
de még inkább az, hogy mindegyik korongon készült. Emiatt ritka példái annak, 
hogy a művész elejétől végig részt vett az alkotás folyamatában. Ez az agyaggal való 
kapcsolatteremtés szempontjából lehet fontos tényező, hiszen ismerni és uralni az 
anyagot és a technikát minden idők művészetének alapkövetelménye. Nincs 
művészet a munka és a kézművesmesterség ismerete nélkül!
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Éppen ez a kettősség látszik Ózsvár munkáin: a mesterség és a művészeti 
ihlet jelenvalósága. Az agyag és a technika nyújtotta lehetőségek széles skáláját 
vonultatja fel a lágy, hullámzó, szúrós, csúszós formákon, a lukacsos, rücskös, 
karmolt felületeken. Ezért is olyan sokszínű, élvezetes a kiállítás anyaga. Ráadá
sul mintha minden alkotás megmozdulni készülne, mintha a szellő vagy a víz 
megmozdítaná jellegzetes csápjaikat. Lassú hullámzást, vonaglást, kipattanást, 
csírázást, elhajlást és hullást érzékelünk. Olyasmit tehát, ami a nedves, sikamlós 
anyagot jellemzi és a természetben megtalálható. A természeti hatást növeli a 
szobrok színezete: a barna, a kék és a zöld jó néhány árnyalata.

A kiállított művek egy figuratív formanyelv asszociatív továbbképzései. 
Olyan, szinte szürrealista világkép darabjai, amelyben keverednek a valós világ 
ismert részletei, mint például a hüvelyekben található borsószemek, továbbá 
madarak, tengeri herkentyűk és azok ismeretlen szüleményei, kombinációi: szú
rós mellű fűszálak, bimbóra vagy vaginára emlékeztető alakzatok, virágból ki
növő madártestek. Erre a néző korától, nemétől és meglátásaitól függően rea
gálhat és tetszés szerint keresztelheti el azokat az alkotásokat, amelyeknek nin
csen címük. (A zentaiak például ilyen címeket adtak: Puncizmus, Sci-fi, A ter
mészet himnusza stb.) A művész is állandóan kombinál, mert alkotásai nem 
egyértelműek. A tárlat egyik legnagyobb élményét az jelenti, hogy helyet hagy a 
rejtett dolgoknak. Ezek az eldugott, kis részletek olyan fontos részei a szobrok
nak, mint a zeneműnek a szünetek. Ózsvár Pétert szoros szálak fűzik a termé
szethez. Búvárkodik benne és rámutat a néma titkok szépségére, amelyek egy
ben egy mitikus világ tartozékai, elemi erők hordozója is.

Porosz tisztek között Kelet-Gallciában (1916. szeptember)
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OLVASÓNAPLÓ

A TÁVOLI ÉS A KÖZELMÚLT ÉRTÉKEI

GAJDOS TIBOR: Szabadka képzőművészete 
Életjel Könyvek 58. Szabadka, 1995.

Valaha, amikor Gottesman/Gajdos Tibor és néhai társa, Vojnits Géza saját szakállára 
belevágott a nemes kalandba, a képzőművészeti múlt kutatásába, még minden egyes adat 
„új”-nak számított. A hatvanas évek elején csakugyan keveset lehetett tudni a szabadkai 
művészekről és az itteni képzőművészeti eseményekről. A várost a vajdasági művészettel 
foglalkozó ritka írások is alig említik. Egyébként is csak a hatvanas évek végén jelennek meg 
az első átfogóbb tanulmányok egyes vajdasági városok: Becskerek, Versec, Újvidék, 
Szabadka képzőművészeti eseményeiről, ekkoriban kezdik megrendezni azokat a 
kiállításokat, amelyek jobban elmélyednek az elmúlt évtizedekben.

A kutatókat kétségtelenül elriasztotta, hogy a legelemibb művészeti „topográfia” is hiány
zott. A paszivitást nagyban fokozta a szépreményű szakembereknek az a kételye is, vajon hasz
nálhatók-e a korabeli napisajtó adatai. Ezek „tudománytalansága” szolgáltatott okot arra, hogy 
ne áldozzanak pénzt és időt a bekötött újságévfolyamok „meddő” lapozgatására.

Gajdos Tibor, ügyet sem vetve az ellenkező véleményekre, makacsul és konok kitar
tással rakosgatta egymás mellé a város képzőművészeti életének megőrzendő mozaikkö
veit. Hogy a feldolgozásban a két világháború közötti korszakra esett a választása, abban 
valószínűleg az játszott szerepet, hogy szobrász őstehetségként maga is részese volt az 
akkori eseményeknek. Ezenfölül ismerte a résztvevőket, többjükkel barátkozott is. A ko
rabeli újságokat lapozgatva csak fölfrissítette emlékezetét, és szorgalmasan gyűjtögette az 
adatokat, a még élő alkotók, művészetkedvelők és más emlékezők hiteles és kerek tanú
ságtételeit. Maga végezte ezt, így aztán függetleníthette magát az irányzatos „ideológusok” - 
tói, de az irányzatos szakemberektől is. Végül társadalmi támogatás hiányában saját költ
ségén adta ki 1977-ben a Képzőművészeti élet Szabadkán a hét világháború közöttet.

Anyaggyűjtés közben rengeteg dolgot „kiírt” a napisajtóból, rövid híreket és kiállítás
beharangozásokat, kommentárokat, még „pletykák”-at is képvásárlási botrányokról, jegy
zeteket a kiállítások üzleti sikeréről vagy kudarcáról stb.; okmányok után nyomozott a 
Történelmi Levéltárban, de ott is szívesen jegyzett föl minden adatot, amely beszédesen 
vallott a korról. így kapott Szabadka egy évkönyvszerűen megírt sajátos „króniká”-t, amely 
sorra veszi az 1919 és 1941 közötti időszakban megrendezett kiállítások adatait. A könyv 
végén rövid életrajzokat közöl a kiállító művészekről. Amint maga mondja, ezek az évek 
„képezik Szabadka képzőművészeti mozgásainak legizgalmasabb, legérdekesebb, hősinek 
is mondható korszakát”. Bárhogy volt is, az érdekeltek a művet kézikönyvül és ösztönzésül 
forgatták, különösen az életrajzokat.

Gajdos nem torpant meg. Folytatta az értékes "kiírások”, az eseménymorzsák gyűjté
sét, mélyebben visszanyúlva a múltba, immár olyan ambícióval is, hogy saját nézőpontból 
tekintse át és kommentálja a város mai képzőművészeti életét.

Gajdos Tibor a munkától „megfertőzve” mélyedt el feledésre ítélt szövegek áttekint
hetetlen rengetegében, sorra lapozva a szabadkai napilapok régi évfolyamait. Nap mint nap 
újabb „mozaikkockáját” tárta fel a két háború közötti a szerző által „hősi”-nek nevezett 
korszakot megelőzően is „gazdag képzőművészeti élet”-nek. A régi hírlapokból gyűjtött 
ismeretanyagot Gajdos a Történelmi Levéltárban dolgozva mélyítette el. Mindehhez hozzá 
kell venni a szerző személyes tapasztalatait és a már nem élő résztvevők emlékezéseit. így 
az összegyűjtött anyag értéke is növekszik.Végezetül, hosszas, kitartó munka eredménye
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ként kiteljesedett kézirata: Szabadka képzőművészete. Történeti áttekintés a kezdetektől 
1973-ig.

Akkor, a hetvenes évek elején, úgyszólván „készen” állt a könyv! A kiírások egybe
gyűjtve, csupán időrendbe kellett állítani őket. Az életrajzok elkészültek.

A becses adatoktól hemzsegő kézirat terjedelme sajnos meghaladta a szerző erejét. 
Kiadó után kutatva lépést vesztett a korral. Azokban az években, amíg ő hasztalan meg
próbált „társadalmi támogatás”-ra, ezzel együtt pedig pénzre szert tenni, hogy a kéziratot 
kiadják, egymás után jelentek meg a helytörténeti múzeumok tanulmányai, azaz az egyes 
művészek és korszakok monografikus tárlatai, mindenekelőtt az újvidéki Modern Művé
szeti Képtár védőszárnyai alatt.

Elsőül 1980-ban Miloš Arsić kísérőtanulmányával rendeztek kiállítást Képzőművészet 
Vajdaságban 1944 és 1954 között címmel. A tanulmányt természetesen az önálló és cso
portos tárlatok felsorolása, a művészek életrajza és irodalomjegyzék követte. Helyet kap
tak benne a szakmailag elismert szabadkai nevek is. Ezt követte Ljiljana Ivanović tanulmá
nya és A vajdasági szobrászat fejlődése 1896 és1980között című kiállítás, amelyet 1984-ben 
rendeztek meg, majd rögtön a rákövetkező évben Miloš Arsić elkészítette a Vajdasági 
grafika 1900 és 1985 között, utána pedig a Vajdasági festészet 1955 és 1972 között című 
munkát, végül pedig 1991-ben a Vajdasági festészet1900és 1944között címűt, amely a szabad
kai művészekről természetesen szintén közöl életrajzokat és kísérő szakirodalmat; áttekinti 
azokat az egyéni és csoportos tárlatokat, amelyeken vajdasági művészek szerepeltek.

Gajdos Tibor magyar nyelvű kézirata (Szabadka képzőművészete) az itteni Életjel 
kiadásában végül is 1995 novemberében jelent meg. Az előző könyvhöz hasonlóan ez is 
ugyanúgy épül fel, mint kiállítások és események krónikája, azaz a hírlapok és a levéltári 
anyag fáradalmas lapozgatása során évtizedeken át összegyűjtött „kiírások” időrendi köz
lése. Az anyaggyűjtés sokáig tartott. A meghökkentően jelentős adatok fölfedezésének 
pillanatában a befektetett erőfeszítés haszna többszörös lett volna, kihívás és ösztönzés 
fakadt volna belőle! így azonban, ahogy a közzétételre várt, az anyag veszített időszerűsé
géből. A rengeteg adat, amelyeket Gajdos már a hatvanas években föltárt, ismeretlen 
maradt a szakemberek előtt, illetve újra „föl kellett fedezni” őket. Példának okáért a Vaj
daságban 1881. augusztus 15-én Szabadkán megrendezett első önálló tárlatot (Mesterházy 
Kálmán, 1857-1898) az újvidéki Modern Művészeti Képtár monográfiája nem említi, ehe
lyett Uroš Predićnek (1857-1953) egy évvel később Újvidéken megnyílt önálló tárlatát 
tünteti föl elsőnek.

Az elkülönülten szemlélt adat azonban nem fontos különösebben. Jelentősége abban 
rejlik, hogy a modern értelemben vett "képzőművészeti élet” kezdetét jelzi. Nyomban kö
veti ugyanis ezt a következő adat: Szabadkán 1886-ban már magángaléria (Friedmann) 
működik. A vasútállomás és a városközpont között sétálók az esti órákban is gyönyörköd
hetnek a székesfővárosi festők műalkotásaiban, mivel a kirakat ki van világítva. Igaz, hogy 
századunk első napjaiig kiállításról nincs több hír, ami azonban nem jelenti azt, hogy ilyenek 
nem is voltak. Más vajdasági városokban is ritkák. Nagybecskerek egészen 1892-ig a Man- 
gold-féle könyvkereskedés kirakatában szemléli a festményeket, amikor a megyeháza dísz
termében megrendezik két festő műveinek tárlatát.

Ezek szerint Gajdos Tibor Szabadka képzőművészete című könyvének jelentőségét 
másvalamiben kell keresni. Művészeti monográfiákkal és tanulmányokkal összehasonlít- 
gatni nem célszerű. Maga a szerző jelenti ki az előszóban, hogy nem „tudományos érteke
zés” volt a szándéka. Szülőföldjének művészetéről ő mint „író” vall.

A könyv több fejezetből áll. Az elsőben a szerző a régészeti leletek művészeti értékét 
ismerteti; a második a XVII-től a XX. századig terjedő egyházi építészetről és képzőmű
vészetről szól; ezt követi a polgári művészet áttekintése a XVIII. századtól a XIX. század 
ötvenes éveiig; majd a XIX. század második feléé. Az ötödik fejezet a XX. század elejétől 
az első világháborúig tárgyalja a művészeti eseményeket és a képzőművészeti kiállításokat;
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ezt követően az első világháborúig terjedő építészettel foglalkozik. A hetedik fejezetben az 
1919 és 1944 közötti kort dolgozza fel, a nyolcadik pedig a második Jugoszlávia időszakát. 
A kilencediket a szerző az amatőrfestő-csoportoknak, egyben pedig a köztéri emlékművek
nek, azaz az építészet és a képzőművészetek szintézisének szentelte. A tizedik fejezet a 
Szabadkán született és a városban letelepedett képzőművészek rövid életrajzát közli; ezt 
követik a neves képzőművészek, akik Szabadkán születtek vagy itt töltötték diákéveiket, de 
tevékenységüket más környezetben fejtették ki, majd az újabb képző- és iparművészek, 
végül pedig Szabadka érdemes nem hivatásos és amatőr képzőművészei. A 364 oldalas 
munka a szerző utószavával ér véget, majd a szerb és az angol nyelvű összefoglaló és a 
névmutató következik.

A terjedelmes anyag túlnyomó részét a sajtóból összegyűjtött, a levéltárban föltárt 
adatok teszik ki, majd a művek és építmények leírása és ezek kommentárjai sorakoznak, 
aztán az itt bemutatott művek szerzőinek sokasága, az eseményeket megörökítő „kiírások”, 
az életrajzzá összeálló adatok stb.

Külön „érték”-et képviselnek a feledés homályából előhúzott rövid „rajzok”. Az em
ber megdöbben azon a valóságos jelentésen, amelyet az illetékes hivatal 1948. február 28-án 
továbbított a felsőbb hatósághoz, mely szerint „a városban nincs egy olyan épület, emlékmű, 
sírhely stb., amelyet törvényes védelem alá kellene helyezni”, vagy például hogy „a városban 
nincs olyan emlékmű, amelyet le kellene fényképezni a minisztérium fotógyűjteménye 
számára”, amint azt 1950. január 17-én állítja a Városi Múzeum. Az alkotósors jóval ko
rábbi szomorú „gyöngyszeme”: Jelena Čović (aki nem oly régen még „e vidék első női 
festője” volt) 1915-ben arra kéri a polgármestert, hogy intézze el neki és nővérének a palicsi 
melegfürdő ingyenes használatát, hiszen „csak ránk kell nézni és láthatni, mennyit nélkü
lözünk”. Erre a rövid és világos válasz: „Elutasítva! Csak katonáknak.” A város hétköznap
jainak ezek és egyéb ilyen részletei, a hivatal személytelen döntései, a hírlapírók fecsegése 
az apró festőcskék „nemzetközi sikerei”-ről: föl fogja ébreszteni az olvasó figyelmét, és 
megindítja a képzeletét!

Gajdos munkájának értéke tehát abban rejlik, hogy olyan egyedülálló panorámát 
vázolt föl a városról, amilyen fényképeken nem maradhatott fenn. A könyv, noha késve 
került az olvasók elé, mégsem veszített időszerűségéből. Az olvasmányon végighaladva, 
képzeletünk segítségével átélhetjük azt a megismételhetetlen folyamatot, melynek során a 
paraszti közösség elindult a városiasodás felé. A vidéki bölcselkedés meddőségének, a nagy
városi fények és a divatos csillogás iránti vágyakozásnak, az újgazdagok versengésének vagy 
csak a jóindulatú (kis)polgárok tévedéseinek rétegeit lefejtő olvasó Szabadkának nemcsak 
„képzőművészeti valóságáéba nyer betekintést. Ez elsősorban az ötödik fejezetre vonat
kozik, ahol a múlt század áthat a miénkbe! Egyébiránt a szövegben említett kiállításokat 
nem kell azonosítani a maiakkal, a világból akkoriban a szem nem szerzett képernyőn jövő 
információkat, a „pannon város” minden ambíciója ellenére zárt egész maradt, a hagyo
mányőrzésnek, a hatalommal bírók gőgjének és a tehetősek közönyének korlátai között. A 
kulturális felvilágosodás láthatárát a „kincstári” konzervativizmus leple takarja, és fogja 
takarni még sokáig különösen a képzőművészetben.

Az ötödik fejezetet, illetve a századfordulóval és a különösen az 1881. évi első kép
kiállítástól az első világháború végéig folyó „városépítéssel foglalkozó összes írást elolvas
va az ember fölfedezi, milyen ellentmondás feszül a „képzőművészeti élet” és az építkezések 
között; megsejti, mi az oka a nem mindennapi tehetségek elkallódásának; és megtudja, 
milyen a hatalma a szabadkai polgárok ízlésére gyakorolt első benyomásoknak, milyen 
hosszan tartó a hatása a „művészeti” tárlatok konzervativizmusának! Ma ugyanis nehéz 
fölfogni, hogy ugyanaz a közösség, amely fölépíti a zsinagógát, a Raichle-palotát, a város
házát, a természeti környezetbe belesimuló palicsi épületegyüttest, ugyanakkor a Nemzeti 
Szalon kiállításain látható alkotásokért lelkesedik, „tévedhetetlenül” a díszpompás historiz
mus anakronizmusa, a naturalizmus, a giccs határát súroló zsánerképek mellett téve le a
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garast. Az ott megvásárolt képek a polgári enteriőrök és a hivatali helyiségek falairól nem
zedékek ízlését fogják megfertőzni, hatásuk a két háború közötti képzőművészeti esemé
nyekig nyúlik, s egészen napjainkig érezhető lesz.

A krónikát író, s időről időre a többnemzetiségű alföldi város kényes természetét 
kutató szerző ahogy nem kendőzi el a tehetetlen és fantáziátlan városi adminisztráció szé- 
gyenletességét, úgy dicshimnuszokat sem zeng. Saját mércéire támaszkodik, és saját ízlését 
követi; maga választja meg, mely objektumoknak, neveknek és eseményeknek szentel több 
figyelmet, s melyeket szorít háttérbe. Nem kell osztoznunk a lelkesedésében, sem pedig 
ítéleteit elfogadnunk. Tisztelnünk kell azonban a teljesítményt. Egyébként is maga végezte 
az egészet, elsősorban saját kockázatára.

A művészetkedvelőknek érdekes olvasmány lesz, többször is el fogják olvasni. A be
avatottakat egyes állítások, kijelentések és tények talán további kutatásra fognak sarkallni. 
A maguktól kínálkozó kérdések sokasága a szakembereket arra készteti majd, hogy elmé
lyítsék ismereteiket. A könyv még hibáival is ezeknek sincs híján -  fölkelti az olvasó ér
deklődését, az anyagban való elmélyülésre indít. Vitára késztető állításai csak tovább éltetik, 
s ettől még sokáig időszerű lesz, addig föltétlenül, amíg lesznek a városnak olyan kíváncsi 
tisztelői, akik szeretnék, ha a dolgok megmagyarázódnának, a tényekre fény derülne, az 
életművek megbecsülésben részesülnének.

Példának okáért rá kell mutatni annak az állításnak a tarthatatlanságára, hogy a baj- 
moki templom fő- és kereszthajójának találkozásánál látható Hegyi beszéd c. festmény 
Jakobey Károly műve. Tudniillik a templomnak az a része, amelynek mennyezetén ez a 
kompozíció található, századunk első évtizedében épült, Jakobey pedig 1891. július 17-én 
hunyt el. Gajdos szerint a templomot „1845-ben Petrovac mérnök tervei alapján megna
gyobbították, és tornyát a nyugati oldalára helyezték”. Stipan Kopilovi<L4 bajmoki templom 
a plébániával c. képén, amely az 1904-es dátumot viseli, a torony a keleti oldalon áll! A 
bajmoki templomról szóló részt olvasva szem előtt kell tartani Dušan Nonin restaurátor 
1983-ban kelt vizsgálati leletét is, amelyben az áll, hogy a Jakobey-képek vörös háttérre 
olajjal készültek. Stipan Kopilović a kereszthajóban látható képeket fehér háttérre tempe
rával festette. Zavart keltő a 96. oldalnak az az elírása is, hogy a Raichle-palotát 1903-ban, 
azaz az építés évében adták el árverésen. Nem véletlenül nyomtatták ide ezt az évszámot 
(1908 helyett), mivel Gajdos a 98. oldalon azt közli: „a kiállítás fő szervezője Raichle Ferenc 
műépítész volt, akinek gyűjteménye az előző évben került dobra”. A palotáról írva később, 
a 144. oldalon ezt mondja: „ő maga pedig -  miután tönkrement -  1912-ben elhagyta 
Szabadkát, Szegedre költözött”.

A hibák azonban azért vannak, hogy kijavítsák őket!
Ami az olvasót jobban meg fogja hökkenteni, az a szerző viszonya, „sorainak száma” 

az alkotókhoz. Nesto Orčićot (1929-1993), a neves szobrászt és konzervátort alig néhány 
sorban méltatja; a határainkon túl is jól ismert Slavko Matković (1948-1994) nem kapott 
életrajzi címszót stb.

Egyes személyek, csoportok, intézmények vagy bizonyos jelenségek kiemelése és má
sok elhanyagolása; a realizmus és az amatőrizmus iránt táplált szimpátia és a hatvanas évek 
„kiállításpolitiká”-jával szembeni ellenszenv; egyesek felmagasztalása és mások lebecsülése 
valójában a szerző érzékenységéről tanúskodik. A könyv szubjektív! Gajdos ezt nem titkol
ja. Krónikájának zárásául is ezekkel a szavakkal választotta az 1973/74-es évadot: „Szabad
kán a képzőművészeti tevékenység a hetvenes évek elejéig intézményesedett. Ezek mun
kájának tartalma és formája állandósult, kissé talán meg is köveseden.”

Ez azonban nem gátolja abban, hogy olyanokat is fölvegyen, akik később jelentkez
nek, vagy hogy egészen 1994 őszéig tárgyalja a városban emelt emlékműveket.

Meggyőződésem, hogy ez a személyes látószög teszi a könyvet érdekfeszítővé, kihívó
vá. A szerző időrendben rögzítette az anyagot, nem méricskélt és hasonlítgatott, ám diszk
réten kifejezésre juttatta a zárt egész álláspontját. Az ő képzőművészeti Szabadkája „nem
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hallja meg” a századforduló tompa kiáltását, nincs benne egyetlen egyéniség sem, akinek 
tehetsége vagy hatása rányomná bélyegét a képzőművészeti színtérre. A város várakozó 
álláspontra helyezkedik, s művészet iránti igényét ritkán és lagymatagon juttatja kifejezésre, 
afféle kispolgári sóvárgással, hogy „álljunk be a haladó városok sorába”. Mert, isten bizony, 
Szabadka is képes lenne..., csakhogy mégsem teszi. Sajnos a krónikás számára nem is marad 
más, mint sorra venni a kiállításokat, amelyek a nagyvárosból időről időre leszállnak vidék
re. A tények azonban másféle „kiírná”-ra vallanak! Innen ment el Stipan Kopilović, a bor
bélysegéd, és lett hiteles festővé; Teles Ede, a szobrászat sajátos egyénisége egyszerűen 
ráerőszakolja magát a városra „mint szülőföldjére”, de az nem öleli őt magához; Aczél 
Henrik rendkívüli ötletekkel áll elő, amelyeket azonban a „városatyák” nem hallanak meg; 
egy lány, Jelena Čović szembeszegül környezetével, és a festészetnek szenteli magát; Oláh 
Sándor kétségtelenül tehetséges, miként Angéla Mačković is. Az említettek mindegyike a 
művészeti befektetés egyedülálló lehetőségét kínálja. Kevés olyan város akad, amelynek 
ennyi tehetséges polgára van egy időben, akik a megpróbáltatások és a nem túlságosan 
kifizetődő hivatás dacára késznek mutatkoznak az alkotó kalandra!

Példának okáért a Gajdos könyvében fölsorolt 1901 és 1914 közötti képkiállítások 
sokoldalúbb átgondolásra késztetik az embert. Ezek a tárlatok a művészeti klíma je
lentőségteljes vezérfonalai, semmiképpen sem száraz adatok csupán, s a legkevésbé sem 
hasonlíthatók a mai kiállításokhoz. Ezek a korukkal, összképükkel, hatásukkal, sokáig tartó 
visszhangjukkal összecsengő események voltak. Tudni lehetett, kinek kell megnéznie egy 
kiállítást, kinek kötelező ott megmutatnia magát; elsősorban eladással egybekötve rendez
ték meg őket. A falakra kifüggesztett képek sokaságából a közönség választott témát! A 
festők a száz vagy annál is több kiállítási tárggyal telerakott ládákat vonattal szállították 
városról városra, gyakran közvetítő segítségét igénybe véve. A csoportos kiállítások több
nyire elegyes „áruválaszték”-kai szolgáltak, nagy ritkán jelentették csak azonos gondolko
dásúak, mozgalmak, művésztelepek tagjainak föllépését.

Külön mese a művészet népszerűsítésére 1894-ben létrehozott társulás, a Nemzeti 
Szalon. Kezdetben az egyesület a közönségnek „ablakot nyit a világra”. A Szalon kiállítása
ira tekintélyes vendégeket hívnak meg az európai művészet színteréről. Budapestnek így 
alkalma nyílt megtekinteni: 1902-ben egy nemzetközi fényképkiállítást, 1903-ban francia 
művészek (Denis, Manet, Renoir, Monet, Puvis de Chavannes, Sisley) különgyűjteményét, 
1904-ben a barbizoni iskolát, 1905-ben Hans Mackartot, 1907-ben August Rodint, nagy 
francia mestereket, majd „neoimpreszionisták”-at (Cézanne, Gauguin, Seurat, Signacstb.), 
sőt 1913-ban a futuristák és expresszionisták nagy tárlatát. A vidéknek természetesen csak 
hazai művészek gyűjteményeiből jutott. Kezdetben ezek modernebb irányzatú alkotók 
voltak. A kiállításokat fokozatosan eladással kötötték egybe, de látványos és ünnepélyes 
„megnyitók”-at rendeztek, a városi előkelőségek jelenlétében, hazafias beszédek és egyre 
kifejezettebben nacionalista felhangok mellett. Ehhez az irányvételhez igazodva gyarapo
dott a „hivatalos” művészeti irányzatot követők száma is. Ennél sokkal értékesebb kiáltá
sokat rendezett a Művészház, amelyet 1909-ben alapítottak a fiatal művészek érvényesü
lése érdekében. E célból csoportos és egyéni kiállításokat rendeztek Budapesten és ország
szerte a nagyobb városokban. Ezek az új századnak és korunk alkotóinak tárlatai voltak.

A vidéki városok képzőművészeti színpadán tehát két művészeti irányzat lép föl: a 
„hivatalos”, azaz az akadémiai realizmus és a nacionalista bódultság avítt művészete, a 
naturalizmus és a különféle tematikájú zsánerképfestészet, illetőleg a modern alkotómű
vészet „plein air”-ista jelentkezése. Ugyanakkor Budapest és a fiatal értelmiségiek nemze
déke, sőt a vidékről érkezett egyetemisták is a modern művészet áramában érezhetik ma
gukat!

Századunk első évtizedében, amikor Szabadkán a szecesszió európai gyakorlatával 
lépést tartva hiteles töltetű építészet születik, amikor a műszaki értelmiség egy húron pen- 
dül a tudomány legfrissebb vívmányaival, a vasút is lehetőséget fog jelenteni arra, hogy
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„európai módra” modernül éljen az ember. Annak idején Kosztolányi Dezső azt írta: ”he- 
tente néhány napra elmegyek Budapestre írni és dolgozni”, így indokolva, hogy a nyári 
szünidőben Szabadkán tartózkodik. Persze! Gyorsvonattal ez három és fél óra; személyvo
nattal 23.26-kor el kell indulni, hogy reggel 7.00-re Pesten legyen az ember. Ott már széles 
körben elismertté vált Nagybánya festészete, népszerű a plein airizmus, és már fölléptek 
a Nyolcak. A nagybányai művésztelep 1906. évi nyári kurzusán Czóbel Béla, a Henri 
Matisse-iskolából hazatérő fiatal festő bemutatja az élénk színek újfajta festészetét, és a 
fauvizmust népszerűsíti. Barátai, az új irányzat követői a „neósok” között ott lesz egy 
verbászi festő, Pechán József is. A Budapesthez nem messze (Gödöllőn) létesült művész
telephez tartozik a zombori Juhász Árpád; erős képzőművészeti központ alakul Szolnokon, 
Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten. A vonaton könnyen elérhető környezet
ben korszerűbb, kolorisztikusan zamatos és képzeletdúsabb művészet „forrong”. Mindez 
közel áll a szabadkai egyetemistákhoz is: Kopilović már megjárta Pestet és Münchent, most 
Párizsban képezi tovább magát; Jelena Čović Münchenben van, méghozzá az Ažbe-iskola 
és a Hollósy Simon körüli fiatalok vonzáskörében, 1906-ban pedig Nagybányán; Oláh 
Sándor Münchenben tanul tovább, s 1909-ben érkezik Nagybányára. A modern Európa 
érverésére figyeltek. ”A szegénység és a jólét egzotikus keverékéiben éltek, mint Koszto
lányi mondta. Hozzája hasonlóan valószínűleg mindannyian megsejtették a vidéki ember
ben rejlő misztikumot. A századunk első évtizedeiben beérett számos alkotó, aki a század- 
fordulón folytatta tanulmányait, s szülőföldi kötelékek fűzték a vidékhez, kreatív teljesít
ményeivel a modern európai folyamatokhoz állt közel. A szabadkaiaknak nem sikerült a 
művészeti színtér önálló egyéniségévé csoportosulniuk. A „zárt egész” nem támogatta őket, 
amikor pedig hazatértek tanulmányaikról, látszatra különböző sorsot szánt nekik, amely 
azonban egyformán végzetesnek bizonyult kreatív sajátosságuk számára. Senkinek sem volt 
esélye közülük ebben a látszólag európai városban, ezt szemléletesen igazolja az említett 
tizennégy év kiállítótevékenysége. Nem az a lényeges, hogy a Gajdos-könyv tárlatjegyzéke 
teljes-e; valószínűleg sohasem lehet hiánytalanul összeállítani. A sajtó nem adott hírt min
den kiállításról. Beszédes marad azonban a számba vett kiállítások jelentése, s azokból kell 
kiindulni, amikor megkíséreljük értékelni a „képzőművészeti élet”-et. Az események persze 
nem szemlélhetők úgy, mintha üvegharang alatt lennének, védettek a politika minden „sze
létől”, az aktuális alkotóláztől, a hatalmasok hiúságától és gőgjétől, az óvatos paraszti szel
lemnek kispolgári mentalitássá való átalakulásától. A városiasodás lendülete nyilvánvaló! 
Erre vall a kapitalizálódás urbánus szövete és városi jegyei, a bankok, gyárak és bérpaloták, 
de még a sporttevékenységek is. A kultúra valami más. Hiába van régóta hagyománya a 
színháznak, ha az élet színpadán a szerepek le vannak osztva. A várost ugyanis a hivatalno
kokra támaszkodó nagybirtokos réteg irányítja, valódi értelemben vett polgári osztály még 
nincs. Az országot a még mindig a „milleniumi dicsőség” bódulatában és nacionalista láto
másaik vakságában élő konzervatív politikusok irányítják. A parlamentben a dolgok hűbéri 
rendjének szelleme uralg, s az itteni nagybirtokosok tisztelik ezt, a hivatalnokok szolgalel- 
kűen teljesítik a parancsokat, és mindenben a parancsadókat majmolják. így a helyi hatalom 
az odaföntiek, a székesfővárosiak „ízlését becsüli”, és alattvalói hűséggel ragaszkodik a 
hivatalos művészethez.

Az 1900 és 1914 közötti kiállítások:
1901: Jelena Čović, a soproni Brandl Gusztáv-iskola festőtanulója rendezett rajzkiál

lítást. Tanulmányait Budapesten folytatja, majd 1903-ban Münchenbe megy. Ott Anton 
Ažbe, illetve Hollósy Simon akkoriban tekintélyes magániskoláját látogatta. 1906-ban nyári 
kurzuson Nagybányán járt, 1908-ban Berlinben tanult, 1909-ben rövidebb időt töltött Pá
rizsban a Julián Akadémián.

1902: Löbl Samu, a „pesti festő” -  később nyoma vész -  rendezett tárlatot száz „ol
csó” képből. Gajdos nem említi! Hozzá hasonlóan elfeledik Lovas Lajost is, akinek ez év 
novemberi kiállítása „sikeres” volt.
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1903: A Nemzeti Szalon március 25-én megnyílt kiállítását egyebek között ilyen pub
licitás fogadta: „Ha magyarok vagyunk... szívünkön kell viselni a magyar kultúra és művé
szet sorsát.” Hazafias frázispufogtatás egy többnemzetiségű közegben ugyanolyan, mint az 
1896-os milleniumi kiállítás jelszavai voiíak! Gajdos azonban fölhívja a figyelmet egy 
vitathatatlan szakértő, Lukácsy István magányos hangjára is, aki igaz, óvatosan, de mégis 
kimondja: „a »nagy tettek« kora leáldozott”. A kétségtelenül szakértő Lukácsy tisztában 
van vele, hogy a milleniumi művészet már a múlté, és rámutat azoknak a művészeknek a 
mai foglalatosságára, akik „a magyar tájakat és a népet keresik fel”, vagyis plein air-ben 
festenek, és a valós problémákkal, a motívumok művészi interpretálásával foglalkoznak. A 
szabadkai közönség ezt nem hallja meg, az előkelőségekkel az élén az avítt tematikát követő 
„müncheni realizmus” előtt hajbókol. A megvásárolt művek ennek a bizonyságai. Há
rom (!) kiállítási darabot adott el Kézdi-Kovács László (1864-1942), a festő-őstehetség és min
den haladónak gyilkos kritikusa. Még néhány festőnek sikerült a giccs határait súroló anek- 
dotikát eladnia. Kézdi-Kovács Lászlónak ebben a zsánerben festett Erdő mélyén c. képét 
nem más vásárolta meg, mint a nagynevű Milkó Izidor (1855-1932)! A kiálítások látoga
tottsága lenyűgöző volt. Gajdos úgy véli, hogy a későbbi tárlatok egyikének sem lesz ennyi 
látogatója. A nézőközönség összeszámlálását azonban hagyjuk valaki másra. Itt van viszont 
az állítás, miszerint „240 kép és 10 szobor képviselte a kor magyar képzőművészetét”. Ezt 
természetesen egyetlen kicsit is jobban informált pesti művészetkedvelő sem hiszi el! Nagy
bánya már olyan tekintélyre tett szert, ami elhomályosította a hagyományos tónusfestésze
tet, állami támogatással még Szolnok is műtermet nyitott művésztelepi alkotói számára. A 
szabadkai Nemzeti Szalon kínálata avítt anekdotizmus és naturalizmus volt. Ferenczy Ká
rolyt, a már neves nagybányaistát, akit a szabadkaiak észre sem vettek , illetve Koszta 
Józsefet vagy Glatz Oszkárt kivéve, szinte mindegyik itteni név a következő évtizedek kis
polgári műgyűjtőinek névsorába „költözik át”.

Megkerülhetetlen a következő kiállítás, Jelena Čović második bemutatkozása 1903 
nyarán, közvetlenül a Nemzeti Szalon „diadal”-át követően. Jelena Coviéról a Bácskai Hír
lap fiatal nemzedékének képviselője, Brenner József (Csáth Géza, 1887-1919) ír. Fejta
nulmányokat, szén- és tollrajzokat említ, néhány akvarellt és olajképet. Az egyetemista 
hölgy szemlátomást „iskolai munkák”-at hozott, de akvarelleket, illetve olajképeket is! A 
kritikus jól megfigyel, de még tévelyeg. Az akvarelleknek ugyanis felrója, hogy nem érződik 
bennük „a természet utáni kidolgozás üdesége”, azaz akaratlanul valamilyen expresszívebb 
gesztusról tudósít. Gajdos a 97. oldalon Jelena Čović nyári palicsi tartózkodásáról beszél. 
Talán éppen akkor festette a Nő a partont, amelyet 1994-ben Belgrádban állítanak ki 
(S. Živković: Szerb impresszionisták)? Nem kétséges, hogy Jelena Čović szabadabb gesz
tussal fest a természetben. Elveti a műtermi tájfestés „hangulat”-át, vagyis éppen homlok- 
egyenest indul el a Nemzeti Szalon kiállításán hivatalosan beiktatott iránnyal és módszerrel 
szemben. 1906-ban elmegy Nagybányára, hogy tovább képezze magát, s alighanem megis
merkedik a „neósok”-kal is. Ám a fejét fogják venni a jámbor „szakértők”, akik a szabadkai 
és egyéb vidéki közönség elé tálalt hivatalos festészet bódulatában élnek.

1904: A szegedi képzőművészek egyesülete áprilisban rendez kiállítást, amellyel 
Műnk Artúr (1886-1955) foglalkozik a Szabadkai Közlöny lapjain. Az alig tizennyolc éves 
hírlapíró jó megfigyelő módjára tudósít bennünket Fényes Adolf képeiről: közelről nem 
élhetők át ” A kiváló festőnek, a szolnoki művésztelep vezető személyiségének természete
sen a Nyár a tanyán, illetve a Fiú és lány c. impresszionista olajképei voltak ezek. Vásznai 
napsütöttek, élénk színfoltokban játszanak. A falusi élet és a pannon motívumok új látás
módja volt ez, merő ellentéte a műcsarnoki festészet zsánerképeinek, az illusztráció és a 
giccs határmezsgyéjén egyensúlyozó ügyes kézműárunak. Az író persze nem sejtette meg 
a festők jelentőségét; mindössze „érdekes”-nek találja Koszta József alkotásait, amelyek 
között ott van a kiváló vászon, az 1903-ból származó Vízhordók, illetve Tornyai János, az 
alföldi zseni képei. Az akkor már népszerű, jelentős festő, Rippl-Rónai József műveiről azt
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írja, hogy drágák, „noha úgy belső, mint külső értékük hiányzik”. Nyilasy Sándor, a kiváló 
plein air-ista, Horgosnak és környékének gyakori vendége, csupán „szép anyagot állított 
ki”. Az ifjú Munknak a tipikusan „műcsarnoki” festőnő, Mechle-Grossmann Hedvig Titok 
c. képe tetszik, illetve Vajda Zsigmondtól a Vége a komédiának, no meg Olgyai Viktor, 
Nagy Lázár és Kocsis György alkotásai. A képzőművészeti kritika ifú titánjának természe
tesen nincs mit felróni, ő az efféle festészeten nevelkedett.

Májusban az akkor még neves műépítésznek, a vagyonos polgárnak és üzletember
nek, Raichle J. Ferencnek a szervezésében rendeztek kiállítást „magántulajdonban levő 
műtárgyakból”. Igazolása volt ez annak a nézetnek, hogy a szabadkaiak enteriőrjeit képek 
díszítették. „Műcsarnoki” festők képei voltak ezek, s később még évtizedekig fogunk velük 
találkozni magángyűjteményekben. Raichle föltehetőleg rokonának, Eisenhut Ferencnek, 
a divatos „keleti” motívumok akkoriban „keresett” festőjének képeit akarta terjeszteni. A 
kiállítás május végéig tartott. Valahogy egybeesett az ismert művész halálának évforduló
jával: Eisenhut 1903. június 2-án hunyt el váratlanul.

1906: A Vörös ökör iskolában augusztus 16-án nyílt meg Bácskai Imre képkiállítása. 
A „művész” nem kerül bele enciklopédiákba és bibliográfiákba; 1907 májusában Nagybecs- 
kereken rendez kiállítást, a „gyűjtők” számon fogják tartani, de nem úgy a művészettörté
net. Amint azonban Gajdos tudósít: „a következő napon, este 6 óráig, 18 kép talált gazdá
ra!”, ami csakugyan sajátos, máig meg nem döntött rekord. Ez sajnos meggyőző bizonysága 
az uralkodó ízlésnek is.

1907: Mindjárt az év elején Szabó Antal rendezett tárlatot a gimnázium csarnokában. 
Százhúsz alkotását állította ki. A festő valószínűleg kecskeméti születésű (1875), München
ben Anton Ažbe és Hollósy Simon tanítványa, aki megjárta Párizst is. A szabadkai kiállítás 
valószínűleg a Kecskemétről áthozott retrospektívája. Az újsághírekből ezt csak találgat
hatjuk, a művész ugyanis „külföldön is feltűnést keltett”. Nincs hír az eladott képek soka
ságáról.

1909: A Gajdos Tibor figyelmét elkerülő kiállítást december 18-án nyitották meg. 
Juhász Árpád, Nyilasy Sándor és Szőri József állított ki, és Istvánffy négy kiállítási darabját 
is említik (valószínűleg az 1857-ben Marosvásárhelyen született Gyuláról van szó, aki „kis 
tájképek”-et festett). Legtöbb darabbal Juhász, a remek rajzoló és ugyancsak kiváló festő 
szerepel; Nyilasy 11 olajképet állított ki, kétségtelenül tájképeket, koloritdús és napsütötte 
figurákkal. Az újsághírből nem lehet kideríteni, mit állított ki Szőri, talán karikatúrákat és 
akttanulmányokat. Egy azonban bizonyos: addig ez a válogatás hozott legtöbb napsütést 
és színt a szabadkai kiállítótermekbe!

1910: Két közvetítő, Fekete Miklós és Nagy Ernő rendezett kiállítást egy csoport 
festőnek. A válogatás sem rosszabb, sem jobb, mint más hasonlók, amelyeket eladásra 
szántak. Zömmel „műcsarnoki” festők ezek, olyan nevek, akik a Nemzeti Szalon tárlatain 
szoktak jelentkezni. Nagy Ernő Hollósy-tanítvány, de tipikus zsánerfestő, csekély értékű, a 
többséghez hasonlóan. ”Szabadka egy része” mégis felhördült a Bácskai Hírlapban, zsidó
gyűlöletének adva hangot. Az újság lapjain soha egy művészeti vita, annál több a bírálat 
egyesek vagy mások számlájára, akik „nem ragaszkodnak eléggé a városhoz és kultúrájá
hoz”, s itt-ott becsúszik egynémely pártfullánk is.

1911: A következő hasonló tárlatot közvetítők segítségével nyitották meg. Ezen ismét 
kiállít Kézdi-Kovács László. A kiállításon, a korábbiakhoz hasonlóan, a szabadkaiak vásá
rolják a képeit. Számukra ő az érvényes ízlés émelyítő jelképe. Alkotásait kínálta még a 
naturalista Zorkóczy Gyula s a tipikus „műcsarnokfestők”: Zord Arnold, Fejér Sándor és 
Pauly Erik. Valamivel több koloritot kínáltak Bánsághy Vince és Juszkó Béla képei. Egyet
len képet sem adtak el.

A júliusi diákkiállítás kapcsán az újság munkatársa azt találja mondani, hogy a kiállított 
munkák „a legmagasabb igényeket is kielégítik” ! Minden további kommentár fölösleges.
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Októberben önálló tárlaton mutatkozik be Bánsághy Vince, a fiatal festő, aki az 
akadémián Zemplényi Tivadarnak volt tanítványa, amikor a tanár még Nagybánya plein 
air-izmusának elkötelezettje.

1912: Január 15-én jegyzi föl Gajdos az adatot: kiállítás nyílt Fáy Sándor szervezésé
ben, aki 1877-ben Nagybányán született de nem „művésztelepes”! 1902-ben szemlátomást 
sikertelen kísérletet tett, hogy nyomába eredjen a művésztelep plein air-izmusának. Pesten 
és Baján élt, s túlhaladott modorban festegette tájképeit és népszerű témáit. Dr. Milkó 
Izidor megvásárolta Lidércfény és kőd c. festményét. Adott el képet az őstehetség Náray 
Aurél is, akit a népéletből vett naturalista jelenetei igen népszerűvé tettek.

Február 16-án nyílt meg Tornyai János (1869-1936) tárlata, Hódmezővásárhely 
festőjéé, az erőteljes gesztus és a lenyűgöző kolorit művészéé, az alföldi festészet hiteles 
képviselőjéé. A szabadkaiak idegenkedtek a puszta és a művész szenvedélyes párbeszé
détől! A megnyitón „kevés előkelő személy jelent meg”; Gajdos rámutat arra a körülményre 
is, hogy a kiállítás „anyagilag egyáltalán nem volt sikeres”.

Május 5-én ismét a Nemzeti Szalon nyitott kiállítást, nagy pompa és a városi előkelősé
gek cicomás fölvonulása mellett. A „város” nyomban megvásárolta egy-egy képét Kézdi- 
Kovács Lászlónak, Kacziány Ödönnek és Glatter Árminnak! A megemlített résztvevők 
között szerényen bújik meg Koszta József, Nyilasy Sándor, Juhász Árpád neve. Más emlí
tésre méltó nem akad. Az attraktív Benczúr Gyulával az élen, aki valószínűleg valamilyen 
tanulmánnyal képviselteti magát, utoljára „ünnepel” a városban a képzőművészet színháza 
az akadémizmus és a nemzeti történelem kopott jelmezeiben, a naturalizmus és az anek- 
dotizmus, az ügyesen megfestett, nap nélküli tájképek, az olykor burkolt érzékiség látvá
nyától díszes enteriőrök. Mindez jól megrajzolva, ügyesen megfestve, tetszetősen megkom
ponálva, a kispolgári érzékenységhez igazítva, a „hazafiasság”-nak szánva, az agresszivitásig 
szembefordítva minden haladóval.

A Nemzeti Szalon kiállítása kapcsán Gajdos Tibor az 1912. május 12-ei dátumot 
„emlékezetes”-sé magasztalja, amivel mi nem érthetünk egyet. „A 35 alkotás és 6000 láto
gató óriási eredmény -  írja, majd lelkesen folytatja: -  Szabadka, ez a tunyának mondott 
parasztváros, abbén az évben, amelyben befejezték az uj városháza építését, túltett önma
gán”. A városházával igen, de semmiképpen sem az avítt festészeti kézműáru fölötti csodá
latával!

A szabadkaiak ízlésének az első benyomás hatásával teljes négy éven át a „műcsarnoki 
festészet” szabott irányt. Mivel hivatalosan ezt támogatták, ki is szorította a frissebb irány
zatokat, és gátolta a hazai alkotók törekvéseit. A polgári enteriőrökbe beköltözve ez a 
festészet hatni fog a következő évtizedekben is, hatása leginkább „tematikájával ma is 
érzékelhető.

A Nemzeti Szalon nem hozott többé kiállítást Szabadkára, de a kisugárzása egészen 
a háborúig, sőt még a háború után is nyilvánvaló. Az első világháború kitöréséig rendeznek 
még néhány tárlatot, főleg a Nemzeti Szalon listáján szereplő „nevek”-bői. Hellyel-közzel 
megjelennek a plein air-isták művei, illetve az ezután jövő korszak hiteles művészeié is. 
Említésre méltó 1913 márciusából a hódmezővásárhelyi majolikakiállítás, talán „előkép
eként annak a főivirágzásnak, amit napjainkban a kerámia mutat a városban. A következő 
évben március 19-én kiállítás nyílt ezzel a hangzatos névvel: „kecskeméti művésztelep”. 
Ehhez azonban sajnos csak egy galériavezető válogatott össze kecskeméti és nagybányai 
művészeket. A művésztelepeknek már nevük van, bizalmat keltenek! Igen ám, de a kiállítók 
között ott van Kézdi-Kovács László is?! Egyszeriben egy megrögzött konzervatív a kecske
méti művésztelep szárnyai alatt. Akadtak azonban jó képeik is, pespektivikus alkotóktól. 
Köztük voltak Oláh Sándor napsütötte, koloritdús művei, melyeket talán palicsi kör
nyezetben festett. Ott, ahol 1904 nyarán Jelena Čović tájképfestés közben arra tanította a 
fiatalokat, hogy közvetlenül folytassanak párbeszédet a természettel, tulajdon kreatív ösz
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tönükre hagyatkozva. Talán abban az illúzióban ringatta magát, hogy egy szép napon mű
vésztelep alakul a tó partján.

Palicson nem született művésztelep. A szabadkai hatalmasságok és „művészetértők” 
az anakronizmust ápolták. A haladó Művészház 1911-ben megrendezte tagjainak csopor
tos tárlatát Újvidéken, de Szabadkán nem sikerült áttörést véghezvinnie. Vajdaságban az 
első avantgárd kiállítást, Pechán József retrospektív tárlatát 1913-ban Palánkán, Verbá- 
szon, Újvidéken, Kulán és Zomborban mutatták be. Szabadkán nem!

Általánosságban véve Szabadkát és a vidéki városokat Pest „látta el” egyfajta, úgy
mond „realista” festészettel, amelyben a múlt művészeti értékeinek és az egyre népszerűbb 
fényképészet verizmusának elegyítését követő eklektikus álláspont uralkodott. A műter
mekben az uralkodó osztály receptjei szerint komponálták a „megszépített világ” képeit. 
Ennek a „művészetnek” abban volt a szerepe, hogy a hivatalos hatalmi formát propagálja, 
a domináns osztály erkölcsi normáinak megfelelően illusztráljon egy életmódot. Ügyesen 
alkalmazták azt a burzsoá álláspontot, hogy az ember egy árnyalattal többet akar a lehetősé
geinél. A kisvárosi polgár, annak reményében, hogy a haszon nagyobb lesz a befektetett 
„költségénél, hiteles érték helyett beéri látszattal is. Azaz elsősorban a szüzsét fogja figyelni 
az aktuális tartalomnak megfelelően, azután a kézművesi tökélyre lesz kíváncsi, amit az 
alkotás „befejezettség”-e jelent számára, s a végeredménytől azt várja el, hogy a megfestett 
látvány természetességét, a vágyottnak a „valódiság”-át nyújtsa. Történelmi kompozíciókat 
vásárolnak, a valódiaknál „szebb” tájakat, gazdag enteriőröket, a népszerű „budoárok” 
mértékkel adagolt bujaságú életképeit, szentimentális jeleneteket, családi idilleket, virágo
kat és rengeteg ”szép gyerek”-et, szomorút és mosolygóst, számtalan esetet és balesetet, 
amely megnevettetheti a közönséget, vagy megindíthatja a képzeletét.

A közönség elé mindez úgy kerül, mint valami szenzáció. A felső réteg választ és 
vásárol belőle, a többiek pedig, kiállításonként vagy 6000-en a felejthetetlenség erejével 
isszák magukba a látottakat! Ezeken a kiállításokon minden afféle „megszépített világ”: 
jóval a szürke és kegyetlen hétköznapok fölött, a lehetségesnek és elérhetőnek az illúziója, 
ha a korlátlan lehetőségek elkövetkező korában valóra válnak a burkolt vágyak; igaz viszont, 
hogy máról holnapra éppúgy lehetséges a „csőd” is.

Ez a művészet erőteljesen hat a különféle szociális csoportokra, és tartus élményt okoz 
nekik. Flvitathatatjuk mi e művészet társadalmi értelmét, de maradandó mivoltát, hatását 
és célszerűségét nem tagadhatjuk. Egyébként pedig népszerű volt. A művészettörténetben 
sohasem gyakorolt oly erős kölcsönhatást egymásra a művészet és a népesség, mint a tizen
kilencedik és a huszadik század fordulójának évtizedeiben!

Ezen alkotások formális elemzése sajnos lesújtó felismerésekhez vezet bennünket. A 
„kikent-kifent” kézműiparosi tökély látszata mögött meddig terjed a kínálat? A hiteles 
erőfeszítéstől az ügyesen tálalt giccsig, a nacionalista szenvedélyek szításáig, csoportok, 
nemzetek, fajok lebecsüléséig, kétarcú erkölcsig. Könnyűszerrel felismerhetjük a „sablon”-t, 
amellyel az egyes műtermek elérik a pompát, a természetességet és a számos különleges
séget. A sokat dicsért tökéletességről a figyelmesebb szemügyre vétel lerántja a leplet, és 
szembeötlenek a fogyatékosságok, de rengeteg a minden értéknek híján levő alkotás is. A 
vidékkel aztán csakugyan mindent megtettek! A végzetes az, hogy a közönséget úgy nevel
ték, hogy elsősorban a témát értékelje, a szüzséhez igazodjon. Végül mindenütt ez lóg a 
falakon, és nemzedékeket fertőz meg.

Szabadka nem részesült „első kategóriás” alkotásokban, s a „nevek” sem takartak 
alkotói teljesítményt. Beláthatatlan volt a kár, amit ennek a művészetnek a polgárokra 
erőltetése okozott. Ez pedig elsősorban az volt, hogy háttérbe szorították a kibontakozóban 
levő plein airista kifejezésmód, az impresszionizmus kreatív teljesítményeit és az eszázadi 
alkotói kalandokat. A szülőföld akkor még fiatal alkotói, támogatás híján, az efféle „hiva
talos” festészet bódulatában élő közönségtől körülvéve, nem eredhettek nyomába a vidéki 
emberben rejtező misztikumnak, nem valósíthatták meg magukat, mint a szülőföldre valló
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hiteles művészek. Az európai képzőművészeti színtér minden újítására ellenálló zárt kör
nyezet elfojtotta gyermekeit, és útját állta a haladóbb kezdeményezéseknek. Szabadka 
„képzőművészeti élete” a századfordulón szemre tetszetős volt, de gyilkos mocsárnak bi
zonyult, amelynek felszínén azonban talányosán fénylenek a korral egybecsengő egyedülál
ló építészet tükörképei. Ezt a paradoxont sosem sikerült megfejteni; a kérdést nyitva hagyja 
a környezet tovább folytatódó viszonyulása azokhoz, akik kreativitásukkal föléje nőnek 
környezetüknek: ez a viszonyulás pedig elsősorban saját sarjaink lebecsülésében érhető 
tetten.

BÉLA DURÁNCI 
(TÚRI Gábor fordítása)

SUTTOGVA ÉS KIABÁLVA

DANYI MAGDOLNA Palicsi versek 
Fórum, Újvidék, 1995.

Megtalálni az egyensúlyt a személyes és az általános vonatkozások kifejezésében, az 
individuálison belül megfogalmazni az univerzálist és úgy beszélni az egyetemesről, hogy 
mögüle mindig kihallható legyen az egyéni -  talán így fogalmazhatnánk meg egy általános 
költői programot, amit Danyi Magdolna is követ. Tudatosan, mégis spontánul Nem 
megtervezetten írja versét, nem a szabályokhoz kötődik nála a gondolat, hanem a közlendő 
hozza létre a maga kifejezési formáját. Ezért Danyi Magdolna hol suttog, hol kiabál. Nem 
a hangulatától függően, hanem ahogy az értelem kívánja. Verse ezért nem lesz hisztérikus 
hangzavar, hanem éppen ellenkezőleg, érzelmileg meghatározott, ráció által irányított 
cselekedet.

Sóhajok, jajdulások. Ez a beszédes cím fogja egybe a kötet első részét, amiből a Jajongj 
csak, halálraítélt című költeményét emelem ki. A Radnóti-párhuzamra utaló, „Juhász Er
zsinek s a mindenkori sympósoknak” ajánlott vers a vajdasági joghurtforradalom évében 
született. Miként a sorsfordító események általában, befelé fordulásra késztetik a köznapi
nál nagyobb érzékenységgel „megvert” egyéneket, a kilátástalanságot, a perspektívanélkü
liséget előrevetítő idő is elszámolásra készteti a költőt. Egyszerre üt meg személyes és 
nemzedéki meghatározottságú hangot ez a vers, közben a társadalom egészéről is szól. 
Benne a tipikusan vajdasági értelmiségiek magatartásának megfogalmazása szinte szó sze
rint rímel Juhász Erzsébetnek az Esti följegyzések című esszékötetében leírt magatartásával. 
Juhász így fogalmaz: „Fejtetőre állt a világ, a nyugalmat adó éj életveszélytől terhes szoron
gások idejévé alakult át, a halálfélelem idejévé, nem is olyan messze tőlünk. S én, mi mást 
tehetnék, olvasok. (...) Az olvasás számomra a világ legfőbb jója (...) Menekülök könyvtől 
könyvig ” Danyi Magdolna is inkább az imaginárius realitást választja versében a valósággal 
szembeni tehetetlenségében: „s nincs kedvünk ama kétségkívül / nagy horderejű beisme
réshez sem, / miszerint szabályosan hánytunk volna, / ha még időben nem fordulunk el 
tőlük, / a szocializmus kukásaitól, / s nem hajolhatunk, ó Isola Bella! egy könyv fölé, / s nem 
veszhetünk el benne teljesen.”

Két írónő szellemi távolságtartásának módozatát általánosítva kiszélesíteni a vajdasá
gi magyar értelmiségre -  talán túl erős. Nem is állítom, hogy általános jelenség a problémák 
elől úgy menekülni, hogy igyekszünk nem tudomást venni róluk, hiszen az ilyen kizáróla
gosság megengedhetetlen; ám mégiscsak tipikus magatartásformát fogalmaz meg Danyi. 
Aki másképpen gondolja, bizonyára a következő versszakban se ismer magára, noha ugyan
csak lényeges jellemzője már nem csak a költőnek, nem csak a nemzedékének, hanem az 
értelmiségi magatartásnak is: „akár az ifjú asztalosmesterek / bérelt műhelyükben, kiknek
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minden vágya /a  jó anyag s a szerszám hozzá, /s  (érv nélkül nyúlnak a deszkák után, /  úgy 
vagyunk mi ezzel az egésszel, / amit úgy általában életnek mondanak. / Nincs rá szavunk.” 
Mintha ezt a gondolatot folytatná későbbi költőkről és a költészetről írt versében: „S mi / 
azért mindig megvagyunk valahogy. Köszönjük, jól. Amíg / ülhetünk a kerti lugasban, vagy 
íróasztalunk előtt,

Danyi Magdolnának a hétköznapok reáliáiba kapaszkodó versbeszéde olykor minden 
stilizálást levetkezve, az élőszó közvetlenségével hömpölyög, majd önmagával párbeszédet 
folytató dramatizáltságban folytatódik, elvetvén a kor meghatározása (1988-1995) és a 
toponímiák (Palics, Vajdaság, Szabadka) feltüntetése által behatárolt világból a devalváló
dott fogalmak megnevezését (pl. eszme, társadalom), ám mégis elmélkedve róluk, közben 
a hitbe kapaszkodva.

A kötet második felét kitevő episztolák (Levélfélék Nemes Nagy Ágneshez) elsőjéből 
idézem a következő két sort: „Miközben írom ezt, azon gondolkodom, / megnézzem-e ma 
este a híradót?” A költő egyfajta, már-már reneszánsz közvetlenséget sugall a közlésének 
első felével: „Miközben írom ezt”, tehát a verset, „azon gondolkodom”, vagyis valami más
ról, valami nem-versről elmélkedem, nem a verssel törődöm. Danyi végeredményben be
avatja olvasóját költői műhelyébe, leleplezi annak titkát: a vers nem rejtelmes titok, amit 
hosszú vajúdás hoz felszínre, nem igazgyöngy, ami a poéta szenvedéseinek izzadságcsepp- 
jeiből tárgyiasult, hanem a spontán közlési igény művészi megvalósítása - folyamat, aminek 
van kezdete és vége, s közben a szerző nem a hörderlini toronyszoba ablakából nyíló kilátás 
felett mereng, hanem a legkézenfekvőbb és legmindennapibb gondokat mérlegeli: tényle
gesen azt, hogy megnézze-e az esti híradót. Bár a vers szövegtestében a tévéhíradó szó nem 
önmagát jelöli, hanem az összes háborús borzalmat jelképezi, a verssor lényegében mégis 
egy cselekvés felöli döntéshozatalról tudósít. Egyfelől tehát a spontaneitás, másfelől a tárgy- 
és tényszerűség jellemzi Danyi Magdolna kötetbe sorolt verseit, amelyek a legköznapibb 
cselekmények és tények versbe emelése útján mégis jóságról, a törődésről, gondviselésről 
szólnak. Pontosabban ezek hiányáról. A Palicsi versek meghatározó jegye emellett a költői 
hang személyessége, ami az ember -  Isten -  értelem hármas viszonylatának revelálásában 
jut hangsúlyozott kifejezésre.

Miként az agonizáló költő szájában utolsót koppant a „Mehr Licht!” követelése, úgy 
csattan Danyi Magdolna könyvének végén az óhaj: „Több fény”! / Nekünk színekre van 
szükségünk.”, egyszerre mutatván fel a világirodalom fogalmát megteremtő Goethe és a 
színes tintákról álmodó Kosztolányi szellemét, kimerítve előttük az emberiesség igényének 
imaként emelkedő sóhaját.

Danyi Magdolna a Palicsi versek ben az emberek tébolyult kertje helyett az isteni 
értelem által elrendezett természet botanikus kertjét választotta, a fákat, a virágokat és a 
fényt, amelyekkel suttogva és kiabálva folytat párbeszédet.

FEKETE l  JÓZSEF

TUDATOS SZEREPVÁLLALÁS

VARGA ZOLTÁN: Farkasok és filozófusok 
JMMT, Újvidék, 1994.

Azok számára, akik figyelmesen követik Varga Zoltán írói-alkotói életútját, a Farkasok és 
filozófusok című kötetének tartalma és műfaja nem okoz igazán meglepetést. Vagy 
egyáltalában nem okoz azt. Mert a szerző az utóbbi évtized folyamán eltávolodott „eredeti” 
megnyilatkozási formájától (regény, elbeszélés, novella) és olyan műfaji átállást végzett, 
amely sok szempontból várható is volt. Hiszen vagy húsz éve jelent meg Periszkóp című
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kötete, amely könyvbírálatokat tartalmazott, tíz évvel ez előtt pedig a Búcsú az utópiától 
című könyvében már általában a társadalom vizsgálata a téma, tehát már akkor nagyjából 
megtörtént az elrugaszkodás a szépirodalmi prózától. Ebben a kötetben is jelen van 
szépirodalom, de csak indítékul szolgál a szerzőnek ahhoz, hogy kifejtse gondolatait. A 
teljes szabadság élvezője mostani kötetében a szerző, parttalan moralizáló és bölcselkedő 
hajlama, amelyet, úgy látszik, génjeiben hord, minden korlátot lesöpörve felülkerekedett 
és a gondolatok, észrevételek, ötletek tűzijátékszerű elvonultatásának lehetünk tanúi. De 
nemcsak ez a belső és kiolthatatlan megnyilatkozási kényszer bírta rá Varga Zoltánt az 
írásra, hanem a kihívás is. Olyan világban él (és élünk), amely a maga drámaiságával és 
kibogozhatatlannak tetsző összetettségével óriási anyag az olyan alkotó embereknek, mint 
ő. A történések szédületes sorozata egyszerűen lehetetlenné teszi regényben vagy 
elbeszélésben történő feldolgozásukat, ahhoz egyértelműen idő kell, mert egyébként 
megmarad csak „megrázó” dokumentumirodalomnak, de ugyanakkor az esszé vagy a 
kötetlen tanulmány rendkívül alkalmas az elemző vélemény kinyilvánítására. Ebből a 
szempontból el kell fogadnunk Bognár Antal véleményét Varga Zoltán írásművészetéről: 
„Varga számára mindig fontosabb a probléma, mint a megjelenítés.” S van még egy tényező, 
amely nagyban hozzájárult ezeknek az írásoknak a megszületéséhez: szerzőjük merészsége, 
tudatos szerepvállalása, általában az értelmiségi felelősségtudata. Szem előtt tartva ez 
utóbbi tényezőt, csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk e kötetről. Varga Zoltán szinte 
az egyedüli író alkotó tájainkon, aki elfogadta a történelem kihívását és kiállt az értelem és 
a humanizmus mellett. A hallgatók és mellébeszélők, hogy a távozókról ne is szóljunk, csak 
elismeréssel nyugtázhatják: akadt az értelmiségiek között valaki, aki megörökítette az 
utókor számára ambivalens és tragikus valóságunkat.

A tárgyalt témák megközelítésekor szerzőnk egyetlen kulccsal rendelkezik: a rációval. 
Hiszen már a Periszkópban leírta: „Mindenáron megérteni...” Igaz, később a Búcsú az 
utópiától című munkájában keserűen állapítja meg, hogy a rációt olyan problémák megol
dására kell felhasználni, amelyeket maga a ráció teremtett, azaz a ráció is véges és felbukkan 
az irracionalizmus, különösen az utóbbi néhány évben. Varga Zoltán aztán a kötetben 
megkísérli az irracionálist az értelem segítségével megérteni. Vállalkozása gyakran leple
zetlen mítoszrombolássá válik.

A könyv két részből áll. Az első a Csillagkeresés, szerepkeresés, a második pedig a 
Léphetünk-e még? címet viseli. Az első rész hét, a második pedig öt írást tartalmaz. Ki kell 
emelni frissességüket, ami keletkezési és megjelenési időpontjukat illeti. Az első 1984-ben 
jelent meg, az utolsó pedig 1993-ban íródott és a következő évben jelent meg. Jó adag 
egyszerűsítéssel szólva az első rész elsősorban az értelmiség szerepével foglalkozik a nyolc
vanas évek végén és a kilencvenes évek elején. A második rész a vajdasági magyarság 
sorsának alakulását és a délszláv helyzet elemzését tartalmazza. Már az első írás olvasásakor 
(címe Társadalom és boszorkányper, az indíték Hódi Sándor könyve) a szerző nyíltan ki
mondja állásfoglalását a tárgyalt témákkal kapcsolatban: laikusnak tartja magát, de nem 
bírja ki („úgymint a tudományok iránt érdeklődő laikusok egyike”), hogy ne mondja el 
véleményét. Már itt kiemeli szemlélődésének nézőpontját: nem akar „igazságosztó” lenni, 
inkább tűnődő, aki azért néha indulatossá válik: „Ártalmatlan tűnődés, akár még a társa
dalom ellenében is.” S már ezt az első írást olvasva meggyőződhetünk arról, milyen vehe
menciával értelmezi és veszi védelmébe a másságot, azaz korunkban a másképpen gondol
kodókat. Számára az alapállás aránylag egyszerű: az egyik oldalon az állam a maga horda
szellemével, a másikon pedig a nyájszellemet megtagadó deviáns. S ezzel máris a második 
íráshoz értünk {Devianciáról deviáns módon), amelynek indítéka Kunszabó Ferenc cikke 
a kecskeméti Forrásban. Beismeri: irritáló, izgalmas írásnak tartja. Munkájában e témáról 
igyekszik „rendet teremteni” a különböző devianciaformák között. A deviáns magatartás- 
változatát tárgyalva szinte visszatér első írásának alapgondolatához a másságról. Szerinte a 
szellemi deviáns önálló értékelést végez, nem fogadja el a társadalom által diktált értékeket.
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Az Eörsi István drámái által kiváltott gondolatsorok az állami totalitarizmus, az ön
kény, az üldözöttek és üldözők egymáshoz való viszonyulása körül összpontosulnak, hason
ló elmefuttatásokra ad okot Konrád Györgyi cinkos című regényének tárgyalása is. Ezzel 
szemben a Diktátorok komédiája című tanulmány indítékául már nem a szépirodalmilag 
lecsapódott történelem, hanem maga a történelem szolgált, konkrétan: az 1989 decembe
rében lejátszódott romániai események. Úgy érzi, ezek forgatókönyve szerint alakultak. 
Ugyanakkor nem tudja eldönteni: tragédia vagy komédia a Ceausescu házaspár sorsa. 
Irodalmi példák után kutat, hogy aztán megállapítsa: erőszakon alapuló életük az abnor- 
malitásba vezette őket, bár ez nem kivétel, mivel „tájainkon a gazemberség együtt jár a 
hatalom bitorlásával”. Történelmi áttekintését adja a nagyság fogalmának és ekkor egészen 
a rómaiakig visszanyúl. S közben kibontakoztatja korunk diktátorainak lelkületét is: csak 
pusztulást okoztak, még életükben szobrot akartak emelni maguknak, primitív emberek, 
akik számára a hatalom minden, magánélet pedig nem létezik. A tanulmány legtöbb teret 
Leninnek szenteli, mert ő alkotta meg a modern európai diktatúra állammodelljét, a párt
államot.

Varga Zoltán előző esszékötetében aránylag sokat foglalkozott az élettan és a társa
dalom összevetésével. A Farkasok és filozófusok című esszéjének kiinduló gondolata szin
tén ebből a szférából származik. Szerinte az állatok „ösztönösen erkölcsösek”, ők a „normát 
mindig, a primitív népek majdnem mindig betartják, a mind fejlettebb társadalmak tagjai 
viszont, a civilizáció előremenetelével lépést tartva, egyre kevésbé, illetve látszólag csupán”. 
Mert korunkban az erkölcsi norma betartója „balek” vagy deviáns. Úgy véli, hogy az iroda
lomban mindig benne volt, hogy „valaki megszegte a normát, letért az útról”. Vitatkozni 
lehet megállapításán, miszerint „az irodalom elve, mivoltából adódóan, deviáns, normától 
eltérő és normaromboló”. Mert a „gondolkodó voltaképpen nagyon is erőszakos lény, ép
pen csak erőszakossága a közvetlen fizikairól szellemi síkre terelődött át”. A kötet egyik 
legértékesebb dolgozata ez, a gondolatok fűzése következetes és mentes felesleges ki
térőktől. Vita tárgya lehet a benne kialakított „elmélet”, amely részigazságokra épül. Más 
adatok, más szemszög más „elméleteket” szülhet. A Csillagkeresés, szerepkeresés című ta
nulmányban a szerző nyíltan felteszi a kérdést: mi a szerepe ma tájainkon az értelmiségi
nek? Mert az értelmiség elvesztette iránymutató csillagát. Újra rövid áttekintést olvasha
tunk az értelmiségi szerepéről és helyéről a társadalomban a történelmi idők folyamán. 
Szavát emeli fel a mostani túlbuzgó nemzetieskedő írók ellen. Végső megállapítása: 1992- 
ben tájainkon az értelmiségi szerepét keresi, azt a csillagot, amely az irányt mutatja a jövő 
felé. Ez a tanulmány is a kötet legértékesebb írásai közé sorolható. Minden során érezhető, 
hogy nagy ismeretanyag rejlik mögötte, szerzője kiváló szintetizáló képességgel áldott, át- 
tekintési hajlama pedig mélységes távlatokat villantat fel.

A könyv második részének címe irritáló: Léphetünk-e még? Elsősorban azért, mert 
rólunk és jelenlegi helyzetünkről szól. A címadó tanulmány 1989-ben íródott és egy kör
kérdés alkalmával készült. A szerző kifejti, hogy az itteni magyar értelmiség (és azon túl a 
magyarság) helyzete két dologtól függ: a hatalomtól és az itteni magyarság mentalitásától. 
Megállapítja: az utóbbit mi formáljuk azzal, hogy „belső tartásunkkal van baj”. Ez alkalom
mal is történelmi áttekintést nyújt a témával kapcsolatban, mert jól látja, hogy ismernünk 
kell azokat a körülményeket és okokat, amelyek a kialakult helyzethez vezettek. Kivételesen 
„receptet” próbál adni, hogyan tovább: megtartva az identitást integrálódni az egészbe. 
Visszakanyarodást jelent az irodalomhoz a Tanulság: semmi című esszé, amelynek indítéka 
Cseres Tibor Vízaknai csaták című történelmi regénye, bár igazi témája ebben az esetben 
az erdélyi magyarság sorsa. E sorok írója nem értője e problémakomplexumnak, de az a 
benyomása, hogy Varga Zoltán itt talán „ingoványos talajon” jár, az ő ismeretei csak álta
lánosak, részigazságokat foglalnak magukba. Igaz jómaga állapítja meg, hogy több igazság 
létezik: „... attól függően igazak vagy nem, honnan is nézzük őket.”
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Egy beszélgetés (és valóságunk) kellős közepébe kerülünk a Rigómezei harangok című 
írást olvasva. Az író egy szerb barátjával társalog az ország akkori helyzetéről. Mintha egy 
novella bontakozna ki előttünk és ebben eltér az előbbi írásoktól. Elemzi a volt Jugoszlávi
ában uralkodó törekvéseket, ír a szerbek „epikusán heroikus történelemszemléletéről”, a 
kosovói helyzetről. Érdemes felfigyelni a végső következtetésre: fennáll a lehetősége annak, 
hogy kialakuljon egy totalitárius rendszer, amely Európának hátat fordít.

Milán St. Protiő cikkét olvasva a Književne novine című lapban Varga Zoltán indítva 
érzi magát, hogy leírja véleményét a cikkíró által feltérképezett négy szerb nemzeti támasz
ról. Az 1992-ben megfogalmazott tanulmány így válik a szerbség mostani helyzetének tör
ténelmi elemzésévé, azaz: hogyan lettek olyanná, amilyenek. A vizsgálódás egyes szakasza
iban felöleli a volt Jugoszlávia múltjának tárgyalását is. Az írás feltétlenül tartalmaz helyén
való észrevételeket is, bár a téma értője biztos fellelne benne féligazságokat, amelyek talán 
történelmileg nem elegendően megalapozottak. Mindenesetre a témával ismerkedni 
igyekvők számára rendkívül hasznos munkáról van szó. A kötet utolsó tanulmánya (Lépé
sek után) újra a vajdasági magyarság sorsával foglalkozik és ebből a szempontból szorosan 
kapcsolódik a Léphetünk-e még? című tanulmányhoz, amire a cím is egyértelműen utal. 
Ebben az esetben az indíték a Híd körkérdése. A szerző ellenőrzi négy évvel előbb írt 
gondolatait is és restelli, hogy akkor nem volt „vészjósló látnok”. Szerinte az itteni magyar
ság most kényszerhelyzetben van, az értelmiség vonakodik cselekedni, nem tesz eleget 
szerepének. Hiányolja az egészséges nemzettudatot, holott a térségben a nacionalizmusra 
épít mindenki. A magyar nacionalizmus Trianon után, amelyet ő mint változhatatlant elfo
gad, csakis védekező lehet. Elemzése folyamán eljut a VMDK autonómiakoncepciójához: 
bár utópia, nincs más lehetőség, az egykori vajdasági önkormányzat esetleges visszaállítá
sával nem helyettesíthető. íme, a megtett út vége: a másságtól a napi politikáig!

Amikor ezt a könyvet vizsgáljuk, feltétlenül szem előtt kell tartanunk szerzőjének testi 
állapotát. Erről ő máskor nem ír, most azonban mintegy oldal erejéig a Devianciáról deviáns 
módon című esszében felemlíti gyermekkori emlékét, amikor kiderült, hogy a balsors a 
végletes testi deviánsforma elviselésével sújtotta. Jómaga sors-devianciának minősíti, mivel 
biológiai eredetű, de ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy Varga Zoltán a magatartás- 
deviancia megtestesítője is.

Mi is alkotói alapállása? Említett testi állapota miatt úgy érzi magát, mintha színház
ban ülne (egy másik helyen „a felülnézet távolságtartó léggömbkosarában”) és a történelem 
nem más, mint az, ami előtte a színpadon lejátszódik. Talán azért is, mert állapota nemcsak 
végletes devianciát jelent, hanem bizonyos immunitást is a mindenkori hatalommal szem
ben. Természetesen ez nagyon is keserű kárpótlás. Ugyanakkor szellemi beállítottsága nem 
képes megfékezni abban, hogy a történelem színpadán lejátszódóra ne reagáljon, legtöbb
ször szókimondó és váratlan hevességgel. írásaira ezen ambivalencián túl a legjellemzőbb 
a tárgyalt téma következetes és alapos „körbejárása”. Az esetek többségében az összpon
tosítás teljes, de előfordulnak kitérők is: a felgyülemlett ismeretanyag és a vele kapcsolatos 
asszociáció ellenállhatatlanul teret követel magának az írásban. Megkísérli szintetizálni a 
szociológiát, pszichológiát és irodalmat, hiszen tárgyuk közös: az emberi kapcsolatok és az 
ember belső világának tanulmányozása és bemutatása. Tudja, hogy a tudomány egzaktnak 
látszó, eszközökkel tárgyilagosan ismertet, ellentétben az irodalommal, amely szubjektív, 
de ugyanakkor sokkal hitelesebb bármely tudományos munkánál. Számára a „történelem 
az erőszak története”, bár leszögezi: „senkinek semmiféle saját sérelmet vagy szenvedést 
nem áll jogában megtorolni ártatlanokon”. Még azt is megkísérli, hogy pontokban rögzített 
tervet ajánljon a létet mindinkább fenyegető agresszió és erőszak ellen. Megragadóan szép, 
szinte utópisztikus gondolata: „Erőszakra nem erőszakosan reagálni, mindenképpen kü
lönleges, kevesek számára megadott képességet igényel.” Egyébként Varga Zoltán abban 
a súlyos tévhitben él, hogy a bölcselkedő értelmiségi szava a mai világban befolyásolhatja a 
társadalmi események alakulását. „Mert a gazdasághoz nem értünk, s különben is unal-
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más”, állapítja meg egy helyen nem kis adag gúnnyal. A békében ma a társadalom útjait 
nem filozófusok, írók és költők, általában a gondolkodók, hanem közgazdászok, jogászok 
és mérnökök irányítják. Talán ők mentik meg annak a csődjét, amit Varga Zoltán a leg
többre tart: az érteiméét. Mert az irodalom megszűnt közügynek lenni. Nem több, mint egy- 
egy gondolkodó magánvéleményének kinyilatkozási formája. Hang erőtlen visszhanggal.

VARGA ISTVÁN

LERAGASZTÁS

Rózsaszín flastrom. Beszélgetések vajdasági írókkal.
Szerkesztette és az utószót írta: Szajbély Mihály 
Szláv Filológiai Tanszék, Szeged, 1995.

Rózsaszín flastrom -  ez a címe annak a Szegeden megjelent interjúkötetnek, mely 24 ak
kori vajdasági, köztük négy nem magyar íróval folytatott beszélgetést tartalmaz, s melye
ket szegedi egyetemisták készítettek 1986 és 1989 között.

Tolnai Ottó meséli el, hogy Csáth Géza kiadatlan naplófüzetét lapozgatva egy helyütt 
rózsaszín flastromra, ragtapaszra bukkant, mellyel Csáth egy feljegyzését rejthette el mind
örökre a kíváncsi utókor elől. Innen a kötet címe: a kérdezők is olyasmiről szerettek volna 
valamit megtudni irodalmi és kulturális életünkre vonatkozóan, ami mögött még titok 
lappang, báris számukra. A flastrom feltépése pedig, mint tudjuk, kockázatos vállalkozás, 
hiszen könnyedén megsérülhet a papír, arról nem is beszélve, hogy a flastrom esetleg csupán 
egy rosszul, magyartalanul megfogalmazott mondatocskát rejteget holmiféle őrült titok 
helyett.

Irodalmi életünk reprezentatív figurái szólaltattak meg -  s habár lehetne, mégsem 
érdemes azon vitatkozni, miért maradt ki ez vagy az, vagy ellenkezőleg, mit keres valaki a 
kötetben egyáltalán.

Elsősorban irodalomtörténeti érdekességekkel, adalékokkal, olykor egy-egy anekdo
tával lettünk most gazdagabbak. Nagy hangsúly tevődik a társadalomtörténeti háttér és az 
intézményi rendszer megvilágítására is -  és a dolog számomra itt kezdett gyanússá válni. A 
kötetet végigolvasva első kérdésem az volt, hogy jó, jó, az írók itt vannak, de hol van az 
irodalom? A kérdezők ugyanis egészen mást helyeztek a középpontba, mint amit én előze
tesen vártam volna, ha már írókkal beszélgettek el. Mert amiről beszéltetik íróinkat, az 
sokkal inkább kapcsolódik a politikumhoz, a közösség, a kisebbség, a könyvkiadás és más 
intézményesült formák kérdésköréhez, mintsem az író kicsiny műhelyéhez, írógépéhez, az 
íróhoz magához, amint magányosan leül és alkot, keze ügyében cigaretta, sör, egyszóval 
hogy a kisebbségi írónak is van magánélete, és esetleg ennek kapcsán is jó lett volna kér
dezni, nemcsak a tavalyelőtti regénypályázatról. A kötetből viszont az a kép rajzolódik ki, 
hogy a vajdasági író először is politikus, akit csak a köz ügyei érdekelnek, aztán -  ha marad 
rá ideje -  kicsit írhat is és gondolhat magára is.

A vajdasági magyar irodalom a társadalom rendszerében elfoglalt pozíciója szem
pontjából igencsak tipikusnak mondható. Értelmezéséhez segítségül hívhatjuk Pierre 
Bourdieu elméletét. A francia szociológus mezőknek nevezi el a társadalmi alrendszereket, 
pl. vallási, tudományos, művészeti mező. Minden mező sajátos, de lényegében ugyanolyan 
logika szerint működik: a mező erőtere a hatalom és a mezőnek megfelelő tőkefajta dimen
ziója mentén szerveződik meg. De vegyük inkább szemléltetésül a művészeti mezőt, mely 
szintén négy almezőre tagolódik. A bal alsó mezőben helyet foglalóknak semmilyen hatal
muk nincs, és a hivatalos, bevett művészetet semképesek vagy akarják fogyasztani. Belőlük 
kerülnek majd ki az újítók, a mindenkori avantgárdok, akik már egy új művészetet kreálnak,
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de -  mivel hatalmuk nincs -  a társadalom nem fogadja el őket, s így kívül rekednek az 
intézményeken. Ám lassacskán mégis beszüremlenek a jobb felső mezőbe, s idővel maguk 
válnak a kanonizált művészet képviselőivé, melyet a jobb alsó kockában helyet foglaló 
tömeg egyre nagyobb szeretettel fogyaszt, mindaddig, amíg a művészeti termék el nem 
értéktelenedik, s nem jön egy újabb avantgárd hullám, mely szintén intézményesülni fog.

Bourdieu azonban tesz egy csavart, s azt mondja, hogy a művészeti mező is a politikai 
mezőbe ágyazódik be, s habár a művészeti mező bizonyos fokig autonóm és maga is hat a 
politikai mezőre, de hát tudni való, melyiküké az utolsó szó.

A Rózsaszín flastromot olvasgatva éppen abbéli hitem erősödött meg, högy a bour- 
dieu-i koncepció nagyon is alkalmas a vajdasági magyar irodalmi mező leírására, hiszen 
beágyazottsága a politikai mezőbe már-már abszurdan nagy, illetve nagy volt. Ma is az, de 
másképpen. Amíg a nyolcvanas évek közepéig a nagy, kollektív eszméknek, ideológiáknak 
való megfelelés is kritériuma volt az elismert íróságnak, addig már az interjúkötetből is 
kiérezhető az az irányultság, ami talán mára érte el csúcspontját, hogy mivel a kisebbségi 
kultúra alapvetően irodalmi kultúra, ezért -  ahogyan Herceg János fogalmaz -  a kisebbségi 
irodalomnak kisebbségfenntartó funkciót kell ellátnia, Dudás Károly szerint pedig itt írónak 
lenni annyit is jelent, hogy vállaljuk a közösség felvilágosítását és képviseletét, továbbá a 
népművelést. Az irodalom tehát politikai szerepet kap; és én ennek, személy szerint, csep
pet sem örülök. Mert éppen a politikummal való szerves egybeolvadás okozhatja irodal
munk milyenségét, minek kapcsán Juhász Erzsébet joggal jegyzi meg, hogy „...sokallom az 
itteni irodalomban az igénytelenséget. Eléggé műkedvelők vagyunk mi a mai napig is”.

E műkedvelés elsöprésére irányult a Symposion-mozgalom. A szegedi egyetemisták 
szimpátiája a Sympo iránt azonban a tárgyilagosság kárára megy, s ugyanakkor csodával, 
varázzsal teli aurát von az Új Symposion köré, mintegy szakralizálva azt. Ám -  s ez min
denképpen pozitívum -  a Sympo mítoszoktól való megfosztására is tesznek itt kísérletet 
egyesek. Herceg János egyenesen a tea harmadik leöntésének minősíti a Sympo első nem
zedékének tevékenységét, mondván, hogy az Új Symposion avantgardizmusa antidilettáns 
orientációjú ugyan, de epigonizmusnak, jellegzetesen vidéki próbálkozásnak, ismétlésnek 
tekinthető.

A Symposionnak a jugoszlávság eszméje iránti vonzódása -  mint az az interjúkból 
kiderül -  főképpen az európaiságot, a provincializmussal való szembeszállást, a jugoszláv szel
lemi élet felé fordulást jelenti, egyben az avítt magyar szellemi légkörtől való elhatárolódást 
is jelentette. Egyesek szerint a folyóirat kezdett veszélyessé lenni, mások szerint ez pont 
fordítva volt, mert a Symposion nem próbált meg mélyre ásni, feltérképezni a társadalmi 
valóságot. Azt hiszem, e két ellentétes vélemény mégsem zárja ki egymást, mert a Sympo
sion veszélyessége vagy veszélytelensége az adott eszmeiségbe való beépülés mikéntjének 
és mértékének a függvénye. Mert ne feledjük, a jugoszlávság kategóriája az idő tájt főleg 
politikai kategória, erősen kötődik a baloldali ideológiához. A jugoszlávság fogalmáról az 
utóbbi öt évben nemigen hallottunk irodalmi berkeinkben, a szó helyébe újabb meghatá
rozatlan klisék kerültek, élen a kisebbségi jelzővel. Amíg nem tisztázódik, hogy a Sympo
sion jugoszlávsága mit is fed -  anélkül, amit a symposionosok mondanak magukról -, addig 
túl sok érdemlegeset nem lehet állítani a jugoszláviai magyar irodalomról. És ehhez még 
azt is hozzá kell adni, hogy az Új Symposion első nemzedékének története a bourdieu-i 
forgatókönyv szerint folyt tovább, minek kapcsán Sziveri János már azt nyilatkozta, hogy 
„ma már szinte két nevet se tudnék mondani ebből a nemzedékből, aki nem alkudott meg 
a hatalommal”.

Kiemelném, hogy az interjúkötet különösen érdekes lett volna, ha az érintetteken, 
azaz a kiábrándultakon kívül bárki is meg mert volna szólalni a Sziveri-féle Symposion- 
szerkesztőség menesztése kapcsán. Szimptomatikusnak tartom, hogy miközben Herceg 
János politikai funkciókkal tűzdeli tele a kisebbségi irodalom feladatrepertoárját, ezzel az
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üggyel kapcsolatban már egyszerűen csak azt nyilatkozta, hogy „a mostani Sympóról nem 
szeretnék kritikát mondani”.

Szajbély Mihály a kötet utószavában arról szól, hogy a vajdasági magyar irodalom 
sajátos helyzetének megértéséhez az Adriától vezet az út. ügy gondolom, hogy ez nincs így. 
Tolnai egykori szellemes mondása ma már rossz szellemként hátráltatja a szóban forgó 
sajátosság megértését. A tenger-metafora intézményesülése önmagában még nem jelen
tene nagy bajt, ha intézményeink nem kövesedtek volna meg középkori katakombák mód
jára. Végei László szavai, miszerint a nemzetiségi kultúra szerkezetéből szellemi pluraliz
mushiány következik, s hogy itt hatványozott veszélyt képvisel a statikus, tehát a konzervatív 
szerkezetre való törekvés, alighanem hogy ma is feltétel nélkül érvényesek.

És abban reménykedem, hogy mai íróink lesznek oly merészek, hogy előszedjék ró
zsaszín flastromjukat, s hogy kis önkritikával felszerelkezve leragasszák műveikben azt, ami 
rossz, vagy ha nem is rossz, de mindenképpen idejétmúlttá vált, s vállalkoznak egy újfajta 
értelmezésre, mely egyfelől elszámol a múlttal és engedi pontosan definiálni az egykori és 
mai kulcsfogalmak jelentéstartományát, másfelől pedig képes lesz az új helyzet gyökeresen 
új elemekkel történő megragadására. Magyarán: meri vallani azt a mozgást, azt a változé
konyságot, amit alkalmasint korszerűségnek is hívhatunk. Már ez is elég lesz, hiszen a 
korszerűségen túllépő korszerűtlenséget -  amit ez idáig csak Nietzsche tudott megvalósí
tani -  illúzió lenne elvárni itt, itt, ahol egyesek még mindig az akácfák alatti porban, mások 
meg a tengerben óhajtanak megmártózni.

HORVÁTH GYÖRGY

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN

BIACSI ANTAL: Kis délvidéki demográfia
Életjel, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1994.

FOGYUNK, FOGYATKOZUNK...

Az Életjel Könyvek 57. köteteként, a Ma
gyarságkutató Tudományos Társaság és a 
szabadkai Szabadegyetem kiadásában 
megjelent tanulmány a vajdasági magyar
ság fogyását mutatja be az 1991-es nép
számlálási adatok alapján. Szerzőnk a leg
utóbbi háborús helyzetet megelőző évekkel 
kapcsolatban bebizonyította, hogy a magya
rok száma Észak-Vajdaságban a hatvanas 
évek közepétől folyamatosan csökkent. 
Míg 1948 és 1991 között Vajdaságban csak
nem 23%-kal növekedett az összlakosság 
száma, addig az itt élő magyaroké 21%-kal 
csökkent. Ez a ma is rendkívül időszerű 
probléma nem csak demográfiai, de szocio
lógiai, gazdasági és politikai magyarázatra 
vár. A választ Biacsi Antal részben megadta 
nyolc bácskai és bánáti helység demográfiai 
adatainak feldolgozásával.

A tanulmány elején fontos tényezőre hív
ja fel figyelmünket: a „jugoszlávok” új, a vi
lágháború után bevezetett nemzetiségi ka
tegóriának a jelentőségére. Ugyanis logi
kus, hogy ahogy nő a jugoszlávok száma 
(vegyes házasságok, beintegrálódás stb.), 
úgy csökken főleg a nemzeti kisebbségek 
száma. Az új generáció politikai és nemzeti 
öntudata sokáig (egészen az egykori Jugo
szlávia széthullásáig) táplálta a jugoszláv 
hazafiság érzését: a lakosság jelentősebb
nek tartotta azt a tényt, hogy Jugoszláviá
ban él, mint a nemzetiségi hovatartozást, 
különösen akkor, ha a lakosság keveredése 
miatt az nem egyértelmű. Remélem, hogy 
az új Jugoszlávia legalizálásával újabb nép- 
számlálást fognak kiírni és a nemzetiségi 
hovatartozásnak sokkal reálisabb adatait 
fogjuk majd elemezni. A jugoszlávság
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egyébként már új értelmezést kapott, de 
ma is van sok vegyes házasságból született 
fiatal, aki magyar elődjei ellenére is jugo- 
szlávnak vallja magát.

A vegyes házasságokkal kapcsolatban 
szerzőnk egy fontos szabályszerűségre mu
tat rá: minél nagyobb egy-egy néprajzi cso
port, annál nagyobb a csoport tagjaival kö
tött házasságok száma és annál kisebb a ve
gyes házasságok százalékaránya az összhá- 
zasságok számában. így például, míg a szer- 
beknél csak minden harmadik házasság je
lent vegyes házasságot, addig a magyarok
nál minden negyedik az. Vajdaságban 
egyébként minden hatodik házasság vegyes 
az 1981. népszámlálási adatok szerint. A ve
gyes házasságból született gyermekek ese
tében, amennyiben az egyik szülő magyar, 
a gyermekek 45 százalékban a nem magyar 
szülő nemzetiségét választották, 29,2 száza
lékuk a magyar szülővel azonosult, míg 20,4 
százalékuk jugoszláv lett. Nem utolsósor
ban a tanulmány felhívja figyelmünket a 
gyenge népszaporulatra is. Vajdaságban 
különösen a magyarokra vonatkozik a 
visszaeső natalitás, de ugyanakkor jelentős 
az elvándorlás is (faluról városba, illetve 
külföldre).

A könyv külön figyelmet szentel néhány 
jelentős vajdasági város, de több magyar
lakta falu lakosságának is. Megragadja fi
gyelmünket az a tény, hogy Szabadka Szer
bia egyik legelöregedőbb városa, ahol már 
a Bánátból idevándoroltak száma sem vál
toztatott a helyzeten. Igaz, hogy a horvátok 
száma csökkent legnagyobb mértékben, de 
utánuk a magyarok következnek. Adán 
1991-ben a lakosság 77,3% magyar volt. 
Moholon valamennyivel rosszabb az arány, 
de még így is impozáns volt a magyarok ja
vára. Remélem, hamarosan készül majd 
olyan tanulmány is, amely -  a kilencvenes 
évek menekültáradatát feldolgozva -  be
mutatja a legújabb helyzetet ezekben a 
helységekben.

A tanyavilág múltja régi szép idillt őriz, 
amiből ma Vajdaságban édeskevés maradt. 
Azt hiszem, a magyar tanyavilág már a múl
té, de mi van a magyar parasztok tulajdoná
ban levő földekkel? Hogyan változik az in
gatlantulajdonosok nemzetiségi összetéte

le? Ezek olyan kérdések, amelyek újabb fel
dolgozókra várnak.

Apatinra és környékére, mint megannyi 
vajdasági helységre jellemző a népességbe
telepítés a háború után. néhány hullámban. 
Ugyanakkor Magyarkanizsára az, hogy az 
egyetlen bácskai község, ahol állandó a né
pességcsökkenés, pedig az egyik leghomo
génebb etnikai összetételű terület volt, leg
alábbis a legújabb menekülthullámig, a ki
lencvenes évek elejéig. Ezután következik a 
könyvben Kishegyes, Topolya és környéke, 
Zenta, végül Zombor és környéke. A tanul
mány előnyére válik, hogy a szerző nem 
csak puszta adatok tükrében ábrázolja 
őket, hanem történelmi és etnikai szín ,jt- 
tel gazdagítja a magyarlakta községek leírá
sát.

A Bánáti népbánat c. fejezet nyolc helység 
szomorú bemutatásával foglalkozik, ahol a 
vajdasági magyarok 16,8%-a lakik. Bánság
ban legtöbb a szerb nemzetiségű lakos, de 
kivétel nélkül valamennyire vonatkozik a 
népességcsökkenés az utóbbi tíz évben. A 
magyarok 15,4 százalékkal kevesebben 
vannak. Főleg Magyarcsernye, Begaszent- 
györgy fogyott erőteljesen. A bánáti Bega- 
völgyében (Torda, Tóba, Magyarcsernye, 
Magyarittabé) a lakosok száma a világhábo
rú után majdnem felére csökkent. Legkirí
vóbb okként említem a gyenge népszaporu
latot és az elvándorlást. Az elvándorlásnak 
több oka lehetett: gazdasági (jobb kereseti 
lehetőség), kulturális (a nemzetiségi kultú
ra ápolásának hiánya) és demográfiai (csök
kenő natalitás, migráció).

A tanulmány végén került sor Újvidék 
történelmi, demográfiai bemutatására. 
Újvidék igenis még tartományi székváros, 
de a magyarság szemszögéből már nem a 
legjelentősebb központ. Hol alakuljon ki a 
magyarság szellemi központja? Erre nem 
adhatunk formális választ, ugyanis az élet 
dinamizmusa megmutatja, hogy ott marad 
meg a magyarság, ahol a magyar kultúra és 
értelmiség tömörül, állja a sarat. Persze, ha 
csak teheti, nem hanyagolja el a szórvány
ban élő magyarokat sem.

A könyv utolsó, tizenharmadik fejezete a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság népessé
gi adataival foglalkozik. Ezek a nemzetiségi
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adatok táblázatokban és vizuálisan, imp- 
resszív módon segítenek a demográfiai ada
tok összehasonlításában, könnyebb értel
mezésében. Egészében, országos szinten,

új dimenziót jelentenek a népességi adatok, 
amelyek még a legújabb háború kitörésé
nek megértéséhez is hozzásegítenek ben
nünket.

DR GÁBRITY-MOLNÁR IRÉN

LESÚJTÓ ADATOK

A Magyar Köztársaság Művelődési és Köz
oktatási Minisztériumának anyagi támoga
tásával megjelent mű jelentős hézagpótló 
szerepet tölt be Vajdaság demográfiai hely
zetképének bemutatásában. Egy ilyen kiad
vány mindig nagy népszerűséget és olva
sottságot tud kiérdemelni, mert olyan tér 
mát dolgoz fel, ami széles olvasótábor ér
deklődését váltja ki, az egyszerű „kíváncsis
kodó” olvasótól a demográfiával foglalkozó 
legbeavatottabb szakemberek táboráig. 
Ilyen értelemben a szerző hasznos és nemes 
feladatra vállalkozott, amikor e könyvet 
megírta és az érdeklődő olvasótábor ren
delkezésére bocsátotta.

Biacsi Antal a tőle megszokott alaposság
gal tárja az olvasó elé Vajdaság lakosságá
nak számbeli és nemzeti összetételének ala
kulását és változásait a II. világháború utáni

jugoszláv népszámlálási adatok tükrében. 
Ezek az adatok elszomorítóak -  sőt 
mondhatnánk lesúj tóak -  a lakosság ala
kulását, de még inkább a magyarság szá
mát és részarányát illetően. A szerző a 
magyar nemzetiségű lakosság fogyatko
zását a természetes szaporulat (az élve 
születettek és az elhalálozottak közötti 
arány) negatív alakulásában, a nemzeti 
asszimilációban, beolvadásban, felszívó
dásban látja. Ezt a jelenséget igazolja az 
az adat is, hogy Vajdaságban az utóbbi 
évtizedekben drasztikusan növekedett a 
magukat jugoszlávoknak deklarálók szá
ma és az összlakossághoz viszonyított 
részaránya. Ezeket a jelenségeket egyér
telműen kimutatják a következő adatok, 
amelyek a könyv utolsó oldalain megje
lentett táblázatokból szedhetők ki.

Vajdaság legszámottevőbb nemzetei részarányának alakulása

1 NEMZET 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. INDEX
1991/1948

Szerb 50 422 59 882 54 864 55 780 54 423 56 792 112.63 %
Magyar 26131 25 608 23 858 21 709 18 939 16 857 64.51 %
Jugoszláv _ 620 171 2403 8 218 8 655 1395.97 %*
Horvát 8 099 7 472 7 835 6161 5 367 3715 45.87 %

A jugoszlávság mint nemzeti hovatartozás 
is helyet kapott a szerző fejtegetéseiben, mert 
ez a jelenség is jelentősen alakítja a lakosság 
nemzeü összetételét. A Jugoszláv nemzet” 
kialakulása nagymértékben a vegyes házassá
gok következménye, de ideológiai, politikai és 
egyéb egyéni okok és megfontolások is közre- 
játszhatnak. Közismerten bizonyítható az a

tény, hogy a vegyes házasságok tagjai -  de 
különösen az utódok -  jugoszlávoknak 
fogják vallani magukat. Aszerző e jelenség
re is részletes adatokkal szolgál.

A könyv legjelentősebb és legterjedelme
sebb részét az a statisztikai adatokkal bőven 
ellátott rész képezi, amely nyolc észak-bács- 
kai község és Bánát egy részének demográ-

1991/1953
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fiai képét mutatja be. Ezekből az adatok
ból kitűnik, hogy Észak-Bácska -  és egy
ben Vajdaság -  legmagyarabb községe 
Magyarkanizsa, ahol a lakosság 87,6%-a 
vallotta magát magyar nemzetiségűnek

az 1991. évi népszámlálás alkalmával. Bá
nát nyolc községe közül ezt a címet Csóka 
község viseli, mert ott a lakosság 56,58%-a 
magyar nemzetiségű. A teljes sorrend a kö
vetkező:

ÉSZAK-BÁCSKA BÁNÁT
1. Nagykanizsa 87.6 % 1. Csóka 56.6%
2. Zenta 80.9 % 2. Törökkanizsa 33.8%
3. Ada 77.3% 3. Begaszentgyörgy 22.8%
4. Topolya 64.7 % 4. Törökbecse 21.3 %
5. Kishegyes 58.7 % 5. Magyarcsernye 20.6 %
6. Szabadka 42.7% 6. Nagykikinda 14.2%
7. Zombor 16.0 % 7. Szécsány 13.4%
8. Apatin 14.6 % 8. Nagy becskerek 12.6%

Az adatok tükrében a szerző részletesen 
taglalja a magyarság fogyatkozását az egyes 
községekben, amit könyvének 32. oldalán 
„magyar betegségnek” nevez, Magyarországi 
adatokkal igazol és megállapítja: ^Magyaror
szág területén 1990. január 1-jei eszmei időpont
tal végrehajtott népszámlálásról közzétett 
elsődleges adatok szerint az ország lakossága 3,1 
százalékkal kevesebb, mint tíz évvel előbb volt, 
amivel Európa legkedvezőtlenebb demográfiai 
helyzetű országai közé került.”

Biacsi Antal könyvének külön „kuriózu
ma” az Újvidék magyarsága c. fejezet, ahol 
rövid történeti leírást találhat az olvasó a 
város kialakulásáról és a névadási gondok
ról. A 119. oldalon ezt írja: „A Péterváradi 
sánc az 1748. február 1-jén kelt privilégiumi 
szabadságlevél értelmében lett szabad kirá
lyi város. Előtte felmerült a kérdés, mi legyen 
a város neve. A mezőváros kérelme az volt, 
hogy Bácsvárnak vagy Dunavámak nevezzék. 
A kancellária beterjesztése szerint »Dunavár, 
Vízköz vagy Űjvidégh legyen az új város ne
ve«. Mária Terézia saját kezűleg írta a királyi 
kancellária fölterjesztésére: »Nominatur Ne- 
oplanta!« (Neveztessék Újvidéknek!) így lett 
Neoplanta, Neusatz, Újvidék, Növi Sad ”

A város lakossága nemzetiségi összetéte
lének bemutatásából megtudjuk, hogy a

magyarok az összlakosság, 8,8%-át alkot
ták az 1991-es népszámlálás adatai szerint.

A könyv utolsó fejezetéből kitűnik, hogy 
a 10 337 504 lakosból 3,3% magyar nemze
tiségű, de ugyanekkora a jugoszlávok rész
aránya is. Biacsi Antal a könyv utolsó mon
dataiban kihangsúlyozza, hogy egy ilyen -  a 
miénkhez hasonló -  többnemzetiségű kö
zösségben „nemzeti értéknek és érdeknek 
tekintjük a nemzeti-nemzetiségi identitás 
megőrzését, az egymás nyelvének anyanyel
vi szinten való ismeretét, a hídszerepet, 
amelyet a szomszédos országok között az 
ott élő jogaikban meg nem csorbított nem
zeti kisebbségek töltenek be”.

Ez a rövid könyvbemutató nem azt a célt 
szolgálja, hogy teljes képet adjon Biacsi An
tal könyvéről. Csupán az volt a szándé
kunk, hogy felkeltsük az olvasótábor ér
deklődését a könyv iránt, amelyet könyvtá
runkban előkelő helyre kell tenni, mert sok 
felhasználható adatot tartalmaz, amit 
mindannyiunknak tudnunk kell.

Tennünk kell ezt azért is, hogy a szerző „jós
lata”, miszerint „feltételezhető, hogy a vajda
sági magyarság száma az ezredfordulót kö
vető évtizedben az 1961. évi csúcsszintnek a 
felét teszi majd ki, aligha haladja majd meg a 
220 000 főt”, ne valósuljon meg!

Dr. LAKI LÁSZLÓ
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A BÁCSKAI SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK OKLEVELEI

SLAVIN RAČIĆ: Povelje slobodnih kraljevskih gradova Novog Sada, Sombora i Subotice 
A szerző kiadása, Subotica, 1995.

Jogtörténeti kiadványt jelentetett meg Sla- 
ven Bačić, fiatal szabadkai jogász, mellyel a 
Bácska XVIII. századi jogrendszerének egy 
különleges szegmentumát világítja meg. A 
magyar Alföldön a török idők után megvál
tozott a lakosság nemzetiségi összetétele, s 
ennek következtében lehetetlen volt a ko
rábbi társadalmi és politikai állapot restau
rálása. A végvidéken katonáskodáshoz szo
kott, a fegyveres küzdelmet is vállaló s ezért 
a bécsi udvartól bizonyos privilégiumokat 
élvező jobbára szláv lakosságnak nem volt 
ínyére a megyerendszer visszaállításával já
ró új hatalmi és közigazgatási viszonyok lét
rejötte. Az 1745-ben megszüntetett déli ka
tonai védelmi határ következtében egysze
rű adófizetőkké degradált granicsárok ön
rendelkezési törekvései hozták létre a sza
bad királyi városokat a Bácskában. E szép 
és hangzatos rang, mely sok előnyjogot jut
tatott előbb Újvidéknek 1748-ban, majd 
egy évvel később Zombornak, és végül 
1779-ben Szabadkának -  főleg a megyei po
litikai és igazgatási tendenciáinak mellőzhe- 
tősége terén -, nem hullott ingyen az akkor 
még csak alig fejlődő, s még kevésbé urba- 
nizálódó korábbi oppidumok, mezőváros
kák ölébe. Hatalmas bért kellett fizetnie e 
három városnak a szabadságlevél elnyeré
séért, melyet önerőből kifizetni sem tudtak. 
A több évtizedes adósságtörlesztési nehéz
ségek után azonban mentesek lettek a me
gyei hatalmasságok önös érdekeinek hatá
sától, s közvetlenül a királyi udvarnak tar
toztak adózni s felelni.

A három város jogi berendezését kívánja 
bemutatni Slaven Bačić új könyve, amikor 
e városok szabadalmi okleveleit publikálja

eredeti latin és szerb-horvát fordításban. Az 
oklevelek szerkezeti egységeinek jelentését 
is kidomborítja, hiszen a diplomatika köve
telményeinek szigorúan meg kellett felelni
ük az okmányoknak, melyek közül a zom- 
bori és a szabadkai ma is megvan, míg az 
újvidékinek csak a másolata maradt fenn. A 
körzeti levéltárak legféltettebb kincsei ezek 
az oklevelek, a két és fél évszázados városi 
lét bizonyítékai, melyekben szó van a bíró
sági, pénzügyi, kereskedelmi, dologi, állami, 
státusi, egyházi, közigazgatási, öröklési és 
büntetőjogról, a helyhatóság szervezésének 
és tevékenységének szabályozásáról, a be
telepítés lehetőségeiről.

Ezeket az okleveleket kiegészítik a városi 
statútumok, melyeket minden város az ok
levél honi bemutatása után meghozni köte
leztetek.

'Slaven Bačić könyve a XVIII. századi 
Bácska politikai és társadalmi viszonyai
nak terjedelmes bemutatását is vállalva 
olyan okmányokról fújja le a port, melyek 
több mint százhatvan-százhetven évet ha
tároztak meg múltbéli életünkben, együtt
élésünkben. A társadalmi és politikai tö
rekvések tanulmányozása közben ezek az 
okmányok megkerülhetetlen források, s 
az alapszabályzatokkal együtt bizonyíté
kai a hatalmi és a helyi törekvések közötti 
együttműködés lehetőségének. Történe
lemtudományunk és jogtudományunk 
fontos könyve a három bácskai szabad ki
rályi város (Újvidék, Zombor és Szabad
ka) okleveleit közreadó mű. Magyarra 
fordítása is hasznos lenne, éppúgy, mint a 
városi alapszabályzatok (törvények) köz
readása.

SILLING ISTVÁN
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 62. KÖTETE 

DUDÁS KÁROLY

KIRÁLYTEMETÉS
NOVELLÁK, KISPRÓZA

Dudás Károly hatodik köte
te legjobb munkáit tartalmazza. 
Néhány közülük korábbi köny
veiben is megjelent már, mások 
folyóiratokban kallódtak, de az 
olvasó megismerkedhet a leg
utóbbi vészterhes időszak izgal
mas írói dokumentumaival is.

A kötet első felében a novel
lák kaptak helyet, a másodikban 
pedig körüljárhatjuk azok forrás
vidékét, betekintést nyerhetünk 
az írói műhelymunkába, tapint
hatjuk a képzeletből, emlékekből 
és a megélt valóságból összeötvö
zött novellák valóság-mozaikkö- 
veit. Rólunk és nekünk szól Du
dás Károly új könyve is, s akár
csak a korábbiakból, ebből is „az 
emberi élet, a társadalmi élet
helyzetek csomópontjai tűnnek 
elő”. (Bányai János) Vagy ahogy 
Hornyik Milós fogalmaz: „Dudás 
a kalapárnyékos arcok mögött 

magát az emberi történelmet fedezi fel, emlékek nyomába szegődve...”
Herceg János védőbeszéde, amelyet az 1983-ban megjelent Ketrecbál, a 

szerző legismertebb, legtöbbet dicsért és bírált regénye mellett mondott, a Ki
rálytemetésre éppúgy érvényes: „...olyan eseményeket is érint, amelyeket a vaj
dasági magyar irodalom eddig óvatosan megkerült, de amitől persze az életből 
és az emlékezetből nem tűntek el ezek az események.”

„És ott éreztem magam a bácskai tanyavilágban, időtlenségében és a mában
-  írja Herceg János Dudás Károly prózájáról -, a magyar finitizmus szépséges 
élőképei között. Cirkusz, kocsma és temető elmosódott határmezsgyéin, valami 
olyan duhaj reménytelenségben, hogy belefájdult a szívem.”

A kemény kötésű, 216 oldalas könyv, amelynek tetszetős borítólapját és 
illusztrációit Szalma László készítette, 40 dinárért kapható.



GALÉRIÁNK

M ŰNK A R T Ú R  orvos, író

Szabadka múlt század végén született két legnagyobb fró fiának, Kosztolányi 
Dezsőnek és Csáth Gézának volt a kortársa, mindkettőnek jó barátja, az utóbbinak 
pedig osztálytársa is. Ugyanabban az önképzőkörben készülődtek az írói pályára, de 
hármuk közül csak az előbbinek lett polgári hivatása is az írás; ő is, akárcsak Brenner 
József, orvosi diplomát szerzett Budapesten. A Carpathia hajón szolgált, amikor 
bekövetkezett a Titanic tragédiája. Az első világháborúban előbb a szerb fronton 
teljesített szolgálatot, majd az orosz harctéren, s ott hadifogságba esett. A húszas 
évek elején került vissza szülővárosába, ahol évtizedeken át megbecsült orvosként 
működött, s „a szegények doktora”-ként emlegették. Sok tárcát és humoreszket írt, 
főleg a helyi Naplóban, amelynek egyik legolvasottabb külső munkatársa volt. Első 
nagyobb lélegzetű műve A  repülő Vucsidol c. regény, amely 1906-ban tizennégy 
folytatásban jelent meg a Bácskai Hírlap hasábjain, s amelynek -  Csáth Géza és 
Havas Emil mellett -  a társszerzője volt. (Könyv alakban először az Életjel adta ki 
1978-ban, majd nagy példányszámban a budapesti Magvető 1980-ban.) 
Emlékezetes sikert aratott A nagy káder (1930) c. háborús regényével, amely két 
év alatt négy kiadást ért meg Budapesten. Legjobb alkotásának A  hinterlandot 
(1933, 1981) tartja a kritika, amelyben -  Bori Imre megállapítása szerint -  „az 
emberi sorsoknak és jellemeknek változatos sokaságát vonultatja fel, hősei már 
nem pusztán érdekes sorsú emberek, hanem típusok is”. A Köszönöm addig is... c. 
önéletrajza (1953,1956) rendkívül olvasmányos munka. A Bácskai lakodalomban 
(1961) egy kisváros jellegzetes alakjai elevenednek meg. A 1886. május 25-én 
Szabadkán született és 1955. november 8-án ugyanitt elhunyt író mellszobrát, Weil 
Erzsébet művét születésének 110. évfordulója alkalmából 1996. május 29-én 
leplezték le a zeneiskola mögötti parkban.


