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JAKABFFY TAMÁS (Kolozsvár)

MIT ADOTT A KERESZTÉNYSÉG A MAGYARSÁGNAK 
ÉS MIT VETT EL TŐLE?*

Hölgyeim és Uraim,

amit a következőkben megpróbálok elmondani Önöknek, az valójában egy 
hosszas, sok szempontú bevezető ahhoz, amit -  bár Önök joggal elvárnak -  nem 
mondok majd el.

Amikor e tanulmányi hétvége szervezői azzal a megtisztelő kéréssel keres
tek fel, hogy beszéljek Önöknek arról, mit adott a kereszténység a magyarságnak 
és mit vett el tőle, örömmel mondtam igent, mert ez a kettős kérdés a jelenre 
éppúgy vonatkozhat, mint a múltra, nem merőben historikus kérdés tehát, hanem 
szinkrón is, hiszen a kereszténység ma is úgymond „adhat” és ma is úgymond 
„elvehet”, a magyarság mind elvi, mind pedig gyakorlati értelemben ma is gaz
dagodhat vagy szegényedhet általa. Amikor aztán kézhez kaptam a kinyomta
tott programot, bosszúsan tapasztaltam, hogy a cím bővült egy szóval -  a hon
foglalóval ugyanis - ,  ami természetesen lényegesen beszűkíti a tematikát, hiszen 
a kettős kérdést merőben historikussá teszi.

Az egyik legfontosabb kortárs zenetudós és interpretátor, Nikolaus Har- 
noncourt meglátása (.A beszédszerű zene. Utak egy új zeneértés felé. Budapest, 
1988.), hogy ma sokkal kevésbé indulunk ki a jelenkor emberének zeneérze
téből, mint más korokban, ezzel szemben görcsösen kutatjuk annak az időnek a 
zeneérzetét, amelyben az illető mű született. Vagyis historikus a zeneeszmé
nyünk, s ez gyakran odáig vezet, hogy élvezeti „tárgy” helyett múzeumi „tárggyá” 
válik maga a zene. Nagyobb léptékre váltva Harnoncourt megállapítja. „A his
torikus szemlélet egy kulturális szempontból életerős kortól teljesen idegen.” 
Még szigorúbban fogalmazva: a már rég nem virágzó kultúrák sajátossága a 
felfokozott historizmus.

Anélkül, hogy pusztán „gazdasági kérdéssé” fokoznánk le kultúránk válsá
gának számba vehető okait, észrevehetjük azt, hogy azokban az országokban, 
régiókban, kultúrákban, amelyek nem fordíthatnak -  mert nincs miből -  kellő 
szellemi és fizikai energiát, kellő anyagi alapot vagy kellő érdeklődést mondjuk 
az elitképzésre, a kutatásra, a tömegkommunikáció megszervezésére vagy a szo

* Elhangzott Szabadkán 1996. március 23-án, a Vajdasági Pax Romana nemzetközi 
tudományos értekezletén.



ciális gondok enyhítésére, ott általában éppen annyi szellemi és fizikai energia, 
érdeklődés vagy pénz „marad”, amennyi az emléktáblákhoz, utcaátncvezések- 
hez vagy tanulmányi hétvégekhez elegendő.

Csakhogy meggyőződésem, hogy egy ilyesfajta megemlékező ünnepség 
vagy tanulmányi hétvége, mint amilyen ez is, nem lehet történelmi érdekű a szó 
szaktudományos értelmében. És egyébként is: a millecentenárium szempontjá
ból minket nem pusztán és nem elsősorban a történelem érdekel. Ha merőben 
a történelem érdekelne, akkor nem 1996-ban emlékeznénk meg a honfoglalás
ról, hanem valamikor hamarabb. Hiszen már a millenniumi nagy nemzeti ün
nepléskor is tisztában voltak a 896-os évszámnak mint a honfoglalás idejének 
helytelen voltával: Pauler Gyula, az akkor vezető történész a 895-ös esztendőt 
tartotta legvalószínűbbnek, de az ünneplés -  tudományon kívüli okok miatt -  
átcsúszott 1896-ra. A kortárs Kristó Gyula, illetve Györffy György (és mások) 
értelmezése szerint az sem zárható ki, hogy 894 a helyes évszám.

Nem vagyok történész, még csak azt se mondhatom, hogy különösebben 
szívügyem a történelmi múlt kémlelése és értelmezése, ezért szorítkozom a to
vábbiakban a feladott lecke címének fogalmi-jelentéstani vizsgálatára: Mit adott 
a kereszténység a magyarságnak és mit vett el tőle? Különösen is a címben meg
nevezett két „szereplőről”, a kereszténységről és a magyarságról kellene beszél
nünk, illetve a kettős állítmányról, az adni és elvenni cselekvést kifejező igékről.

A kezdet kezdetén tisztáznunk kell azt, hogy a két szereplő nem egyenran
gú, és fogalmi értelemben még csak nem is hasonlítanak egymáshoz.

A kereszténység -  amint azt mindannyian jól tudjuk -  legelsősorban is egy 
vallás; a nagy világvallások egyike. Ezenfelül persze még sok mindent jelent a 
kereszténység: igen sok esetben egy teljes kultúrát jelölnek vele, máskor meg 
szellemtörténeti irányzatként használják; van, amikor kilúgozzák filozófiai alap
ja it, ismét máskor egy történelmi korszak megjelöléseként használják. Persze 
azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Kr. u. a 4. századtól, egész pontosan a me- 
diolanumi (milánói) cdiktumtól fokozatosan politikai nagyhatalmi konstrukciót 
és időről időre annak ideológiai alapozását is jelentette. Ezenfelül általánosan 
használatos a fogalom azoknak az embereknek a gyűjtőneveként, akik a keresz
ténységet mint vallást magukénak érzik és ezt szentségi jeggyel, a keresztséggel 
pecsételik meg.

A magyarság fogalma a kereszténységtől eltérőlcg elsősorban gyűjtőfoga
lom , azoknak a halmazát jelöli, akik a magyar néphez tartoznak, illetve többé 
vagy kevésbé magyarul beszélnek. Legújabb kori használatában a magyarság egy
féle etno-ctikai sajátosság neve is lett (például Ady magyarsága, magyarságtudata 
stb.). Érdekes megjegyeznünk viszont, hogy nincs olyan, a „magyarságához ha
sonló más szavunk, amely valamely más néphez tartozók etnoetikai sajátosságát 
jelölné, tehát nem általánosan ismeretes teszem azt a dánságvagy a mexikóiság, de 
még a németség sem abban a szókapcsolatbán például, hogy németségkutatás.

Ha a kereszténység és a magyarság fogalmát egymás mellé állítjuk, világos
sá válik előttünk, hogy a kereszténység vallásos (és kultúrális értelemben esetleg 
nem-vallásos) világnézet hordozója, míg a magyarságnak nincsen ilyenszerű át
fogó fogalmi potenciálja. Míg a magyarságnak legfeljebb valamiféle etnoetikai 
tartalma van, addig a kereszténységnek mind tartalma, mind pedig tartama van



abban az értelemben, hogy jól elkülöníthetők azok a határfogalmak, amelyektől 
kezdve tartalmilag (!) már nem kereszténység. A magyarság csak más népekhez, 
nemzetekhez viszonyítva nyeri cl jelentését, a kereszténység viszont -  még ha 
más világvallásokkal szemben is, de -  mindenképpen nemzetek fölötti szinten. 
Ebből pedig nyilván az is következik, hogy a kereszténység semmi olyat nem 
„adhat” a magyarságnak, ami csak a magyarságnak szólna, és természetesen 
semmit sem „vehet el” csak tőle.

A legfőbb különbséget azonban abban láthatjuk, hogy míg az elsősorban 
vallásként tekintett kereszténység etikai minőség-orientált világnézet, addig a 
magyarság releváns jegye nem etikai, hanem pusztán etnikai alapú, amely jegy, 
akárhogy szépítjük is, végső soron a halmaz zártságát szavatolja. A keresztény
ség joggal törekedhet arra, hogy az emberek összességének minél nagyobb há
nyada legyen keresztény -  és nem feltétlenül az erőszakos térítés árán - , a ma
gyarság azonban a legkevésbé sem várhatja el, hogy az emberek összességének 
minél nagyobb része magyar legyen; sőt: kortárs jelek szerint még azokat is 
megbélyegzi, akik származásukat tekintve nem igazán magyarok, de szeretnék, 
ha akként kezelnék őket.

Ám azzal együtt, hogy a kereszténység és a magyarság kategóriái közötti -  
hangsúlyos idézőjelben mondom -  „nagyságrendi” különbségek világosan meg
állapíthatók, tudomásul kell vennünk, hogy a gyakorlat síkján igen gyakran sok
kal erősebben érvényesül a nemzetiségi (nemritkán nacionalista) elválasztó 
szempont, mint a kereszténység egymáshoz fűző eszmeisége. Elég, ha csak arra 
utalok, hogy például az Erdélyben létező magyar római katolikus egyháznak és 
híveinek sokkal intenzívebbek a kapcsolatai az ugyancsak jellemzően magyar 
református egyházzal, amihez képest szinte elenyészik viszonya a hozzá dogma- 
tikai-cgyházszcrvezcti szempontból lényegesen közelebb álló görög katolikus 
egyházzal, amelynek hívei -  éppen csak a Felső-Partiumot leszámítva -  romá
nok. Vagyis: a nemzetiségi szempont a vallási fölébe kerekedik.

A címbeli kettős kérdés állítmányaira rátérve rögtön feltűnik, hogy a két 
„szereplő” -  szándékosan hívtam eddig is így őket -  megszemélyesített fogalmak, 
hiszen adni csak a lélekkel bíró élőlények tudnak (hacsak nem tejet, gyapjút 
vagy selymet, mint a háziasított állatok), illetve a szellemi adomány, az ajándék 
elfogadásához is személynek kell lenni ahhoz, hogy komolyan vehessük a cím
beli kettős kérdést. Nem a mostani tanulmányi hétvége szervezőinek szemléle
tét, hanem egész világlátásunkat jellemzi a történelem, a sors, az élet, a nemzet, 
a vallás megszemélyesítésére való hajlam, ami -  gondoljuk csak végig -  igen 
hasonlít az ókori mitológiák megszemélyesítéseire. Az egzisztenciális fogal
makkal mint számunkra ellenőrizhetetlen nagyhatalmakkal úgy járunk el, mint 
az ősközösségi ember a villámlással vagy a tengerrel: perszonifikáljuk, hogy a 
számunkra át nem látható törvényszerűségeket vagy éppen megmagyarázhatat
lan véletleneket valahogy indokolhatóvá tehessük. Ez a folyamat persze 
könnyedén leleplezhető. Ezt rögtön egy példával is illusztrálhatom Önöknek:

Munkahipotézisem: a kereszténység bizonyos körülmények között elveheti 
a magyarságtól az erkölcsi szempontból kívánatosnak tekintett nemzeti és val
lási tolerancia erényét. Ha azt mondom, hogy a keresztény és nemzeti Magyaror
szág 19. században kisebb-nagyobb lendülettel több ízben is „meghirdetett” esz



ménye jobbára nem volt egyéb, mint a már állami szinten is kívánatos antisze
mitizmus ideológiai jelszava -  hiszen ha nem a zsidókat kellett volna kinézni a 
társadalmi emancipáció folyamatából, elég lett volna csak a nemzeti jegy hang- 
súlyozása - ,  bizonyára azt fogják mondani: „a nacionalista kirekesztő törekvés mö
gött álló hatalom nem a kereszténység volt, hanem csak bizonyos politikai té
nyezők”. És Önöknek ekkor természetesen igazuk is van, munkahipotézisem téves.

De -  mert logikusan kínálkozik a folytatás -  milyen kritériumok mondat
hatják velünk azt, hogy éppen a kereszténység, és nem valamely keresztény val
lásban élő hatalmi konstrukció ad vagy vesz cl a magyarságnak vagy a magyarság
tól, ha ez a kritérium nem lehet a mitikus megszemélyesítés hajlama?

Belátom, retorikus a kérdés, de retorikus a helyzet is, szónokias és pátoszra 
hajló egész ittlétünk is.

Azt mindenesetre bizonyosra vehetjük, hogy a Kárpát-medencében élő ma
gyarok a keresztény tanítás megismerésével nagyfokú spirituális és szellemi 
bőséghez jutottak, amelynek „feladója” maga Krisztus, közvetítő csatornája pe
dig az evangélium. Pillanatig sem vélhetjük azonban azt, hogy ennek a folyamat
nak a honfoglalás az ideje, hiszen ez a folyamat nyilvánvalóan ma is tart.

Nem homályosíthatja el látásunkat annyira az európai keresztényeket jel
lemző művelődéstörténeti gőg, hogy a vitathatatlan kulturális evolúció mellett 
megfeledkezzünk annak spirituális alapjairól. Természetesen nem állíthatjuk, 
hogy a honfoglaló magyarok legfontosabb etikai normája Krisztus szeretetpa- 
rancsa lett volna, eltréfálkozhatnánk továbbá azon is, vajon mennyire határozta 
meg a magyar királyok nagyhatalmi törekvéseit az alázatnak a kereszténységben 
olyannyira megkívánt erénye. De hát ezt számon kérni annyira történetietlen 
lenne, amennyire történetietlen a címben megjelölt kettős kérdés is.

Kétségtelen tényként értelmezhetjük viszont azt, hogy a krisztusi örömhír 
vallását hivatalosan képviselő földi hatalom -  s itt főként II. Szilveszter pápára 
gondolok -  századokra ható öntudattal, vérbő középkori népalkotó kohézióval 
ajándékozta meg a Pannóniát belakó magyarokat, amikor I. Istvánnak koronát 
küldött. A történelemben példa nélkül álló eset, hogy Róma püspöke -  aki 
ekkor politikai nagyhatalom is -  legátusává (mai szóhasználattal élve egyfajta 
nunciusává) az illető állam királyát tette meg. Hartwig püspök könyvében olvas
ható, hogy a pápa, miután meghallgatta Asztrik apát István buzgóságáról és 
sikereiről szóló jelentését, meghatottan így nyilatkozott: „Én csak apostoli va
gyok, ő valóban apostol, aki által Krisztus nagyszámú népet térített meg magának. 
Ezért fölhatalmazzuk őt, hogy Isten egyházait mindkét jog alapján rendezze”.

A „mindkét jog” kifejezés pedig itt arra utal, hogy István az apostoli szék 
követeként és királyként a pápát és az uralkodót megillető jogok alapján járha
tott el az egyház szervezésében. Magyarországon azért alakulhatott ki olyan 
hirtelen a fejlett egyházszervezet, mert e szerencsés perszonálunió egy egész 
sorozat presztízsdöntést, területi érdekeltséget kiküszöbölhetett. Ennek a 
későbbi magyarság valamelyest tudatában volt, joggal is lehet büszke rá. A  ke
resztény egyházban való jelenlét pedig -  ki vitatná -  a magyar birodalom európai 
integrációjának kulcseleme volt.

Ha azonban megemlékező buzgalmunkban abba a kísértésbe esnénk, hogy 
hasonlósági jegyeket találjunk a 11-12. századi magyar birodalom európai in



tegrációs törekvései és a kortárs európai uniós tendencia között, aggodalmas 
óvatossággal kell élnünk. Hiszen az az integráció kulturális és hatalmi integrá
ció volt, a mostani azonban leginkább geopolitikai érdekeltségű (természetesen 
mindkét beilleszkedési folyamatnak gazdasági vonzatai vannak). Teljesen vilá
gos azonban a két tendencia közötti nagyságrendi különbség.

A mostani uniós törekvések holdudvarában ugyanolyan rugóra járó válság- 
jelenségeket találunk a politikai és társadalmi életben, mint a kereszténység 
háza táján. Ha valaki azt mondaná, hogy az európai kereszténység azért tud 
manapság oly keveset adni az úgynevezett magyarságnak, mert -  legalábbis gya
korlati vonatkozásban -  magának sincs sok, félő, nemigen tudnánk megcáfolni. 
A kortárs európai kereszténység ugyanis -  nagyjából elszigetelt megjelenési for
máit leszámítva -  doktrinér kereszténység. Nem merítkezik bele kellőleg az 
életbe. A jelenkori társadalmi változásfolyamatoknak azonban a legkevésbé van 
szükségük doktrínákra. Az enciklikák és pásztorlevelek számbeli gyarapodásá
val nem növekszik egyenes arányban a keresztény erények gyakorlati és intéz
ményi vetülete. A  klerikus nagyegyház ma leginkább gesztusokat tehet.

De ha a „mit vett el a kereszténység a magyarságtól?” kérdésre való válasz
keresés során túltesszük magunkat azon a közhelyen, hogy pogány kori hiede
lem- és jelképvilágát, étkezési kultúráját stb., akkor talán marad figyelmünk 
arra is, hogy észrevegyük: a szekularizáció általános jelenségén túl bizonyos ér
telemben maga a keresztény -  és legelsősorban a katolikus -posztbarokk egyház 
vette el hívei egy jó részének bizalmát a keresztény értékekben. A posztbarokk 
itt azt jelenti, hogy például a kelet-európai egyháznak végzetesen kifutottak az 
alapjai a triumfalizmus fenntartására, mégis a mai napig görcsösen ragaszkodik 
a diadalmas egyház képének életben tartásához, mintha legalábbis éppen ő és 
csak ő győzedelmeskedett volna a kommunizmus és ateizmus felett.

De számot kell vetnünk azzal is -  és ez megint csak a „mit adV  kérdésre 
válaszol - , hogy a posztbarokk egyháziasság anakronizmusát felismerők új aján
dékot kaptak a katolikus kereszténységtől, mégpedig a személyes méltóság és az 
egyetemes istengyermekség tudatának ajándékát. (Mondanom sem kell talán: a 
II. vatikáni zsinat üzenetére gondolok. Persze a fent említett két „ajándék” Isten 
ajándéka. De az egyház hangsúly-tulajdonítása, a fontosság tudatosítása min
denképp az egyház, XXIII. János és a zsinat érdeme.)

Persze nem veszíthetjük el annyira az arányérzékünket, hogy a keresztény
ség állami szintű felvételét és a II. vatikáni zsinat szellemének feltörését közös 
nevezőre hozzuk, de azt gondolom, sokkal inkább megéri a ma keresztény ma
gyarjának kicsinyenként elgondolkozni azon a személyi felszabadító ajándékon, 
amelyet e század második fele magával hozott, mint mondjuk százévenként egy 
nagyot ünnepelni. Most ugyanis alkalmunk van (vagy lehetne) a legkereszté
nyibb értelmű felvilágosodást megélni. Történelmi alkalom ez, emellett pedig 
ünnepelni is jó.

Ezért végül nem is kívánhatok megunknak mást, mint lelkibb és gyakorlatibb 
keresztényeket. S hogy pedig a másik „szereplő”, a magyarság se hiányozzék e be
vezetés befejezéséből, azt mondanám: magyarjaink ne legyenek magyarabbak. Le
gyenek inkább megbízhatóbbak, lelkiismeretesebbek, okosabbak, figyelmesebbek, 
hűségesebbek, előrelátóbbak. Valószínűleg többet kezdhetnénk így egymással.



ménye jobbára nem volt egyéb, mint a már állami szinten is kívánatos antisze
mitizmus ideológiai jelszava -  hiszen ha nem a zsidókat kellett volna kinézni a 
társadalmi emancipáció folyamatából, elég lett volna csak a nemzeti jegy hang- 
súlyozása - , bizonyára azt fogják mondani: „a nacionalista kirekesztő törekvés mö
gött álló hatalom nem a kereszténység volt, hanem csak bizonyos politikai té
nyezők”. És Önöknek ekkor természetesen igazuk is van, munkahipotézisem téves.

De -  mert logikusan kínálkozik a folytatás -  milyen kritériumok mondat
hatják velünk azt, hogy éppen a kereszténység, és nem valamely keresztény val
lásban élő hatalmi konstrukció ad vagy vesz cl a magyarságnak vagy a magyarság
tól, ha ez a kritérium nem lehet a mitikus megszemélyesítés hajlama?

Belátom, retorikus a kérdés, de retorikus a helyzet is, szónokias és pátoszra 
hajló egész ittlétünk is.

Azt mindenesetre bizonyosra vehetjük, hogy a Kárpát-medencében élő ma
gyarok a keresztény tanítás megismerésével nagyfokú spirituális és szellemi 
bőséghez jutottak, amelynek „feladója” maga Krisztus, közvetítő csatornája pe
dig az evangélium. Pillanatig sem vélhetjük azonban azt, hogy ennek a folyamat
nak a honfoglalás az ideje, hiszen ez a folyamat nyilvánvalóan ma is tart.

Nem homályosíthatja el látásunkat annyira az európai keresztényeket jel
lemző művelődéstörténeti gőg, hogy a vitathatatlan kulturális evolúció mellett 
megfeledkezzünk annak spirituális alapjairól. Természetesen nem állíthatjuk, 
hogy a honfoglaló magyarok legfontosabb etikai normája Krisztus szeretetpa- 
rancsa lett volna, eltréfálkozhatnánk továbbá azon is, vajon mennyire határozta 
meg a magyar királyok nagyhatalmi törekvéseit az alázatnak a kereszténységben 
olyannyira megkívánt erénye. De hát ezt számon kérni annyira történetietlen 
lenne, amennyire történetietlen a címben megjelölt kettős kérdés is.

Kétségtelen tényként értelmezhetjük viszont azt, hogy a krisztusi örömhír 
vallását hivatalosan képviselő földi hatalom -  s itt főként II. Szilveszter pápára 
gondolok -  századokra ható öntudattal, vérbő középkori népalkotó kohézióval 
ajándékozta meg a Pannóniát belakó magyarokat, amikor I. Istvánnak koronát 
küldött. A történelemben példa nélkül álló eset, hogy Róma püspöke -  aki 
ekkor politikai nagyhatalom is -  legátusává (mai szóhasználattal élve egyfajta 
nunciusává) az illető állam királyát tette meg. Hartwig püspök könyvében olvas
ható, hogy a pápa, miután meghallgatta Asztrik apát István buzgóságáról és 
sikereiről szóló jelentését, meghatottan így nyilatkozott: „Én csak apostoli va
gyok, ő valóban apostol, aki által Krisztus nagyszámú népet térített meg magának. 
Ezért fölhatalmazzuk őt, hogy Isten egyházait mindkét jog alapján rendezze”.

A „mindkét jog” kifejezés pedig itt arra utal, hogy István az apostoli szék 
követeként és királyként a pápát és az uralkodót megillető jogok alapján járha
tott el az egyház szervezésében. Magyarországon azért alakulhatott ki olyan 
hirtelen a fejlett egyházszervezet, mert e szerencsés perszonálunió egy egész 
sorozat presztízsdöntést, területi érdekeltséget kiküszöbölhetett. Ennek a 
későbbi magyarság valamelyest tudatában volt, joggal is lehet büszke rá. A  ke
resztény egyházban való jelenlét pedig -  ki vitatná -  a magyar birodalom európai 
integrációjának kulcseleme volt.

Ha azonban megemlékező buzgalmunkban abba a kísértésbe esnénk, hogy 
hasonlósági jegyeket találjunk a 11-12. századi magyar birodalom európai in



tegrációs törekvései és a kortárs európai uniós tendencia között, aggodalmas 
óvatossággal kell élnünk. Hiszen az az integráció kulturális és hatalmi integrá
ció volt, a mostani azonban leginkább geopolitikai érdekeltségű (természetesen 
mindkét beilleszkedési folyamatnak gazdasági vonzatai vannak). Teljesen vilá
gos azonban a két tendencia közötti nagyságrendi különbség.

A mostani uniós törekvések holdudvarában ugyanolyan rugóra járó válság- 
jelenségeket találunk a politikai és társadalmi életben, mint a kereszténység 
háza táján. Ha valaki azt mondaná, hogy az európai kereszténység azért tud 
manapság oly keveset adni az úgynevezett magyarságnak, mert -  legalábbis gya
korlati vonatkozásban -  magának sincs sok, félő, nemigen tudnánk megcáfolni. 
A kortárs európai kereszténység ugyanis -  nagyjából elszigetelt megjelenési for
máit leszámítva -  doktrinér kereszténység. Nem merítkezik bele kellőleg az 
életbe. A  jelenkori társadalmi változásfolyamatoknak azonban a legkevésbé van 
szükségük doktrínákra. Az enciklikák és pásztorlevelek számbeli gyarapodásá
val nem növekszik egyenes arányban a keresztény erények gyakorlati és intéz
ményi vetülete. A klerikus nagyegyház ma leginkább gesztusokat tehet.

De ha a „mit vett el a kereszténység a magyarságtól?” kérdésre való válasz
keresés során túltesszük magunkat azon a közhelyen, hogy pogány kori hiede
lem- és jelképvilágát, étkezési kultúráját stb., akkor talán marad figyelmünk 
arra is, hogy észrevegyük: a szekularizáció általános jelenségén túl bizonyos ér
telemben maga a keresztény -  és legelsősorban a katolikus -posztbarokk egyház 
vette el hívei egy jó részének bizalmát a keresztény értékekben. A posztbarokk 
itt azt jelenti, hogy például a kelet-európai egyháznak végzetesen kifutottak az 
alapjai a triumfalizmus fenntartására, mégis a mai napig görcsösen ragaszkodik 
a diadalmas egyház képének életben tartásához, mintha legalábbis éppen ő és 
csak ő győzedelmeskedett volna a kommunizmus és ateizmus felett.

De számot kell vetnünk azzal is -  és ez megint csak a „mit a d T  kérdésre 
válaszol - ,  hogy a posztbarokk egyháziasság anakronizmusát felismerők új aján
dékot kaptak a katolikus kereszténységtől, mégpedig a személyes méltóság és az 
egyetemes istengyermekség tudatának ajándékát. (Mondanom sem kell talán: a
II. vatikáni zsinat üzenetére gondolok. Persze a fent említett két „ajándék” Isten 
ajándéka. De az egyház hangsúly-tulajdonítása, a fontosság tudatosítása min
denképp az egyház, XXIII. János és a zsinat érdeme.)

Persze nem veszíthetjük el annyira az arányérzékünket, hogy a keresztény
ség állami szintű felvételét és a II. vatikáni zsinat szellemének feltörését közös 
nevezőre hozzuk, de azt gondolom, sokkal inkább megéri a ma keresztény ma
gyarjának kicsinyenként elgondolkozni azon a személyi felszabadító ajándékon, 
amelyet e század második fele magával hozott, mint mondjuk százévenként egy 
nagyot ünnepelni. Most ugyanis alkalmunk van (vagy lehetne) a legkereszté
nyibb értelmű felvilágosodást megélni. Történelmi alkalom ez, emellett pedig 
ünnepelni is jó.

Ezért végül nem is kívánhatok megunknak mást, mint lelkibb és gyakorlatibb 
keresztényeket. S hogy pedig a másik „szereplő”, a magyarság se hiányozzék e be
vezetés befejezéséből, azt mondanám: magyaljaink ne legyenek magyarabbak. Le
gyenek inkább megbízhatóbbak, lelkiismeretesebbek, okosabbak, figyelmesebbek, 
hűségesebbek, előrelátóbbak. Valószínűleg többet kezdhetnénk így egymással.



LOTZ ANTAL (Szeged)

KELET ÉS NYUGAT MEZSGYÉJÉN*

Tisztelt hallgatóság!

A  METEM (Magyar Egyháztörténészek Enciklopédikus Munkaközössé
ge) ezelőtt két évvel konferenciát rendezett Esztergomban. A címe egy szó híján 
azonos volt jelen nagybecsű konferencia címével -  csak nem mezsgyéjén volt a 
címben, hanem metszéspontján, és nem egy előadásnak, hanem az egész három
napos rendezvénynek volt ilyen nevű meghatározása. Nehogy bárki is plagizá- 
lással vádoljon engem, vagy az egész mai ünnepélyt, azért sietek már a beve
zetőben kijelenteni: ez a konferencia és felolvasás nem az a konferencia. Ott a 
hangsúly elsősorban azon volt, hogy Ázsia, Afrika fehér foltjainak feltárásában 
hol vettek részt vállalkozó kedvű, bátor magyarok, vagy magyar tudósokat mi
lyen szakágban, merre találhattunk a világ történelmében. Személyem ott arra 
vállalkozott, hogy elmondja: a magyar papságból, elsősorban a Csanádi megyés 
püspökökből kik és merre jártak diplomata vagy jogászi minőségben Rómában, 
Avignonban s Európa egyéb tájain.

Ha jól megértettem a jelenlegi megbízásomat, akkor most három feladatot 
kell megoldanom. Első: milyen történelmi szakkönyvek jelentek meg eddig a 
millccentenáriumra, és azok miben adtak valami újat az értelmiség műveltségé
hez? A második: miben tér el a történészek, azon belül is az egyháztörténészek 
módszere a száz évvel ezelőtti nemzedék módszerétől, amikor köztudottan ki
váló magyar kiadványok voltak, s mögöttük nívós kutatók és szerzők álltak? A  
harmadik pedig levonni a következtetést, hogy a napkeletről nyugat eszmekö
rébe 1100 éve érkezett magyarság jól választott, jó helyen eresztett gyökeret.

ÚJ TÖRTÉNELMI KUTATÁSOK ÉS ÖSSZEFOGLALÁSOK

Szükségesnek látom c kérdés megindoklását. Ugyanis új könyveket nem 
mindig ismertetnek az újságok, s nem mindig árulnak a könyvesboltok. Vannak, 
amiket a MTA eleve csak tudományos intézeteknek és könyvtáraknak szán, és 
az Akadémia boltjain kívül más helyen nem is forgalmaznak. Vannak, amiket 
kiad egy X városban lévő egyetem, abban a városban meg is vehetők, de már más 
városban, sőt még Pesten is csak az jut hozzájuk, aki megrendeli őket. E nehéz
ségekkel fokozottabb mértékben találják szembe magukat a külföldi ér
deklődők. A  British Múzeum könyvtárában is másfél évi késéssel szoktak a cse
reegyezmény keretébe foglalt munkák beérkezni, héha a kanadai magyarok 
előbb olvashatják őket, mint a londoniak.

* Elhangzott Szabadkán 1996. március 23-án, a Vajadasági Pax Romana nemzetközi 
tudományos értekezletén.



1) Egy sorozat indult be ezelőtt három ćvvcl, a Szegedi Középkor-történeti 
Könyvtár. Eddig 8, egyenként 350-400 oldalas munkát adlak ki. Java részük 
egy-egy korszak (honfoglalás, 111. Béla, tatárjárás, Kun László) okleveleinek 
magyar fordítása. A legutóbb kiadott munka kifejezetten a milleccntenáriumra 
jelent meg, és egyben Kristó professor kutatásainak összefoglalása is. Címe: A  
magyar állam megszületése. Elemzi azt az elvi problémát, hogy mi is a „kútfők 
húzó hiánya”? Mi a különbség a honfoglalás és az államalapítás között? Kik 
lehettek a kabarok? Milyen a nomád és a félnomád állam? Ki lehet-e számítani, 
milyen volt a százalékarány a bevonulok és az őslakók között? Hogyan tér át egy 
lovas nomád nép a kötött gazdálkodásra? Ebben mi a különbség a nemzetségek 
és a törzsek közölt? A dalmát partokon lévő régi városokba a magyar királyok 
nem helyeztek helytartókat, adószedőket, mint Velence, Boszniáért azonban 
csatározolt egymással a raguzai és a spalatói püspök. Több fejezetben is felveti 
azokat a kérdéseket, amelyekben nem értenek egyet a főleg oklevelek alapján 
dolgozó historikusok az ásatási leletek alapján dolgozó régészekkel. A régész a 
tárgyakat hajlamos az etnikumokkal azonosítani, azért együtt kell működni vele 
és tudni kell, hogy csupán a környezet, az áttclepülés még nem jelent azonnali 
megváltozást is. A nomádság lassú elenyészésc több tényező összjáléka szokott 
lenni.

2) Glatz Ferenc: A magyarok krónikája. Egy hatalmas, telefonkönyv alakú 
album, az előzővel szemben széles körökben árulják, de elég borsos áron. Tu
lajdonképpen egy kiadványsorozat része, amiben a föld, a természettudomá
nyok, az orvostan krónikáját is megírták. Hogy most bátor vagyok megemlíteni, 
annak az az oka, hogy kitűnő színes képek és nagyon jó térképek vannak benne, 
így például a szerző megrajzolta az ún. al-dunai „fekete magyarok” szálláshelyét. 
Kb. két-két oldal 5-10 évet szokott kitenni a beosztásban. Kiadta az Offici.ia 
Nova 800 oldalon.

3) Korai Magyar Történeti Lexikon. 1994-ben a Tudományos Akadémia adta 
ki 750 oldalon. Az egyes szócikkeket történészek írták. Új benne, hogy minden 
régi város, püspöki székhely alaprajzát, térképét közli, egyes várakét és templo
mokét is. Mint csanádi egyházmegyés történészt itt nyugtatott meg, amit 
elődöm, Juhász Kálmán se tudott megoldani: milyen volt a középkori Arad, 
hogy lehetett ott 1131-ben már országgyűlés és hogyan lehettek országos hírű 
prépostjai társkáptalanjának? S közben még romjait sem találták meg a török 
elvonulása után. Most már elég biztos, hogy a mai Glogovác mellett egy trapéz 
alaprajzú városka volt, ahol a magyar királyok közül Péter, I. Béla, I. Endre 
pénzeit ásták ki. Délmagyar-kutatás szempontjából érdekesek és újak a Faluy 
Ház, Besenyők, Volgái bolgárok, Familiárisok, Hadművészet címszók.

4) Médium Regni. Az előzőkhöz képest csak 120 oldalas füzet, de igen ér
dekes annak, aki ismeri a Pilisvidék, Esztergom, Visegrád, Óbuda, Székesfehér
vár környékét, mert megtudhatja, hogy a jelenleg látható műemlékek, védett 
romterületek miről beszélnek.

5) Kovács László szerkesztetted honfoglalásról -  sok szemmel című soro
zatot. Eddig három kötete jelent meg. Az első a Honfoglalás és régészet. 309 
oldalon 23 régész ismerteti bő szakirodalommal egy-egy vidék Árpád-kori ása
tásait, vagy az ásatások összefoglalását egyes témákról. Például: Csónakos te



metkezések, állattartás emlékei, növénymaradványok, fegyverek, pénzek, több
gyökerű ősvallásunk. A második kötet címe: A honfoglaláskor írott forrásai. 28 
szakember értekezik a kelet-ázsiai feliratoktól kezdve a nyugat-európai króni
kásokig, nyelvek és kultúrák szerint, hisz kínai, perzsa, arab, görög kereskedők 
vagy hadvezérek is megörökítették a magyarokat, nemcsak a kolostori latin év
könyvek.

A felsorolt öt könyv, illetve sorozat tudósoknak készült. A hatodik, amit 
ajánlani merek, a történelem közép- és alsótoké tanárainak szól. Közismert, 
hogy a pártállam idején milyen fölfogás uralkodott, az érettségi tárgyak közül 
törölték a történelmet, ennek oka pedig részben az egyoldalú természettudomá
nyos szemlélet, részben a helytelenül értelmezett internacionalizmus volt. En
nek kiegyensúlyozása végett indította be Glatz Ferenc e négykötetes sorozatot, 
melyből az első kettő jelent meg eddig: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 
440-ig és Szakály Ferenc Virágzás és hanyatlás című műve. A két további szerző 
Kosáry Domokos és Glatz Ferenc lesz. Mivel nem kifejezetten tudományos mű
vek, szakirodalmat egyáltalán nem sorolnak fel. Annál bővebb (21 oldal!) a kro
nológiai táblázat és szintén terjedelmes (14 oldal) a névmutató. Elgondolkozta
tó, hogy a 18 fejezetből csak 8 szól a magyar történelemről. A többi korkép egész 
Európából. De ezt nem tekinthetjük hátrányosnak, hiszen a sorozat közös címe 
Magyarok Európában, és így jól illik a jelen értekezés témakörébe is, hiszen 
kelet és nyugat egyformán benne van.

Megemlítek egy hetediket is, amelyet a nagyobb, érettségi előtt vagy köz
vetlen utána álló ifjúságnak írtak, Varga Domokos Mogyeriektől -  Mohácsig 
című munkáját. Gazdagon illusztrált könyv, amely nemcsak adathalmaz, hanem 
gondolkodásra késztető kérdéseket is felvet az olvasónak: Mire lehet következ
tetni a finnugor közös mondakincsből? A jobbágysors miért éppen a magyar 
alsóbb osztályokat sújtotta legjobban? Miért nem bírták rákényszeríteni a cseh 
és lengyel népekkel szemben a magyart a hűbériségre? Mi lett volna, ha Álmos 
lett volna a király Könyves Kálmán helyett? Hogy szilárdította meg két bölcs 
uralkodó 80 évre az államhatárokat? Érezte-e Imre király előre, hogy öccse bajt 
okoz, amikor idehozta Meráni Gertrudot? Mi a különbség a hűbériség és a 
rendiség között? A könyv kimerítő választ ad az Anjouk pénzpolitikájára, a 
törökvész elleni defenzív vagy offenzív katonáskodásra stb. is.

Természetes, hogy ezzel nem meríthettem ki az utóbbi idők könyvtermését. 
Sőt, már réges-rég kiadott könyveket is reprintben újra megjelentetnek manap
ság, mint például Karácsonyi János Magyar nemzetségek vagy Holub József Ki
rályi vármegyék eredete című kötetét. Az utóbbi ugyanis már 60 éve fölvetett egy 
kérdést, ami olyan, mint arról vitázni, hogy a tyúk volt-e előbb vagy a tojás. A 
megyék alapján szervezték a főesperesi határokat, vagy fordítva: a püspökök 
által szervezett esperesi (főesperesi) szervek adtak kész modellt a vármegyék 
határának meghúzására. Valószínű mindkettő! Dunántúlon előbb lehetett vár
megye. Nálunk Juhász Kálmán igazolta, hogy a Szent Gellért által kialakított 
főesperesi kerületek formálták a középkori Keve, Temes, Krassó, Szörény, Arad 
és főleg a kétrészes Csanád vármegyéket.



A TÖRTÉNÉSZEK MÓDSZERTANI VÁLTOZTATÁSAI.

A millenáris időszakban, 100 éve élt egy nagy egyháztörténész nemzedék, 
amelyet a civil historikusok éppúgy nagyra értékeltek, mint a külföldi intézmé
nyek. Karácsonyi, Kollányi, Bunyitay, Fraknói, Békcfi Rémig, Erdélyi L. elérte 
azt a szintet, melyet világi kortársaik: Marczaly, Szilágyi, Szabó E., Hampel. 
Nos, az ő fölfogásuk az volt, hogy egy intézmény élete az intézmény alapításával 
kezdődik. Erdélyi-Sörös az akkor 900 (ma ezer-) éves Pannonhalmával kezdi, 
nem vizsgálva azt, léteztek-e bencések az avarok vagy frankok idejében Pannó
niában. Juhász Kálmán megtiltotta nekem (mint neki hajdan Szentkláray Jenő), 
hogy foglalkozzam azzal, léteztek-e keresztények és templomok a csanádi egy
házmegyében 1030 előtt. Szent István ideküldte Szt. Gellértet -  ezzel indult be 
püspökségünk élete, ami előtte volt, azt kutassa más, az nem a mi egyházme
gyénk dolga.

A mai történetíró másképp gondolja ezt, úgyhogy nagyon érdekel minket 
az előbb említett „fekete magyarok” kérdése, akikről a későbbi Hartwick meg
jegyezte, hogy a Querfurti Brúnó pap járt köztük téríteni. Nincs megoldva a 
kérdés: Kik voltak ezek? A kabarok? Az augsburgi ütközetben vereséget szen
vedett és megszégyenített „gyászmagyarok?” Vagy Ajtony törzsi alattvalói? Egy 
pécsi egyházmegye-történész tudja, hogy a rómaiak és a pannonszlávok már 
keresztény templommal rendelkeztek. Á fehérvári megyés pedig, hogy Gorsi- 
um-tácnál is volt keresztény emlék, tehát ott és Aquincumban is az eraviszkusz- 
kelták nem csak a rómaik nyelvét és kultúráját, de a keresztény vallást is átvet
ték. Mi keletmagyarok nehezebb problémák előtt állunk, mert itt oklevélileg 
igazolhatóan működtek a Hierotheosz bizánci püspökkel érkezett keleti szer
tartásé papok is. Sőt Ajtony hozott belőlük Óscsanádra szerzeteseket is.

Egy másik módszerbeli kérdés. Bálint Sándor néprajztudós, aki a vallási 
néprajz alapító tudósa volt, nagyon hangsúlyozta: Szent Gellért érdeme, hogy 
Mária tisztelete magyar begyökereztetése végett felhasználta az ősi mítoszok
ban fellelhető Boldogasszony-hiedelmeket. Ha ez az elmélet igazolást nyer, 
könnyebben megértjük, hogy mi okból lett Mária látogatása-napja Sarlós, Má
ria megköszöntése Gyümölcsoltó, Mária római búcsúja pedig Havas-Boldogasz- 
szony, nem is szólva a Nagy- és Kisboldogasszony-ünnepekről. A  mai történész
nek tehát éberen figyelnie kell a még összegyűjthető és a modern technikától 
veszélyeztetett népi szokásokat. Az életfa, a turul, a csodaszarvas, a tarsolylemez 
nem őriz már pogány babonákat, de van üzenetük a múltból. Csak arra kell 
ügyelni, hogy egy hipotézist nem old meg másik hipotézis, vitatott kérést másik 
vitatott kérdés... Könnyen lehet, hogy a helytörténész adatgyűjtését száz év múl
va másik historikus fogja megoldani.

Kelet és Nyugat mezsgyéjén állva fel kellene tennünk a kérdést, hol állt a 
magyarság és mit adott Európának. A  bevezetőben említett két év előtti konfe
rencia rendezősége épp azt akarta bemutatni: téves volna azt gondolni, hogy a 
magyarság csak kelet vagy nyugat tanítványa volt. Eleinte az volt. De nemcsak 
kapott, hanem adott is a világnak. Vért, amikor töröktől, tatártól nyugat 
védőbástyájává lett. Tudományt akkor, amikor Teleki-expedíciót küldött Afri
kába, Zichyt, Körösi Csorna Sándort és Stein Aurélt pedig Ázsiába küldte. Mű-



vćszclet, amikor Liszt Ferenc vagy Munkácsy Mihály nevétől volt hangos Párizs 
vagy Róma szalonjainak világa is. És vallást, amikor Fáy Dávid és társai nemcsak 
feltérképezték az Amazonas őserdei mellékfolyóit, de az ottani indiánokat is 
térítgették.

Tehát ennek a fejezetemnek első része egy negatív pont: félreértették a 
magyarokat azok, akik csak a kalandozások szörnyeit látták bennük. A mai no- 
madológia tudósai, mint például, Győrffy, László Gy., Kristó professzorok, rész
letesen leírják, hogy a nomád népeknél a hábprú volt a normális foglalkozás, a 
béke a rendkívüli esel. Továbbá: ami rosszat leír például Prümi Regino 908-ban 
elkészült világkrónikája, annak java része Ammianus Marcellinus vagy Jorda- 
nes műveinek másolata, akik ugyanezeket a barbárságokat tulajdonították a hu
noknak. Még újabb, hogy kimutatták: ők meg abból vették át, amit Hérodotosz 
írt a szkítákról.

Pozitívc pedig: miben nyilvánul meg a magyarok gyors krisztianizálása?
1) Szent István alatt alakult tíz, már az első keresztény században két másik 

püspökség, legtöbb nem is térítő-vándorló, hanem állandó telephellyel. De alig 
telt cl egy évszázad, Milkó gócponttal a magyarok alapítanak missziós püspök
séget a kunok térítésére.

2) Nyugaton nagy tiszteletnek örvendenek a három királyok. Már a róma
iak bennük látták őseiket, a pásztorokkal szemben (zsidóság) a napkeleti böl
cseket ábrázolták frig sapkákban. A  római birodalom Barbarossa-féle újraélesz
tési eszméje és a királyok ereklyéjének Kölnbe való átszállítása a magyar tábla
képeken, a Szent István-Imre-László triptichonokban tükröződik.

3) A  magyarországi „újlatin” (taljánolasz, vallonolasz) telepeit már térkép 
mutatja az említett könyvekben. Hatásukra a barbár, „kutak m elletti” lókopo- 
nyás temetések egy nemzedék alatt megszűntek, s következett az európai típusú, 
templom körüli temetkezés.

4) Nyugati keresztény szokás mutatható ki a királyi városok, főleg székvá
rosok kiképzésében,

5) Igazolható a jogrendünk, törvénykezésünk átalakulásában is. Megszer
vezték az Árpádok a ducatust, a király öccsénck vagy fiának különálló hercegsé
gét. H ajó testvérek voltak, ez nem okozott problémát, mint Géza és Szt. László, 
vagy IV. Béla és Kálmán közt. Ha hiányzott a testvéri szellem, akkor bizony baj 
volt, mint I. Endre és Béla, Salamon és a hercegek, Imre és II. Endre, IV. Béla 
és fia, V. István belharcai idején. Ámbár az összes magyar történelemkönyv tud 
idézni forrásokat, hogy az ilyesmiket mindig intrikáló főúri tanácsadók provo
kálták, de szomorú, hogy kevés olyan önpusztító nép volt, mint a magyar.

6) Elég hamar kialakult egy külön udvari alkalmazott, vagy ott állandóan a 
király személye körülötti réteg. S mint az európai királyi udvarokban, már újabb 
évszázad után kialakult ennek az ellensége vagy legalábbis ellentéte: egy jóm ó
dú, de saját birtokán, várában lakó nemesi réteg. Eminek főideológusa Anony
mus, aki baráti köréből mindenkiről kimutatja Árpáddal való egyenrangú őseit. 
Végső jogi megfogalmazója meg Werbőczy, aki törvénykönyvet is szerkeszt, az
zal a mottóval, hogy una eadcmque nobilitas...



7) Kelet ćs nyugat hatása mutatkozik meg az Aranybullában. Keleti hatás: 
a törzsi, sőt nemzetségi jogok a királlyal szemben is érvényesek. Nugati hatás: 
mindezt a IV. Lateráni zsinat római jogból merített kifejezéseibe burkolja.

8) Keleti hatás, hogy a különféle vétségekért, ha anyagilag kellett azokat 
jóvátenni, az istváni, lászlói és kálmáni törvények is mindent tinóban szabtak 
meg. Nyugati hatás: mindezt a regensburgi bajor törvények mintájára tették.

9) Az első részben felsorolt könyvekből még azt is megállapíthatjuk, hogy 
a városépítésekben is van kettősség. Keleti hatás: a városok fölött is eleinte ott 
van egy úr, akinek szolgái, zsoldosai, bizánci mintájú eunuchjai (Ajtony, Gyula 
városaiban) cserélődnek, dirigálnak, az úrtól függnek. Nyugati hatás: a városok
ban mégis fejlődik a polgárság, amely nem szereti a nemesi előjogos betele
pülőt, sőt valamely minta szerint önálló autonómiát kap a közigazgatásban, sőt 
bíróságban is. (Pozsonyi fehérvári jogok...)

Befejezem azzal a megfontolással, hogy a magyarság egyedüli volt a finn
ugor népek nagy családjából, amely már a kora középkorban független királyság 
lett. Finnek, észtek 1918-ig vártak erre, többi rokonunk máig se... Mi több: 
egyetlen a lovas nomád népekből, amely asszimilálódott Európához, ami a ná
lunk nagyobb hun, avar, besenyő népeknek nem sikerült. Nyugat hatásának ele
meit felismerték a felelős vezetők, így lett

Első fokon: lalán még Levédiában törzsszövetség, vele lett népi öntudat, 
kiválás a kazárságból;

Második fokon: Etelközben vérszerződés a/  üldözöttségben -  így alakult ki 
immár a nemzeti öntudat, a végső hazakeresésscl.

Harmadik fokon: a Kárpát-medencében korona kérése a pápától, keresz
tény berendezkedéssel -  s ez már állami öntudat.

A  keresztény középkori országgá válás ismérvei mind létrejöttek Szent Ist
ván haláláig: erős királyi központi hatalom (kende, harka, gyula szerepe meg
szűnt), teljes egyházi hierarchikus hálózat, kolostori és káptalani iskolák, írás
beliség, mégpedig a latin ábécé jegyeivel.

Angéla Mačković: Fonó nő (olaj, 1910 körül)



TOMÁN LÁSZLÓ

KÖZBESZÓLT A FORRADALOM

Ezerkilencszázötvenhat őszén azzal a céllal utaztam Budapestre, hogy tizenkét 
évi elszakítottság után találkozzam ottani rokonaimmal, ismerőseimmel, körül
nézzek a könyvesboltokban, az egyetemen, cgy-két szlnielőadást is lássak. Uta
zásomról értesítettem Csuka Zoltán műfordítót, költőt is, akihez családomat 
régi barátság fűzte, s engem szinte születésem óta ismert. Különben is Csuka, 
miután 1955-ben szabadult Rákosiék börtönéből, első jugoszláviai útja során 
bennünket is felkeresett -  édesapámnak a húszas évek végén és a harmincas 
évek elején kollégája volt a Délbácska (majd a Reggeli Újság) szerkesztőségé
ben - ,  s már akkor szó volt arról, hogy esetleges pesti utam alkalmából vele is 
találkozom.

Október 21-én, vasárnap kora reggel értem Budapestre, s közeli rokonom
nál, akinél laknom kellett volna, már várt Csuka levele.

Kedves László Barátom,

megkaptam, édesapád levelét s örömmel értesültem, hogy október 20-27 
között Pesten leszel s találkozni kívánsz velem. Csak természetes, hogy magam 
is örömmel nézek c találkozó elé...

Mivel én idehaza, Érdligeten dolgozom és Pestre hetenként csak egyszer 
vagy kétszer megyek be, (telefonomat pedig csak e hét végére Ígérték meg), arra 
kérlek, hogy az itt felsorolt találkozási lehetőségek közül válassz valamit:

Pesten folytatom ezt a levelet, mert közbejött valami, ami épp kapóra jött. 
Itt Pesten u. i. most megy a József Attila-színházban Gáli József Szabadsághegy 
c. roppant időszerű színműve, melyet szerbre szeretnénk lefordítani. Én ezt a 
színdarabot vasárnap d. u. 3 órakor megnézem (a színház a Sztálin-hiddal szem
ben (Váczi-úton), a pesti oldalon van) és nagyon szeretném, ha Te is megnéz
néd, hiszen fontos is, hogy lássad. Ezért arra kérlek, gyere el az előadásra, már 
intézkedtem, hogy egy jegyet Neked is tartsanak fenn a színház titkárságán. Én 
is odamegyek, már 3/4 3-ra és a titkárságon várlak. Utána aztán egy darabig 
együtt lehetnénk.

Arra kérlek tehát, fogadd el ezt a meghívót, amely számodra is a legked
vezőbb és leghasznosabb. Ha mégse jöhetnél, akkor kedden találkozhatnánk, 
benn Pesten. Én kedd reggel 9 után az Uj Magyar Könyvkiadónál leszek kb 1 óra 
hosszat. (Lcnin-krt 9-11) Arra kérlek, ebben az esetben gyere oda.

Tehát: lehetőleg vasárnap d. u. viszontlátásra J ó z s e f  Attila-színházban.

Szeretettel köszönt:

Bp. 1956 X. 19 Csuka Zoltán



Lehetetlen volt eljutnom a József Attila Színházba, amely messze is esik 
rokonaimtól, de az egész éjszakai utazástól fáradt is voltam, s erről a színdarab
ról és a találkozásról, sajnos, le kellett mondanom, viszont kedden, 23-án reggel 
9 óra tájban felmentem az Új Magyar Könyvkiadóba (a későbbi Európa Könyv
kiadó) a New York palotában, s amikor Csuka Zoltánt kerestem, abba a szobá
ba irányítottak, ahova a műfordítót várták. Miután megérkezett, s elintézte 
ügyeit, lementünk a Hungária (New York) kávéházba, írók, újságírók, szer
kesztők ismert tanyájába. Egy kávé után az írószövetség székházába vezetett 
utunk. Akkoriban hagyta cl a sajtót a Nagyvilág első száma (1956. október), 
melyben Csuka Zoltán és Dudás Kálmán fordításában megjelent Gustav Krklec 
néhány verse. Dobrica ĆosićDaleko je sunce című regényét is bemutatta Csuka, 
igen elismerő szavakkal („nagy ez a regény”, „kiforrott írókészség, biztos kom- 
pozíciós tudás”, „merészen őszinte”, „forró dinamika”, „feszült légkör”, „sze
replők egész sorának márványba faragott figurája”, „tájleírásai nagyok és jelleg
zetesek”, „a regény szerkezete is tiszta, világos, arányos; Csoszics nemcsak író, 
megvan benne az építőművész ízlése, gondossága, mértéktartása”, „erős, szilárd 
alapon áll a regény épületének kél szárnya”...). Kassák Lajossal és Pálóczi-Hor- 
váth Györggyel találkoztunk az írószövetségben, az utóbbi épp valamelyik gim
náziumból jött, ahol a diákoknak azt magyarázta -  mondta, miután Csuka be
mutatott neki - , hogyan lehetne rendet teremteni az országban. Csuka egyéb
ként nagylelkűen nekem ajándékozta a Nagyvilág első, még friss számának neki 
járó példányát, mondván, majd ő szerez magának egyet.

Az írószövetségi látogatás után a földalattin az Oktogonig együtt utaztunk, 
ott elváltunk egymástól. Csuka folytatta útját, én a körúton villamosra ültem, 
hogy eljussak rokonaimhoz, akik ebédre vártak.

Csukával ezután évekig nem találkoztam, míg egyszer ismét Újvidékre nem 
vetette a sors.

A közbejött események -  az aznapi, 23-i tüntetések és a forradalom -  miatt 
Csuka nem tudhatott rólam semmit, pesti tartózkodásom alatt többé nem jö
hettünk össze, telefonja nem volt. Jómagam a 23-i felvonuláson ráakadtam 
Dobrica Ćosićra, de mivel addig nem volt időm átlapozni a Nagyvilágot, nem is 
számolhattam be neki Csuka könyvismertetőjéről.

A  forradalom alatt szünetelt a vasúti közlekedés, s én csak november 11-én 
értem vissza Újvidékre. Hozzátartozóim Óosiétól értesültek, hogy ott ragadtam 
Pesten, s megvagyok, Csuka pedig december 29-én levelet írt édesapámnak, és 
sorsom iránt érdeklődött. Addigra megindult a postaforgalom a két ország között.

Érdliget, 1956 dec. 29.

Kedves Sándor,

több mint két hónapja, hogy ifjú barátomtól, Lacitól, azzal váltam el, hogy 
harmadnapra találkozunk a jugoszláv irodalomról szóló előadásomon, amely
hez ő is hozzá fog szólni s ki fogja egészíteni az én, minden bizonnyal hiányos 
tájékozottságomat. Másnap már kitört a nagy történelmi vihar, amelyről első 
nap azt hittem, hogy másnapra mégis csak meg lesz az előadás, de amelyről



kiderült, hogy bizony hónapokra megbénított minden életet s én jó hat hétig 
egyáltalán nem juthattam be Budapestre, csak Érdligetről hallgattam az égzen
gést. Elképzelheted, hogy sokat gondoltam rá, mi is lett vele. Később azt hallot
tam, hogy a jugoszláv állampolgárok a követség segítségével mégis csak hazaju
tottak s egyre vártam, hogy Laci majd csak jelentkezni fog, de eddig hiába vár
tam. Most aztán megérkezett az első fecske, Szirmai Károly levele s ebben van 
egy olyan félmondat, amelyből arra következtetek, hogy László rendben hazaju
tott és azóta minden bizonnyal el is felejtcttc.az izgalmakat és fáradalmakat.

Arra kérlek tehát Titeket, kedves Sándor, írjatok mielőbb, hogyan ért haza 
László s hogy van mostan, no meg arról is, hogy mit sikerült elintéznie Budapes
ten? Azt hiszem, nem sokat, hiszen találkozásunk másnapján, sőt aznap dél
utánján már ki is tört az orkán.

Mi idekünn Érdligcten, hála Istennek, minden baj nélkül megusztuk a nagy 
zivatart s az elmúlt két hónapban bizony csak az asztalfiókomnak dolgoztam, 
hiszen irodalmi folyóirat, könyvkiadás még nincsen s egyelőre még nem tudjuk, 
mikorra tápászkodunk fel a nagy bénultságból. Pár nappal ezelőtt a Književne 
Novine eddig elmaradt számait is megkaptam s igy nagyjából tájékozódtam a 
legutóbbi hónapok jugoszláv irodalmi eseményeiről. Egészségileg meg vagyok, 
sőt egyelőre még van egy kis pénztartalékom is, úgy hogy a könyvkiadás és fo
lyóiratok szünetelését egyelőre nem érzem, hogy aztán később mi lesz, azt csak 
az Úristen tudja. Remélem azonban, hogy majd csak rendbejönnek a dolgok.

Az írószövetség megbízásából decemberben kellett volna Kónya Lajossal 
együtt Jugoszláviába utaznom, egyelőre azonban, természetesen, semmi kilátás 
sincsen erre az utazásra. Pedig már előre örvendtem, hogy oly hosszú idő után 
ismét találkozhatom a régi barátokkal, a zordon sors azonban, amely már jóné- 
hányszor közbeszólt az életünkbe, most ismét vétót mondott. No de hát én meg
tanultam a türelmet s most itthon is vagyok, a meleg családi fészekben s itt mégis 
csak könnyebb kibírni a sors átmeneti zimankóit, mint sokkal, de sokkal rosz- 
szabb körülmények között, messzire szakítva a családtól, mint ahogy nemrég 
még ezt kívánta tőlem a sorsom.

Arra kérlek, kedves Sándor, ha megkapjátok e levelet, válaszoljatok mi
előbb. Nagyon érdekelne az is, hogy a Nagyvilág első (s úgy látszik, jó ideig 
utolsó) számát Laci volt-e szives Krklechez továbbítani?

Feleséged kezét csókolom, Lacit szeretettel köszöntöm s Valamennyiőtök- 
nek békességes és boldog ujesztendőt kívánva a régi barátsággal ölellek:

Zoltán

(A „jugoszláv irodalomról szóló” előadást Csukának a Társadalom- és Ter
mészettudományi Ismeretterjesztő Társulat és a Kultúrkapcsolatok Intézete 
Szocialista Jugoszlávia című előadássorozatában kellett volna megtartania a 
Kultúrkapcsolatok Intézetében október 25-én, csütörtökön. Erre persze már 
nem került sor, sőt az volt a „véres csütörtök”, amikor a Parlament előtti téren 
vérfürdőt rendezett az ÁVO vagy a szovjek katonaság.)

Ez a levél 1957 elején érkezett, amikor már otthon voltam, és -  mint a 
következő levélből kiderül -  válaszoltam is rá. Ezután jött meg Csuka 1957. 
január 18-i levele.



Kedves Laci,

Érdliget, 1957 jan. 18

nagy örömmel kaptam meg leveleteket, hiszen hirt hozott róla, hogy sze
rencsésen hazaérkeztél s habár azóta sok kellemetlen tapasztalatban is volt ré
szed, mégis csak meg vagy, s hozzá fiatal vagy, aki az életében még az itteni 
élményeket is felhasználhatja majd s ha pillanatnyilag az ottani folyóirat körüli 
helyzetben nincs is kedved a munkához, ez a helyzet előbb vagy utóbb úgyis 
megváltozik s akkor annál nagyobb lendülettel Írhatsz ismét.

Nagyon sajnálom, hogy találkozásunk csak olyan futólagos volt s hogy nem 
hangozhatott el az az előadás, amelyhez pedig a Te hozzászólásodtól oly sokat 
vártam, hiszen sok olyan szempontot és anyagot is tártál volna elém, amelyekről 
nem tudok. Talán egyszer mégis csak megvalósul majd az a tervem, hogy ösztön
díjjal hosszabb lélegzetű jugoszláviai tanulmányútra indulhatok és akkor pótol
hatom a kiesett éveket, sőt talán még ennél is többet, addig azonban, úgy látszik, 
még sok türelemre van szükség. Nem tudom, mennyit végezhetek még el azokból 
a terveimből, amelyekkel a magyar-délszláv szellemi közeledést akarom szol
gálni, de ha az élet esetleg tulrövid is lesz ehhez, mindenesetre most már az is 
elégtétel, hogy az uj nemzedék soraiban sok olyan egyéniséget látok, akik majd 
átveszik és sokkal több tudással és elmélyedéssel folytatják azt a munkát, amit 
mi még Szentelekyék idejében elkezdtünk.

Herceg János mellőzése fájdalmas dolog, de a legutóbbi évtizedek, sőt évek 
arra tanítottak, hogy a szakértelem és becsületes munka, az igazi tudás mindig 
győzedelmeskedik a kontárkodással és ostobasággal szemben (lehet, hogy nap
jaink ennek dialektikusán ellentmondanak, a végső konzekvencia levonásánál 
azonban ez nem számit). Én meglehetősen gyéren kaptam a múltban is a jugo
szláviai magyar kiadványokat, most pedig egyáltalán nem kapom, de úgy látom, 
hogy vannak erős, kibontakozó tehetségek s mire Hercegék gárdája kiöregszik, 
ez az uj gárda talán több bizakodással és sikerrel is lép majd a helyébe.

Nagyon köszönöm, hogy leveledben sok mindenről tájékoztattál s arra kér
lek, időnként eressz meg cgy-egy ilyen levelet, hiszen én nemcsak azon a tájon 
születtem s ifjúságom legszebb tizenkét esztendejét éltem le ottan, hanem lélek
ben most is veletek vagyok s érdeklődöm minden iránt, ami a jugoszláviai ma
gyar irodalomban történik.

Persze, aziránt is, ami a jugoszláv irodalomban. S ezért köszönöm, hogy 
külön is felhívtad a figyelmemet a MiSolovkára, amelynek egy részletét már 
régebben olvastam a Književne Novinében, sőt le is fordítottam, csak úgy, saját 
kedvtelésemre. Persze, nem nagyon tudok megbarátkozni ezzel az írásmóddal, 
nem nagyon értem, de szeretnék rejtett titkaiba behatolni. S most, hogy a 
MiSolovka egyéb, időszerű vonatkozásaira is figyelmeztettél, különösen érdekelne 
ez a regény. Nagyon hálás lennék, ha ajánlottan elküldenéd nékem, viszont én kül
detek néked olyan itteni regényt vagy más irást, amit Te szeretnél olvasni.

Tyoszity barátunk írása nagyon érdekelne, nem tudom, vajon kérhetem-e 
vagy egyáltalán módodban állna elküldeni? Vagy talán legjobb lenne, ha majd 
leutazom, akkor elolvasom ottan.



(Herceg János mellőzése: akkoriban mondott le Herceg János a Híd főszer
kesztői tisztségéről, mert bizonyos itteni irodalmi körök nem voltak vele meg
elégedve. -  A  levélben említett Mišolovka Radomir Konstantinovié 1956-ban 
megjelent regénye, melynek néhány mozzanata az 56-os budapesti eseményekre 
emlékeztet. -  „Tyoszity barátunk írása”: valószínűleg Dobrica Ćosić 7 dana u 
Budimpešti című könyve, amely 1957-ben jelent meg a Nolit kiadásában. Mint 
ismeretes, Ćosić ebben a könyvében a forradalom alatti budapesti élményeiről 
számol be.)

Csuka következő levele 1957 februárjában érkezett, de abban már nem esik 
szó a forradalmi eseményekről. Helyzete a magyar kiadóknál, folyóiratoknál, az 
irodalmi életben megszilárdult, dolgozott, műfordításai megjelentek. Barátsá
gunk is fennmaradt, sőt attól kezdve, hogy 1961-ben a Fórum Könyvkiadó szer
kesztője lettem, hűséges, szorgalmas munkatársammá vált, a jugoszláviai írók 
(Meša Selimović, Miloš Crnjanski, Oskar Davičo és mások) nem egy művét 
fordította magyarra kérésemre. Levelezésünk -  1984-ben bekövetkezett halálá
ig -  állandósult, gyakran találkoztunk hol Úvidéken, hol Érdligeten, de Zágráb
ban, Hévízen is. Százhetvennyolc levele, 39 levelezőlapja van tulajdonomban. 
Kétségtelen, hogy feldolgozásukkal -  ami a jövő irodalomtörténészeire vár -  
sok adathoz jutna az irodalomtörténet-írás mind Csuka gazdag munkásságáról, 
mind a magyar-jugoszláv irodalmi kapcsolatokról, de a magyarországi és a ju
goszláviai magyar könyvkiadás történetéről is.

Stipan Kopilović: Tájkép (olaj, 1907)



MAGYAR LÁSZLÓ

A SZEGED-SZABADKAI VASÚTVONAL ÉPÍTÉSE 
LEVÉLTÁRI ADALÉKOK

A személy- és áruforgalom fejlesztése a gazdaság fellendítésének egyik alapfel
tétele. Az ipari forradalom nyugat-európai kibontakozása mind nagyobb igényt 
tartott a mezőgazdasági nyersanyagokra, a fogyasztási termékekre. Áz értékesí
tési erőfeszítések kétségkívül közrejátszottak a közlekedés forradalmasításá
ban, a gőzhajózás és vasútépítés megszületésében. A  kereskedelem térhódítása 
egyben Magyarországnak a feudalizmus válságából való kiútkeresését jelentet
te.1 A  kapitalizmus korai szakaszában a gazdasági-társadalmi clőhaladás leg
fontosabb technikai feltétele a vasútvonal kiépítése volt. Közvetlenül a forra
dalmat megelőzően adtak át a forgalomnak a 178 km-nyi vasútvonalat, 1848- 
ban pedig törvénybe iktatták az országban építendő vasúthálózat tervét.2 A  for
radalom bukása után tovább folytatódott a vasútépítés, s ez ugyancsak nagy 
jelentőségű fordulatot hozott a kisebb városok közlekedési fejlődésében.

A Szabadkai Történelmi Levéltár iratai többek között a szeged-szabadkai 
(ún. alföldi) vasútépítés körülményeire és előzményeire derítenek fényt, de szá
mos más vasútügyi és ahhoz kapcsolódó kérdésre is választ kaphatunk. így pl. 
Kerekes Sándor, a jankováci uradalom ügyésze 1846. június 10-i folyamodvá
nyában arról tudósítja Antunovics József szabadkai főbírót, hogy a tervezett 
szeged-bajai vasútvonal hihetőleg Szabadkán fog keresztülhaladni, s megbíza
tásából kifolyólag ezzel kapcsolatban néhány fontos statisztikai adat megküldé
sét sürgeti.3 A szabadkai tanács örömmel tesz eleget a kérelemnek és felkéri 
Matskovics József tanácsnokot, Kuluntsits István főkapitányt, Spelletits Bódog 
választópolgárt, Blagocvits István szószólót, Zomborcsevics Ferenc főjegyzőt és 
Bacsits Illés főszámvevőt, hogy a vasút nagy fontosságára való tekintettel járjon 
utána a Szabadkát érintő adatoknak. Az említett választmányi tagok 1846. július 
26-i kimerítő tudósítása igen becses gazdaságtörténeti tényanyagot tartalmaz.4 
Többek között elmondják, hogy Szabadka terményeinek legnagyobb részét Sze
gedre és Bajára szállítja, s a vasút létesítése esetén az árubehozatal növekedésé
re számíthatnak. 1846-ban Szabadka összlakossága megközelítőleg 42 ezer, s az 
említett útvonalakon a város négy vásárát évente -  előreláthatólag -  kb. négy
ezer személy látogatná. Szabadkáról a szegedi és a bajai vásárokra kevés kézmű- 
vesi munka kerül, viszont a gabonát és egyéb terményeket egész éven át szállít
ják. A  vasút megépítésével az észak-bácskai város évi utasforgalma Szeged, Pest 
és Baja irányába összesen kb. hatezer személyből állna. A  választmányi tagok 
jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy előnyös lenne a vasútvonalat Szeged 
felől a Palicsi-tó és Ludas település mellett vezetni. Ugyanis az ország harmadik 
legnagyobb tava gyógyhatású és fürdőházzal, angol kerttel rendelkezik, vala
mint már most, a nyári hónapokban naponta százával látogatják a fürdőhelyet. 
Másrészt, a mintegy 1700 ludasi kertész egész éven át ellátja termékeivel a sza



badkai piacot. Szegedről a gabona, a nagy mennyiségű só és még más áru szállí
tását Szabadkán keresztül bonyolítják le. Baja Szegedet, Horgost, Magyar- és 
Törökkanizsát, Martonost, Zentát gyakrabban szeszes itallal látja el. Szabadka 
szántóföldje 92 758 láncot tesz ki (láncát 2000 □  ölivei számítva), s az évi ter
méshozam 1 113 096 pozsonyi mérő. Kivitelre marad tisztán 494 390 V2 pozso
nyi mérő gabona. A város épület-, tűzi- és szerszámfa készletét (évente kb. 80 
ezer mázsát) vízi úton -  a Tiszán és Dunán -  szerzi be, holott a vasúti szállítás 
sokkal olcsóbb lenne. Továbbá Bajáról évente kb. 20 600 mázsa mész, Pécsről 
Baján keresztül 7900 mázsa kőszén, Bajáról és Szegedről 5822 mázsa vas, Sze
gedről 12 000 mázsa só, valamint egyéb helyekről 500 mázsa kikészített bőráru, 
szatócscikk stb. érkezik Szabadkára. Innen évente kivitelre szállítanak 10 000 
mázsa dohányt, 4500 mázsa gyapjút, 1200 mázsa nyersbőrt stb. A választmányi 
jelentés szerint a város évi teherszállítása meghaladja a félmillió mázsát, ezért 
szinte létfontosságú a tervezett vasútépítés valóra váltása. Hogy Szabadka mi
lyen komolyan viszonyult a kérdéshez, bizonyítja a városi tanács 1847. december 
20-i határozata, amikor is méltányolták gróf Wuits Hannibálnak a vasútvonal 
létrehozása terén kifejtett erőfeszítéseit, s felkérték őt, hogy az ügy érdekében 
külföldi -  elsősorban angliai -  vállalkozói kapcsolatai segítségével tegye meg a 
szükséges lépéseket.5 Gróf Wuits 1848 januárjában tudósítja a városi tanácsot, 
hogy máris intézkedett a kérdésben, felelevenítette angliai kapcsolatait.6

A szegedi hatóság 1845-ben bejelentette, hogy a Szeged-Kecskemét közöt
ti vasút kiépítéséhez a kisajátítandó területeket díjtalanul átengedi.7 Az 1848-as 
forradalom után új lendülettel folytatódott a vasútépítés. Félegyháza és Szeged 
között a személyszállító próbautazást 1854 márciusában bonyolították le.8 
Hadd említsük meg, hogy Széchenyi István még 1848. januárjában a törvényho
zás elé terjesztette a Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül című tanul
mányát, amelynek 8. pontja a Cegléd-Szeged közti, 12. pontja pedig a Szegedtől 
Szabadkáig terjedő vonalszakaszt tárgyalta.9 Az első próbautazás Szeged és Te
mesvár között 1857. november 9-én történt10, de az ezzel kapcsolatos adataink 
is jóval korábbról származnak. A szabadkai városi tanács 1847 decemberében 
tartott ülésén hangsúlyozzák, hogy a tervezett kecskemét-szeged-temesvári 
vasútvonal megépítését mindenképpen támogatni kell, mert az ügyben Szabad
ka közvetlenül érdekelt. Kiváltképp akkor, ha utána kiépítenék a szeged-sza- 
badka-bajai szárnyvasutat is.11 Zomborcsevics Ferenc főjegyző és Blagoevits 
István szószóló 1848. február 20-án Szegeden részt vettek a kecskemét-szeged- 
temesvári vasúttársaság közgyűlésén, amelyen bővebben értesültek a Szeged- 
Szabadka-Baja szárnyvonal kérdéséről.12

A szabadságharc bukását követő történeti időszak iratanyagából viszonylag 
bőséges adatok állnak rendelkezésünkre az 1864 és 1869 között épített szeged
szabadkai vasútvonalra. Az alábbiakban igyekszünk részletesebben beszámolni 
az előzményekről, az előmunkálatok bonyolult folyamatáról és a vállalkozás 
befejezéséről.

A szabadkai választmány 1852 decemberében a városi tanácshoz intézett 
tudósításában elkeseredését fejezi ki a fejletlen árucsere-forgalom, a rossz köz
lekedési viszonyok miatt.13 „A város jövedékeinek érdekében azért mi igen is 
helyén véljük romlott állapotban lévő országutaink kijavítását, főleg pedig egy



városunk határán keresztül vezetendő vasútnak hovahamarábbi építését a cs: 
kir: Tart: m: kormánynak kegyes figyelmébe ajánlani” -  írják a választmányi 
tagok, majd hozzáfűzik: „És mi nem kételkedünk, miként a m: T: kormány hat
hatós befolyásának, és ő Felsége legkegyelmesebb urunk atyai gondoskodásá
nak nem sokára egy, bennünket a Dunával, és Tiszával összekötő vasút léteiét 
fogjuk köszönhetni, melly városunknak, s e topoghraphicus helyzetében is fon
tos vidéknek anyagi, s szelleméi érdekeit, az álladalomnak, s a m: kincstárnak 
nem csekély hasznával legbiztossabban fogja előmozdítani, s mellynek eszköze
ivel Szabadka városa is szerencsés lesz vásári jövedékeiből, olly jövedelmet mu
tatni fel, minőket jelenleg Temesvár városa felmutatni képes.” Ezzel kapcsolat
ban az Antunovits Pál polgármester elnökletével tartott tanács- és képviselősé- 
gi ülés úgy döntött, hogy az elképzelést mindenképpen támogatni kell; a legma
gasabb kormányszerveknél oda kell hatni, hogy a két folyót összekötő vasútvo
nal életre keljen. Másrészt a várost önerejéből is sokat tehet e létfontosságú 
ügyben.14 Azonban a vasútépítésre még sokáig várni kell! Gyurkovits István 
bajai polgármester 1855 februárjában kelt válaszlevelében örömmel tudósítja a 
szabadkai polgármestert, hogy a Szabadka érintésével tervezett szeged-bajai vas
útvonal gondolatát a város községtanácsa a legmesszebbmenőkig támogatja, mert 
ezáltal a kereskedelem és az ipar felvirágzásának korszaka köszöntene a térségre.15

Igen figyelemre méltó Zomborcsevics bizottmányi elnök és társai (Mukits 
János, Czorda Bódog, Magyar Imre stb.) 1855. június 7-i jelentése a vasútvonal 
létesítésének fontosságáról, akik meggyőző bizonyítékokkal támasztják alá ér
velésüket.16 Községtanácsi megbízásból gyűjtötték össze azokat a hiteles adato
kat, amelyek igazolják a vasút létjogosultságát, ami szavatolná Szabadkának és 
környékének gazdasági fellendülését. Szabadka gabonatermelése -  áll a jelen
tésben -  mennyiség tekintetében talán legnagyobb a Monarchiában. A hiányos 
közlekedési viszonyok ellenére a baromtenyésztés és gyapjútermelés híre eljut 
külföldre is. A Szabadkáról való vasúti személyszállítás rendkívül megkönnyíte
né Csantavér, Ómoravica, Pacsér, Sándor, Topolya, Bajsa, Roglatica, Almás, 
Kunbaja, Mélykút helységek lakosainak sorsát, a kereskedelem lebonyolítását. 
A ludaspusztaiak a vidék legszorgalmasabb kertészei. S a vasútépítéssel a kani
zsai és martonosi szállások lakói terményeiket a szabadkai piacra szállítanák. 
Az 1850-es évek elején létesített palicsi fürdőintézet immár országos hírnévre 
tett szert, a Palicsi-tó gyógyhatása mind több fürdővendéget csábít, de csakis a 
vasútvonal kiépítésével indulna igazán virágzásnak az intézet. A továbbiakban 
több bácskai helység főként gazdaság- és népességtörténeti adatairól szól a vá
lasztmányi előterjesztés. Az ötvenezer lelket számláló Szabadka művelés alatt 
álló földterülete 113 903 katasztrális hold. Ennek jó részét a búza, árpa, zab és 
kukorica teszi ki. Az évi 538 801 mázsa terményfölösleget Szegedre és Bajára 
szállítják. Ha elkészülne a vasútvonal, Csantavérről 39 134, Ómoravicáról 
37 340, Pacsérról 46 310, Sándorról 12 708, Bajmokról 82 047, Topolyáról 
25 690, Bajsáról 10 157, Roglaticáról 83 310, Almásról 24 237, Kunbajáról 
24 580, Mélykútról 95 014 mázsa gabonafölösleg jutna kivitelre.17 Vagyis a sza
badkaival együtt évente összesen 1 019 328 mázsa. -  Zomborcsevits Ferenc és 
társai azonban a gabonaszállításon kívül másféle áruszállítás lehetőségéről is 
tudósítanak: gyapjú, dohány, épület-, szerszám- és tűzifa, só, szén, mész, szeszes



ital, gyáripari és kézműipari áruk, gyarmati cikkek, vas, nyersbőr stb. behozata
lát és kivitelét említik. Szabadka évenként kb. 150 000 birkát tart, s az évi gyap
jútermelés 6750 mázsa. Évi dohánytermése 10 000 mázsa. A sót kizárólag Sze
gedről szállítják; a sókercskedők és a lakosság összesen kb. 20 000 mázsát hoz 
be e nélkülözhetetlen árucikkből. Az épület-, szerszám- és tűzifát leginkább a 
Tiszáról szállítják, évente mintegy 40 000 mázsa mennyiségben. A bort és más 
szeszes italt Bajáról, illetve Aradról szerzi be a város, összesen kb. 3000 akó 
mennyiségben. Tekintettel a város kiterjedt, baromtenyésztésére, évente kb. 
1200 mázsa nyersbőr kerül kivitelre. Viszont 4100 mázsa vas, 500 mázsa készí
tett bőr, 8000 mázsa kőszén, 20 000 mázsa mész behozatalára szorul Szabadka.

A választmányi előterjesztést 1855. június 8-án a községi tanács egyhangú
lag elfogadja, ugyanis az „itt létre hozandó vasúti közlekedés úgy a községnek 
mint az egyes lakosoknak is jövő jóléttét alapítaná meg...” -  áll a határozatban.18 
A város kész ingyenes fizikai munkaerőt biztosítani a földmunkálatokra és úgy 
itéli meg, hogy a vasútvonal esetleg három év alatt el is készülhetne. Mindenek
előtt az állam hathatós támogatására van szükség. Különösen ígéretesnek mu
tatkozott Zomborcsevics Ferenc képviselő bécsi utazása többek között a sze
ged-bajai vasút építése ügyében. Zomborcsevics az utazás eredményéről 1855. 
november 15-én tudósítja a községi tanácsot.19 Nem volt nehéz feladat megér
tetni a császári városban a vasútépítés jelentőségét, de a jelentésből mégis az 
derül ki, hogy a felsőbb jóváhagyásra -  számos adminisztratív és szakmai nehéz
ségekből kifolyólag -  jó ideig várni kell. Ezután Zomborcsevics Pestre utazik, 
hogy a tervezett vasútvonal irányát az illetékesekkel közelebbről is meghatároz
zák és az előmunkálatokat megszervezzék.20 Ott különösen arra ügyelt, hogy a 
leendő vasútvonal mindenképpen érintse Palics fürdőhelyet, s ezt a kérdést 
bővebben is megvitatta Pischowszky Antallal, a szegedi állomás vasúti főmérnö
kével, aki minden tőle telhető támogatást megígért. Zomborcsevics képviselő 
indítványozza továbbá, hogy még mielőtt Bécsből válasz érkezne, Pischowsky 
főmérnök látogasson el Szabadkára és a városi hatóság előtt is erősítse meg 
ígéretét, valamint egy-két szabadkai kiküldöttel járják be a tervezett szeged-sza
badkai vasútvonalat. 1856. április 17-én Zomborcsevics Ferenc, Giefing Vince 
és Moits Tamás képviselők erről bővebben tudósítják a városi tanácsot21 Mi
után a mérnök szakértőkkel együtt megtekintették a helyszínt, megállapították, 
hogy a vállalkozás technikai kivitele nem jár különösebb nehézséggel és rendkí
vüli kiadásokkal. „Ezen értekezletekből azon meggyőződést is szereztük, hogy 
a fő nehézség nem annyira a vasút felépítésében, hanem főleg a vasút üzlet ke
zelésében fekszik... az üzlet kezelése, igazgatása, s az egész felszerelés rövid vo
nalon haszonnal magát fel nem tarthattya, s ki nem fizetheti” -  áll a jelentésben. 
Majd leszögezik, hogy az előmunkálatokra szükséges költségek mérföldenként 
ezer pengő forintot emésztenek fel. Pischowszky főmérnök erre kijelentette: 
meggyőződése szerint a szárnyvonal kiépítése nemcsak Szabadkára nézve lesz 
jövedelmező, hanem (a forgalmi adatokból ítélve) a „Bécs-Pcst-Szegedi vasút 
vonal kezellését bíró ausztriai cs: kir: szabadalmazott állami vasút, úgynevezett 
Francia Társaságra nézve is..., melynek azonban fő céljául kell szolgálni, hogy a 
Tiszát a Dunával, s a Bécs Szeged Temesvári vonalt Mohácsai, Pécsei s tovább 
mintegy keresztmetcésben öszvekösse, s melynek fő előnye abban áll, hogy an



nak sem más vasút vonalakkal, sem vízi közlekedésekkel nem csak versenyezni 
nem kell, sőt egyenesen ezeket köti össze...”. A szegedi vasúti főmérnök hozzá
fűzi még, hogy ígéretéhez híven erre a Francia Vasút Társaság Igazgatóság fi
gyelmét is felhívja.

Időközben Osztoits János képviselő a szeged-szabadkai vasútvonal 
előmunkálatainak végzésére miniszteri engedélyt kap. A bizottmányi jelentés 
sürgeti a várossal való szerződéskötést.22 Az előkészületek felgyorsulása folytán 
a szabadkai választmányi tagok kénytelen voltak 1856 júniusában ismét Bécsbe 
utazni, ahol Osztoits János a miniszteri engedélyt átengedte a Szabadalmazott 
Ausztriai Állami Vasút Társaságnak (az úgynevezett Francia Társaságnak), 
majd a kiküldött mérnökök megkezdték a vasútvonal és egyéb előmunkálati 
méréseket, valamint megkezdődtek az előkészületek sok százezer tégla égetésé
re.23 Decemberben a vasútvonal jogi ügyeinek intézésére Zomborcsevits Ferenc 
képviselő ismét Pestre és Bécsbe utazik, s a szabadkai polgármestert arról tudó
sítja, hogy a tervezett vasútvonal előmunkálatait a „General-Directio” megvizs
gálta és helybenhagyta 24 A vasútépítési munkálatok a vártnál sokkal többe ke
rülnek: 2 185 500 forintba.

Majd 1857 januárjában a „vasút tárgyában kötendő szerződés” ügyében Ko- 
vacsics Ágoston ügyvéd utazik Bécsbe. Áprilisban már a temesvári helytartó
ság, utána pedic a minisztérium is megismerkedik a vasútügy részletes terveivel 
és kérdéseivel. A későbbiekben a helytartótanács és Bács-Bodrog megye kor
mányzata tájékoztatják Szabadkát vasúti kérdésekről: a vasúti postaküldemé
nyekkel, a személyvonatok gyorsaságával (óránként hét és tíz mérföld), a me
netrenddel stb. kapcsolatban.27 A szegedi polgármester pedig 1862-ben azt fej
tegeti, milyen előnye származik Szegednek és Szabadkának, ha a vasútvonalat a 
tengerrel is összekötik.28

1862. november 23-án az alföldi vasút ügyében Pesten tanácskozást tartot
tak, amelyen Szabadkáról Magyar Imre vett részt.29 Trefort Ágostonnak, az al
földi vasúti bizottmány alelnökének véleménye szerint az alföld járhatatlan út
jainak, kőutak építésének fenntartási költségei megközelítik a vaspályákét. 
Ezért nemcsak a községek képviselői, hanem az állam is támogatta a vasútépí
tést. Szabadka képviselője közben átnyújtotta a szeged-szabadkai vasútvonal 
kész tervét és költségvetését.

Trefort Ágostonnak, a központi bizottmány alelnökének felszólítására a 
szabadkai községtanács bizottmányt nevezett ki a vasútügy előmozdítása érde
kében.30 Az 1862. decemberi első ülésén -  az előmunkálatok költségeihez kap
csolódóan -  a vidék termelésére és forgalmára vonatkozó adatgyűjtésről hatá
roztak. Megállapították:

„A vasút Szabadkára nézve életkérdés; mert
Szabadka egészséges értelmi és gazdag termelési ereje, elszigeteltség által 

zsibbasztva, kifejlődve még korán sincs, -  és éppen a vasút az a leghatalmasabb 
eszköz, mely az értelmi és termelési erők gyarapításával mindenütt anyagi és 
szellemi jólétet teremt: Szabadka lakossága csaknem kizárólag nyerstermelő 
nép, és számokkal van bebizonyítva, mikép e nép a vasúti olcsó közlekedés mel
lett évenként, csak szállítási bér fejében több mint 200 000 frtot gazdálkodnék 
meg; és mert



Kétségtelen mikép Szabadka -  továbbra is elszigetelve a világtól, anyagi s szel
lemi erejében nemcsak fejlődhetni nem fog, de mert a versenyt a vízi és vasúti 
közlekedési eszközökkel ellátott vidékekkel a világ piaczain, kivált a nagy adók 
mellett ki nem állhatandja, évről évre sülyedni s szükségkép szegényedni fog.

Szabadkának tehát, melynek se folyóvize, se csinált útja nincs, vasútat kell 
szereznünk, ha mindjárt a jelen nemzedék némű áldozatjával is; hisz még ez 
áldozat is e tekintetben csak befektetett tőke volna, a jövőnek gazdagon hozná 
meg kamatjait.”

A Manojlovits Emil bizottmányi elnök és Czorda Bódog bizottmányi toll
vivő aláírásával ellátott első jelentésben ezenkívül az áll, hogy Trefort Ágoston 
értesítése szerint a vasútvonal előmunkálatai 1863 elején elkezdődnek, amely
nek költségeihez Szabadka négyezer forint összeggel járul hozzá.

Trefort Ágoston 1863. február 11 -én az alábbiról tudósítja a szabadkai pol
gármestert: a mérnököket utasították, hogy „szabadkai területen” a vasúti mun
kálatokat az időjárástól függően meg kell kezdeni.31 Már előbb nekiláthattak 
volna, de sajnos a terveket újra át kellett dolgozni. Készek intézkedni a kisajá
títás ügyében is.

Végre áprilisban a város címére megérkezik az előmunkálatok engedélye
zése.32

Úgy látszik, a szeged-szabadkai vasútvonal létjogosultságának igazolását 
-  Bács megye vasúti bizottmányának kérésére -  még az 1860-as évek elején is 
meg kellett erősíteni. Ugyancsak fontos számunkra irAz alföldi vasútat érdeklő 
adatok jegyzéke Szabadka szab. kir. városban” című felterjesztés.33 Többek kö
zött ebből arról értesülünk, hogy az ötvenezer lelket számláló Szabadka egy-egy 
országos vásárát 560 vidéki látogatja, s a megművelt földje 113 903 holdat tesz 
ki, amelynek évi terméséből kivitelre marad: búzából 220 185, árpából 27 039, 
zabból 295 183, kukoricából 23 6966 pozsonyi mérő. Jelentős a birkatenyésztés: 
évente 150 000 darabra tehető és a szállításra kerülő gyapjú 3375 mázsát nyom. 
Ezenkívül évente kivitelre jut 10 000 mázsa dohány, 1200 mázsa nyersbőr, 1200 
db ökör (7200 mázsa), 2300 db sertés (7750 mázsa), 10 000 db ürü (8000 mázsa). 
A város behozatalra szorul 20 000 mázsa sóból, 70 000 mázsa épületfából, 3000 
mázsa szerszámfából, 40 000 mázsa tűzifából, 2000 akó borból és más szeszes 
italból, 60 000 mázsa ipari és gyarmati cikkekből, 3600 mázsa vasneműekből, 
600 mázsa készített bőrből és talpból, 15000 mázsa fából és kőszénből, 30 000 
mázsa mészből...

Időközben Piukovits Ágoston, Bács Bodrog megye főispáni helytartója és 
királyi biztos, valamint a város községi tanácsa az ínségben sanyargó lakosság 
sorsának javítására tesz erőfeszítéseket: a helybeli „birtoktalan munkásosztály” 
részére kereseti forrást biztosít a vasútvonal földmunkálataiban. Határoznak 
több száz talicska beszerzéséről és a kálvária áthelyezéséről (mivel a tervezett 
vasúti töltés iránya itt halad át). Az új kálvária tervének elkészítésével Scultety 
János építészt bízzák meg.

Piukovits Ágoston királyi biztos 1863. november 2-i leirata fontos utasítá
sokat tartalmaz. Megtudjuk, hogy az alföldi vasútvonal földmunkálatai körüli 
„ellenőrködés”-t a helytartótanács megbízásából végezheti. Majd így folytatja: 
„Miután pedig e munkálathoz csakis oly szűkölködő egyének lesznek kirende-



lendők, a kik földbirtok vagy más nemű javak birtokába nem lévén valóban 
munkára szorultak, felhívom most már polgármester urat miszerint az ilyenek 
összeírását haladéktalanul eszközöltesse, és az ez alkalomból szerkeztendő 
jegyzékeket oly módon készen tartsa, hogy azok első felszollításra az illető mun
kákat vezénylő bizottmánynak kézhez szolgáltathassanak.

Nem mulaszthatom cl egyszersmind polgármester úr figyelmét oda irá
nyozni, hogy ha netán időközben beállott kedvezőbb viszonyoknál fogva, Sza
badka város területén a munkára szorult egyének létszáma csökkent volna, szí
veskedjék ez esetben a szükséges munkaerő arányához képest, az egykor úgy is 
Szabadka város uradalmi jobbágyakat a szomszéd Sándor és Csantavér közsé
gek ínséggel küzdő napszámos néposztályát igénybe venni, mire nézve s különö
sen a rendelkező munkások számának kitudása végett ezennel arra kérem fel, 
hogy c tekintetben közvetlen az illető kerületi szolgabíróhoz forduljon.”34

A szabadkai hatóság 1864. február elején arról tudósítja gróf Károlyi Györ
gyöt, az alföldi vasúti bizottmány elnökét, hogy Szabadka területén magas az 
ínségek száma, s a városi pénztár naponta 3500 szűkölködő lakost kénytelen 
ellátni kenyérrel (kb. 450 forint értékben).35 A felette nehéz tél akadályozza a 
vasúti munkálatok elkezdését, de márciusban feltétlenül hozzá kell fogni. Előbb 
azonban a kisajátítási tervek megküldését sürgeti a szabadkai hatóság. Habár a 
magánosok ugarföldjeinek kisajátítása körül sok nehézség merült fel, 1864. 
március 14-én a szegedi kapunál mégis hozzáláttak a vasúti munkálatokhoz,36 
melyeken a város mintegy hatszáz napszámost alkalmazott. Nagyszámú lakos 
jelenlétében Flatt Endre polgármester tette meg az első kapavágást és Czorda 
Bódog országgyűlési képviselő vitte az első talicska földet.3 Március 17-én fel
kérték a lelkészeket, hogy az ínség folytán kimerült házipénztár megkímélése 
érdekében serkentsék a szószékről a lakosságot a vasúti munkálatokban való 
tömeges és ingyenes részvételre.38 A  március 29. és április 9. közötti napokon 
már 934 lakos építette a vasútvonalat, s a fizetés sem maradt el (a város ekkor 
összesen 3002 forint és 16 1/2 krajcár munkabért fizetett ki).39

A szabadkai polgármester 1864 márciusában Budapestre utazik, hogy a 
szegény sorsú lakosoktól kisajátított telkekért járó kárpótlást rendezze. A  
fennálló kisajátítási törvény értelmében a tulajdonosok a kárpótlási összeg ki
fizetése után engedhetik át telkeiket. Azonban a vasútvonal zökkenőmentes 
építése miatt sok szegény sorsú -  saját elöljáróinak adott szavára támaszkodva -  
átadja ingatlanjait, de a kormányhatóság (a polgármester erélyes követelése el
lenére) még hetekkel később sem utalja át a kárpótlási összeget.41 „Excellenci- 
ád eme igazságos kérelmemet méltányolván, a szükségelt pénzösszegnek leendő 
utalványozását megígérni kegyeskedett. -  Az óta már három hét lefolyt, és az 
illetők, kik ígéretem folytán házaikat leromboltatták, már most lakás nélkül 
vannak, s miután ezen csekély kunyhók és a kisajátított szöllökön kívül mit sem 
birtokolnak, a legnagyobb nyomorral küzdeni kénytelenek” -  panaszolja a sza
badkai polgármester a királyi helytartónak. Erre 1864. április 21-én a városi 
községi tanács olyan határozatot hoz, hogy a vasút alá eső magánosok ugarföld
jei kicserélhetők a város hasonló földjeiért.42 Ugyanaz év közepéig a kisajátított 
földek tulajdonosainak száma már jóval meghaladta a százat.



A szabadkai városi tanács 1864. október 18-án terjedelmes felterjesztést 
intéz a királyi udvari kancellária címére, amelyben többek között elmondja, 
hogy a rendelet értelmében a földterületek kisajátítása 1863 novemberétől fo
lyik és a következő év áprilisában tizennyolc birtokost kártalanítottak, minek 
következtében a nép bizalma a kormány iránt növekedett.44 Nem sokáig, mert 
a későbbiekben a kártalanítási összeget nem fizették, viszont az adóbehajtás 
fokozódott, miközben a gabonaneműek ára rendkívül alacsonyra süllyedt. Majd 
1864 novemberében a kártalanítási összegek* utalványoztatása ügyében a sza
badkai polgármester folyamodik a királyi helytartóhoz.45 Flatt Endre polgár- 
mester hangsúlyozza, hogy a kisajátítási pénz zömmel a szegényebb osztályt il
letné. Azokat, akik felette nehéz körülmények között élnek és mindenáron in
tézni óhajtják sorsukat...

Nagy figyelmet érdemel Szabadka és Zombor városoknak a császárhoz in
tézett közös folyamodványa, amelyben 1864. november 27-én elmondják, hogy 
az Alföldet a közlekedési eszközök hiánya miatt -  a bő gabonatermés ellenére -  
az elszegényedés veszélye fenyegeti.46 Az előállt helyzet csakis a vasútvonal 
megépítése által oldható meg. A továbbiakban ekként tudósítják a császárt: 
„... de el nem mellőzhetjük kifejezést adni azon fájdalmas meggyőződésünknek: 
miszerint egész Európában alig ha van, Austria tágas birodalmában pedig bizo
nyosan nincs, közlekedési viszonyokra nézve két oly szánalomra méltó város, 
mint Szabadka és Zombor, melyek... a gabonatermelés mennyisége és minősé
gére nézve pedig a »magyar Kánaánnak« méltán elnevezett Bánáttal versenyez
nek, -  járhatatlan... sárútjainak következtében még a legközelebbi jelentékcsb 
emporialis helyektül is el vannak zárva.

Igaz ugyan, hogy Zombor város a Ferencz csatorna partján fekszik; azon
ban... a szállításra majd mindig akkor válik alkalmatlanná, midőn a termés-for
galom legélénkebb volna.

Szabadka azonban még ily csatornával sem bírván, nyár idején terményeit 
6-7 mértföldnyi távolságra tengelyen szállítani... kénytelen...

Ez okoknál fogva Szabadka és Zombor városok örökké hű lakosai egy jobb 
jövőnek kezdének örvendeni, midőn Felséged az alföldi pálya előmunkálatai
nak megtételéhez szükséges legfelsőbb engedélyt az e végre alakult társulatnak 
megadni, később pedig királyi Helytartótanácsa útján a megkívántató területek 
kisajátítását és a földmunkáknak az ínség enyhítése tekintetéböli elkészítését 
elrendelni méltóztatott... a kérdéses vaspálya immár 12 mérföldnyire kész föld
munkálataiba beruházvák...

Esedezünk azért cs. kir. és apostoli Felséged előtt legmélyebb jobbágyi alá
zattal, hogy az alföld-fiumei vasutat Szabadka és Zombor sz. kir. városok érin
tésével végleg engedélyezni, egyszersmind pedig e létre hozására múlhatatlanul 
szükségelt kamatbiztosítást legkegyelmesebben annál is inkább eszközölni mél- 
tóztassék...” -  hangzik a többek között Flatt Endré^zabadkai és Maschirevics 
Lyubomir zombori polgármester aláírásával ellátott folyamodvány. Néhány hó
nappal később ezzel kapcsolatban gróf Zichy Hermán királyi udvari kancellár
nak van megjegyzése. Elmondja, hogy mindent megtettek a vasútvonal kiépítése 
körül, a tőkepénzesekkel kieszközölték az alföldi és ezzel kapcsolatban az 
eszék-fiumei vasút előmunkálataihoz szükséges engedélyt, s természetesen



szorgalmazza a „végleges engedély” mielőbbi megadását is.47 De a szabadkai és 
a zombori vasútügyi küldöttség Bécsben való megjelenését korainak tartja.

Ezután ismét előtérbe kerül a kisajátított földterületek után járó kárpótlási 
összegek kérdése. Úgy látszik, a kormányhatóság is megelégelte a sok huzavonát 
és a helytartótanács 1865. január 2-i leiratából arról értesülünk, hogy az orszá
gos alapból háromezer forintot utalványoznak ki a szegény sorsúak részére.48

Szabadka, de még Zombor hatósága is attól tart, hogy az előmunkálatok 
után komolyabb akadályok gördülnek a további vasútépítés elé. A több 
meggyőző ígéret ellenére nyugtalanság észlelhető nemcsak a helyi hatóság, ha
nem a lakosság körében is. Az alföldi vasút szabadkai bizottságának 1865. június 
24-én id. Magyar Imre elnöklete alatt tartott ülésén számos kérdés tisztázódott, 
vált kézzelfoghatóvá.49 A jegyzőkönyv tanúsága szerint a június 20-án Oroshá
zán megtartott ülésen Trefort Ágoston elnöklő előterjesztette: Vasúti ügyünk, 
miután a nagyvárad-fiumei, zimony-eszéki és eszék-fehérvári vonalak építésé
re vállalkozó tőkepénzesek fúziója létrejött, egy váratlan akadályba ütközött: a 
déli vaspálya-társaság szabadalmának azon pontjába, amelynek értelmében e 
társaságnak előjoga van minden dunántúli vasútvonal építésére akképp, hogy 
négy hónap alatt a másoknak megadott „végengedély” után nyilatkozatra bírja: 
hajlandó-e az engedélyezett vasútvonalat felépíteni vagy sem. E szabadalom 
csaknem lehetetlenné teszi a vasutak építését más társaságok által a Dunán túl. 
Mert ha a déli vaspálya-társaság hajlandó lesz egy kérdéses vasút építését lebo
nyolítani, senki sem fog előmunkálati költségekbe bocsátkozni. Ha pedig taga- 
dólag nyilatkozik, ez a kérdéses vállalatot Európa pénzpiacain „disereditirozni” 
fogja. Ezután így folytatódnak a jegyzőkönyv sorai: „Szükséges ennélfogva oda 
hatni, hogy a déli vaspálya-társaság szabadalmának illető pontja módosíttassék, 
vagy ügyünk kedvezőleg magyaráztassék, mire ép most alkalmat nyújt azon kö
rülmény, mely szerint a nevezett társaság közelebb megszerezvén Olaszország
ban is valamennyi vasút tulajdonjogát, ezeket az osztrák pályáktól elkülönözni 
szándékozik, és e végre a birodalmi kormányhoz az újonnan megállapítandó 
viszonyok helybenhagyásáért folyamodott, míg másrészről Ő Felsége Urunk Ki
rályunk az alföldi vasút iránt minden alkalommal rokonszenvet tanúsít, s a bi
rodalmi ministerium többsége, különösen a hadügy ministerium érdekeinket 
pártolja. -  Indítványozta tehát Trefort úr, hogy az érdekelnek részéről egy kül
döttség menesztessék a trón zsámolya elébe azon legalázatosabb kérelemmel, 
miszerint Ó császári s apóst. kir. Felsége a déli vaspálya társaság által ügyünk 
elébe gördített akadályokat legkegyelmesebben elhárítni méltóztassék.” Az 
orosházi beszámoló után a szabadkai vasúti bizottság határozatot hozott arról, 
hogy az alföldi vasút ügyének támogatására az országos gazdasági egyesületet, 
valamint a fiumei és debreceni kereskedelmi kamarákat is felkérik.

Másfél évvel később, vagyis 1866 decemberétől immár fellélegezhet Sza
badka: a császár 800 000 forint kölcsönt engedélyezett az alföldi vasút építési 
munkálatainak folytatására és a földkisajátítási költségek kiegyenlítésére.50 
Ugyanakkor a zombori és a többi község lakossága is megkönnyebbülhetett, 
miután 1867 februárjától megkezdik Szabadkától a Dunáig vezető vasútvonal 
építési munkálatainak alaposabb előkészületeit.51



1867 tavaszán az országgyűlés megszavazta a kiegyezés alaptörvényét, s 
ezentúl a Habsburg-birodalom dualista államrendszerré alakul át. Létrejön az 
Osztrák-Magyar Monarchia és ezzel lehetővé válik a kapitalizmus gyors fellen
dülése. A  szabadkai városi közgyűlést mégis mintha aggasztaná a vasútépítés 
további folytatása. Ugyanis az 1867. május 27-én tartott ülésen többek között az 
alábbiakról tudósították a minisztériumot: „... az alföld-fiumei vasút ügyét Ex- 
cellenciád s a magas kormány hathatós pártfogásába ajánljuk.

Az anyagi bajok közepette, melyek hazánkra évek óta oly súlyosan nehe
zednek, a végelszegényedés veszélye kétszeresen fenyegeti Szabadka városát s 
vidékét, jelen elszigetelt, a világ piaczaitól elzárt helyzetében. Bajainkon nem 
segíthet semmi sem addig, míg jó s olcsó közlekedési eszközök hiányában föl
dünk és iparunk gyümölcseit haszonnal nem értékesíthetjük.

A  vasúti összeköttetés e vidékre nézve nem kényelem, sőt nem is csupán 
gyarapodás, hanem egyenesen a lét kérdése. Az alföld-fiumei vasút az nevezete
sen, melyben aggasztó anyagi bajaink leghathatóbb orvosságát, önfentartásunk 
feltételét s gyarapodásunk tényezőjét tekinthetjük...”52

Új lendülettel folytatódhat tehát a vasútvonal építése. 1867 decemberében 
határoznak a kővágói járás harminc lánc földjének, illetve az abban található 
kőrétegnek vasúti töltésként való felhasználásáról.5 Tudniillik az alföldi vasúti 
társaság helybeli tagjai már a korábbi években felhívták a figyelmet a kővágói 
kőrétegre. A városi bizottság 1864. évi helyszíni megállapítása szerint a „... föld
terület -  melly kisajátítatni czéloztatik -  meglehetős alacsony fekvésű, s inkább 
kaszálónak mint szántás vetésre hasznosítható, s hogy nedves esztendőkben a 
rajt megállapodó víz miatt csak nem használhatlan; tovább: hogy a kiaknázni 
ezélzott kőréteg, a föld színitől mintegy 2-3 lábnyi mélységben, s 5-6  újnyi vas
tagságtól 12 s valamivel több hüvclnyi vastagságig található; végül hogy e 
kőnem, csakis utak töltésére -  mint czélozva van a vasúti töltésnél kavits pótlá
sára -  és nem egyszersmind építkezésekre fordítható...”54

Időközben rábukkantunk Somssich Pál pesti politikus és publicista 1868. 
július 29-én a szabadkai polgármesterhez intézett levelére, amelyből kitűnik, 
hogy a szabadkai képviselők fejében felvetődik a csatornázás fontossága is, ám 
akkor háttérbe szorulna a vasútépítés.55 Somssich levelét kijózanító írásként 
kell felfogni, ezért idézzük hosszabban:

„A jövő évi költségvetésben kétségkívül fel fog merülni a csatornák kérdé
se, és érdemlegesen fog az megoldatni. A pcst-csongrádi-e, vagy a pest-szabad
kai vonal nyerend-e elsőséget, -  nem tudom, -  azt se akarom bírálgatni melyik 
hasznosabb, melyik czélszerűbb az országra nézve; de azt tudom; ha Szabadka 
városa polgára volnék, főtörekvésem nem lenne arra irányozva, hogy csatornát, 
hanem igenis arra, hogy minél több vasutat szerezzek városom számára.

Méltóztassanak Európa térképét kezeikbe venni, s megfontolni a követ
kező körülményeket: a.) hogy Krajna, Tirol és a helVét tartományok a legbizto
sabb vásárlói a magyar gabonának, -  b.) hogy a vasutak egész éven át a legbizto
sabb közlekedési eszközök, melyeket se fagy se szárazság soha se akasztanak 
meg...

Nincs-e Szabadka városa és annak dús környéke legelső sorban oda utalva, 
hogy Szabadkát Bajával és a Dunának azon pontjával kösse össze egy vasút által,



melynél az építendő somogy-tolnai vonallal, és ez által az említettem európai 
érdekű vasúttal találkozni fog???!!!... Mennyire túlszárnyalják a vasutak a vizi 
közlekedéseket; ennek kézzelfogható bizonyítványát a lefolyt év mutatja fel: -  
múlt évben kerckszám mintegy 16. millió b. mérő búzát adott el Magyarország, 
ebből 14. millió mérő nyugoti és éjszaknyugoti vasutakon szállíttatott el, csakis 
nem egészen 2 millió mérő vitetett Trieszt felé... Országos segítség vagy kamat
biztosítás nélkül se vasutat se csatornát senki se fog épiteni; ugyanazon egy 
városnak vagy vidéknek pedig az ország egyszerre kétrendbeli segedelmet -  má
sok sérelme nélkül nem nyújthat, mindenesetre tehát a városnak és vidéknek 
választani kell vasút és csatorna között, én meggyőződésem szerint a vasutat 
választanám!...”

A vasúti kérdésről világosabb képet szerezhetünk az ez idő tájt békés vár
megye hatóságától érkezett körlevél alapján.56 Látható ebből, hogy az Alföldet 
az Adriai-tengerrel legrövidebb úton összekötő alföld-fiumei vasút első részét, 
a nagyvárad-eszéki vonalat, az 1867. évi VIII. törvénycikk által engedélyezték, 
s a munkálatok olyan ütemben haladtak előre, hogy a szeged-zombori szakaszt 
hamarosan átadhatják a nyilvános közforgalomnak. Viszont nehézségek gör
dültek az eszék-sziszek-károlyváros-fiumei pályarész kiépítése elé, amelynek 
megoldása a kormányhatóságra és a nagy tőkével rendelkező „Consortium”-ra 
tartozik.

így érkezett el Szabadka -  számtalan megtorpanás, de lankadatlan buzga
lom és kitartó ügyintézés után -  történetének egyik legjelentősebb napjához: a 
szeged-szabadkai vasútvonal megépítéséhez, amelyet minden ünnepélyesség 
nélkül (!) 1869. szeptember ll-én  adtak át a közforgalomnak (ugyanis ekkor 
futott be az első vonat Szegedről a szabadkai pályaudvarra).57

Szabadka, az ország harmadik lélekszámú városa (56 323 lakossal) végre 
bekapcsolódhatott a vasútforgalomba, a felgyorsult szabad versenyen alapuló 
tőkés gazdasági fejlődés vérkeringésébe.58
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TÓTH LAJOS

A NEMZETI (ÉS KISEBBSÉGI) TUDAT ALAPKÖVEI S 
FENNTARTÓ EREJE

A tćma időszerűségével kapcsolatban a múltban egyesek, elsősorban letűnt esz
mék ideológusai, kételyeiket és ellenvetéseiket a nemzet fogalmának elévültsé- 
gévcl támasztották alá -  az internacionalizmus szellemében. Még manapság is, 
a nacionalizmus tombolásának, a nemzetek különböző kategóriákba való soro
lásának figyelmen kívül hagyásával, fel-felbukkannak ilyen vagy ehhez hasonló 
felfogások, érvelések Európának eme keleti részein. Az eltérő nézetek és állás- 
foglalások kialakulásában sok múlik azon, ki mit ért a nemzeti tudat fogalma 
alatt, és hogyan látja annak szerepét az egyén és a nemzet életében, fejlődé
sében és fennmaradásában. Ezért mindenekelőtt e fogalom tisztázására van 
szükség.

A nemzeti tudat, mint a személyiség fontos összetevője, az emberi, társadal
mi tudat részét képezi, amelynek további elemei: az erkölcsi, eszmei és politikai 
tudat. Ez utóbbi magában foglalja a demokrácia elveit és értékrendszerét is. 
Ezek az elemek egymással összefonódnak és gyakran kölcsönhatásban jutnak 
kifejezésre. így az önzés, a kapzsiság és egyéb rossz erkölcsi tulajdonságok, va
lamint a hamis eszmék és ideálok befogadása bénító, torzító hatással lehet a 
nemzeti ludat alakulására a személyiségben.

A  tudatformálás már a gyermekkorban kezdődik, későbbi intenzitása és 
irányultsága nagymértékben függ az egyén iskolai végzettségétől, az oktatás esz
mei beállítottságától és a szűkebb társadalmi környezet, elsősorban a család 
hatásrendszerétől. A társadalmi tudat és a világnézet között szoros kapcsolat 
jön létre. Kialakulásukra jelentős, sőt döntő hatással lehet a társadalmi-politi
kai rendszer, az uralkodó eszmék, a propaganda, amelyek múltbeli káros, torzí
tó kisugárzásait nemzedékek hordozzák magukban az anyaországban és az ún. 
utódállamokban egyaránt.

A tudatformálásnak nagy szerepe van az ember életében. Általa válik ké
pessé a körülötte zajló események mérlegelésére és irányítólag hat szellemi-er
kölcsi életére, gondolkodásmódjára, elhatározásaira, cselekedeteire. Ilyen érte
lemben beszélhetünk a tudat, illetve öntudat különböző fokán álló személyekről 
és eltérő beállítódásokról. A társadalmi (egyéni) tudat tehát nem passzív té
nyezője az emberi létnek, nemcsak tükrözi a valóságot, hanem az ember aktivi
tásában is jelentős szerepe lehet.

A tudat nyugalmas állapotát megzavarhatják a^nagy horderejű események, 
váratlan fordulatok, melyek bizonyos esetekben konfliktusokat idézhetnek elő, 
sőt tudathasadáshoz is vezethetnek (de e tudatformálásra pozitív hatásúak is 
lehetnek). Ezt rendszerint önmarcangoló tépelődések, vívódások, ingadozások 
előzik meg, avagy kísérik, ami „felborult” világunkban gyakori veszélyként lesel
kedik ránk.



A TUDATFORMÁLÁS ALAPPILLÉREI -  MŰVELTSÉGI ALAPJAI

A személyiségformálás és azon belül az emberi tudat kialakulása igen 
összetett folyamat, amelyben az ismeretszerzés és a ráépülő nevelő hatás egysé
ge sajátos módon jut kifejezésre. Az alapot a társadalomról és a természetről 
szerzett ismeretek képezik. Tehát megfelelő mennyiségű és minőségű tudásra 
van szükség ahhoz, hogy a nevelés által meggyőződések, nézetek, állásfoglalások 
alakuljanak ki a fejlődő egyénben, ami lehetővé teszi számára a helyzetfelisme
rést, a helyes tájékozódást, a tisztánlátást és végeredményben a helytállást a 
társadalmi életben és külön a nemzet életében. Ezzel az iskolai oktatás és neve
lés alapozó szerepét kívánjuk hangsúlyozni a tudatformálásban és a személyiség 
kialakításában. Itt mindenekelőtt a korszerű általános műveltség alapjainak a 
lerakásáról van szó, aminek igen fontos részét képezi az anyanyelvű és az anya
nyelvi műveltség, amire a nemzeti tudat kialakítása alapozódik.

Az anyanyelvű műveltség alapját az anyanyelv alapos megismerése, elsajátí
tása, az olvasási és íráskészség kialakítása, a tiszta, szép magyar beszéd megsze
rettetése, az anyanyelv iránti megbecsülés, ragaszkodás és felelősségérzet táplá
lása alkotja. Ebből a szempontból is sokkal előnyösebb helyzetben vannak azok 
a magyar ajkú tanulók, akiket szüleik magyar óvodába és magyar tannyelvű is
kolába íratnak. Az e téren kihagyott lehetőséget sosem lehet más úton és módon 
tökéletesen pótolni. Ezt azért hangsúlyozom, mert Vajdaságban ez a jelenség 
égető kérdéssé vált.

Az anyanyelvi műveltség átfogóbb fogalom, melynek alapjait az anyanyelvű 
műveltség fölsorolt elemei alkotják. Jelentősége a nemzeti tudat kialakításában 
szintén rendkívül nagy.

A magyar nemzeti tudat mindenekelőtt kötődést jelent a magyarsághoz és 
egyben felelősségvállalást, valamint a közös terhek vállalását a nemzet sorsa, 
fejlődése, jövője iránt, illetve ennek érdekében. Ezért van szükség a nemzeti érté
kek és érdekek megismerésére és helyes viszonyulási rendszer kialakítására a 
magyarság iránt.

A korszerű általános műveltség megalapozásának a többnemzetiségű kör
nyezetekben, az anyanyelvi műveltség mellett, illetve azzal összekapcsolva, igen 
fontos szerepe lehet az egymás kulturális javainak, nemzeti értékeinek, alkotá
sainak kölcsönös megismerésében, ami a jól megalapozott és irányított ne
velőmunka által egymás megbecsüléséhez vezethet. Az egymás mellett élő nem
zetek, mint a délszlávok és a magyarok, valamint más nemzeti kisebbségek kö
zött a békés együttélés, a kölcsönös megértés és barátság kialakítását tehát nem 
a frázisok, jelszavak hangoztatására, a testvériség-egység szüntelen ismételgeté
sére, hanem konkrét műveltségi tartalmakra, a közös sorsra (mint például a 
török elnyomás), az irodalmi és általában a kulturális kapcsolatokra kell alapoz
ni. Az utóbbi évek vérzivataros balkáni leszámolásai is erre figyelmeztetnek 
bennünket.

Visszatérve az anyanyelvi műveltség taglalására, a következő (további) ele
meit emelem ki:

A magyar irodalom, illetve ennek az irodalomnak valóban tartós és a nem
zeti tudat szempontjából építő jellegű alkotásai, amelyek egyben komoly irodal



mi ćrtćkcket hordoznak magukban. Az iskolai oktatásban a választás ilyen 
szempontból mindig irányított ćs korlátozott volt: a feldolgozandó irodalmi 
anyagot a hivatalos szervek által előírt tantervek tartalmazták, és ezt a keretet 
csak kevés, önállóan gondolkozó anyanyelv szakos tanár merte túllépni a múltban.

A tantervi előírások tekintetében nálunk (Jugoszláviában, illetve Vajda
ságban) időnként jó vagy rossz irányú változások következtek be. A mélypontot 
a nyolcvanas évek elején érték el, amikor a magyar irodalom legnagyobb érté
keit (alkotóit és műveit) a minimumra (szemelvényekre, egy-egy versre) igye
keztek korlátozni. Később javulás következett be, de végeredményben mindig 
sok múlott (ez az anyaországra is vonatkozik) a pedagógusok hozzáállásán, mi
lyen nevelő hatást érnek el az irodalmi művek feldolgozásában.

A tanulók pozitív személyiségjegyeinek kialakításához, az önmagukhoz és 
a társadalmi környezethez való viszonyulásának, valamint jellemének formálá
sához hozzájárulhatnak olyan irodalmi alkotások is, amelyek a társadalmi való
ságot, az emberi kapcsolatokat, a társadalmi viszonyokat, az ember vívódásait, 
harcát a létért, az igazságért, szerelmét és csalódásait művészi erővel ábrázolják. 
A magyar nemzeti tudat megalapozását és ébrentartását elsősorban olyan mű
vek szolgálhatják, amelyek múltunkat, sorsunkat, szabadságtörekvéseinket, 
nemzeti kibontakozásunkat, a nemzeti és emberi szabadságért vívott harcunkat, 
fejlődésünk rugóit és akadályait, a magyarságot ért tragédiákat művészi hiteles
séggel örökítik meg. Ilyen a nemzetközi viszonylatban is szinte egyedülálló m a
gyar népi irodalom, melynek szálai Petőfihez nyúlnak vissza. Ő azonosítja a ha
zaszeretetét a népszcretettel és a nép befolyásáért, érdekeiért küzd az irodalom
ban, hogy aztán ez a befolyás a politikában, a társadalom irányításában is érvé
nyesüljön. Ezt ékesen támasztja alá egyebek között A XIX. század költőihez írt 
költeménye: „Előre hát mind, aki költő, / A  néppel tűzön-vízen át! / Átok reá, 
ki elhajítja / Kezéből a nép zászlaját...”

Nagyszerűen felhasználhatók az olyan irodalmi művek is (például Ady 
Endre költészete), amelyek a saját nemzetünk iránti bíráló magatartást, a ma
gyar bűnök és átkok ostorozását tartalmazzák. Általában ajánlatos a bíráló szel
lem ápolása az irodalmi művek nyomán a politikával, a különböző „megváltó” 
eszmékkel és kétes értékrendekkel kapcsolatosan. Külön kiemelem Illyés Gyula 
és Németh László munkásságát, törődését a kisebbségi sorsban élő magyarok
kal. Az irodalomban rejlő nevelési lehetőségek természetesen nemcsak az isko
lai oktatásban hasznosíthatók, hanem a felnőttek olvasótáborának is jó szellemi 
táplálékul szolgálhatnak.

Komoly értékű irodalmi művek ma is születnek a magyar irodalomban, 
azonban (szerintem) az utóbbi években és évtizedekben az ilyen irányultság 
kisebb mértékben, többször „elrejtve” vagy az európaiságot tükröző kulturális 
értékekbe beleágyazva jut kifejezésre. Ezáltal (irodalmi értékükkel) a nemzet, 
az ország értékeit is gyarapítják.

A magyar történelem -  nemzeti múltunk hű ábrázolása, legjelentősebb moz
zanatainak megismerése, kezdve a honfoglalástól, államalapítástól, az önállósá
gért vívott harcokon, szabadságmozgalmakon, különböző kiegyezéseken ke
resztül, felemelkedéseken és bukásokon át, egészen a legújabb kor sorsfordula
táig -  kiemelkedő jelentőséget tulajdonítva az 1956-os forradalomnak. Szükség



volna, hogy a felnövekvő nemzedék és minden magyar ember, aki nem ismeri 
nemzete múltját, ezt pótolva tisztán lássa a magyar uralkodó osztály szerepét a 
múltban, a „trianoni trauma” és a „bűnös nemzet” megbélyegzés eredetét, a 
kisebbségi sors minden fontos vonatkozását, egészen a legújabb vajdasági ma
gyar törekvésekig az autonómia megszerzésére. Jó volna, ha mindezzel tisztá
ban volnának az anyaországi fiatalok és felnőttek is. Nálunk, emellett, nem ke
rülhető meg a történelem egyes időszakaiban kialakult közös harcunk a délszlá- 
vokkal és más népekkel.

Ilyen értelemben a Vajdaságban a történelemtanítás tantervi lehetőségei 
igen korlátozottak: az utóbbi évtizedekben, de különösen az elmúlt években 
jelentősen beszűkültek. Ez még nagyobb felelősséget ró és sokszor többletmun
kát igényel a történelem szakos tanároktól, hogy pótolják a hiányt és a legcél
szerűbben használják ki az adott, korlátolt lehetőségeket a nemzeti és a kisebb
ségi tudat kialakítására tanítványaikban. Ehhez nagyobb bátorításra, serkentés
re és szakmai összefogásra volna szükség.

A mi viszonyaink között és általában a nemzeti tudat kialakításához érez
hetően járulhat hozzá a zenei és a képzőművészeti nevelés. A Kodály-féle ének
és zenetanulás térhódítása egyes távoli országokban csak bátorításul és buzdítá
sul szolgálhat a számunkra, hogy értékeinket megbecsüljük, hogy a népdal, a 
népi muzsika, valamint a néptánc életünk szerves részévé váljék, ami semmikép
pen sem jelentheti a múltban erőltetett folklorizmus felélesztését. A különböző 
alkatú zenekarok és énekkarok megszervezése és működtetése az iskola keretei 
között és a művelődési egyesületekben követendő példaként szolgálhat min
denki számára, aki ezen a téren szerepet vállalhat.

A képzőművészetben is a népi motívumok tudatos alkalmazására és felfe
dezésére kellene törekedni a tanulók és a felnőttek körében egyaránt, kutatva 
ezeknek a motívumoknak a mondanivalóját, ihletét. Mindez semmiképpen sem 
vezethet a világhírű zenei és képzőművészeti alkotások és alkotók (Liszt, Bar
tók, Munkácsy stb.) mellőzéséhez. Ellenkezőleg: velük együtt, műveikre (is) 
támaszkodva ncvelőmunkánk sokkal hatékonyabbá válik, beleértve az élő alko
tók megismerését és méltatását is.

Az időtálló nemzeti hagyományok ápolása szorosan összefügg az imént vá
zolt lehetőségekkel és a nemzeti tudat kialakítására irányuló erőfeszítésekkel. 
Elsősorban a népi szokások összegyűjtésére és megőrzésére, valamint a népi 
művészetek ápolására gondolok. Velük kapcsolatban (is) rámutatok a külön
böző szintű és tárgyú versenyek, vetélkedők és szemlék, valamint kiállítások 
jelentőségére. Ezen a téren nálunk komoly haladás tapasztalható, különösen a 
tanulóifjúság felölelésével, de ugyanakkor még sok kiaknázatlan lehetőség is 
van nemzeti hagyományaink és értékeink ápolásában, a velük kapcsolatos isme
retek felújításában és bővítésében. Fontos, hogy a nemzeti mentalitás és alko
tóerő, amely bennük felelevenedik, valóban tudatformáló erőként hasson az 
ifjakra és a felnőttekre.

A nemzeti tudat kialakításának és ébrentartásának az iskolai nevelésben és 
az iskolán kívül a tömegkommunikációs eszközök felhasználásával még sok más 
lehetősége és módozata van a szülőföld megismerésétől kezdve az alkotó tevé
kenységek különböző területéig, fajtájáig. Ezek közül mindenekelőtt a magyar



súg hozzájárulását a tudomány fejlődéséhez, a magyar származású tudósok ki
emelkedő alkotásait emelem ki. A Magyar Szó hasábjain 1995 tavaszán Ribár 
Béla újvidéki akadémikus tollából egy cikksorozat indult Egy nemzetnél sem 
vagyunk alábbvalóak címmel. Ezáltal mindenki számára hozzáférhetővé vált, 
egy nagy kincs: tudósaink nagyon jelentős, többször világraszóló felfedezései, 
amelyeket egyeseknél Nobel-díjjal jutalmaztak, és amelyek sok világnagyság el
ismerését váltotta ki.

Nemzeti értékeink között említem a fejlett színházkultúrát, a gazdag hagyo
mányokkal rendelkező kiadói tevékenységet, a könyv-, folyóirat- és lapkiadást.

Sportolóink nagyszerű helytállása a nemzetközi porondon az elmúlt évtize
dekben is a magyarság életerejét, képességeit támasztja alá.

Mindezeket a nemzeti és sok esetben egyben európai értékeket a maguk 
összességében kellene főleg a felnövekvő nemzedéknek jobban, alaposabban 
megismernie, kizárva minden nemzeti elfogultságot és a felsőbbrendűségnek még 
a látszatát is. Ebben (az eddigit sem lebecsülendő, de) az eddiginél még je
lentősebb szerepvállalásával a Magyar Televízió és sokkal nagyobb arányú be
kapcsolódásával az Újvidéki Televízió magyar nyelvű adása sokszor kulcssze
repkört vállalhatna magára. Ez az elvárás vonatkozik színházainkra, a rádióra 
és a kiadóházak tevékenységére is. Sok a pótolni és helyreállítani való nálunk és 
az anyaországban is ezen a téren.

A nemzeti tudat megalapozása és ápolása a kisebbségben élő magyarság 
körében szükségszerűen magában foglalja a kisebbségi tudatot is, az anyaorszá
gi magyarság számára pedig a kisebbségben élő magyarok sorskérdéseinek isme
rete képezheti nemzeti tudatuk szerves részét.

A KISEBBSÉGI TUDAT FONTOSSÁGA 
ÉS KIALAKULÁSÁNAK BUKTATÓI

A kisebbségi sors egyik leggyakoribb jellegzetessége a hátrányos megkü
lönböztetés, ami a különböző többnemzetiségű országokban széles „skálán” jut 
kifejezésre: az egyenjogúság és egyenrangúság megközelítésétől, avagy a látszat
egyenlőségtől a durva elnyomásig és beolvasztási szándékig. A többségi (ún. 
államalkotó) nemzet műveltségi és erkölcsi szintje, valamint demokratikus ha
gyományai -  értékrendje -  döntő tényezőként juthat kifejezésre a nemzeti kisebb
ségek jogi és társadalmi helyzetének az alakulásában (lásd a kisebbségek helyzeté
nek megoldását az egyes nyugat-európai országokban és Finnországban).

A magyar nemzetiségű kisebbségeket a múltban is gyakran fenyegette az 
elnyomással, alárendeltséggel, lélektani hadviseléssel járó asszimiláció. A leg
nagyobb veszély, amely bennünket fenyegethet, létünk, fennmaradásunk veszé
lyeztetése. Ezt mi magunk is fokozhatjuk, ha nemjalálunk magunkra, ha nem 
vállaljuk sorsunk irányítását és az ezzel járó terheket'. Ezért van oly nagy szükség 
a kisebbségi tudat kialakítására a megfogyatkozott vajdasági magyarság sorai
ban (is). Ez a nemzeti tudat szerves részeként jön létre és -  egyebek között -  
kisebbségi helyzetünk tárgyilagos ismeretén alapszik. Rendkívül nagy jelentősé
ge abban csúcsosodik ki, hogy hozzájárul múltunk és jelenünk tisztánlátásához és 
elősegítheti sorsunk irányítását a jövőbe látás segítségével.



A kisebbségi tudat nem táplálja, hanem ellensúlyozhatja az időnként so
kaknál elhatalmasodó alacsonyabbrcndűségi érzést. Egyben ellenállást vált ki a 
jogcsorbítási és asszimilációs törekvésekkel szemben, amikkel az utóbbi időben 
többször is szembe kellett néznünk. Útmutatásul és eligazodásul szolgálhat, 
hogy élni tudjunk jogainkkal és, ha kell, harcoljunk azokért, másokkal is összefogva.

A kisebbségi tudat megalapozásában és ápolásában döntő szerepet a már 
felsorolt nemzeti értékeink, múltunk és jelenünk ismerete játszik, de ezeket ki 
kell egészíteni a Vajdaságra és a vajdasági magyarság történelmére, irodalmára, 
művészeti és tudományos alkotásaira, hagyományaira vonatkozó ismeretekkel. 
Mivel az érvényben lévő tantervek az iskolai oktatásban és nevelésben ezt nem 
minden téren teszik kellő mértékben lehetővé, a vajdasági magyar irodalom és 
művelődési élet tudatformáló szerepe és felelőssége ezáltal nagymértékben megnö
vekszik. Ezért jogosan merül fel a kérdés, milyen mértékben tett eleget a vajda
sági magyar irodalom ennek a fontos szerepkörének. A második világháború 
befejezése óta megjelent irodalmi művek, folyóiratok, bírálatok, értékelések 
mennyiben árasztották magukból és sugallták az emberi és magyar helytállást, 
a magyarsághoz való ragaszkodást, az összefogást, a szuverén emberi magatar
tást, a becsületes életvitelt, avagy a meghunyászkodás, megalkuvás, a kisebbségi 
sorsunkba való belenyugvás szelleme és ihlete áradt belőlük. Hogyan szolgálták 
nemzeti és kisebbségi fennmaradásunkat és fejlődésünket? Ezek és a nemzeti és 
kisebbségi tudatformálással összefüggő más kérdések tisztázása elsősorban az 
erre hivatott irodalomtörténészekre tartozik, de minden írónak, költőnek és a 
műveltebb olvasónak is ezt mindenekelőtt önmagában kellene tisztáznia. Az 
utóbbi időben egyes művekben hiányolják az íróknak ezt a kiállását, tudatfor
máló törekvését, de nem tévesztik szem elől a korlátozó, sokszor bénító társa
dalmi-politikai feltételeket sem.

Tekintetünket a jelen és a jövő felé fordítva, keresnünk, kutatnunk kell, 
miképpen pótolhatjuk a hiányokat, a mérföldköves lemaradást. Mindenekelőtt 
szűkös lehetőségeink jobb, céltudatosabb kihasználásával az oktatásban, a szak
köri munkában, az iskolán kívüli tevékenységben, tankönyvpótlók (és kiegé
szítők például a magyar történelemből) kiadásával, összefogással, megfogyatko
zott alkotó erőink mozgósításával.

Ebben komoly szerepet vállalhatnának magukra érdekszervezeteink, 
amennyiben nem egyéni vagy csoportérdekeket képviselnek; művelődési egye
sületeink és azok vajdasági szövetsége, amennyiben valódi érdeket szolgálnak; 
különböző egyéb társulásaink, szakmai egyesületeink, különösen a Vajdasági 
Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint (a már említett) hírközlő szerveink, 
és a népi táncok és dalok tömeges szemléje, mint például a Gyöngyösbokréta.

Ilyen irányú erőfeszítéseinkben ügyelnünk kell egy állandóan leselkedő ve
szélyre, a nemzeti és kisebbségi tudat formálásának buktatóira: a nemzeti tudat 
ápolásából esetleg kisugárzó nacionalista megnyilvánulások veszélyére, ami a 
körülöttünk élő nemzetek lebecsüléséhez vezethet. Ezzel szemben mindenki
nek önmagában kell kialakítania -  mások segítségére, útmutatására támaszkod
va -  a védekező mechanizmust, amely az erkölcsi tudaton, az időtálló emberi 
értékeken, a tolerancián, mások tiszteletben tartásán és a demokrácia érték
rendjén alapszik. Magában foglalja az önbírálatot, a mértékletességre való tö-



rekvćst és az emberi méltóság megbecsülését. Ezek hiánya a soknemzetiségű 
környezetekben katasztrófához vezethet.

Hogy milyen szintet értünk el a nemzeti és kisebbségi tudatunk, azonosság- 
tudatunk kialakításában és fejlesztésében, azt szinte lehetetlen egzakt módon, 
teljes tárgyilagossággal megállapítani. Bizonyos elgondolkoztató és lesújtó je
lenségek tartományunkban -  a magyar szülők 20%-a nem él alkotmányos jogá
val, amikor gyermekét az általános iskolában szerb tagozatba íratja, megfosztva 
őt az anyanyelvű oktatás értékeitől; a magyar értelmiség, köztük pedagógusaink 
jelentős részének passzív, meghunyászkodó magatartása stb. -  komoly problé
mákra, hiányosságokra hívja fel a figyelmünket. Aggasztó, hogy sokakban, akik
nek jó példával kellene elöl járniuk, nem él kellő mértékben a saját nemzetük
kel való azonosulás tudata és az ezzel járó felelősség és áldozatvállalás közös 
ügyeinkért, ami a széthúzás egyik kútforrásává vált.

Sok jel utal arra (a magyar televízió és a rádió gyakran szolgál bizonyítéko
kat ehhez), hogy az anyaországban sem jobb a helyzet ebben a tekintetben -  
átszőve az erkölcsi válság aggasztó megnyilvánulásaival. Úgy látszik, Szabó 
Dezső 1938-ban keltezett felhívása: Öntudatot a magyarságnak! (A magyar Ká
osz, 404. o.) ma is érvényes, bár az öntudatról alkotott felfogások némileg meg
változtak.

Keressük, kutatjuk önmagunkat, helyünket a nap alatt és fennmaradásunk 
lehetőségeit egy sok veszélyt magában hordozó, változó világban. Nemzeti és 
kisebbségi tudatunk jó támpontul szolgálhat (vagy szolgálhatna) a számunkra, 
hogy a különféle eszmék és nacionalista színezetű tülekedések, leszámolások 
zűrzavarában, fergetegében itt, Közép-Európában, a népek nagy versenyében 
megálljuk a helyünket.

Ismeretlen: Nagybánya (ceruzarajz, 1918)



BESENYI SÁNDOR (Szeged)

REGIONALITÁS
A TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚJ DIMENZIÓJA

JALTA VÉGE

Az 1989/90-es kelet-európai változások történelmi fordulatot hoztak tér
ségünk államainak belső életében és külső kapcsolataiban egyaránt. A Jalta utá
ni keleti tömb darabjaira hullott.

A kelet-európai államszocialista rendszerek összeomlásával megnyíltak a 
kapuk a térségi kapcsolatok új rendszerének kiépüléséhez.

Az államszocialista modellek központosított hatalmi és gazdasági rendszere 
intézményeivel szinte teljesen lefedte és a hivatalos államközi viszonylatok kalodá
jába zárta a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat. A mindennapi civil 
érintkezés kiszélesítését a nehezen átjárható vagy kulcsra zárt határok gátolták.

A ’89-90-es átalakulás lazított ezen a politikai, nemzetállami elzárkózáson 
és széttörte az államközi kapcsolattartás kalodáit. Az új tulajdoni formák, a 
bővülő intézményi és önkormányzati mozgásterek, a népvándorlásszerű lakos
sági mozgások pedig új helyzetet teremtettek a térségi kapcsolatokban. Új táv
latokat jeleznek és új veszélyeket is jelentenek az együttélésben.

IRÁNY EURÓPA!

Az államszocialista modernizációs kísérlet csődje, a kelet-európai szövet
ségi rendszer széthullása nyomán kisarjadó politikai pluralizmus világában a 
szélsőjobb és a szélsőbal pólusai kivételével a politikai erőtér meghatározó há
nyadában új jelszó született; „Irány Európa!”

Az erőszakolt hatalmi, politikai, katonai eszközökkel gátolt szerves törté
nelmi fejlődés, a társadalmi, gazdasági, kulturális egység és tradíciók bázisán, új 
történelmi helyzetben bontakozik ki az új politikai irányultságok hátterében, a 
kelet-európai térségben a mai nyugati orientáció, a bekapcsolódás az európai 
integrációs folyamatokba.

Az állami tulajdon leépítése, a magántulajdonosi formák megújulása, a 
tőketulajdon dominanciája csak közvetítőrendszer ezekben az integrációs folya
matokban. Minden politikai szándéknál mélyrehatóbb változásokat hoz térsé
günk belesodródása a világpiaci áramlásokba és tőkemozgásokba. A  multinaci
onális tőke előrenyomulása, a térség piaci meghódítása nyomán recseg-ropog az 
öröklött termelési, gazdasági, fogyasztási, foglalkoztatási, szociális és kulturális 
rendszer. Olyan gazdasági és szociális mozgások indultak be, amelyek tektoni
kus erővel alakítják át körülményeinket. Milliók társadalmi helyzete változott, 
változik ebben az átalakulásban. Iszonyatos kényszerek hatnak életünkre, min
dennapjainkra.

Az európai integrációs hatások ultimátumszerű kihívásként érték a kelet
európai térség államait, társadalmait. Gazdasági teljesítőképességük a világpi



aci verseny technikai-technológiai ćs információs forradalmában leérté
kelődött. Gazdasági és foglalkoztatási szerkezetük, szociális, kulturális és okta
tási rendszerük megroppant, több területen szétesett, szelektálódott és új típusú 
rekonstrukcióra szorul. Egyének, csoportok, a gazdasági és szociális szerveze
tek, intézményrendszerek, vállalatcsoportok, ágazatok, települések, kistérségek 
és országrészek kerültek átalakulási kényszerek őrlő sodrásába.

A strukturális átalakulás és átalakítás nyomása roppant feladatokat rótt és 
ró az egyes országok politikai, gazdasági és szellemi elitjére. Az integrációs fo
lyamat célszerű elősegítése és befolyásolása korszakos nemzetközi politikai 
(biztonsági), pénzügyi és gazdasági egyeztetések és erőfeszítések sorát igényli. 
Nagypolitikai mozgástér.

Hazánk, vagy bármelyik szomszéd ország vélt szigetként, anakronisztikus 
zárványként nem maradhat távol a világpiaci mozgások globális áramlásától, a 
kíméletlen kihívást jelentő felzárkózást és egyfajta segítő környezetet ígérő eu
rópai integrációtól.

A kimaradás illuzórikus. A besodródás még fájdalmasabb és gyötrelmesebb 
lehetne, mint a józan és felkészült, a körülményeket és feltételeket nemzetközi, 
államközi és országos eszközökkel katalizáló bekapcsolódási erőfeszítés.

A REGIONALITÁS MINT AZ INTEGRÁCIÓ RÉSZE 
ÉS ESZKÖZE

A nyugat-európai orientáció, az európai integrációs kihívás és tennivalók 
nem feledtethetik velünk térségi viszonyainkat és adottságainkat.

A nagy multinacionális világpiaci kapcsolatrendszer és bizonyos földrészi 
integrációs tendenciák mellett utat és módot nyit a szomszédsági egymásrautalt
ság szintjén térségi, termelési, fogyasztási cserékhez, infrastrukturális, vízügyi, 
környezetvédelmi, idegenforgalmi, sport- és kulturális kapcsolatok, bűnüldözé
si kooperációk kiépítésére. Fontos, hogy ezek a gazdasági és pénzügyi kapcso
latok átmenetileg nem feltétlenül világpiaci nívón és versenyben, tehát kímélet
len rostával, hanem még jó ideig térségi nívón, az egymás számára adott képes
ségek és az egymás számára nyitott szükségletek szintjén alakíthatók. Természe
tesen ezek az együttműködések sem kerülhetik cl hosszabb távon a világpiac 
értékelő, szelektáló mérlegelését. A  nagy modernizációs defektusokkal birkózó 
kelet-európai térségben nem szabad szem elől téveszteni ezt a nagy integrációs 
folyamatoknak szintúgy kitett lehetőséget, mert a világpiac kíméletlensége csak 
dramatizálja az elmaradottság társadalmi körülményeit és következményeit. A  
regionális együttműködés komplementer kiegészítője és elősegítője a tágabb integ
rációknak a nálunk sokkal fejlettebb területeken is. Térségünkben pedig megha
tározó társadalmi-gazdasági érdek valamennyi szomszéd számára.

A  természetföldrajzi, gazdasági, infrastrukturális és fogyasztási egymásra
utaltság mellett a kelet-európai történelmi, politikai, demográfiai okokból fa
kad a regionális együttműködés másik célja és értelme.

Térségünkben az államhatárok nem az etnikai határok mentén alakultak, 
illetve olyan elválaszthatatlanul vegyes etnikai térségek is kialakultak, ahol a 
politikai nemzetállami nacionalista kizárólagosságok elviselhetetlen helyzetet



jelentenek a kisebbségi népcsoportok számára. (Végletes példaként lásd a Bal
kánt.)

A politikai államhatárokon átívelő regionális kapcsolatrendszer az anyaor
szági és a határokon túli kisebbségi népcsoportok összetartozásának erősítését, 
a közös nyelvi, kulturális, civil kapcsolati, idegenforgalmi és gazdasági együtt
működését is szolgálja. Kapillárisokat nyit a nemzeti integráció elmélyítéséhez.

Abszurd és terméktelen magatartás a szomszédsági egymásrautaltság és a 
nemzeti kisebbségi létezés problémaköre, kezelésének szétválasztása és szem- 
beállítása, mint ahogy azt Szlovákiában, Romániában és a hazai közélet bizo
nyos köreinél látjuk.

A magyarság, de a hazai határon túli nemzeti háttérrel rendelkező kisebb
ségek számára is igen örvendetes változásokat ígér a politikai nemzetállami el
zárkózások leomlása, az önkormányzatiság és a nemzetiségi önszerveződések 
kibontakoztatásának, a politikai élet demokratizálódásának lehetősége. A re
ménység a Causescu bukását követő eufóriában tetőzött.

Az eufória azóta szétfoszlott. Térségünkben veszélyes tendenciák hatalma
sodtak el: balkáni háború, román oktatási törvény, szlovák nyelvtörvény, hábo
rús menekülthullámok, szociális menekültáramlat, feketemunka, nemzetközi 
prostitúció, kriminalizálódás, de botladozva utat törnek a pozitív térségi együtt
működés példái is.

A boszniai béke megteremtését célzó daytoni megállapodás, a Jugoszlávi
ával szemben elrendelt nemzetközi gazdasági embargó feloldása négy év után 
véget vet a háborús bénultságnak. Kedvező történelmi előfeltételeket teremt 
térségünk békés politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének meg
élénküléséhez. A várva várt béke a regionális kapcsolatok kiszélesítésének fel
adataira irányítja a figyelmet.

Elérkezett az ideje, hogy módszeresen áttekintsük a regionalizmus térségi 
problémáit, helyzetét, lehetőségeit.

A béke a békefenntartási hasznon túl nemcsak a déli kapcsolatok megújí
tását, újjáépítési közreműködést, tranzitkereskedelmi lehetőségeket, ipari, 
mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködést ígér, hanem horizontot nyit, 
s immár halaszthatatlanná teszi a megálmodott Duna-Tisza-Maros Eurorégió 
kiépítését. Belépőt jelenthet a régiók Európájának kapcsolat- és intézmény- 
rendszerébe.

EURORÉGIÓ A DUNA-MAROS-TISZA TÁJON

Sokoldalú, többéves előkészítő munka után került sor Szegeden 1996. feb
ruár 28-án a dél-alföldi (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szol- 
nok) megyék, a romániai Arad és Temes megyék és Vajdaság Autonóm Tarto
mány önkormányzati, gazdasági, kamarai, tudományos, művészeti, kulturális és 
civil képviselői részvételével rendezett nemzetközi tudományos konferencia ke
retében annak deklarálására, hogy az érintettek a térség egyetemes érdekének 
szolgálatára intézményesített euroregionális együttműködést alakítanak ki egymás 
között.



A regionalizmus európai gyakorlatának, a térség történelmi, földrajzi, gaz
dasági, környezeti, kulturális egymásrautaltságának áttekintése után megfogal
mazást nyert, hogy a tervezett együttműködési keret alkalmas lehet arra, hogy a 
regionális kooperáció önkormányzati és civil bázisán, a kormányok támogatá
sával és az Európai Unió segítségével csökkentsék a meglévő kölcsönös gyanak
vást a különböző etnikumok együttélésében és kiszélesítsék a közös érdekeket 
szolgáló együttműködési módokat. A jószomszédi viszony keretében, az euro- 
regionális normák és feltételek tiszteletben tartásával nagyobb esély nyílik a 
térségben élő nemzeti kisebbségek számára is identitásuk megőrzéséhez, anya
országi kapcsolataik kölcsönös elmélyítéséhez és gazdagításához.

A megye- és államhatárokon átnyúló együttműködéssel modernizációs szi
get teremtődhet meg térségünkben, s valóban megvalósíthatóvá válik a határok 
átjárhatóvá tétele.

A magyar külügyminisztérium képviselője által fejezte ki támogatását a 
regionális együttműködés ügye iránt. Az együttműködés külső és belső, jogi és 
politikai feltételeit ígéretesnek és megteremthetőknek ítélte. Rámutatott 
ugyanakkor azokra a nehézségekre is, amelyek az infrastrukturális hiányokban, 
a gyakorta egymással versengő gazdasági struktúrákban, az eltérő közigazgatási 
berendezkedésekben és tradíciókban, valamint a határokon túl élő nemzeti ki
sebbségek helyzetének bizonyos visszásságaiban keresendők.

A román külügyminisztérium képviselője is kifejezte, hogy kormánya kül
politikai orientációjával egyező tartalmúnak ítéli az együttműködési progra
mot, s hangsúlyozta a politikai feltételek folyamatos biztosításának szükséges
ségét is.

A konferencia egyértelműen tisztázta, hogy a tervezett euroregionális 
együttműködés mit nem jelent. így nem lehet önálló jogi személy, nem válhat 
elkülönült közigazgatási egységgé, nem jelent új kompetenciákat, s az adott 
ország, illetve országok külpolitikájával ellentétes álláspontokat nem képvi
selhet.

Az együttműködési formák és módok a saját ország jogrendszere alapján 
működnek, a térség önkormányzatainak és civil szerveződéseinek öntevékeny 
kommunikációjára és kooperációjára épülnek.

Az együttműködés konkrét területeire és feladataira a konferencia szekciói 
ajánlásokat dolgoztak ki.

A gazdasági kapcsolatok területén a kereskedelmi korlátok gyorsított le
bontását, új feltételrendszer kiépítését szorgalmazzák. Meg kell teremteni az 
elszámolás, szállítás szabályozását, intézményes rendjét az egymás közötti gaz
dasági műveletekben. Ki kell munkálni az exportgarancia rendszerét és a beru
házásvédelmi egyezményeket, s fejleszteni kell a banki szolgáltatásokat.

A térségi gazdasági kapcsolattartásban kiemelkedő szerep vár a gazdasági 
kamarákra, s kapcsolataikban mind nélkülözhetetlenebb egy díjmentes informá
ciós rendszer kiépítése és fenntartása.

Szorgalmazták Szeged körzetében különleges gazdasági övezet kialakítását 
és logisztikai szolgáltató központ létrehozását és működtetését.

A hasonló mezőgazdasági adottságokra tekintettel az Európával folytatott 
gazdasági-kereskedelmi tapasztalatok egyeztetését, gabonatermeltetési rendsze



rek kialakítását, vetőmagkutató, termesztő rendszerek integrációját látják cél
szerűnek.

A térség egyetemeinek, kutatóintézeteinek együttműködésével biotechno
lógiai együttműködési formák kialakítását kezdeményezik a régió speciális adott
ságaira alapozott, nyugati piacokon is exportképes termékek előállítására és 
forgalmazására.

Kölcsönös érdeke fűződik a térség mezőgazdaságának az európai előírá
soknak megfelelő, mezőgazdasági termék minőségellenőrző rendszerének kiépí
téséhez.

A  területfejlesztési, infrastrukturális és környezetvédelmi együttműködés 
érdekében közös munkabizottság létrehozását kezdeményezik, amely a rende
zési tervek kölcsönös megismerésével, közelítésével, a tematikák szinkronizálá
sával legjobban elő tudná segíteni a tennivalók és a megvalósítás koordinálását.

Mind nélkülözhetetlenebb a térség számára környezetvédelmi hatástanul
mány elkészítése az adott országok kormányai és az európai szervek támogatásá
val. Az egész környezetvédelem területén -  víz, talaj, levegő -  szükség van a megfi
gyelési (monitoring) rendszerek kialakítására. A térségben megvalósítandó beruhá
zások környezeti hatásainak előzetes értékelése már e rendszerbe illeszkedne.

Az együttműködés fontos tényezőjévé válhat az eurokonform környezetvé
delmi oktatási és szakképzési rendszer kialakítása, amely a térség egyetemei kö
zötti egyeztetésekre, közös oktatási programokra és az egyetemek közötti át
hallgatási lehetőségekre épülne.

Az infrastrukturális fejlesztések, autópálya-, autóút-építések, vasúti, légi úti, 
vízi úti együttműködések összehangolása halaszthatatlan, az európai és Phare 
programokban történő közös pályázatok nélkülözhetetlen előfeltétele.

Sokszínű és gazdag együttműködési program rajzolódik ki a tudomány, az 
oktatás, a kultúra és a civil kapcsolatok területén is.

Szorgalmazni kell a térség szellemi műhelyeinek kapcsolatfelvételét, rend
szeres kommunikációját a történeti-kulturális és a társadalomföldrajzi sajátos
ságok meghatározására, közös régiókép kimunkálásán, az curoregionális együtt
működés gondolatiságának elterjesztésére.

A tudományos, kulturális és civil kapcsolatok kiépítésének és összehango
lásának biztosításához is szükség van az curoregionális munkacsoport kialakí
tására.

A régió földrajzi, történeti, gazdasági, kulturális és etnikai sajátszerűsége
inek kutatására, oktatására, szakmai kapcsolatai fejlesztésére akadémiai és ege- 
temi kutatási és oktatási projekteket kell kimunkálni, intézményesíteni.

A  regionális összetartozás tudatának formálásában, a közös érdekek feltá
rásának és megismertetésének, az együttműködések irányultságának meghatá
rozásában fontos szerepet vállalhatnak a közgyűjtemények, könyvtárak, levéltá
rak, múzeumok szakmai konferenciák szervezésével, kiadvány- és kiállításcse- 
rékkcl, regionális összeállításokkal. A munkálkodásukkal megalapozandó in
formációs bankból rendszeres és módszeres tájékoztatás építhető ki a médiu
mokban.

Egymás kultúrájának, sajátosságainak megismertetéséhez interetnikai, in- 
terkulturális civil kapcsolatok további kiépítésére és fenntartására van szükség.



Sikeres kapcsolatoknak bizonyultak az elmúlt években pl. a Román-Magyar 
Baráti Társaság, az Értelmiség Nyári Egyetem, a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, 
a makói és palicsi képzőművészeti táborok, a pusztamérgesi első nemzetközi 
töltöttkáposzta főzőverseny, színházcserék, stb.

A  kapcsolatok pénzügyi forrásaink bővítéséért, nemzetközi forráshátteré
nek kibővítéséért létre kell hozni a Duna-Tisza-Maros Eurorégió Alapítványt.

Az euroregionális kapcsolat- és intézményrendszer kialakítása új korsza
kot nyithat térségünkben. Oldhatja a történcímileg felhalmozódott feszültsége
ket és bizalmatlanságot az együtt élő magyar, román, szerb népek viszonyrend- 
szerében és kapcsolataiban. A  kor kihívásainak és normáinak megfelelő együtt
működési és együttélési módokat teremthet, biztosíthatja egymás jobb megis
merését és megbecsülését, környezeti feltételeinek célszerűbb hasznosítását.

VITÁK -  SARKÍTÁSOK

Az európai integráció és a regionális együttműködés ügyét látszólag széles 
egyetértés kíséri a magyarországi közéletben. Értelmezése azonban egyoldalú
ságokkal terhes.

Vannak, akik modernizációs megváltásként üdvözlik az európai integráci
ót. Euroatlanti mániájukban elsiklanak térségünk valós társadalmi, gazdasági 
problémái fölött. Lekezelő nagyvonalúsággal tekintenek kelet-európai szom 
szédjainkra, s tudomást sem óhajtanak venni a határon túli magyar kisebbség 
létéről, sorsáról, problémáiról. Valójában zárójelezik a regionalizmus szerepét, 
funkciórendszerét.

Mások a mai történelmi és reálpolitikai viszonylatok mérlegelése nélkül, 
egy múlt illúzió fogságában az európai integráció tagadásaként értelmezett, úgy
nevezett közép-európai együttműködési programmal valójában leszűkítik a ho
rizontot. A  magyarság jövőjét, sorsproblémáit Kárpát-medencei látókörben 
elemzik, de a térségi regionális kapcsolatrendszert a magyar-magyar párbeszéd 
és integráció kérdéseire redukálják. A  szomszédsági viszonyt egyoldalú sérclmi 
politikára hangszerelik.

Vitathatatlan, hogy az integráció és a regionális együttműködés egyformán 
jószomszédi viszonyt tételez fel a térség államai, népei között. Az alapszerződé
sek előkészítésének eddigi története bizonyítja, hogy az európai integráció uni
ós jó pontjaiért demonstrált jószomszédi illúziók és gesztusok paravánjait meg
alázó és provokatív nemzetállami törekvések spanyolfalának használják szlovák 
és román partnereink. A  valós problémákat szőnyeg alá söprik, zárójelezik. R ö
vid távon lelepleződnek azonban a sandaságok. A  valós kisebbségi problémák 
érdemi kezelése a kisebbségi emberi jogok biztosítása nélkül farsot kap a még
oly jószomszédinak beállított magatartás, szétfosz^anak az üres deklarációk.

Az egyoldalúságokkal, torzításokkal szemben hangsúlyoznunk kell, hogy a 
regionális együttműködés nem tagadása, hanem mellőzhetetlen kiegészítője a 
tervezett európai integrációs együttműködésnek. Az integráció kereteit és mód
ját tisztázó uniós tárgyalásokon körültekintő és jól egyeztetett érdekérvényesí
tési magatartásra lesz szükség. A  térség regionális érdekeit nem áldozhatjuk fel 
egy euroatlanti álom oltárán. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy



a térségi ćrdckck érvényesítése csorbul az európai modernizációs folyamat ér
tékeinek, kapcsolatrendszerének felhasználása és demokratikus, együttélési, 
együttműködési normáinak alkalmazása nélkül.

REGIONALIZM US ÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK

Hogy' most messzebb ne tekintsünk, a kelet-európai térség Erisz almája a 
nemzeti kisebbségi kérdés. A történelemben támadt viszályok, okozott-szerzett 
sérelmek, az etnikai határoktól eltérő politikai államhatárok, a nemzeti több
ségtől elszakított-elszakadt kompakt kisebbségi tömbök, vegyes lakosságú öve
zetek, szórványlétezés -  a napjainkra maradt történelmi örökség. Nehéz örök
ség. K ezelése megkésett -  s ezért rendre türelmetlen és agresszív nemzeti 
fejlődésű államokra hárult és hárul. A korábbi történelmi örökség kiegészült a 
diktatórikus államszocializmus megnyomorító eszközrendszerével és gyakorla
tával, s romjain napjainkban az új nacionalizmus hullámaival, az államosított 
vagyon mohó újrafelosztásával, az állami élet nyelvi megerőszakolásával, az 
oktatási rendszer nemzeti kisajátításával, az önkormányzatiság és népképvi
selet területi, választókerületi hatalmi manipulálásával... se vége, se hossza 
a sornak.

Már jól tudjuk, hogy a politikai nemzetállami elzárkózás, az állami szupre- 
máció melegágyi politikai környezetet biztosít napjaink szélsőséges nacionalis
ta pártjainak, személyiségeinek politikai zsarolásai, felháborító túlkapásai (á la 
Funar) számára is.

De tudjuk azt is, hogy a nemzetközi integráció, a térségi együttműködés 
kedvez az európai normák alkalmazásának, a kisebbségi emberi jogok elismer
tetésének, kivívásának, képviseletének, a kisebbségi érdekek védelmének, 
összességében a demokrácia kiszélesítésének és elmélyítésének.

Úgy véljük, hogy -  a régiók Európájának integrációjában -  szűkebb térsé
günkben a Duna-Tisza-M aros curoregionális kapcsolatrendszerben a nemzeti 
határokon túl élő kisebbségek: magyarok, románok, szerbek, szlovákok, horvá- 
tok és mások számára az emberi jogok európai normáinak hátterében, térsé
günkben is kiépítendő keretében, szankcionálási eszközökkel garantált gyakor
latában nagyobb esély nyílik a kisebbségi emberi jogok védelmére és érvényesítésére. 
-  A kisebbségek anyaországi kapcsolataik, s lehetséges szakmai és gazdasági 
hátterük révén a regionális együttműködés hatékony katalizációs tényezőiként mű
ködhetnek (és működnek már ma is). -  A  kisebbségi önszerveződési formák 
révén létszámuk és közösségi egységük alapján a nemzeti kisebbségek, az ön- 
kormányzati, parlamenti-szenátusi képviseletük segítségével a demokratizáló
dás elismert és politikai együttműködéssel méltányolt tényezőjeként működhetnek 
az adott politikai állam határai és jogi kereti között a többségi nemzet politikai 
alakulatai mellett és velük együtt. -  Megítélésünk szerint az integráció és regi- 
onalizmus mozgásterében oldódhat a határon túlra szakadt kisebbségek meg- 
nyomorítottsága, együttműködési tényezőként kibontakozási feltételeket bizto
síthat számukra identitásuk védelméhez, anyanemzetük kultúrájához fűződő in
tegrálódásukban, érintkezésük és kommunikációik mindennapossá tételében, 
és ösztönzést ad interetnikai és interkulturális szerepvállalásaikhoz is.



Ez a jobbára civil és önkormányzati kapcsolatokra épülő közép-európai 
együttműködés nem zárójelezi (lásd a jószomszédinak deklarált viszonyt) a ki
sebbségek sérelmeit, hanem nemzetközi, államközi szerződésekkel, harmoni
zált jogi keretekkel és intézményrendszerrel vállalható együttélési feltételeket 
próbál kialakítani velük és számukra is.

CSAK A KÜSZÖBHÖZ ÉRKEZETÜNK EL

Az európai integráció és regionalizmus térségi jelentőségének felismerése, 
lehetőségeinek tudatosítása, cselekvésirányaink feltérképezése, az együttműkö
dés szabályainak kodifikációja, egyeztetése és harmonizációja az egyes államok 
jogrendjével, területi önkormányzati elfogadása és megerősítése, az együttmű
ködés kommunikációs és érintkezési gyakorlatának intézményesítése és kibon
takoztatása, a kapcsolatok kiterjesztése és elmélyítése... csak vázlatos felsorolá
sa a ránk váró tennivalóknak. Az akadályok, gáncsok, nehézségek elhárítási ter- 
heiről még ne is szóljunk.

Átlépünk-e a küszöbön? A kérdést az élet mára már úgy teszi fel: hogyan 
lépjünk át a küszöbön?

Novák Rezső: Todor Manojlović költő arcképe (olaj, 1906 körül)



PENAVIN OLGA

A SZLAVÓNIAI MAGYARSÁGRÓL*

Tisztelt közgyűlés! Hölgyeim és uraim!

Legelőször is őszinte szívből köszönöm ezt a nagy értékű és megtisztelő 
díjat, nagyon örülök neki, sajnos, már nem ígérhetem, hogy bizonyítani fogok 
további munkáimmal. Ki tudja, mikor metszik el életfonalunk a Párkák.

Külön megtiszteltetés számomra, hogy a milleccntcnárium évében ezen 
ünnepélyes alkalomkor előadást, inkább azt mondanám beszámolót tarthatok a 
szívemhez nőtt, a sokat szenvedett, az utóbbi évek háborújában elüldözött, a 
nagyvilágban szétszóródott, Árpád-kori telepítésű szlavóniai szigetmagyarságról.

Ha most 80. életévem derekán számba veszem munkásságomat, azt kell 
mondanom, hogy a szlavóniai magyarság szinte központi helyet foglalt el benne.

A szlavóniai magyarság mindig érdekelt. Egyetemi hallgató koromban 
Csűry Bálint professzorom előadásainak, Deákné Bartha Katalin tanulmányai
nak köszönhettem az első indíttatást. Ők keltették fel figyelmemet a négy ősi, 
Áprád-kori telepítésű, Eszék környéki magyar sziget nyelve, kultúrája, életvite
le, hagyománya iránt.

Szlavóniának a közelmúlt hadijelentéseiben gyakran szereplő négy közsé
ge: Kórógy, Haraszti, Szentlászló, Rétfalu a közelmúltig az ősi, már rég letűnt 
múlt, társadalmi berendezés, életmód, gondolkodás, hitvilág lelőhelye” volt. 
Ezen az állandóan mozgásban levő vidéken sok évszázados fennmaradásukat 
annak köszönhették, hogy nem szigetelődtek cl más nyelvű szomszédjaiktól, 
nem gubóztak be, hanem baráti viszonyt alakítottak ki a környező falvak szerb, 
illetve horvát lakosaival, sőt egyes családok testvérbarátságot fogadtak velük, s 
ezt ápolták is.

*

Mint mondtam, mindig érdekelt a szlavóniai magyarság. Most is nyomon 
követem sorsukat. Sajnos, azt mondhatjuk, hogy a tatár, török hadak megszál
lását, átvonulását -  az ősrengeteg, a Palacsa mocsár jóvoltából -  átvészelő szla
vóniai magyarság 1991-cs exodusával, hontalanná válásával pl. egy régi, a kóde
xek nyelvét idéző, felbecsülhetetlen értékű nyelvjárás tűnik el. A világ népeket 
beolvasztó kohójába jutva, a szétszóródott, hontalanná vált kórógyiak, szent- 
lászlaiak, ha nem kerülnek egyhamar ősi környezetükbe, a szemünk láttára vesz
tik cl önmagukat, nyelvüket, hagyományaikat, tűnnek cl a népek tengerében.

Ötven évvel ezelőtt, mintha éreztem volna, előre láttam volna a pusztulást, 
a menekültté válás keserveit, szinte megszállottként igyekeztem felgyűjteni, 
megmenteni a beszédes és emlékező öregapikák, öreganyikák, apócskák, nanók

* Az előadás elhangzott 1996. május 22-én a Magyar Néprajzi Társaság Győrffy István 
Emlékérmének átadásakor.



elbeszélései nyomán a régmúlt hagyományait, s rögzítettem hajdani keserves, 
örökös gondban eltelt életüket, nehéz sorukat -  egyszóval valóságos mivoltuk 
emlékeit, majd a változó körülmények hatására változó életformájukat, szelle
mi és tárgyi néprajzukat.

Ezek az Eszék közelében, a Vuka folyó mentén, már a régi rómaiaktól 
emlegetett Palus Hiulca -  Palacsa nevű mocsár, ősmocsár partján lévő falvak a 
XIII. században említtetnek először. A mocsártól védve élték vadász-, halász-, 
pákászéletüket a jobbágyok.

A mocsarak, a nádas, a lápos, zsombékos, ingoványos terület szigetecskéi
vel, óriás tölgyeivel búvóhelye volt embernek, állatnak a veszedelmek idején. 
Csak az itteni emberek ismerték a csatornákat, csikli-csónakjáratokat, csak ők 
nem féltek a mocsártól. A betolakodónak viszont jaj volt, lovával együtt nyelte 
el nyomtalanul a könyörtelen láp, ingovány. Egyetlen fatörzsből faragott, erős 
evezőkkel, csáklyákkal felszerelt csónakokkal közlekedtek -  mesélték az apók. 
Halottaikat is csónakon szállították a dombos területen fekvő temetőbe. Ez az 
élet tartott a XIX. századi lecsapolásig.

A mocsár kitűnő védelmet nyújtott a háborús időkben embernek, állatnak, 
ha ismerte a titkos járatokat. A török világban éltek is a lehetőséggel. A láp, a 
nádas segítette a veszedelemben levőket, menedéket nyújtott, ételt, italt, életet 
jelentő levegőt adott, mikor a nyakig vízbe merült bujdosók nádszálon át szívták 
az éltető levegőt.

De nemcsak az embereket védte, táplálta a mocsár, hanem az állatokat is. 
A mocsári tölgyek, az évszázados bükkök birodalmában húzta meg magát a ró
ka, a farkas és a számos kisvad. A tölgyesek makkja, Szlavónia „első számú 
mannája”, kitűnő élelme volt a vaddisznónak, sőt a szelíd disznócsürhéket is 
eltartotta az erdő. A makkon, mocsári növényeken, gyökereken gond nélkül 
meghízott a híres szlavóniai disznócsürhe.

A víz is sok és sokféle hallal, tcknősbékával tartotta jól az embert. Még 
tartalékba, eladásra is jutott.

A vadmadarak is hússal, tojással segítettek a szegény emberen, hisz annyi 
volt itt a vízimadár, hogy röptűkben még a napot is eltakarták -  mesélték 
szőlőőrzés, pudárkodás közben az emlékező apócskák.

*

A házat, a csapott farú, lófejes címerű, fundamentum nélküli, véges boro- 
naházat, talpfás, „verött falú” házat, a késő középkori népi kultúrát őrző fara
gott oszlopos, faágasos, „búthajtásos” tomácos házat, az utca felől ablaktalan, a 
kéménytelen-aknátlan házat is az erdő fáiból ácsolták. A  mocsár adományával, 
náddal fedték be. A „szenes ház”, a konyha tüzelője, a szabad tűzre vetett nagy 
szálfák, egész fatörzsek is az erdőből kerültek ki. Sásból, gyékényből kosár, halas 
tarisznya, „szíkő” készült. A vesszőkből „vcjíszt” ffrntak. A gyékény kötözésre is 
alkalmasnak bizonyult.

Az állandóan párolgó nagy vízfelület és a gazdag növényzet a nyári „buszo- 
nyó”, fülledt forróságot is mérsékelte.

A XIX. század első felében bekövetkező lecsapolás, erdőirtás, a Vuka folyó 
megregulázása, a nád, sás felégetése -  napokig hallatták halálkiáltásaikat a tűz



elől menekülő állatok-, a szűzföld feltörése megváltoztatta a táj képét, az em 
berek életét. A  hajdani mesevilág elsüllyedt. Szántóföldek, gyümölcsösök vették 
át az uralmat a mocsártól. Megjelentek a szőlőskertek is. Az eltűnt erdők helyén 
kialakult síkságon szabadon nyargalt a szél. Megkezdődött „a sárga arany”, a 
kukorica és a többi gabonafajta termesztése, a krumpli termelése. Lovat, ökröt, 
tehenet tartottak, méhészkedtek, selyemhernyót tenyésztettek, azaz alkalmaz
kodtak a változott körülményekhez. Megváltozott a tárgyi világ, az élet. Az ide 
is beáramló új eszmék, a technika, az utak megszüntették az évszázados elzárt
ságot. A világ közelebb jött hozzájuk, de néha ők maguk is felkeresték a világot. 
Mindezek ellenére sokáig megőrizték a másutt már régmúltnak számító hagyo
mányokat, társadalmi-művelődési viszonyokat.

A régi, patriarchális szervezetű, vagyonközösségű, önellátó nagycsaládi 
életforma a maga gyötrelmeivel és ritka örömeivel a XX. század elejéig tartotta 
magát, akkor kezdődött meg „az osztozás”, mert már nem felelt meg a változott 
gazdasági körülményeknek, az egyén érdekeinek, noha a „zadruga” a régi világ
ban társadalmi, gazdasági védelmet nyújtott tagjainak. Igen hasznos és sikeres 
túlélési megoldás volt. Most azonban a gazdasági érdek erősebbnek bizonyult a 
családi -  vérségi köteléknél.

*

A változások az étkezésben is megnyilvánultak. Az idősek generációja a 
régi ételekre emlékezve mindig csak a „babcsát”, a „sírő babcsát”, a káposztából 
készített ételeket emlegette. Nem csoda, mert ezek az ételek kiadósak és lakta
tók voltak. A „pérából”, a krumpliból készített ételek is kedveltek voltak, gyor
san készültek és jól lehetett velük lakni. Kalács nem sokféle akadt. Parasztpo
gácsa, a bodag, a rétes, a nyújtogatott pogácsa, a zsíros göngöje szerepelt régen 
a terítéken. Az édesszájúaknak „aszú sziviká” -  aszalt szilva, sonkolyos méz szol
gált csemegéül. Az asszonyoknak, mivel a szomszédos községnél messzebb nem  
jutottak cl, nem is volt módjuk újat tanulni. De a változott körülmények az 
étkezésben is változást, minőségi gazdagodást hoztak.

*

E falvak református falvak, az első reformált egyházak közé tartoznak. Az 
első nagy református prédikátorok Baranyából látogattak el hozzájuk megtérí
teni őket. 1531-1549 táján Sztárai Mihály, Szcntantali Gergely „tudós tanítók 
szolgálatjok által rcformáltattak”. E falvak egyházas falvak lettek, templomuk, 
igaz, csak paticsból készítve, de volt. A  XVIII. század folyamán kőből építettek 
váltották fel.

A lelkészek között sok a debreceni kollégiumban tanult. Először rektor- 
kodtak az egyházi iskolában, később lelkészként ott is maradtak. Csak néhány 
szlavóniai születésű akadt köztük, de több volt, „aki csak úgy rendelődött ide”. 
A  nagy átlag Baranyából érkezett.

A hívek nem voltak vakbuzgók, de igyekeztek megtartani az egyházi törvé
nyeket, szabályokat, erkölcsi követelményeket. A  kisebb-nagyobb vétkeket, bű
nöket az egyházi presbiteri jegyzőkönyvek szerint különféle megszégyenítéssel 
„igazították”. A nagycsaládban a korlátlan hatalmú gazda vezérli lelki gyarapo
dásra családja tagjait, szigorúan megtartatta a vallási követelményeket, nagy



ünnepeken a hagyományos szokásokat. Ő vezette háza népét vasárnap és ünnep 
reggelén a templomba. Ő mondta az imát étkezés előtt és után. A  vallásos gazda 
esténként dolguk végeztével zsoltárok éneklésével tartotta össze a nagycsaládot. 
Később pedig kinek-kinek a lelkiismerete szabta meg a valláshoz való viszonyát.

*

A templom, a közösségi alkalmak (lakodalom, temetés stb.) voltak az ün
nepi öltözékek bemutató helyei. Ilyenkor kerültek elő a „kócsagéból a fehér 
gyolcs kebelek, melyek a XIX. században váltak színessé, díszessé, gazdaggá, 
valamint a „tíkörös köcék”, a szűcsöknél vásárolt „kicsi köcék”, ujjatlan bőrmel
lények, a „kacabajkók”, azaz fekete posztó-, bársony-, gyönggyel díszített kabá
tok vagy a maguk szőtte vászonból készült „kankók”, kabátok.

A kócsagból kerültek elő a férfiviselet darabjai is, a csárdás gatya, a vizesen 
bevert, beráncolt ráncos gatya, a rögyös -  ráncba szedett elejű ing, a rózsás se
lyemből varrott ujjatlan mellény, később pitykés, fekete posztómellény, a fehér 
darócszűr, mely félcombig ért, bevarrott az ujja apróságok tárolására, az eleje 
díszes, piros, zöld szattyánbőr rátét ékesíti.

Az eredetileg maguk szőtte fehér kendervászonból készített viselet a XIX. 
században „virágzott ki” a gazdasági fellendülés, a parasztság vásárlóerejének 
megnövekedése következtében. A nők olyanok lettek, mint egy-egy szép színes 
virágszál. Mint mondtuk, régen a szomszédos horvátok módjára -  Hoblik Már
ton szerint is -  „öltözete az idevaló köznépnek vászongatya, ümög, bocskor, 
zsebpótló nagy karimájú kalap, posztómellező, térdig érő fehér szűr, zsírral 
kent, vállig érő, hosszú haj”. Az ünneplő öltözetet kb. 1920-ig hordták, később 
csak az öregek ünneplője lett. A díszes, kényes viseletét kiszorították a prakti
kusabb anyagok és szabások. Esetleg csak a „halotti öltözet”, a „hálószerűként 
kendőbe kötött és eltett viselet lapult a láda mélyén vagy a szekrényben. Régen 
éppen úgy mint a szomszédos horvát asszonyok ők is fehérben gyászoltak. Volt 
egy idő, az 1960-as, 70-es években, mikor a kebeleket, a szép viseletét bedobál
ták temetéskor a sírgödörbe, hogy vigye magával a halott. Napjainkig nem is 
maradt sok teljes viselet. A meneküléskor meg éppen kisebb gondjuk is nagyobb 
volt annál, hogy a viseletét mentsék, mikor éppen ebédtől kelve vették kezükbe 
a vándorbotot.

*

A szlavóniai magyar nép erősen hagyományőrző volt. A szellemi néprajzi 
hagyaték is felbecsülhetetlen értékű tudás forrása. Rétegeiben fontos bizonyíté
kokat találunk az ember viszonyulásáról a társadalmi valósághoz, környezeté
hez, az anyagi és szellemi világ dolgaihoz. Az ő csodálatos nyelvükön esett szó a 
bűbájosokról, gonoszokról, a forgószélben dobogó szépasszonyról, a kutya ké
pében éjfélkor kísértő gonosz lelkekről, boszorkáhyokról. A szentlászlai, a kö
zösségtől is számon tartott „tudós asszony”, Figura szüle árulta el nekem a ron
tás, a gyógyítás tudományát, ő avatott be „a tudományba” 1950 táján. Tőle hal
lottam a rontásról, az igézésről, a mágikus erejű ráolvasásokról, különféle tilal
makról, gazdaregulákról, s mondta ezeket olyan meggyőző erővel, hogy éjféltáji 
hazatérésemkor magam is hallani, látni véltem az utánam captató gonosz bo



szorkányt, a kietlen, kihalt falusi utcán utánam loholó kutya képében az ördö
göt. -  Szedtem is ilyenkor a lábam.

Kórógyon, Szentlászlón, Harasztiban kendőzetlenül meséltek az öregek a 
népi hiedelemvilág emlékeiről. A felgyújtott gazdag anyagot a Szlavóniai (kóró- 
gyi) szótár három kötetében adtam közre a szócikkek Nr -  néprajzi megjegyzései 
alatt. Itt igyekeztem megmenteni a feledéstől a hallottakat. A kritika szerint így 
a szótár szétfeszítette a nyelvészeti cél szabta kereteket s vált a szlavóniai ma
gyarság néprajzi lexikonává.

*

Az emberi élet fordulóihoz fűződő szokásokról mindig szívesen vallottak adat- 
szolgáltatóim, én magam is több alkalommal részt vettem bennük. A legteljesebb 
lakodalomleírás pl. Kórógyról származik. A XX. század 70-es, 80-as éveiben is még 
a régi modell szerint jártak el, három napig tartó lakodalmat szervezve, a harmadik 
napon falujárással, amikor is a már hazatért lakodalmasokat zeneszó mellett tán
colva felkeresik a még lakodalmazók. A vendégeket az udvarra kitett asztalon tálalt 
vágott, sózott retekkel, borral, aludttejjel várják. Játékok, egymás ugratása, móká- 
zás, néha durva tréfák is emelik a hangulatot. A falujárók keze ragadós, rendszerint 
mindent elloptak, ami a kezük ügyébe akadt, a tyúkokat pedig lelövöldözték.

Az élet számos más területén is, a lakodalom, az eljegyzés megülésében is 
a 80-as években egészen az 1991 szept. 29-én bekövetkezett exodusig változás, 
illetve egyszerűsödés tapasztalható. Egyes elemek eltűntek, kiestek vagy újab
bak jelentkeztek. Hol volt már az utóbbi években a vasárnap délutáni templom 
előtti tánc, a kalalázás, a derenkázás, a sokféle játék vagy a csendes beszélgetés 
vasárnap délután a ház előtti kispadon!

*

A betegség, a halál, a temetés, az öregek állandó témája. Az apócsák, nanók 
szerint a betegség csakis rontástól származhat. Tűvel, belefűzött piros cérnával 
vagy a tű hegyére szúrt pattogatott kukoricával úgy meg lehet rontani valakit, 
hogy sebek lepik el a testét. A bekövetkező halál jeleit ismerők felkészülhetnek 
az egyhamar megjelenő kaszás fogadására. A halál pillanatában borzongató dol
gok történnek; az elszabaduló lélek fekete madár képében végigsuhan a szobán, 
elfújja a lámpást, megnyitja, becsukja az ajtót, csörög, csattog, a nyoszolya re
cseg, most bosszulja meg magát a lélek, ha életében, emberi mivoltában rosszul 
bántak vele. A halál beállta után csendben végzik a teendőket, hogy ne zavarják 
a halottat. Sót, paprikát tesznek az asztalra, gatyamadzagot kötnek az ajtó elé, 
seprűt támasztanak az ajtó mögé, a sarokba stb. A szereplők a közösség, a falu 
társadalma szabta modell szerint viselkednek. A vér- és műrokonok aktív szere
pet játszanak (öltöztetés, ravatalkészítés, sírásás, fejfafaragás, torkészítés, a bú
csúztatás megszervezése). A területi csoport (borbély, pap, kántor, a gyászoló 
gyülekezet) csak mellékes szerepet játszik, illetve passzív. Ők figyelmeztetnek a 
modellre, ők a társadalmi kontroll megtestesítői.

*

A folklorisztika minden ága, illetve műfaji, tematikai csoportja megvolt a 
szlavóniai magyaroknál. A folklórlíra csoportjában képviselteti magát a gyer



mekköltészet, a szerelmi líra, a panaszdalok, a betyárdalok, a halotti líra darab
jai. A folklórepika szép számú régi és új stílusú balladával, kevesebb népmesével, 
újabban inkább olvasott mese reprodukálásával képviselteti magát. A kisepikai 
műfajok közül proverbiumok, találósok, csúfolók, káromkodások, anekdoták, 
viccek, erotikus mesék jelentkeztek. A népi írásbeliség a jeles napok színjáték- 
szerű népszokásaiknak, a gazdareguláknak, a népi időjóslásnak lejegyzésével 
örökítette tovább a hagyományokat. Itt kell megemlítenünk a kórógyi regös
éneket is. Egy népi musicalnek nevezhető kísérletről sem kell elfeledkeznünk. 
Egy népi származású, Döme Izrael nevű szerző Kórógy vára, hírős vára című 
játékáról van szó. Egy népmeséi alapötletből alkotott zenés-énekes játékról.

*

A népi tudás ismerete ezen a vidéken is generációs különbséget mutat. A  
fiatalabbak és az egészen fiatalok többnyire már csak hallomásból ismerték az 
egyre szegényedő hagyományt, vagy már úgy sem, mert nevetségesnek, a mara- 
diság jelének vélték a régiséget, a hozzá való ragaszkodást. Mivel az 50-es évek
ben bekövetkezett nagy társadalmi, művelődési, gazdasági változások, az inter- 
etnikus kapcsolatok magukkal hozták a hagyományos, önellátó falusi életforma 
felbomlását, átváltozását, a népi kultúra is átalakult, funkciója is megváltozott, 
alkalmazkodott a változott körülmények között élő „fogyasztóidhoz. A XX. 
század második felében megszűnt a tradálás, a hagyományozás szigorú modell
jeinek, követelményeinek való engedelmesség, a közösség társadalmi ellenőrzé
se meggyengült, ennek következtében ízlésváltozással kellett számolni. Az egyé
ni fantázia érvényesülésének szabálylazító hatása is jelentkezett.

*

Valamikor az „antivilágban” sok ćs erős szál fűzte, kötötte a lakosokat fa
lujukhoz, szülőföldjükhöz. Az elszakíthatatlannak vélt erős szálak azonban egy
szer csak mégis elszakadtak. A lakosok hontalanná, földönfutókká váltak. Neki
űzték őket a vakvilágnak. Eleinte együtt várták egy-egy menekülttáborban a 
hazatérést, de a történelem viharai szétszórták őket a nagyvilágban. Ha netalán 
egyszer megadatik a lehetőség, hogy hazamenjenek őseik haló porához, azok a 
közösségek már nagyon hiányosak lesznek, a sok szenvedést, megpróbáltatást 
kibírt idősebbek mellett a fiatalok már nemigen tartanak velük, ha megtalálták 
idegenben a helyüket. Vajon fognak-e emlékezni és meddig apócskáik, nanóik, 
szülikéik szokásaira, a régi világot megidéző meséire?

•

Ezzel a „rövicke” megemlékezéssel állítsunk emléket Kórógy, Szentlászló, 
Haraszti népének -  ne kopjafa képében, hanem e rövid emlékezéssel adjuk meg 
nekik a tisztelet.

*

Most pedig a szlavóniai gazda köszöntésével bocsátom útjukra az egybe
gyűlteket: „Már títöket elbocsátlak, / Mint szerelmes vendégimet./Házatokra nagy 
bőséget! / Dlcséretöm és jóvoltom  / Forogjon ti szájatokban / Mindön koron és 
mindönüttr



BESZÉDES VALÉRIA

MAGYAR NÉPRAJZI CSOPORTOK A BÁCSKÁBAN

BEVEZETŐ

A mai Vajdaság négy vármegye leszakadt területéből: Bács-Bodrog, Toron- 
tál, Csongrád és Szerém megyéből alakult ki 1918 után. 1929-től 1941-ig -  Bara
nyával együtt -  a Duna bánsághoz tartozott. Ennek ellenére a Vajdaság területi 
meghatározás már a két világháború közötti időszakban közkeletű volt az itteni 
magyarság számára. Művészeink, elsősorban íróink, a vajdasági magyar iroda
lom megalapozásán fáradoztak.

A II. világháború alatt Bácskát és Baranyát visszacsatolták Magyarország
hoz, Bánát azonban német közigazgatás alá került. 1945 után Bácska, Bánát és 
Szerémség önálló közigazgatású területté válik Vajdaság néven, Baranya pedig 
Horvátország része lett. Vajdaság kezdetben bizonyos fokú autonómiát kapott. 
Az 1974-es alkotmány kiszélesítette az autonómiát, melyet a legújabb szerb al
kotmány jelentősen korlátozott.

Az utóbbi hét és fél évtizedben tehát alapvető politikai változások történ
tek e területen: világháborúk, impérium- és rendszerváltozások. Az itt élő né
pek hol kisebbségi, hol pedig többségi nemzetként élték meg napjaikat. A kér
dés az, hogy ezek a politikai változások miként befolyásolták az itteni parasztság 
életét, hogyan hatottak identitásukra.

Az elmúlt hetvenöt év nem kedvezett a bácskai és bánsági magyaroknak, 
akiknek a korábbi évszázadokban is sanyarú volt a sorsuk. A nyelvterület pere
mén élve, már a XVI. századtól veszélyeztetettségük állandó volt a török hó
doltság következtében. A mohácsi vész után a magyar lakosság elhagyta ezt a 
vidéket. Hogy hova mentek, mi lett a sorsuk, azt máig sem tudjuk.

A NÉPRAJZI CSOPORTOK 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI KÉRDÉSEI

A mai bácskai magyarság tehát a XVIII. és XIX. századi nagy telepítések 
idején jött mai lakhelyére. A nagy költözködést azonban a nép emlékezete nem 
őrizte meg. A kérdésre, hogy honnan és mikor jöttek elődjeink egy-egy telepü
lésre, adatközlőink csak ritkán tudnak választ adni. Ebből a szempontból kivé
telt képeznek református falvaink: Feketics, Ómoravica, Pacsér és Piros lakói. 
Ők pontosan tudják falujuk alapításának idejét, azt is, melyik nagyobb telepü
lésről: Kunhegyesről, Karcagról, Túrkevéről érkeztek. Meggyőződésünk, hogy 
származástudatuk pontosításában egyrészt szerepet játszott a másságuk, hiszen 
a bácskai magyarok katolikusok, másrészt a helyi református egyház is tudato
sította az itteniek származáshelyét. A telepítések kerek évfordulóit még akkor 
is rendszeresen megünnepelték, ha ezek az ünnepségek nem kis nehézségbe 
ütköztek a impériumváltozás után. Minden esetben politikai felhangot kaptak 
a megemlékezések, betiltották a százötvenedik, de a kétszáz éves jubileum meg



tartását is. Hogy mćgis mindkćt alkalommal megemlékeztek a jelentős ese
ményről, az a faluvezetők találékonyságának a bizonyítéka. A politikai huzavo
na, fenyegetettség még inkább fokozta református településeink kunsági szár
mazástudatát.

A többi település esetében, amelyek egy időben, esetleg később keletkez
tek, mint a fentebb említett református közösségek, csak nagyon ritkán tudják 
megmondani az ott élők, hogy honnan jöttek elődjeik. Egy-cgy település hely- 
történeti mondája a legtöbb esetben visszakanyarodik még a török előtti kor
szakra, az esemény pedig minden alkalommal konkrét területre vonatkozik: 
Csantavérre, Gombosra, Martonosra, Szabadkára, Topolyára, Bezdánra stb. E 
történetekből az tűnik ki, hogy minden rosszat, ami a bácskai magyarsággal tör
tént, a törökök követték el.

A nagy vándorlás, a letelepedés körüli bonyodalom, melyet a Békésszen- 
tandrásról érkezett kishegyesi jobbágyok panaszlevele is tanúsít, nem maradt 
meg a nép emlékezetében. Kivételt képeznek e szempontból Telecska (Bácsgyu- 
lafalva) és Szilágyi telepesei, hiszen e két települést a kincstár a múlt század 
végén, 1884-ben, illetve 1899-ben létesítette. Ebben az időben már lényegében 
lezajlott a Duna-Tisza közének a kolonizációja. A mai telecskaiak kizárólag a 
szajáni ősökre emlékeznek, pedig amikor 1883-ban elindultak, a szajáni gyüle
kezőhelyen ott voltak a tóbaiak, jázovaiak, csókaiak, lőrincfalviak, kisorosziak, 
aracsiak, bikácsiak, monostoriak, töröktopolyaiak is. A bácskai katolikusok, ha 
emlékeznek anyatelepülésükre, akkor -  hasonlóan a református telepesekre -  a 
legtöbb kolonistát adó helységet jelölik meg szülőföldjüknek, a többi telep
helyről pedig nem tesznek említést.

A bácskai magyarság történelmi tudatának második nagy állomása az 1848- 
as forradalom. A „nagy szaladásra” mindenhol emlékeznek. Többé-kevésbé hi
telesen be is számolnak a negyvennyolcas eseményekről, házaik felperzsclé- 
séről, templomaik kifosztásáról és arról, hogyan rendezték életüket a háborús 
események után.

Megállapíthatjuk, hogy palóc, jász, szegedi öntudatról nem beszélhetünk a 
bácskaiak esetében. Kérdésünkre, hogy kik azok a palócok, jászok, esetleg hol van 
Palócország, illetve Jászország, még csak megközelítő feleletet sem tudnak adni.

TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK

1942-ben a Délvidéki Szemlében Bálint Sándor vetette fel annak a le
hetőségét, hogy milyen tanulságokkal szolgálna, ha összevetnék a kibocsátó te
lephely és az új település népi kultúráját.

A folyóirat valószínűleg ennek a felhívásnak a nyomán közli ismét Polácsi 
János tanulmányát, melyben a gombosi magyarok^származási helyét ismertette. 
A szerző az újkaravukovai bérmálási jegyzókönyv névjegyzékéből állapította 
meg a gombosiak korábbi szülőföldjét. Később ezt a jegyzéket Jung Károly pon
tosította. Kimutatást készített arról, hogy a Duna menti település egykori lakói 
mely vármegyékből érkeztek. Az ő kutatásaiból tudjuk, hogy Tolnából, Vasból, 
Somogyból, Bács-Bodrogból, Pozsonyból, Sopronból, Pest-Pilis-Soltból, Esz
tergomból, összesen 42 helységből jöttek a bogojevóiak. Tizennégy települést



azonban nem tudott azonosítani. Polácsi kutatásai úttörőnek mondhatók Bács
ka esetében, mert ő vállalkozott először arra, hogy pontos kimutatást készítsen 
egyes családok származáshelyéről.

Példáját az itteni kutatók nem követték, mert a Kalocsán őrzött iratok 
számunkra nehezen hozzáférhetők. Helytörténészeinknek valószínűleg sem 
idejük, sem türelmük nem volt arra, hogy ezekben búvárkodjanak. 1981-ben 
Bárlh János Doroszlóról készült tanulmánya ismét arra hívta fel a figyelmünket, 
hogy fontos lenne az említett összeírások elemzése. Csorba Béla Timár Kálmán 
kutatásai nyomán indult el. Ő is a Kalocsán őrzött bérmálási anyakönyveket 
tanulmányozta. Az 1808-ban készült összeírásból arra a megállapításra jutott, 
hogy Temcrin lakói több mint nyolcvan helységből érkeztek. Zömükben Szol
nok, Nógrád, Pest és Heves vármegyéből.

A Tiszai korona-kerület magyar lakóinak településtörténetét pontosan is
merjük Gyctvai Lajos monográfiájából. Az itt élő valamennyi családról pontos 
kimutatást készített, honnan és mikor érkeztek. Monográfiájának végkövetkez
tetése az, hogy a Tiszavidék magyarjai több száz településről, a korabeli Magyar- 
ország szinte valamennyi vármegyéjéből jöttek mai lakhelyükre. Ezért tehát nem 
várhatjuk cl, hogy a zentaiak, adaiak, kanizsaiak, horgosiak pontosan megmond
ják, honnan érkeztek az ősök. Ha így volt ez a Tiszai koronakerületben, nincs okunk 
feltételezni, hogy más szempontok alapján toborozták a telepeseket Bácska kö
zépső részeire: Csantavérre, Topolyára, Bajmokra, Nemcsmiliticsre stb.

A század elején készült monográfiák -  még napjainkban is ezekre támasz
kodunk -  sommásan megállapítják, hogy a nyugat-bácskai falvak lakói (Bcz- 
dán, Doroszló, Gombos) dunántúli kirajzásúak, a Tisza vidékiek elsősorban a 
Jászságból, Pest-Pilis-Solt vármegyéből, a topolyaiak és a csantavériek pedig az 
északi túlnépesedett vidékről érkeztek mai lakhelyükre.

Bármelyik bácskai településről készült összefoglalót olvassuk, arra a követ
keztetésre jutunk, hogy az itteni lakosság műveltségének gyökereit a Dunántú
lon, a palócságnál, a jászságnál és Szeged környékén kell keresnünk. Az említett 
tanulmányok pedig éppen arról tanúskodnak, hogy a telepítések sokkal bonyo
lultabbak voltak, tehát az egyes néprajzi csoportok meghatározásában a szárma
zási hely csak egy elem lehetett. A XVIII. században magukkal hozott művelt
ség ugyan része az itteniek népi kultúrájának, de a bácskai magyarok autochton 
módon fejlődtek az utóbbi kétszáz esztendőben. Úgy véljük, hogy az anyagi kul
túrájukat kizárólag új otthonukban alakították ki, különösen akkor, ha figye
lembe vesszük azt is, hogy a klasszikusnak mondható tájtörténeti csoportok 
néprajzi képe a XIX. századi fejlődés eredménye. A bácskai magyarok pedig 
ebben az időben már régen letelepültek. Viszont kétségkívül az is igaz, hogy 
népi műveltségükben még a huszadik század legvégén is találunk olyan részeket, 
melyek a korábbi szülőföldjükre utal.

A mai átlag bácskai regionális köznyelve egységesnek mondható. Jellegze
tességét Pcnavin Olga foglalta rendszerbe. Legjellemzőbb vonása, hogy az itte
niek nyelve egységesült, az elmúlt két évszázadban sok új közös vonás is kialakult 
a nyelv szerkezetében, de jó néhány nyelvjárási jelenség is konzerválódott. A 
legjellemzőbb az itteniek beszédére a középzárt é funkcionális használata. A 
nyelvjárási jelenségek vidékünkön még nem tűntek el végérvényesen. Ugyan



csak Penavin Olga figyelte meg huszonkét beszédhelyzetben, hogy a vajdaságiak 
mikor beszélik a regionális köznyelvet s mikor az anyanyelvjárásukat. A  huszon
két szituáció közül 14 esetben faluhelyen még mindig a nyelvjárást használják, 
a nagyobb településeken viszont a regionális köznyelvet.

A bácskai nyelvjárási atlasz végkövetkeztetése az, hogy a bácskai magyarok 
nyelve még megőrizte a dunántúli, kunsági, palóc, szegedi jellegzetességeket. 
Ezek azonban nem nagyobb földrajzi tájkénbjelentkeztek, hanem településen
ként változnak, aszerint, hogy az ősök honnan érkeztek. A nyelvjárási különb
ségek napjainkban egyre inkább elhalványulnak a nyelvi egységesülés mellett. 
Az utóbbi évtizedekben, különösen a szórványokban, az anyanyelv feladását ta
pasztaljuk.

A nyelvjárások a két világháború közötti időszakban még élesen elkülönül
tek. Egy szűkebb területen az is előfordult, hogy három nyelvjárást beszéltek; 
például a kanizsai, horgosi, martonosi határban a Kárász-birtok béresei á-tak, a 
kanizsaik ö-tek, a szabadkaiak pedig é-tek. Hasonló jelenséget figyelhettek meg 
Topolya, Ómoravica, Szabadka hármas határán, ahol a palóc nyelvjárás a kun
ságival keveredett. Ezekre a különbségekre adatközlőink is felhívták a figyel
münket, amikor arról számoltak be, hogy a kispiaci vásárosok honnan jöttek. 
Felvetődik tehát a kérdés, hogy a különböző nyelvjárást beszélők alkotják-e 
Bácskában a néprajzi csoportokat, vagy az itteni magyarság műveltsége a nyelv
járási különbségek ellenére egységesnek mondható.

BÁCSKAI NÉPRAJZI CSOPORTOK

Kósa László és Filep Antal, amikor a bácskai néprajzi csoportokat veszi 
számba, Bácskát nem tekinti egységes területnek. A Tisza mentét önálló tájegy
ségnek tartja, Közép-Bácska, Nyugat-Bácska magyar településeit azonban egy
séges régiónak tekinti. Ezek után feltehetjük a kérdést: milyen szempontok sze
rint különíthetünk el a néprajzi, illetve a táji csoportokat Bácskában? A népvi
selet, a lakóház, a népdalok, a néptánc vagy a gazdasági élet különböző művelt
ségi ágai szerint. Esetleg aszerint, hogy ki kivel házasodott. Különösen akkor 
nehéz egy-egy szempont kiválasztása, ha tudjuk, hogy a vidék viszonylag korán 
urbanizálódott, a belső migráció is folyamatos. A műveltség alakulásában pedig 
figyelembe kell vennünk azt is, hogy az itteni magyarság a XVIII. századtól ve
gyes környezetben élt. Még a Tiszavidéken is, ahol a leghomogenebb nemzeti 
közösségünk, csupán néhány település esetében mondhatjuk, hogy ott kizárólag 
magyarok élnek. Nyugat-bácskai és dél-bácskai falvaink is voltaképpen szigetek. 
A szomszédos települések lakói -  Kupuszina kivételével -  más anyanyelvűek. 
Bonyolítja a helyzetet az is, hogy egy-egy település szomszédságában legalább 
három, esetleg négy más-más nemzetiségű falu is^an. Ez az együttélés termé
szetesen meghatározta a bácskai népek hétköznapjait és ünnepeit is. A magyar 
néprajzi csoportok különválasztását az is megnehezíti, hogy többé-kevésbé csak 
a legutóbbi kutatásokra támaszkodhatunk.

Kósa László és Filep Antal, mint ahogyan azt már említettük, a Tisza men
tét tekinti önálló néprajzi csoportnak. A területet azonban nem határolja pon
tosan körül, lényegében a Tiszai korona-kerület falvait, mezővárosait sorolja



ide, megnevezését a jugoszláviai magyar nyelvhasználatból vette át. Azok a jel
legzetességek, melyekkel a tájat meghatározták, lényegében az összes bácskai 
településről elmondhatók: a területtel járó kiváltságok, a tanyásodás, a külter
jes állattartás, a búza- és kukoricatermesztés, a paraszti társadalom rétegződése. 
Ennek alapján a Tisza mentét nem tekinthetnénk külön tájegységnek.

E szűkebb régióban élő magyarok négy jól körülhatárolható csoportba 
oszthatók. Az elsőbe a kanizsai, martonosi és a szabadkai határ nagy kiterjedésű 
legelőinek külterjes állattartói tartoznak; a másodikba a három kertészfalu: 
Martonos, Adorján és Horgos paprikatermelői; a harmadikba a homoki 
szőlővidék: Horgos, Királyhalom és Hajdújárás borászai, a negyedikbe pedig a 
zentai, kanizsai, adai és becsei kukorica- és búzatermelők. Valamennyi csoport 
közös vonása a rendkívül gazdag népdalkincs, valamint az, hogy egymás között 
házasodtak.

Külön néprajzi csoportnak tekinthetjük Közép-Bácska magyar települése
it: Topolyát, Kishegyest, Csantavért és Bajsát. Az itt élők elsősorban zsellérek, 
később agrárproletárok voltak. A települések határában álló Vojnich-, Zichy-, 
Fernbach- és Lelbach-féle nagybirtokok cselédjeiként, illetve napszámosaiként 
keresték meg kenyerüket. A csantavérick is hasonló társadalmi csoportba tartoz
tak, de ők Szabadka város uradalmi földjein dolgozhattak. A I. világháború után, 
amikor a város határában négy új kolonista, úgynevezett ,’dobrovoljac,, telepet hoz
tak létre, a szaloniki önkéntesek és családjaik között a város uradalmi földjét osz
tották szét, s így a csantavérick az addigi biztos munkalehetőségtől elestek.

A Tisza mente és Közép-Bácska felsorolt településein a lakóház utcai hom
lokzata és a tornác díszítése hasonló. A napsugaras oromzatok Bácskában ezen 
a területen a legkedveltebbek. A tornácok oszlopait, mellvédjét többnyire desz
kából készítették. Mi azonban mégsem tekintjük a fentebb elemzett két terüle
tet azonos néprajzi csoportnak. Elsősorban a paraszttársadalom társadalmi ré
tegződése miatt, másrészt a szellemi néprajzban mutatkozó eltérések is elkülö
nítik egymástól e két tájegységet.

A kunsági református falvak külön néprajzi csoportot képeznek. Nem csu
pán nyelvjárásukban különböznek a többi bácskai településtől, hanem hiede
lemvilágukban, szokásaikban is. A moravicai, feketicsi, pacséri magyarok 
elsősorban a helyi nagygazdáknál dolgoztak, a közeli uradalmakba nem 
szegődtek el cselédnek. Alapvető megélhetési forrásukat a kukorica- és a búza- 
termesztés biztosította.

Nyugat-Bácska szigetmagyarsága, ahogy azt korábban kifejtettük, dunán
túli telepesekből áll. Kivételt képeznek a kupuszinaiak, akik a Felvidékről, Nyit- 
ra vármegyéből, Nagyhind környékéről érkeztek, és a szilágyiak, akik -  akár
csak Bácska többi lakója -  a korabeli Magyarország különböző vidékeiről jöttek 
mai lakhelyükre a múlt század utolsó évében. Jung Károly Gombosról készült 
monográfiáiban a szokásokban és a hiedelmekben több jelenség kapcsán kimu
tatta a dunántúli vonásokat, melyeket megtalálunk a doroszlóiak folklórjában 
is. Népviseletük, díszítőművészetük is hasonló. Néptáncuk, népzenéjük is azo
nos tőről fakad. Bezdán nyelvjárása ugyanolyan, mint Doroszló és Gombos nyelve, 
népi kultúrája azonban lényeges eltér az említett két település műveltségétől. 
Bezdán mezőváros volt, az itteni paraszt polgárság életében a Dunának megha



tározó szerepe volt. A bezdániak elsősorban hajósok voltak. Kupuszina lakói 
nem csak felvidéki származásuk miatt alkotnak külön csoportot, hanem azért is, 
mert már a XVIII. századtól kezdve alapvető megélhetési forrásuk a kertészke
dés volt. A kupuszinai leányokat nem engedték cselédnek se Zomborba, se Apa- 
tinba. A gombosi és doroszlói leányok esetében ez általános szokás volt. A  viszony
lag kis határú faluban a kertészkedés tisztes megélhetést nyújtott lakóinak.

A kupuszinaiak, a bezdániakhoz hasonlóan, világot járt emberek. Megter
melt terményeiket mindig maguk értékesítették. A két település e szempontból 
is lényeges eltérést mutat. Bezdán hajósai nyitottak voltak a világ dolgaira, köny- 
nyen feladták szokásaikat. A kupuszinaiaknak még napjainkban is szigorúan 
zárt a világa. A vajdasági magyarok közül ők ragaszkodnak leginkább hagyomá
nyaikhoz. Az öt nyugat-bácskai magyar települést nem tekinthetjük tehát egy
séges néprajzi csoportnak, még akkor sem, ha az itt élők tudatosítani szeretnék 
összetartozásukat. Évtizedek óta közös találkozókat szerveznek Ötösfogat el
nevezéssel. E művelődési rendezvények ugyan azt sugallják, hogy ezek a telepü
lések azok, amelyek leginkább megőrizték tradíciójukat, de népi kultúrájuk -  a 
sok megegyező szokás és hiedelem mellett -  még napjainkban is alapvető kü
lönbségeket is tartalmaz.

Dél-Bácskában Temerin és a vonzáskörébe tartozó kisebb-nagyobb magyar 
települések külön tájegységnek tekinthetők. Folklórkincsük lényegesen szegé
nyebb, mint a Tisza mentéé. Építkezésüket a népi barokk jellemzi. A hagyomá
nyos közösség átalakulásában pedig meghatározó szerepe volt Újvidék közelsé
gének.

A kutató számára a legnehezebb, hogy meghatározza Szabadka, a legna
gyobb bácskai magyar város helyét a néprajzi csoportok között. Korábban, de 
napjainkban is, mintegy 50-60 000 magyar élt a városban. Nagy kiterjedésű ha
tárában a tanyákon elsősorban bunyevácok laktak. Egyes határrészein: Kelebi- 
án, Radanovácon, Ludason főleg magyaroknak voltak tanyái. Szabadka kézmű
ipara a XIX. században alakult ki. Az itteni kézművesek is jobbára magyarok 
voltak. A legfontosabb művelődési központ volt a vármegyében. Már a XVIII. 
században megjelentek a vándor színtársulatok. 1854-ben pedig fölépült állan
dó kőszínháza. Itt alakult a vidék első gimnáziuma, első óvodája, első magyar 
nyelvű tanítóképző intézete. Jelentős polgári rétege volt. A magyar parasztság
nak talán éppen emiatt nem alakult ki markáns népművészete. A magyarok 
betelepülése folyamatos volt a városba. A sokfelől ideköltözött telepeseknek 
korábban sem volt, ma sincs egységes népi kultúrája. Ellentétben a zentaiakkal 
és a becseiekkel, az ittenieknek nincsen a városukkal kapcsolatos azonosságtu
datuk. Az újabb magyar telepesek ragaszkodnak korábbi szülőhelyük identitá
sához. A földiek tartják egymással a kapcsolatot. Az utóbbi idők társadalmi 
mozgásai mintha erősítenék az itteniek „szabadfcaiságát”, de ennek feltárása 
már nem a néprajz feladata.

A bácskai magyar néprajzi csoportok kutatásában külön feladat lenne a 
mindenkori kisebbségben élő magyar csoportok népi kultúrájának vizsgálata. 
Példaként a csonoplyaiakat, monostoriakat, regőceieket említjük meg. A szór
ványos kutatások azt sugallják, hogy sok megőrzött régiséget találhat a kutató. 
Bálint Sándor 1942-ben ajánlott összehasonlítási vizsgálatai ezeken a tclepülé-



seken lennének a legeredményesebbek. Csak a legidősebbek körében, mert az 
asszimiláció ezeken a településeken a legerőteljesebb. A szórványokban élők 
nem csak anyanyelvűket vesztik el, hanem hagyományaikat is. Identitásukat csu
pán a vallásban őrzik meg.
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SILLING ISTVÁN

A MOSZTONGA LEGÉSZAKIBB SZENTKÚTJA 
MÁRIAKÖNNYE ÉS A  SZERB IRODALOM

A bácskai népi vallásosság kutatásában megkerülhetetlen a Nyugat-Bácska egy
kori folyója, a Mosztonga, és a folyócska mentén kialakult kultikus helyek: a 
szent források, a szentkutak avagy vodicák. Több tanulmány foglalkozott már az 
ezeken a helyeken történő népi áj tatosságokkal, az itt létesült kápolnákkal (Raj 
R. -Nagy I. 1993; Beszédes V. 1993; Silling I. 1995). E táj szent forrásait egy 
bokorként vizsgálhatjuk, hiszen azonos vidék lakosai hozták létre tiszteletüket. 
Sajátos megkülönböztető jegyük azonban, hogy a különböző nemzetiségű és 
más-más vallású, ám egyazon ég alatt élő lakosság eyként tiszteli e szent helye
ket. A  Bácska nyugati, illetve északi részében élő magyarok, bunyevácok, soícá- 
cok, szerbek, németek, illetőleg a római katolikusok és a görögkeletiek közösen 
látogatták, főleg a múltban, a Szűzanya valamelyik ünnepén a vodicákat, ahol az 
interetnikus kölcsönhatások fokozottan érvényesülhettek a laikus szakralizmus 
terén. A  jobbára szerbek lakta Sztapáron az ortodox naptár szerinti Nagybol
dogasszony (Uspenije presvetle Bogorodice -  Velika Gospojina) ünnepén, míg 
Csonoplyán a katolikus Sarlós Boldogasszony napján, vagy a Csicsovi tanyákon 
a Havi Boldogasszonynak (Snežana Gospa) szentelt napon.

A Mosztongát követve Zombortól a források felé -  ugyanis több ága volt a 
folyónak - , el kell hagynunk a jugoszláv országhatárt, de még szintén a Bácská
ban maradva, kissé északabbra, a patak felső folyásánál találjuk e szentkútbokor 
egyik szép búcsújáró helyét, a ma Máriakönnyének is nevezettet, melyet koráb
ban csak Vodicának neveztek, Bátmonostor és Baja között. Ez az észak-bácskai 
szentkút tehát Magyarország területén található, de ugyanazon a vidéken, mint 
Sztapár, Doroszló, Csonoplya, Bukovac, Bility, Saponye, Csicsovi, Bács, vagyis 
szintén a Mosztonga partján, s etnikailag éppoly heterogén lakosságú tájon. 
Mondjuk ki: a mesterségesen szétválasztott Nyugat-Bácska közös kultúrájú és 
földrajzilag egy egészet alkotó tájegység. Épp ezért nem szabad megfeledkez
nünk nekünk vajdaságiaknak sem a bácskai „szent folyó” e jelentős kegyhelyé
nek kutatásáról.

Mostani vizsgálódásunkat serkentette a Zomborban megjelenő Dometi 
(Távlatok) című kulturális folyóirat 1995. évi 80-81. számában Nikola Đ. Vu- 
kiéevié tollából származó írás: Crte izproSlosti grada Sombora i okoline sombors- 
ke (Karcolatok Zombor város és környéke múltjából). A  néhai, ismert zombori 
pedagógus, Nikola Vukiéevié (1830-1910) írása először a zombori Sloga (Egy
ség) folyóiratban jelent meg 1906-ban. A szerző e történelmi vonatkozású írá
sában elmondja, hogy a kurucok feldúlták a Bátmonostor közelében lévő Mo
nostoráé kolostort, és a Preobrazsenye (Urunk színeváltozása) védszentünnep 
vigiliáján virrasztó kalugyerokat megverték, majd egészen addig a helyig űzték 
őket, ahol ma is (Vukiéevié koráig) a bajai Vodica van. Ott ezeket az ártatlan



vértanúkat utolérték és megölték. Az esemény évét Vukiéevié nem említi, de 
tudni való, hogy a XVIII. század legelejéről, az 1700-as évekről lehet szó. Szá
munkra azonban fontosabb az írás folytatása: „Érdemes megemlíteni, hogy a 
bajai szerbek, nyomban a felkelés megszűntével, azon a helyen, hol a kurucok a 
barátokat és az ő diákjaikat megölték, forrást fedeztek fel, melyet bajai Vodicá- 
nak hívnak. Ez a szentkút kezdetben csak szerb kézen volt, és ide, betegeik 
gyógyulása reményében, szerbek és bunyevácok jártak; később épült fel itt a 
római kápolna, és a forrást két ágra osztották, egyiket a rómaiaknak, a másikat 
a pravoszlávoknak. Szent György napja és Prcobrazsenye ünnepe előtt minden 
évben összegyűlnek a bajai és környékbeli szerbek és bunyevácok a bajai Vodi- 
cánál, és a (bajai pravoszláv -  betoldás tőlem, S. I.) Szent Miklós-templom pap
ja, ünnepi díszöltözékében, ünnepélyesen megszenteli a vizet és vecsernyét 
tart.” Ezekből következtethetünk arra, hogy Máriakönnye már az 1700-as évek 
elején tisztelt kegyhely lehetett. Ugyanakkor Vukiéevié felhívja az olvasók fi
gyelmét BogobojAtanackovié szerb író Bunjevka című elbeszélésére, melyben az 
említett szentkúti ünnep leírását dicséri. Bogoboj Atanackovié (Baja, 1826- 
Ujvidék, 1858), a bajai származású, fiatalon elhunyt szerb prózaíró említett írá
sát 1852-ben adta közre a „Veliki ilustrovani beogradski kalendarza 1852. godinu” 
belgrádi naptárban -  évkönyvben, mi pedig összegyűjtött műveinek belgrádi, 
valószínűleg 1931. évi kiadásában leltük meg.

A bajai fogantatású szerelmi történetben az író kitekint a vidék történelmi 
eseményeire is, főleg az 1848-as szabadságharcra, és valóban értékes leírását 
adja a máriakönnyci búcsúünnepnek. Az adatok, már a közlés idejénél fogva is 
roppant fontosak.

„Baja és Monostor között, zöld szőlőskcrtektől övezve, egy helyes és kelle
mes völgy van. A völgy közepén forrás, melyből jóízű víz csorog.

A régmúlt időkben ez a völgy és ez a forrás a pravoszláv szerbek szent helye
volt.

A mai napon szent ez a hely minden kereszténynek, aki Baján vagy Baja 
környékén él. Szerbek, bunyevácok, németek, magyarok mind ide jönnek, és itt 
imádják Istent, és egyként szerbül nevezik meg e helyet Vodicának.

De a szerbek ezt a helyet ma is másoknál jobban tisztelik.
Szent György-nap és Prcobrazsenye előtti napon a szerbek vecsernyét tar

tanak, imádkoznak, és ezeken a napokon itt a Vodicánál gyülekezik a nép az 
egész környékről.

Néhányan még Szabadkáról, Zomborból, Becséről, Kanizsáról és más, tá
volabbi helyről is elhozzák betegeiket, mert a nép azt hiszi, hogy meggyógyul az 
a beteg, aki a Probraženje vagy Szent György-nap előestéjén ennél a forrásnál 
Istenhez fohászkodik, és megmosdik a forrás vizében.

A hit segít... Sokan leltek gyógyírt, akik azt a bajai Vodicánál keresték.”
E hely- és vallástörténeti kitérő után Atanackovié folytatja elbeszélését, és 

az események közé beszövi a Szent György-napi ünnepi liturgia menetét is. Tőle 
tudjuk, hogy nők, férfiak egyaránt jöttek a búcsúra. A fiatalok különböző játé
kokban vetélkedtek. Már ez is egy igazi népünnepély képét adja, eltérően a 
napjainkban szokásos kegyhelyi szentbúcsúk hangulatától. A  betegek pedig a 
hatalmas hársfák árnyékában pihentek. A kegyhelyen, a forrástól jobbra, kápol



na is állt, melynek tornyában harang jelezte a pópa érkezését, aki majd a litur
giát tartja. Olyankor mindenki felállt, keresztet vetett, majd körbeállták a for
rást, és sokan gyertyát gyújtottak a Szűzanya és Szent György tiszteletére. -  Leg
szentebb istenszülő, ments meg minket! -  énekelte a pap, és a hívek követték. 
Amikor a pópa a szentelt vízbe mártotta a bazsalikomot, majd meghintette az 
ottlévőket, ők megcsókolták a pap bal kezében a szent keresztet, valamint a 
Szűzanya és Szent György ikonját. Úgy tartották, hogy aki ebben a percben 
megmosakszik a szent forrás vizében, az megmenekül bajaitól.

Irodalmi műben ágyazva nyerünk így korhű leírást egy kanonizált, de a népi 
vallásosság körébe is egyaránt tartozó népszokásról. Ugyanakkor az említett 
kegyhely népszerűségét is elképzelhetjük, ha figyelembe vesszük az oda sereg
lettek lakhelyét. A  napjainkban szívesen látogatott szabadkai Bunarié abban az 
időben kevésbé lehetett ismert, hiszen első kápolnáját is csak 1896-ban építet
ték. Doroszló szentkútjáról jóval korábbi adataink is vannak, azonban Mária- 
könnye kedveltsége talán vetekedhetett abban a korban Bajkútéval, vagyis P o 
roszlóéval.

Recens adataink is vannak, hogy Bezdánból szívesen mentek a mária- 
könnyci búcsúra még századunkban is.

A  vodicai forrás vize tehát gyógyító vízként híressé lett, s így csodatevő 
helyként keresték fel a bácskai keresztények. A hely szakralizációja már 1817- 
ben egyházi törvény által megtörtént. Az oltalmazó a legendákból is jól ismert 
Szűz Mária, a Bogorodica, akinek itt hullatott könnyeiből életet adó víz szüle
tett, forrás fakadt. Ó ugyanis mindkét itteni vallásban (a római katolikusban és 
az ortodox pravoszlávban is) az élet hordozója, az életet adó „forrás”. Kultuszá
nak erőteljes volta a középkor óta evidens, s így a törökök kiűzése után csakha
mar tömegesen ideérkező szerbeknél, sőt a török korban is itt vándorolgató 
kisebb pravoszláv közösségeknél szintúgy kedvelt volt, mint a török megszállást 
itthoni tájon átvészelő katolikusok körében. Mária tisztelete pedig az iszlám 
vallásúak elvonulását követően felserkent, többek között az uralkodó Habs- 
burg-ház hathatós támogatásával, valamint a korábbi helyükre visszatérő ke
resztény intézmények működése révén. Például a bajai ferences rendház Histó
ria Domusában feljegyezték, hogy az 1826-os szentév alkalmából június 18-án 
nagy egyházi körmenetet tartottak, melynek harmadik állomása a Vodicza Má- 
riaforrás kápolnája volt.

Vizsgáljuk meg most, hogy a közelmúltban megjelent szakkönyvek milyen 
leírását adják a bajai Vodicának, avagy Máriakönnye búcsújáróhelynek.

A  Magyarország Szúz Mária kegyhelyei című kiadványban a kővetkezőket 
olvashatjuk:

„A Baja melletti Máriakönnye, szláv nevén Vodica, kedvelt búcsújáró helye 
nemcsak a katolikus magyaroknak, bunyevácoknak, sokácoknak, szlovákoknak 
és németeknek, hanem a görögkeleti szerbeknek is.

A  kegyhelyről hiteles történeti okmányok csak annyit említenek, hogy a két 
forrás, szentkút körül a vallásos kultusz a XVIII. század folyamán alakult ki. A  
kegyhely órzói annyit tudnak, hogy az 1700-as években egy gazdatiszt családjával 
arra ment kocsin és a források közelében a kocsi felborult, de a család egyetlen 
tagjának sem történt baja. A  baleset szerencsés kimenetele annyira meghatotta



a gazdatisztet, hogy hálából a források mellé kápolnát építtetett és elhelyezte 
benne a Segítő Szűz Mária (Mariahilf) kegyképének egy másolatát.

Az idők folyamán a kápolna több átalakításon ment át.
Mivel a hívek kezdettől fogva nagyszámban keresték fel a kápolnát és a 

forrásokat, s az imameghallgatások száma is nőttön-nőtt, az egyházmegyei ha
tóság kérésére VII. Pius pápa 1817-ben kegyhelynek nyilvánította és a zarándo
kok részére búcsúkat engedélyezett.” (Szenthelyi-Mauks, 1988.20. p.)

Az utazó gazdag család szerencsés kimenetelű balesetét mi a Zombor kör
nyéki Čičovi tanyákon épült Havi Boldogasszony-kápolna, helyi nevén a Jozina- 
kapela eredetével kapcsolatban hallottuk (Silling, 1994). Vándormotívumról 
van tehát szó, amely a vidéken igen elterjedt lehet.

A könyv további részében, valamint a Búcsújáró kegyhetyek Magyarországon 
című búcsúskönyvben is (Barna G., 1990) két érdekes eredetmonda olvasható, 
azonban ezek nagy valószínűség szerint Berecz Sándor Zarándokok könyve című 
munkájából merítettek. Berecz Sándor királyhalmi -  bácsszőlősi (Baéki Vinog- 
radi) plébános 1986-ban adta ki művét, melyben ezt írja Máriakönnyéről:

„A kegyhely keletkezéséről több szép legenda él a bácskai nép ajkán. Vala
mikor egy Mária-kép függött ezen a helyen és egy vándorlegény pihent meg 
alatta. A legény éppen szegénységén, nagy árvaságán sóhajtozott, amikor úgy 
érezte, hogy vízcseppek hullanak karjára. Nem tudta mire vélni a dolgot, mert 
eső nem esett. Körülnézett, hát úgy látja, hogy a Szűzanya siratja őt és Annak 
szeméből hullanak a könnyek. Mária meg is szólalt, hogy a forrásból merítsen 
vizet. Forrást azonban nem látott sehol sem, de azért lehajolt és ím csodák 
csodája, Mária könnyeiből forrás fakadt. Megmosakodott benne s egészen meg
újult a lelkében. A szerbek szerint ezen a vidéken valamikor egy magyar és egy 
szerb diák vándorolt. Az úton azonban farkasok támadták meg őket. A  közelben 
egy magas fán a Szűzanya képét pillantották meg. Máriához fohászkodtak és 
sikerült megmenekülniük. A fa alatt két forrást találtak egymás szomszédságá
ban. Elhatározták, hogy ezt a helyet -  mindegyik a maga vallása szerint -  Szűz 
Máriának fogják szentelni. Csakugyan azóta is az egyik forrás körül a katoliku
sok szoktak ájtatoskodni, a másikat pedig a görögkeletiek tartják nagy tisztelet
ben.”

Barna Gábor adatai szerint a mai kápolnát, amely már nem az első, 
Schmidt Sebestyén mézesbábos és felesége építette, akiket haláluk után e temp- 
lomocskában temettek el, és sírkövük ma is látható a bejárattól jobbra.

Ma ezt a szép fekvésű völgyet a Zombor-Baja műút szeli át. Délről haladva 
az út bal oldalán nagyon jól megközelíthető, akár a Mosztongától, akár a mai 
úttól szemlélve előnyös fekvésű helyen, a tájba szépen, ám szerényen illeszkedve 
áll a csinos kápolna, benne a Segítő Szűzanya képével, amelyről Szilárdfy Zoltán 
a következő szakszerű leírást adta:

„Pclagonitissza, a prágai Szent Vitus székesegyház 1400 körüli kegyképé
nek közvetítésével készült. Prototípusa ismeretlen.

Mária feje fölött aranyozott applikált korona. A meglehetősen zsáner jel
legű képen a Szűzanya mosolyogva tartja és mutatja az ölelésre tárt karral a 
szemlélő felé forduló isteni Kisdedet.



Jelentése: nemzetiségi és vallási megkülönböztetés nélkül fogadja a zarán
dokokat. Előszeretettel keresik fel a pravoszláv szerbek. Ismeretlen festő műve 
a XVIII. század végéről, vagy a XIX. század elejéről, vászonra festett olajkép.”

A kápolnát századunk harmincas éveiben újították meg. Ezt örökítette 
meg a kápolna külső jobb oldalán elhelyezett márványtábla szövege: „Újjáépült 
1931-33 évben p. Jugh Miklós házfőnöksége alatt. Felszentelte p. Zadravecz 
István Félsz, püspök. 1934. szept. 8. Építette Gyurosovics és Kender Baja”.

Az 1973-ban ismételten felújított kápolna érdekessége a torony, melynek 
tetején, négy oszlop között nagy Jézus Szíve-szobor áll, a nyugat-bácskai Szent 
Szív-kultusz újabb bizonyítékaként. Az efféle toronymegoldás a Bácskában má
sutt ismeretlen.

A  kápolnától jobbra, a Mária-kegyhelyek elmaradhatatlan tartozékaként 
Mária-szobor található. Dedikációja: „Szűz Mária, Üdvözítőnk Anyja, Könyö
rögj érettünk! A  Sz. Szűz iránti buzgó tiszteletük jeléül Böhm Anna és Berta 
1886.”. Ez mellett padsorok következnek, a szeptember nyolcadikai, kisasszony
napi főbúcsú szabadtéri miséjének oltárával szemben. Az ünnep napja, mint 
láthatjuk, Bogoboj Atanackovié óta jócskán megváltozott, hiszen a kegyhely 
iránt érdeklődő római katolikus vallásúak a vidéken megszaporodtak, s valaho
gyan „kisajátították” a megülés napját.

A  kápolna bal oldalán pár lépésnyire kőkercszt áll, s rajta korpusz helyett 
pravoszláv ikon, amely a felfeszített Krisztust és a kereszt tövében álló Szűz 
Máriát, valamint Szent Jánost ábrázolja. Távolabb, mintegy ötven méterre, 
újonnan kiépített lourdes-i barlang, a rá jellemző Szűzzel, s mellette fekete már
ványtáblán a következő fohász: „Máriakönnyi Szűzanya, add bő áldásodat Má- 
riakönnyére, Bajára, az egész Magyarországra, valamint az egész világra. Könyö
rögj érettünk!” Ez a felirat nemrég került a kegyhelyre.

A  kápolna előtt óriási platánok állnak, de a szerb elbeszélésben emlegetett 
hársak, vagy azok kései utódai sem hiányoznak, bár a legtöbb fa, a Duna menti 
erdőkre jellemzően, nyárfa. A két forrásból, melyekhez lépcsők vezetnek le, ma 
is csordogál a tiszta, iható víz. Az egyik forrás felett egy keretes Szűzanya-olaj- 
nyomat függ.

A  forrásoktól szemlélve a kápolna igen magasan épült, s még nála is maga
sabb helyen a vele szemközti, az út jobb oldalán, a múlt századi kálvária.

Szépirodalmi fogantatású és helytörténeti vonatkozású felfedezésünkkel 
újabb mondáját ismertethettük e jeles Mosztonga menti kegyhelynek, színesítve 
ezáltal a Bácskának mint egységes nagytájnak művelődéstörténeti arculatát.
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KALAPIS ZOLTÁN

ÉLETRAJZI KALAUZ

SZENT GELLÉRT 
(Velence?, 977 után, április 24. -  Buda, 1046. szeptember 24.)

950 éve, hogy az idegengyűlölő, ősi hagyományokhoz ragaszkodó pogány 
lázadók a Kelenhcgyen (később a róla elnevezett Gellérthegyen) elfogták és 
megkövezték, majd lándzsájukkal kercsztüldöfték Gellért Csanádi püspököt, 
aki három főpap társával együtt (az egyikük vele halt mártírhalált) a két trón
igénylő Árpád-házi herceg, Endre és Levente táborába indult, hogy csatlakoz
zon hozzájuk, illetve a dinasztikus párthoz. Gellért nem értett egyet sem Péter 
velencei főnemes, sem Aba Sámuel nemzetségfő országlásával, különösen az 
utóbbival, aki ellenfeleit bunkósbotokkal agyonverette, s a pogányokkal is paktált. 
„Senki sem nevezhető igazi királynak, aki nem Isten szolgája”-dörögte feléje.

A kereszténység ellen lázadó rétegek voltak az Árpád-házi hercegek legbiz
tosabb szövetségesei is, ezért a gyilkosokat szabadjára engedték. Az egyébként 
vallásos I. Endre, amint megerősítette trónját, hátat fordított azoknak, akik ura
lomra segítették, s folytatta István király művét: Magyarország bekapcsolását a 
nyugati civilizációs körbe. Gellért püspök tetemét is Csanádra szállíttatta, ott 
aztán ösztönzésére kialakult helyi kultusza, amely végül is szentté avatásához 
vezetett.

Gellért egy Morosini nevű velencei patrícius család sarja. A lehető legjobb 
nevelést kapta, így megjárta Franciaország egyházi iskoláit, feltehetően a clunyi 
bencés apátság papneveldéjét is. Velencébe visszatérve apáttá választották, köz
ben tovább képezi magát, hitszónokként és teológiai íróként is bontogatja szár
nyát. A bclviszályok láttán kiábrándultán leköszön hivataláról, s jeruzsálemi 
zarándoklatra indul. Hajója azonban viharba kerül és az isztriai partok felé sod
ródik: egy Pola (Pula) környéki monostorba vonul, s remeteként él. Itt találko
zik a római missziójából visszatérő Radla, más néven Rasina bencés társával, aki 
a Prága melletti Breunow kolostorból került Magyarországra, s feltehetően 
Pannonhalma első apátja volt, István király bizalmi embere, aki később Sebes
tyén néven esztergomi érsek lett. ó  beszélte rá Gellértet, hogy jöjjön Pannóniá
ba, vegyen részt a térítő munkában. István király kegyesen fogadta a művelt 
papot, rábízta fiának, Imre hercegnek a nevelését, amit az újabb kutatások azon
ban kétségbe vonnak. István király fiához szóló tanácsait tartalmazó Intelmei
nek is állítólag ő volt az egyik szellemi atyja, talán megfogalmazója is, mivelhogy 
korának egyik legnagyobb latinistája volt.

Gellért hét évet remetéskedett a Bakony-tfeli bencés apátságban. Itt írta 
egyetlen fennmaradt művét, a Deliberatiót, egy szentírás-magyarázatot, amely 
egy, a XI. század második felében készült másolatban maradt fenn. Teológiai 
tartalmán túl számos időszerű utalás van benne a korabeli magyarországi viszo
nyokra. ó  fogalmazta meg először a középkor híres szentenciáját, amely szerint 
„a filozófia a teológia szolgálóleánya”.



István király, az cgyházépítés befejező szakaszában, 1030-ban, őt nevezte ki 
a csanádi püspökség élére, miután Csanád vezér megtörte Ajtonynak a mai Bán
ság egész területére, de még azon túlra is kiterjedő hatalmát. A döntő ütközet a 
Törökkanizsa, Oroszlámos (Banatsko Arandelovo) és Nagyősz (Tomnatic, Ro
mánia) közti térségben játszódott le, ennek részleteit Gellért püspök kis és nagy 
legendája mondja cl.

Gcllér püspök türelmesen kormányozta soknemzetiségű, kabarokból, fe
kete magyarokból, kunokból, besenyőkből, dunai bolgárokból álló egyházme
gyéjét, amelynek lakossága több felekezethez is tartozott: a görögkeletiekhez, a 
mohamedánokhoz, vagy éppen pogány volt. Latin rítusú egyházfő lévén termé
szetesen saját egyházát részesítette előnyben, templomokat épített, temetőket 
szentelt fel. Elhírescdctt a monostori iskolája, amelyben Walter magiszter taní
totta a nyelveket és az éneket, de maga a püspök is nagy gonddal nevelte az első 
nemzedéket, majd az utánuk következőket is „minthogy nem voltak idegenek, 
hanem országbeliek”.

Gellért 16 évig állt az egyházmegye élén. A Szent István halála után bekö
vetkező válságos idők, a pogány eszmék feléledése elkedvetlenítette, sőt el is 
keserítette, úgyhogy mártíromságát szinte kierőszakolta, megváltásnak vette. 
Az egyház, László király kezdeményezésére, 1083-ban szentté avatta Gellért 
püspököt, egy időben István királlyal, Imre herceggel meg Zoerard Andrással és 
Benedekkel, a két zombori remetével.

JUHÁSZ KÁLMÁN 
(Alibunár, 1892. augusztus 25. -  Szeged, 1966. szeptember 29.)

A negyedszázaddal ezelőtt elhunyt cgyháztörténész, teológiai tanár és pá
pai prelátus nevét hiába keressük a korabeli vagy az újkori ismerettárakban. A  
Szinnyei-féie lexikonba még nem kerülhetett be, a Gulyás-féle leltárba pedig 
csak töredékesen. A két háború között (1936-1942) megjelenő Új Idők lexikona 
ugyan jegyzi néhány sorban nevét, de az Új magyar lexikon (1959-1962) és a 
Magyar irodalmi lexikon (1963-1965) már nem, nyilván az akkor uralkodó szer
kesztési elképzelések, meggondolások ürügyén. Az utóbbi megtagadta az írói 
minősítést a publicistától, a tudományos szerzőtől, az előbbi pedig az egyház
történészeket minősítette alkalmatlanoknak.

Az újabb ismerettárak már jegyzik nevét, így az Életrajzi lexikon harmadik, 
kiegészítő kötete (1981) már jellegénél fogva is, az Új magyar irodalmi lexikon 
(1994) pedig a megváltozott szerkesztési elvek miatt.

Juhász Kálmánra és munkásságára azonban minden korban sűrűn hivat
koztak a Szent István koráról szóló történelmi összefoglaló munkákban és rész- 
tanulmányokban, mert neve egyszerűen megkerülhetetlen volt: ő volt ugyanis 
az első király alapította tíz püspökség közül az utolsóként létrehozott marosvá
ri, illetve csanádi egyházmegye szakavatott történésze.

Juhász Kálmán azok közé a sokgyermekes, kevésbé tehetős családok sarjai 
közé tartozott, akik közül egyet szinte szabályszerűen papi pályára szántak. Ap
ja a határőrvidék polgárosítása után került a dél-bánáti szerb- és románlakta 
kisvárosokba az alibunári mocsarak kiszárításával foglalkozó kincstári szerv hi-



vatalnokakćnt. Iskoláit Fehértemplomban ćs Temesváron fejezte be, a teológiát 
pedig a Pázmány Pćtcr esztergomi érsek által 1623-ban alapított és a róla elne
vezett (Pazmanacum) bécsi papnevelőben végezte el. Első kápláni helye Módos 
(JaSa Tomié) volt, majd a magyarországi falvakban plébánoskodott (1923-tól 
Nagyszcntpétcrin, 1936-tól Kübcházán), 1950-től pedig Szegeden a Római Ka
tolikus Egyházmegyeközi Hittudományi Főiskolán tanított. 1943-tól tagja lett a 
Szent István Akadémiának.

Életét, lelkipásztori és pedagógiai tevékenysége mellett -  előbb a vidéki 
plébániák, majd szegedi otthonának csendjében - , a történelemtudománynak 
szentelte. Búvárkodásának legfőbb területe a Csanádi egyházmegye története, a 
szakma megítélése szerint ezekben a munkáiban „a püspökség kezdő korának 
modern feldolgozását” adta. Századunk első felében kiadott könyveiben foglal
kozik ezzel a témával (Hajdani monostorok a Csanádi egyházmegyében, 1926; A 
csanádipüspökség története, I-VIII., Makó, 1930-47; A Csanádi székeskáptalan a 
középkorban, 1941). Több idevágó munkája német nyelven is megjelent Müns- 
ternben, Budapesten, Bécsben és Kölnben.

Mivel az egykori csanádi egyházmegye felölelte a mai Bánát, illetve a bánáti 
püspökség északi részét, Juhász Kálmán munkáit nagy haszonnal forgathatják 
helytörténészeink, mivel sok információt nyújt arról a területről, amely magába 
foglalja a Csanádpalota, Nagyszcntmiklós, Törökkanizsa, Pádé és Oroszlámos 
közti részeket, s ahol az érdeklődő lépten-nyomon népvándorlás kori halmok
ba, pogány sírokba, keresztény temetőkbe, a föld alá került monostorok marad
ványaiba botlik. A már említett munkák mellett még a következők is figyelmet 
érdemelhetnek: A temesi bánsági püspökség terve a XVIII. században, 1920; A  
százéves Kübekháza, 1944; Jesuiten im Banat, 1958; Egy délalföldi hiteleshely ki
adványai (Aradi rcgcsták), 1962.

JOS1POVICH ANTAL 
(Velika Borica, Zágrábtól délre, 1806. szeptember 30. -  Jalkovac,

1874. december 29.)

A sokoldalú, rendkívül gazdag magyar-horvát kapcsolatoknak egyik jelleg
zetes, színes figurája, azzal, hogy alakját a magyar „ecsetkezelők” melegebb szí
nekkel festik meg, a horvátok pedig sütétebbel, hidegebbel. Azok közé a politi
kusok közé tartozott, akik a múlt században magyar barátságukkal tűntek ki, az 
együttélés mellett szálltak síkra, s olykor mereven elvetették a horvát nemzeti 
törekvések, a szeparatistának bélyegzett függetlenségi mozgalmak célkitűzéseit. 
Ezeket az embereket a korabeli, de a mai nyelvhasználat is magyarónoknak 
nevezi, azaz a magyar állameszme kiszolgálóinak minősíti.

Josipovich a hat elemi befejezése után hadapródként szolgált nyolc évet, 
majd hazatért gazdálkodni. 1837-ben, elhalt testvére helyébe, túrmezei ispánná 
választották, mintegy családi örökségként. Ezzel bekerült a zágrábi megyei élet 
forgatagába is.

A  túrmezei ispán a Túrmezei Nemesek Szabad Kerületének volt az elöljá
rója, s Velika Gorica székhellyel 24 községet és 600 nemesi családot foglalt 
magába. Őseik egykor zágrábi várjobbágyok voltak, szolgálataikért 1225-ben



IV. Bćla királytól kiváltságokat nyertek. E szerint szćles körű önkormányzattal, 
külön bírói és közigazgatási szervezettel bírtak, s ezt az évszázadok során sike
resen meg is őrizték. Sőt, 1822-ben még kieszközölték visszacsatolásukat a ma
gyar szent koronához. Ezen az alapon küldtek követet a pozsonyi országgyűlés
be, ezt a megbízatást 1839-től háromszor is Josipovich Antal kapta. Ott Kossuth 
híveként lépett fel, bár valójában a nemesi kiváltságok védelmezője volt.

1848-ban a magyar szabadságharc ügye mellé állt, a horvát és magyar ön
kéntesekből álló szabadcsapatával Josip Jclačić horvát bán hadseregének had
tápterületét háborgatta. A magyar kormány Zágráb vármegye főispánjává ne
vezte ki, a hadi helyzet miatt nem foglalhatta el hivatalát, de ilyen minőségben 
elkísérte a kormányt Debrecenbe és Szegedre. Az összeomlás után egy ideig 
bujdosott, majd elfogták és halálra meg birtokainak elkobzására ítélték. A  leg
súlyosabb megtorlás azonban elmaradt: tízévi várfogságra változtatták. A  Kufs
teinben bebörtönzött horvát ncmesúr még így is sok gondot okozott a császári 
udvarnak. Az elsők között kegyelemben részesítették, de ő ezt elutasította, ami
kor érte jöttek, az ágyhoz bilincselte magát. Végül is erőszakkal távolították el 
a börtönből. Ettől kezdve a Habsburgok bősz ellensége visszavonultan élt fele
ségének Varazsd melletti birtokán.

A  túrmezei családi birtokot fia, Josipovich Imre perelte vissza, de a gazdál
kodás mellett, a horvát-magyar közeledés meggyőződéscs híveként nagy szere
pet játszott a politikában is, így, többek közt, a magyar kormány tagja is volt, 
mint horvát-szlavón-dalmát miniszter. A  család többi tagja is országgyűlési 
képviselőként, főrendiházi tagként olvadt be a magyar állam rendjébe, azaz 
egytől egyik magyarónok voltak, azzal, hogy most már iskolázott, művelt főhi
vatalnokok és államférfiak is. A  nyers és bárdolatlan megnyilatkozásairól is is
mert Josipovich Antal unokája, Josipovich Géza például a budapesti tudomány- 
egyetemen szerzett jogi doktorátust, a nagyapától eltérően jól beszélt magyarul, 
s két ízben, mintegy apai örökségként betöltötte a horvát-szlavon-dalmát mi
niszteri posztot, mint ahogy a család tagjai is egymástól „jussolták” a túrmezei 
ispáni hivatalt, ameddig csak fennállt a Túrmezei Nemesek Szabad Kerülete.

PITKÓ LINA
(Hajdúszoboszló, 1846. október 10. -  Szabadka, 1880. március 3.)

Az alföldi kertes városok egyikében jött a világra 150 évvel ezelőtt. Apja 
gazdatiszt volt az egyik közeli pusztán, Angyalházán, anyja gondos nevelésben 
részesítette, énekelni, táncolni, zongorázni tanította. Innen, a tiszántúli Hajdú
ságból került a közeli „kálvinista Rómába”, a híres-neves debreceni kollégium
ba. Az iskolai rendezvényeken tűnt fel szerepléseivel, énekével. Az agilis Resz- 
les István színigazgató is felfigyelt az ifjú tehetségre, s kieszközölte az iskola 
igazgatótól, hogy statisztaként -  nem néma szereplőként, hanem énekesként a 
dalkarban -  felléphessen társulatában, amely akkoriban, a múlt század hatvanas 
éveiben, országos hírű operaelőadásokat tartott Debrecenben, így saját zeneka
ra is volt.

Reszler Istvánnak eleinte jól ment Debrecenbe, egy ideiglenes színházban 
működött a Péterfia utcában. Itt léptette fel kóristalányként a 18 éves Pitkó



Linát, majd később, 19 éves korában kisebb szerepekben is, de most már az új, 
1600 nézőteres kőszínházban, amely Skalnitzky Antal tervei szerint épült, s 
1865-ben nyílt meg. Hiába alapította meg Rcszlcr István színigazgató az opera- 
játszást Debrecenben, a kőszínház fenntartásának nagy költségei aláásták anya
gi erejét, s csődbe jutott.

Pitkó Lina, akit a színjátszás vírusa addigra már teljesen „megfertőzött”, a 
vándortársulatoknál kapott alkalmazást, évekig járta az országot, jóllehet a 
szülők több ízben megkísérelték „jobb belátásra” bírni, ő azonban végképp Tha- 
lia istennő szolgálatába szegődött. Elsőrendű drámai, társalgási és vígjátéki 
szende lett belőle, de jól megállta helyét az operettekben és a vígoperákban is. 
Az 1871-72-es évadban Szabadkán lépett fel a Színügyi Egylet társulatában, 
amelynek „művezetője” Takács Ádám kolozsvári színész volt.

Pályájának egyik fontos állomása Pest. Miklósy Gyula társulatához 
szerződött, akinek először sikerült annyi pénzt keresnie, hogy a fővárosban szín
házat építtethetett belőle. 1872 októberében nyitotta meg a nyári üzemre szánt 
István téri színházat (a mai Klauzál téren), közben a Városligetben is átalakított 
egy színkört.

Nos, az István téri és a városligeti társulathoz szerződtette az akkor már 
tapasztalt, 26 éves Pitkó Linát. Főleg a kor népszerű francia szerzőinek vígope
ráiban, történelmi bohózataiban (vaudcvillc) meg az énekes, táncos darabok
ban lépett fel, így Casildát személyesítette meg átütő sikerrel az Auber-Scribe 
francia szerzőpár Az ördög része című dalművében, Nellit Joseph Mélesville drá
maíró Rögeszme és őrültség című darabjában meg Emíliát Victoricn Sardou ko
rai munkájában, A jó  barátokban, amelyben ez az orvosnak készült szerző már 
tanújelét adta, hogy a színpadi lehetőségek kitűnő ismerője, a könnyed téma- és 
szövegkezelés mestere.

Sajnos a szépen indult pesti szereplés nem folytatódhatott, mert az István 
téri színház 1874 januárjában leégett. Miklósy Gyula tönkrement, Pitkó Lina 
pedig újra a vidéki vándortársulatokhoz szerződött.

Utolsó állomáshelye Szabadka volt, az 1879-80-as idényben, amikor egy 
asszonydircktor állt a vcndégszcrcplő társulat élén: Erdélyi Marietta. Ez volt 
egyúttal életének utolsó stációja is.

1880 januárjában halálos betegen még fellépett Shakespeare III. Richárd 
című királydrámájában, amelyet magyarul először 1794-ben adtak elő. Molnár 
György játszotta a címszerepet, Pitkó Lina pedig ugyancsak férfiszerepben lé
pett fel: IV. Edward királyt személyesítette meg. Őt a szerep szerint is betegen 
vezették be, s kisérték vissza a hálószobájába. „Lelkem tele van bánattal” -  
mondta egy helyütt, mert a szöveg is így kívánta.

1880-ban, március elején halt meg, a bajai úti temető fagyos röge kopogott 
koporsójának fedelén. Többezres tömeg kísérte ty a színházi énekkar gyászdalai 
mellett. Az egyik szabadkai hetilap (Szabadkai Ellenőr, 1880. március 7.) két 
hasábon számolt be az eseményről, s közölte két pályatárs, Dalnoky Gyula és 
Bártfai Antal búcsúbeszédét. „Művésznő voltál -  mondta az egyik - , játszottad 
az örömöt és reményt, bút és keservet, életet és halált...”



KISIMRÉDY PÁL 
(Topolya, 1850. január 12. -  Szentkirályszabadja, Veszprćm megye,

1906. október 24.)

Házasságon kívül született parasztfiú volt, aki egy életen át próbálkozott 
felemelkedni, megkapaszkodni, valamit teremteni, de hasztalanul: semmi sem 
sikerült neki, alighanem a szellemi és anyagi erő, meg hát az egészség tartós 
hiánya miatt. Származásának rejtélyét sohasem sikerült felfednie, nevelőanyja, 
Bakai Katalin ezt a sírba vitte. E tényt nehéz lelki batyuként cipelte magával, 
örökösen nyomasztotta, „eredetem mai napig is titok maradt” -  írta 1880-ban 
keltezett önéletrajzában is.

Egy gyermekkori betegség -  a ragályos szembaj, a trachoma -  következmé
nyeit is hatéves kora óta viselte: erősen megromlott a látása. Egyébként jó eszű 
diák volt, „a helybéli lelkész urak kezdették meg velem a szabadkai városi 
Gymnásiumot, ahol a IV. osztály bevégzéséig maradtam” -  írja. Középiskolai 
tanulmányait a kalocsai jezsuitáknál folytatta, az érettségi vizsgát pedig a bajai 
gimnáziumban tette le. Pécsett jogra iratkozott, de a topolyai adminisztráció 
késedelme miatt nem kapta meg a tandíjmentességet, s beállt írnoknak egy váci 
ügyvédnél. 1871-ben bevonult katonának, jóllehet szembetegsége miatt mente
síteni próbálta magát. Ez azonban nem ment, Péterváradon jelentkezett az egy
ségénél. Onnan ezredével Kikindára gyalogolt, ahonnan „vaspályán” folytatta 
útját a Dunántúlra. Ami korábban nem sikerült, most bejött: felmentették a 
szolgálat alól, a mundért Keszthelyen vetette le. Ekkor hosszabb útra szánta cl 
magát: „Staycr, Crajna és Olaszföld” a cél. Triesztből jut Veronába, Turinban 
(Torinóban) Kossuth Lajos otthonát keresi fel, majd Svájcon át hazatér. Miután 
1873-ban Topolyán eltemette nevelőanyját, Pesten próbál szerencsét: előbb a 
jogi karra, majd a bölcsészeti karra iratkozik. Időközben pénzügyőri állást vál
lal, tollnokként dolgozik a fiskális irodákban. Egy-két lapnál zsurnalisztaként is 
próbál elhelyezkedni, de kísérletei sikertelenek. 1877-ben változtatta meg bel
ügyminiszteri engedéllyel vezetéknevét Kisimrédyre (addig Kis volt).

1880-ban jelentette meg egyetlen verseskötetét. (A Széchényi Könyvtárban 
őrzött példány Szinnyci József gyűjteményéből került oda.) Kései olvasója, a 
topolyai hagyományokra érzékenyen fogékony Fehér Ferenc egyik cikkében a 
kötetet „szerény művelődéstörténeti érték”-nek minősíti, s igen tapintatosan 
alig szól verseiről, inkább a benne közölt autobiográfiáról beszél (Magyar Szó, 
1985., február 16.). Még a hosszabb, Topolya című „népies elbeszélésből” is alig 
talál idézésre alkalmas részeket, nem úgy, mint André István topolyai tanító és 
kántor a XIX. század elején keltezett Topolya mezőváros históriája című mű
véből, amelynek dokumentumértékét nagyra becsülte, s gyakran visszatért hoz
zá, merített belőle, mint valami tiszta forrásból. Az olyan hangulatú verssorok
ra, mint amilyen a „senkim sincsen, egyedül a bánat / Mely -  bárhova megyek -  
velem fárad...”, már Kisimrédy korában sem figyeltek fel, úgyhogy kötete telje
sen visszhang nélkül maradt.

A beteges, nehéz körülmények között tengődő Kisimrédy Pál kiábrándul
tán hagyta cl Pestet, s leköltözött Szentkirályszabadjára, elfogadva az ott felkí
nált tanítói állást. Néhány évig tanította betűvetésre az egykori udvarnokok, a



„király szabadjaidnak utódait, majd bekövetkezett az, aminek veszélye egy éle
ten át fenyegette: elveszítette szeme világát. Vaksága miatt koldusbotra jutott, 
a falu könyöradományaiból élt. Az elöljáróság községi pénzen vett neki évente 
egy váltó fehérneműt, szükség esetén lábbelit is. A  falu asszonyai, egy kialakult 
rend szerint, a kenyérsütéskor neki is bevetettek egy cipót a kemencébe. „Vidd 
már ezt a kandli levest Pali bácsinak” -  szólt rá az éppen ott lábatlankodó gye
rekre az anya, s kezébe nyomta a fogantyús ételhordó kannát, amelyre előzőleg  
ráillesztette a födelet, hogy meleg maradjon.

A  kora őszi fagyok és a tüdőgyulladás vitte el...

Zora Petrovié: Önarckép (olaj, 1919)



ALKOTÓMŰHELY

PODOLSZKl JÓZSEF 

A HITELES ÉRTÉKELÉSRŐL*

Ha mi nem szólalunk fel, ha mi nem ál
lunk ki, ha mi nem hirdetjük az igazságot, mit 
szóljon az anya a kicsiny gyermekének, ha majd 
egyszer megszólal s gügyögve megkérdi tőle: 
anyám, válaszolj, belső történések lélekdrámá- 
ja-e Darázs Béla „ Találós fiatalság” című tra
gédiája, vagy nem ? Mert meg foga  kérdezni egy 
napon s akkor jaj annak, aki tétovázik a válasz- 
szal!

(Karinthy Frigyes)

A lényegre tapintott Karinthy. Kiélezettebben aligha lehet felvetni a ma is 
időszerű kérdést; mire jó a műértékclés, mire való „szerény, hai mincíves köny
veket”, sőt könyvtárakat feltöltő köteteket írni egy-cgv irodalmi kérdésről, rész
letproblémáról? Mintha létfontosságú dolgokról lenne szó, mintha valóban jaj 
lenne annak, aki tétovázik a helyes válasszal, mintha csakugyan minden felser
dülő számára élet-halál kérdése lenne, milyen a „belső történések lélekdrámája” 
egy-egy versben, regényben, tragédiában. A tudni nem érdemes dolgok tudomá
nya, válaszol a kérdésre Hatvány, aki hosszas irodalomkutatás után vonja le a 
végkövetkeztetést, értékeli így saját munkáját. A cél, igen, a cél nem egyéb és 
nem nagyobb, mint a „dr. phil.” cím elnyerése, az öncélú todományosság.

Kegyetlen, illúzióromboló kérdés és bénító, megvetésre ösztönző válasz. 
Persze, ha így igaz. De lényegi-c a kérdés és hclyes-c a megadott válasz? És 
amennyiben igen, akkor Karinthy és Hatvány miért nem vonták le a végkövet
keztetést? Nem lett volna kötelező a számukra, hogy Rimbaud-hoz hasonlóan 
afrikai vadászatra menjenek, de miért ír Karinthy maga is irodalomkritikákat és 
miért írja meg Hatvány A tudni nem érdemes dolgok tudománya című könyvét. 
Miért nem elégszenek, elégedhetnek meg sok ezer társukhoz hasonlóan ők sem  
az irodalom, az irodalmi mű egyszerű befogadásával? Miért akarnak makacsul 
továbbra (a felismerés után) is az irodalom avatott értői és szakértői, szakértő 
értékelői lenni? Miért érzik úgy mégis, hogy valóban jaj, ezerszeresen jaj nekik, 
ha megkérdezik őket és tétováznak a válasszal?

Kérdésünk tulajdonképpen így hangzik: szüksége van-e az embernek (de 
legalább az olvasónak) a beavatottak szakmai értékelésére, avagy (a jobbik eset

• A  fenti írást, amelyet a szerző közvetlenül halála előtt adott át szerkesztőségünknek, 
kettős évforduló alkalmából közöljük: Podolszki József 1946. július 28-án született 
Fekcticsen és 1986. szeptember 11-én hunyt cl Újvidéken. Tanulmányának megje
lentetésével adózunk tisztelettel egykori munkatársunk emlékének. (A  szerk.)



ben) fel sem figyel ezekre az erőfeszítésekre, esetleg (a rosszabbik esetben) a 
szakértői értékelés csak akadályozza a műélvezetben, megzavarja műélvezete, 
befogadása spontaneitását? Az utóbbi időben a fellendülő közönségkutatás 
pszichológiai eredményei szerint a tudományos érvelés, de még a tudatos sze
mélyes belátás és akarat sem győzi meg intimé a befogadót egy mű értékéről, ha 
az nem felel meg ízlése diktálta elvárásainak, ha nem tetszik neki. Ezt persze a 
„már a régi görögök is ismerték a bőrt” (Kajrinthy) mintájára szociopszicholó- 
giai és pszichoszociológiai kutatások nélkül is nagyon jól tudták a régiek: de 
gustibus non est disputandum, vagyis az ízlésről nem kell vitatkozni, tartja a 
latin közmondás.

De ne legyünk felületesek. Habár valóban „már a régi görögök is ismerték 
a bőrt”, aránytalanul kevesebbet tudtak róla, mint mi, pontosabban a mai 
borszakértők és ha nem is volt bizonytalanabb, mindenképp megbízhatatlanabb 
volt tudásuk. Természetesen az ízlés sajátos törvényeit és belső szerkezetét is 
kevésbé, illetve pontatlanabbul ismerték a modern kor ízléskutatóinál. Ez utób
biaknak a végkövetkeztetései viszont homlokegyenest ellentétesek az övéikkel: 
az ízlésről lehel és kell is vitatkozni, mi több, rendszeresen és szervezetten fej
leszteni kell a közízlést és a szűkebb közönségízlést is. A tényérvek ugyan utólag 
nehezen, vagy csak nehezen és csekély mértékben formálják át az ízlést, de szá
mos egymással összefüggő külső, tehát többé-kevésbé tudatosan megváltoztat
ható külső tényező módosításával befolyásolható, végső soron irányítható az 
ízlés kialakulása. Következésképp nem a rossz ízléssel kell vitába szállni, az 
ilyen vita rendszerint meddő és eredménytelen, hanem a rossz ízlést kialakító és 
fenntartó tényezőket kell a háttérbe szorítani, kiküszöbölni. Az ízlésfejlesztés 
feladata így nemcsak a befogadó magánügye, hanem mindenekelőtt a közösség
re váró munka.

Az ízlésproblematika további fontos mozzanata, hogy, mint automati- 
zálódott értékelő cselekvésnek, a mellékes dolgok értékelésében, megítélésé
ben töltődik be szerepe, a nem létfontosságú jelenségek elbírálására szolgál, 
ítéletének következményei másod- és harmadrangú fontosságúak, nem járnak 
különösebb veszéllyel. Ha sokkal egyszerűbb, de létérdekét közvetlenebbül 
érintő kérdésben kell döntenie az embernek, a döntést véletlenül sem bízza 
ízlésére; a problémamegoldó gondolkodáshoz, a mérlegeléshez, a tudatos érté
keléshez folyamodik, és ha lehetősége van rá, szaktanácsot, de legalább tanácsot 
kér. ízlését igyekszik kiiktatni és minden további nélkül hajlandó ízlése ellenére 
dönteni, cselekedni, viselkedni.

A művészet, az irodalom, egy-cgy műalkotás a legtöbb ember számára nem 
tartozik a létfontosságú jelenségek közé, így semmi sem indokolja automati- 
zálódott értékelő mechanizmusa korlátozását, kiiktatását, a saját intim érték- 
rendszerén való tudatos felülemelkedésre tett erőfeszítést. Az ilyen felülemel- 
kedési kísérlet természetesen mindig konfliktushelyzetet teremt, megterheli az 
egyéniséget, kikezdi úgy-ahogy létrehozott és megőrzött, mi több, megőrzendő 
egyensúlyát, harmóniaromboló, dezintegráló folyamat, amely új egyensúlyálla
pot megteremtésére kényszeríti a különös kalandra vállalkozót. Nyilván sok 
szempontból könnyebb, egyszerűbb és célszerűbb is megőrizni a meglevő egyen
súlyállapotot, mint annak újjáformálására vállalkozni egy a befogadók, illetve a



potenciális befogadók számára valójában ténylegesen is jelentéktelen dolog mi
att. Az ő számára az adott helyzetben szükségtelen a konfliktus előidézése és 
természetszerűleg kerüli. Sőt, ha kell, képes körömszakadtáig védeni konflik
tusmentes állapotát, inkább a külső támadásokat veri vissza, mint hogy a belső 
harc vállalására kényszerüljön. A belső harc felfogás- és viselkedési rendszere 
részleges vagy teljes átszervezéséhez vezetne, ugyanakkor egy meglehetősen 
kellemetlen feladatot is róna rá, saját személyisége bíráló felülvizsgálatát, az 
ilyesmi pedig minden esetben hosszadalmas és küzdelmes folyamat, sőt fölöt
tébb bizonytalan kimenetelű is, a felmorzsolódás kockázatával jár.

Legyünk őszinték: a „közönséges halandó” számára megér ekkora megter
helést és kockázatot, mondjuk, egy vers? Aligha. Más kérdés, hogy ennek elle
nére mi állhatatosan számon kérjük tőle komfortja, beilleszkedettsége kockáz
tatását, mégpedig az esztétikai érték szent nevében. Úgy tűnik, vonakodunk 
belátni, felismerni, hogy az ilyen elvárást, követelményt méltán bélyegezhetik 
meg a contradictio in adiecto ítéletével. A jelenlegi állapotok és körülmények 
között mindenképp igen. Hisz aligha vitatható, hogy a művészet általában, egy- 
egy műalkotás pedig határozottan a mellékes dolgok közé tartozik az emberek 
többsége számára.

Az ízlés a mellékes dolgok személyiséget robbantó hatásától védi az egyént. 
Ez az önvédelem persze korántsem tudatos, de épp arra is való az ízlés, hogy 
automatikusan működő értékrendszerével, sematizált döntéseivel védje az 
egyén integritását, alapfunkciója épp a tudat mentesítése és a mellékes dolgok 
közvetlenebb érdekeihez, szükségleteihez, egyéniségéhez való idomítása. Hova 
jutna az ember, ha a lcgjclcntéktelcnebb kérdéseket is mindig lényegük szerint 
kellene megítélnie és ebből következőleg vállalnia is az ítéletekhez való szemé
lyes alkalmazkodást. A kipusztuláshoz vezetne ez az út. A jelenségek automati
kus szelektálása nélkül, melynek igen fejlett pszichikai formája az ízlés és amit 
alacsonyabb, fiziológiai szinten sokkal radikálisabban biztosít a felsőbb ideg- 
rendszer és az agy (az agyba jutó információk átlagos mennyisége százezer egy
ség, bit, a tudatos feldolgozásra kerülő információk mennyisége viszont mind
össze 25-100 bit/sec), az ember képtelen lenne fennmaradni.

Az irodalom azért mégsem annyira mellékes valami, halljuk a jogos közbe
vetést. De nem is erről van szó, csupán azt a kétségbevonhatatlan tényt hangsú
lyozzuk, amelyről irodalmi körökben hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy 
-  mint már említettük -  az irodalom a jelenlegi társadalmi, gazdasági és művelt
ségi szinten mégsem annyira fontos. Persze nem is mellékes az összközösség 
szempontjából, hanem épp fontos jelenség, de az összközösség szempontja nem 
mindig azonos a nagyközönség pillanatnyi szempontjával, annyira köldöknézők 
pedig mégsem lehetünk, hogy ezt a nyilvánvaló eltérést szem elől tévesszük. 
Végső soron abban sem lehetünk bizonyosak, hogy a műveltségi szint megbíz
ható mércéjének nyilvánítható az irodalom és általában a művészet fontos em
beri tevékenységgé, jelenséggé emelkedése, emelése, emeltetése. (Nóta bene: 
nem azt akarjuk megkérdőjelezni itt, hogy mekkora jelentősége volt az iroda
lomnak az emberiség történelmében. Szerepe, úgy hisszük, nem szorul bizonyí
tásra, bizonygatásra. Csupán abban kételkedünk, hogy a jövőben is eleve bizto
sított lenne az irodalom és a művészet eddigi szerepe, hogy eleve fontossága,



megnövekedése fog majd következni, hogy minden további nélkül általános 
életszükségletté, általánosan elterjedt személyes emberi létérdekké kell válnia. 
Mi tagadás, elképzelhető egy másfajta jövőkép is, melynek épp a művészi értéke 
fokozottabb, ha nem teljes, devalválódása lesz az egyik lényegi sajátossága. Még 
képzeletünket sem kell túlságosan megerőltetnünk, hogy vázoljuk az ilyen jövő 
körvonalait, természetét. Nyilván az sem lehet a véletlen műve, hogy épp a mű
vészeket foglalkoztatja az ilyen „negatívnak” nevezett jövőkép a leginkább, hogy 
sokan közülük már a jelenben felfedezik, az ilyen jövő csíráit, s hogy negatív 
utópiáikkal épp ők indítanak szenvedélyes harcot a másfajta történelmi út vá
lasztásáért.)

A kitérő után visszakanyarodhatunk most már a „belső történések lélek- 
drámájának” és a „tudni nem érdemes dolgok tudományának” a kérdéséhez. Az 
eddig elmondottakból következik, hogy az olvasóközönség nemcsak hogy nem 
várja el a műalkotások szakmai elemzését az irodalomszakértőtől, de jogosan 
feltételezhető, egyenesen rossz néven veszi, ha a nehézkes és a számára jobbára 
követhetetlen fejtegetésekből egyértelműen és már közérthetően az derül ki, 
hogy ő, az átlagolvasó irodalmilag műveletlen és barbár, fogalma sincs az érté
kekről, a tiszta és nemes zamatú borok helyett csigert vedel, különbséget sem 
tud tenni a kettő között, a selejtért lelkesedik és megtagadja a kiválót -  röviden: 
egész értékrendszere selejtes.

Jókora naivitás szükségeltetik hozzá, hogy az olvasó megértését, gyakran 
rajongását várjuk el ilyenfajta minősítéséért. Márpedig épp ez a naiv elvárás a 
legtöbb műértékelő fő erőssége: hisz, kigyógyíthatatlanul hisz a jámbor olvasó 
észérvekkel történő megválthatóságában. Ugyanakkor legalább ennyire hisz a 
jámbor, vagy éppenséggel nagyon is rafinált író megválthatóságában is. Persze 
csöppet sem indokoltabb hittel.

Az íróról mindenképp külön is szólnunk kell. Arról az íróról is, aki ha nem 
remekműveket, de művészileg, esztétikailag legalább elfogadható könyveket ír 
és arról az íróról is, aki állhatatosan ostromolja, de meg sohasem hódítja az 
esztétikum csúcsát, még kisebb halmait, dombjait is csak ritkán, ennek ellenére 
szilárd meggyőződése, hogy nála már senki sem emelkedhet magasabbra. Ter
mészetesen az író harmadik típusáról is tudunk, arról, aki maga is tisztában van 
vele, lapályon jár, és azzal is, hogy mennyire igaza van a kritikának. De tudja azt 
is, hogy milyen kevesen olvasnak kritikát, és azt is, milyen sok ember jár a mű
vészet lapályain, végül pedig azt is, hogy milyen nehéz kis csoportokban vagy 
magányosan a kaptatókon járni.

Ezt a harmadik írótípust méltán nevezhetjük realistának bizonyos, szigo
rúan körülhatárolt értelemben. No, persze, nem a művei alapján, de viselkedése 
és magatartása szerint lényegileg, Tévedés lenne azt hinni, hogy őt nem érdekli 
műveinek avatott, hozzáértő értékelése. Ellenkezőleg, fokozott mértékben ér
dekli a szakkritika, meg is becsüli szolgálatait, hismélkülük sokkal nehezebb és 
fáradtságosabb lenne tájékozódnia, magabiztosan körvonalaznia, mi nem kell 
az esztétának és mi kell az olvasónak, pontosabban a fogyasztónak. így egyálta
lán nem alakoskodik, amikor elismerően nyilatkozik a műértékelő munkáról és 
szükségességét hangsúlyozza.



Az írók másik típusa többé-kevésbé a közönséghez hasonló módon viszo
nyul a szakmai műértékcléshez, legalábbis akkor, ha integritásának, konfliktus
mentes helyzetének, szellemi és érzelmi komfortjának a védelméről, megőrzé
séről van szó. Alkotói ízlése (külön kérdés, hogy ez milyen viszonyban áll alko
tói készségével) mint biztonságos alapra támaszkodik a tömegízlésre, a tömeg- 
ízlés által nyeri el mcgrcndíthctctlen igazoltságát. Hivatkozz az esztétikai érté
kekre, mércékre, ő művei olvasottságával fog visszavágni, mutass rá nyilvánvaló 
egysíkúságára, felszínességére, ő haladó napi politikai mondanivalójával érvel, 
tedd nyilvánvalóvá mesterkéltségét, utánérzéseit, ó küzdelmes életét és elköte
lezettségét fogja ellenérvül állítani -  mindig másról és más nyelven beszéltek, a 
szóértés lehetősége eleve kizárt. A  tudatosan középszerű íróval szemben számá
ra semmilyen jelentősége nincs a szakmai műbírálatnak, közönségéhez hason
lóan ő is személyét támadó irománynak tartja. Csakhogy amíg az olvasóközön
séget teljesen vagy jóformán teljesen érzéketlen pontján éri a szakkritika döfé
se, addig őt a legérzékenyebb helyen sebzi meg. Mert számára igenis létkérdés 
fontosságú az irodalom, s ezért a bírálatot szükségszerűen a személyes léte ellen 
irányuló merényletként éli át. Létére pedig joga van, harcolni fog érte, ha kell, 
szenvedélyesen és az eszközökben sem igen válogatva. Ő ízlésíró, számára az 
ízlés vált értékrendszere gerincévé, alapjává. Mivel pedig az automatikusan mű
ködő értékelő mechanizmus (az ízlés) döntései létfontosságú következmények
kel járnak az esetében, egyetlen járható út marad a számára, ha ezeket az e l
lenőrizetlen és fclülvizsgálatlan döntéseket, ítéleteket abszolutizálja, egyetemes 
úrvényűekké igyekszik emelni. Felcserélődtek nála az ízlés és a megismerés 
funkciói, az utóbbi az előbbi alárendeltje, annak igazolására szolgál. Természe
tesen a szakmai értékeléstől ugyanilyen funkciócserén alapuló viszonyulást vár 
cl, ezen túlmenően pedig még azt is, hogy az értékelő ízlése megfeleljen az ő 
ízlésének. A  tudományosságra törekvő megismerés elfogadhatatlan a számára, 
mert kikezdi konfliktusmentcsségét, ellenséget lát benne, mert valóban az is, az 
ellensége.

A művészi-esztétikai teljesítményre tudatosan törekvő típus az írók harma
dik és létszámban a legkisebb csoportját képezi. Két alcsoportja nehezen vá
lasztható külön, hisz az egyikhez a kifinomult ízlésűek tartoznának, akiknek 
ízlésítéletcik nemcsak hogy elérik, de olykor túl is szárnyalják a tudatos megis
merésen alapuló ítéletek pontosságát, a másikhoz viszont a művészctcszmény 
tudatos kutatói, az állandóan elégedetlenkedő kísérletezők. Az alkotói szkep
szis mindkét alcsoport közös sajátsága, így nemcsak hogy szükségük van a mű
alkotás szakértékelésére, hanem ők maguk az elsők, akik el is végzik az értéke
lést. És itt ne kritikai, hanem épp alkotótevékenységükre gondoljunk elsősor
ban -  alkotói gyakorlatukban válik az irodalom az irodalom legadekvátabb kri
tikájává.

Hasonlóképp jellemzőnek kell tartanunk, hogy az irodalomtudománnyal 
foglalkozók többségében is kételyek támadnak saját munkájukkal szemben. 
Azokban mindenképp, akik az elvégzett munkát tartalmassága, célszerűsége, 
hasznossága szerint becsülik. így „a tudni nem érdemes dolgok tudománya” kel
tette lesújtó közérzet sokukban kialakul, hisz a művészet, az esztétikum lényege 
az évezredekre kiterjedő kutatások ellenére is rejtve marad. „Az esztétika sorsa,



hogy kiábrándítson bennünket”, vallja korunk egyik legjelentősebb, az utolsó 
rendszeres esztétika megírására vállalkozó esztétája, N. Hartmann. A másik lé
nyeges tényező, hogy az esztétikum jelenségével tudományosan foglalkozók kö
zött végeláthatatlan viták folynak az esztétikai tárgy általános objektív sajátsá
gairól és az esztétika feladatairól. Leegyszerűsítve a dolgot, maguk a leghivatot- 
tabb szakemberek sem tudnak általánosan elfogadható álláspontra jutni. Mind
ez erősíti a bizonytalanságot, a szkepszist, állandóan napirenden tartja a Ka
rinthy és a Hatvány által is felvetett problémát. Nem elég, hogy az irodalom 
tudományos kutatása, szakmai értékelése csak egy (össztársadalmi viszonyla
tokban) igen kis csoport számára jelent valóban jelentős, fontos tevékenységet, 
ezen felül még a belső válsága is evidens: nem válhat egyetemesen megbízható 
és elfogadható ismeretalappá, mint, mondjuk, a természettudományok egzakt 
eredményei; az irodalomtudomány egzaktsága nagyon is megkérdőjelezhető. 
Ezért, valamint az ízlés már vázolt sajátságaiból következőleg törvényszerű je
lenség, hogy minél megalapozottabb és mélyrehatóbb ismeretekkel rendelkezik 
valaki az irodalomról, annál óvatosabb értékelésében, annál kétkedőbb a saját 
és mások eredményeivel szemben, annál kevésbé kizárólagos és fordítva. így vált 
és válhatott a túlzott önbizalom a tájékozatlanság és az esztétikai tudatlanság, 
érzéketlenség fokmérőjévé.

A bizonytalanság azonban csak a magas rendű művészet régióiban jelent
kezik, az irodalomtudósok és -kritikusok egy bizonyos értékszintig magabizto
san különböztetik meg az értéket az álértéktől: dilemmájuk forrása nem az álér
ték, hanem épp az érték lényegi és pontos mcghatározhatatlansága. Az iroda
lomtudomány és -kritika kétségbevonhatatlan önigazolást és társadalmi igazo
lást is nyerne, ha az érték és az álérték egyszerű különválasztásában jelölné ki fő 
feladatát. A „belső történések lélekdrámája” és a hasonló központi problémákat 
felvető irodalomtudományi kérdések azonban messze túlmutatnak ezen a szin
ten, az ingoványos terület a nyilvánvaló értékek birodalma.

Tudományos bizonytalanság és közösségi hatástalanság, ez a kettős teher 
nehezedik az irodalomtudománnyal és -kritikával hivatásosan foglalkozók köz
érzetére. Az elbizonytalanodás, az önértékelésbe bclopódzó szkepszis, a szoron
gás elkerülhetetlen. Ennek ellenére nem lehet egyszerűen hátat fordítani a hi
vatásnak, nem fordulhat vissza az, aki elindult és elég messzire jutott ezen az 
úton, a felébredő kétségek pedig rendszerint már önmagukban is erről tanús
kodnak. Karinthy élcc hátborzongatóan találó: jaj annak, aki tétovázik a vá
lasszal! Még akkor is jaj, ha ez a válasz csak kevesek számára fontos, létfontos
ságú. Mert ezen kevesek számára személyesen vált létfontosságúvá, intc- 
riorizálódott, mondanák pszichológusaink. Ebben a kontextusban már koránt
sem öncélú ez a tudományág, létkérdéssé válik „a tudni nem érdemes dolgok 
tudománya”. ^

Hatvány iróniája sem az irodalom megismerését célozza, hanem a megis
merés álarca mögé rejtőzködő tartalmatlan és céltalan pepecselést. Az ilyen 
öncélúságot veti a tudományosság szemére, és épp ettől az öncélúságtól szeret
né eltávolítani. Szándéka az irodalomtudomány megtisztítása, méltóságához 
illő rangra emelése és nem az elvetése. Egyértelműen a befogadást elősegítő,



teljesebbé tevő tudományosság mellett foglal állást; a legmagasabb szintű eszté
tikai élvezet szolgálatába kell állítani a tudományt. Ismereteim ne távolítsanak 
el a művészettől, ne dekoncentráló mellékes dolgokkal terheljenek meg, hanem 
vezessenek az esztétikum mélységeibe, ez az ő tudományossággal szemben tá
masztott személyes igénye.

Apropó, személyes követelmény -  ennél a kérdésnél érdemes elidőzni. 
Mert óriási jelentőségű, külön iskolát teremtett, az irodalom alkotótudomá
nyos megismerésének az iskoláját az irodalomkritikában. Alkotótudományos 
megismerés; mit jelentsen ez az első pillanatban furcsa meghatározás? Egészen 
leegyszerűsítve annyit, hogy a kritikus szakmai tájékozottsága alapján kiválaszt
ja a műalkotást és anélkül, hogy megindokolná választását (ami már önmagában 
értékítéletet jelent), tényismereteit szigorúan tiszteletben tartva az alkotás esz
közeivel igyekszik a mű mélyére hatolni. Ez a szakértői befogadás egyik lehet
séges módja. Nem értékel, hanem egy hiteles (legalábbis hitelesnek tartott) iro- 
dalomismcret kontextusába helyezi a műalkotást, maga is bizonyos típusú mű
alkotást hoz létre. Tudományos képzettségét nem a mű összes értékeinek a le
írására és nem is a leírt értékek értékelésére használja fel, hanem a személyes 
befogadás elmélyítésére, hitelességének a fokozására -  tudományos módszerek 
alkalmazásával alkot. Az ilyen megközelítés célkitűzése nem a mű komplex ér
tékelése, hanem a tudatosított befogadás olyan értelemben, hogy az irodalmat 
személy szerinti fontosságához méltó módon közelítse meg, tehát nem a mellé
kes dolgok befogadására, megítélésére szolgáló automatikusan működő ízlés- 
mechanizmusra bízva magát. Az irodalmat létfontosságú jelenségként átélő em
ber számára belső kényszerré válik az irodalom megértése, míg az átlagolvasó 
integritását az ízlésítélet mechanizmusa védelmezi, addig az övét jórészt épp az 
ízlésítélct elleni harc. Mindkét magatartás belső pszichológiai indokoltsága evi
dens.

De evidens-e a magatartások szociológiai indokoltsága: közösségi-társa
dalmi szempontból nézve mennyire létjogosult a két ellentétes esztétikai visel
kedésforma? Ellentmondásosságuk számos összetűzéshez, konfliktushoz vezet, 
az összeütközések intenzitását és gyakoriságát pedig csak fokozza a belső ellent
mondástól terhes ízlésírók jelenléte, akik a közönséggel az irodalom fontossági 
relációján, a kritikusi alapmagatartást tanúsító alkotókkal és a szakemberekkel 
viszont az ízlés funkciójának a relációján kerülnek szembe.

A fiziológiailag és pszichológiailag meghatározott érzelmek belsőleg, szub
jektívvé alapozzák meg az ízlést, ezért két egyforma ízlésű ember nincsen. A  
külső ízlésformáló tényezők az egyén anyagi életkörülményei, neveltetése, nc- 
velődése, világnézete-világképe és életérzése. Ezeknek, ezek hasonló irányult
ságú és mértékű hatásának köszönhetően alakul ki a többé-kevésbé egységes és 
a többségre általános érvényű közízlés, a külső tényezők végzik el az egyéni 
ízlések egységesítését. A befogadói átlagos ízlés, a tömegízlés így az adott közös
ségi rendszer és közösségi viszony terméke is, a közönség ízlésszintje és ízlésíté- 
letc olyan szoros kapcsolatban áll a közösséggel, hogy nem feltételezhetünk 
ellentmondást az adott társadalmi létállapot és a közönség esztétikai visclkedé-



se között. Ezćrt ha a közízlést akarjuk megváltoztatni, akkor mindenekelőtt a 
közösség struktúráját és értékrendszerét kell megváltoztatni, az egyéni ízlésfcj- 
lcsztés társadalmi-szociális feltételeit. Megállapodott és zárt értékrendszerű vi
szonylag zárt történelmi korokban az ízlés problémáját nem ismerik, az egyete
mes értékrendszer felbomlása, az értékek differenciálódása vezet az ízlésen be
lüli ellentmondásokig.

Gyakorlati közösségi szempontból természetesen általában is fontosabb 
tényező az irodalom, mint az egyéni befogadás síkján, de így is csak másodlagos 
fontosságú, rendszerint az elsődleges közösségi célokat szolgáló eszközként 
fogják fel és kezelik. Az esztéták nehezen viselik cl az irodalom ilyen alárendelt
ségét, a megcsonkítását, a megalázását látják benne, ez azonban nem sokat vál
toztat a tényálláson. Közösségi szinten az lenne az irodalom csöppet sem titkolt, 
sőt lépten-nyomon hangoztatott, hangsúlyozott feladata, hogy megerősítse az 
érvényben levő értékrendszert, hatékonyan járuljon hozzá a hivatalos érték- 
rendszer személyes interiorizálásához a közösség tagjai körében. A  mű esztéti
kai értéke ilyen szempontból annyiban fontos, hogy nélküle nem beszélhetünk 
műalkotásról. Az esztétikai értéknél azonban fontosabb a kortárs irodalom ér- 
tékrend-megerősítő funkciója -  a mű értékelését tehát elsősorban ebből a szem
pontból igényli a közösség.

Az előbbitől elválaszthatatlan másik közösségi szempont egyetemesebb, 
arra irányul, hogy a művészet és ezen belül az irodalom, egy-egy műalkotás mi
lyen szerepet tölt be az adott közösség kultúrájában és milyen mértékben segíti 
elő a közösségi értékrendszer célkitűzéseként tételezett átstrukturálódást. Kö
vetkezésképp az értékelést elsősorban a nem esztétikai szinten szorgalmazza és 
ezen szempont érvényesítését várja el a szakmai értékeléstől is.

A  műalkotás tudományos megközelítésével szemben támasztott személyes 
követelmény elvileg nem kerül ellentmondásba a közösségi igénnyel, hisz az 
adekvát befogadás igénye felöleli a nem esztétikai értékrétegek hiteles megra
gadását is és így közösségi igazolást is nyer, társadalmilag is hasznossá válik. 
Ezen túlmenően azonban adott a szakértékelés személyes és közösségi követel
ménye közötti konfliktus lehetősége is, mert az előbbi az esztétikai szférára, az 
utóbbi pedig a nem esztétikaira helyezi a hangsúlyt, az előbbi a nem esztétikai 
értékekben keresi az esztétikum megerősítettségét, az utóbbi a nem esztétikai 
értékek közösségi hatékonyságával méri az esztétikumot, vagyis megfordítja az 
értékösszefüggések hierarchiáját.

A  fentebb elmondottak természetesen a közösségi praxis mindennapi vo
natkozásaiban érvényesek, az emberi lét tágabb történelmi kontextusába he
lyezve a problémát, fokozottabb megegyezést mutat a szakmai értékelés és az 
egyetemes közösségi érdek, a történelmi távlat meghatványozza a tudományos 
megközelítés társadalmi indokoltságát, a közö&égi szempontból másodrangú 
jelenség az elsőrendű dolgok sorába emelkedik, mert a művelődési szintet meg
határozó és az ízlésformáló közösségi tényezők átalakulásáról, fejlesztési irá
nyáról tájékoztat és az ilyen információk, felmérések már nem alapulhatnak a 
megítélés automatizálódott mechanizmusán. Ugyanakkor a szakmai megköze-



litćs személyes követelményei, igényei is kitágulnak, az adekvát befogadáson 
túlmenően döntő fontosságúvá válik az értékítélet művelődési kontextusba való 
beillesztése. Az szakmai értékelés az érvényben levő és céltételczett, az egyéni 
és a közösségi komplex értékrendszer összes lényeges vonatkozásait felölelve a 
tudományos ítéletalkotás igényével vizsgálja az irodalmi jelenséget. Igaz, ilyen 
szervezett komplex értékvizsgálat egyelőre még nem létezik, de az utóbbi évti
zedekben a tudományos részkutatások egyre szélesebb és szilárdabb alapokat 
teremtenek a szintetizáló hiteles értékelés megteremtéséhez.

Összegezésül elmondhatjuk tehát, hogy a „belső történések lélekdrámájá- 
nak” az ismerete csak addig tartozik „a tudni nem érdemes dolgok tudományá
hoz”, csak addig marad a személyes érdekeltség szűk körén belül, amíg találom
ra kiválasztott és elszigetelt irodalmi probléma, mihelyt azonban az egyeteme
sebb művelődési értékelő cselekvés részévé válik, egyetemes jelentőséget nyer. 
S fűzzük hozzá még, hogy a műalkotás hiteles szakmai értékelésének a fő felada
ta -  habár kisebb mértékben ilyen funkciója is lehet -  nem a közízlés közvetlen 
befolyásolása és átformálása, ezt a szerepet az ízlést természetéből következőleg 
nem tudja vállalni, hanem a tudományos megismerés eszközeivel azonosított 
értékek társadalmi tudatosítása. A társadalmi tudatosításhoz pedig szervesen 
hozzátartozik nem a közízlés, hanem az ízlésalakító közösségi tényezők hiteles 
befogadást akadályozó jellemzőinek a bírálata és e jellemzők megváltoztatását 
célzó programok kidolgozása. Az ilyen tevékenység persze nem korlátozódhat 
esztétikai vizsgálódásokra, de nem is teszi fölöslegessé azokat. Nem arról van 
szó, hogy az esztétákat a nem esztétikai szempontok előtérbe helyezésére kell 
ösztönözni, vagy ne adj isten, kényszeríteni, hanem arról, hogy az irodalomesz
tétikái kutatásnak eleven kapcsolatot kell teremtenie a tudományos értékelés 
többi szférájával és az interdiszciplináris komplex kutatás eredményeit szinteti
zálva az irodalmi jelenséggel foglalkozó tudományoknak közösen meg kell te
remteniük a komplex értékelés feltételeit és gyakorlatát. Senki sem garantálhat
ja, hogy ezzel egy csapásra közösségi létkérdéssé válik az irodalom, de a szakmai 
értékelés minden bizonnyal megszabadulhat fölöslegességérzetétől és ebből fa
kadó szkepszisétől, reális közegben találhat létjogosultsága bizonyítékaira.

2.

Az irodalom tisztátalan művészet.

(Róbert Escarpit)

A hiteles és komplex műértékelés gyakorlatáról napjainkban csak mint 
egyre nyilvánvalóbbá váló, de egyelőre meglehetősen távoli célkitűzésről beszél
hetünk, hisz az értékelés kérdése a művészetben általában és így az irodalom 
területén is lényegében megoldatlan probléma. A  tudományos gondolkodás 
több mint két évezredes fejlődési és differenciálódási folyamata nem alakított 
ki egy önálló tudományágat, amelyik a műértékeléssel foglalkozna. Az iroda
lomesztétikától kezdve az irodalomtörténeten, az irodalomelméleten, az iroda
lomkritikán és az irodalomstilisztikán át az irodalomszociológiáig és az iroda
lompszichológiáig az irodalomtudományok széles és átfogó, egymással szoro



san összefüggő rendszere alakult ki és ezek egyike sem kerüli, kerülheti meg az 
értékelés kérdését, ugyanakkor azonban együttesen sem fedik teljesen az érté
kelés problémáját. Az értékelést a leginkább előtérbe helyező irodalomtudomá
nyi ágak külön-külön és együttesen is csak a kérdés bizonyos, elsősorban eszté
tikai vonatkozásait tárgyalják, de még ezen vonatkozások rendszerezése és 
összefoglalása is hiányzik, arról nem beszélve, hogy az irodalomszociológia és 
az irodalompszichológia eredményei jobbára csak a szociologizáló, pszichologi- 
záló irodalomfelfogás mankóiként szolgálnak, érvényesülnek. Márpedig az esz
tétikai értékrelációkon túlmenően számos nem esztétikai értéklényező is meg
határozóig  vesz részt a komplex irodalmi érlék kialakításában, de ezek vizsgá
lata túlnő az irodalomtudományok jelenlegi határain, illetve az esztétikai vizs
gálatot helyettesítve, háttérbe szorítva jut kifejezésre. Következésképp az iro
dalmi műalkotás értékelését jobbára rendszertelenül, esetleges módon végez
zük, a legkülönfélébb kritériumok szerint járunk el, nincs egy legalább viszony
lagosan egységes értékrendszerünk, értékelésünk a legváltozatosabb érlékhie- 
rarchiák végleteket jelölő értékítéletei között hullámzik meglehetősen szeszé
lyes fordulatokat téve és gyakran a tartózkodó, a semlegességre törekvő leírással 
igyekszik elkerülni sajátos csapdáit. Időről időre történnek ugyan különböző 
kísérletek az általánosan áldatlannak tartott állapot megváltoztatására, de ezek 
a kezdeményezések nem járnak különösebb eredménnyel a hiteles értékelés 
szempontjából.

Általánosan elterjedt szokás az irodalomkritikát hibáztatni a szeszélyes ér- 
tékrendszerü műértékelés zűrzavaros állapota miatt, mi több, gyakran sok kerül 
az irodalomkritikusok nyilvános megdorgálására is. A megoldás ezek szerint az 
lenne, hogy a lelkiismeretükre gyakorolt hatással, vagy valamilyen más, hatéko
nyabb módszerrel rávegyük a kritikusokat a kortárs irodalom rendszeres érté
kelésére, hisz mi sem látszik természetesebbnek, mint hogy ők vállalják maguk
ra a kényes feladatot. Tapasztalataink tanulsága szerint azonban az ilyenfajta 
követelések csak ritkán járnak valamiféle (akkor is csupán részleges és indokolt 
kételyeket ébresztő) sikerrel. Miért?

Véleményünk szerint egy alapvető, jobbára felületességből eredő tévedés 
áldozataiul esünk, amikor a priori az irodalomkritika feladataként határozzuk 
meg a műalkotások hiteles értékelését és így az irodalomkritikusok alapvető 
kötelezettségének tartjuk c munka elvégzését. Valójában az irodalomkritika 
sokkal mcghatározallanabb, bizonytalanabb tevékenységi terület, hogysem  
pusztán a józan ész érvelése alapján magától értetődő és elfogadható legyen az 
ilyen logikai lánc; kiindulópontul egy általános érvényűnek semmiképp sem te
kinthető állítást tételezünk (ha a kritika =  értékelés, akkor az irodalomkritika 
=  műértékelés). Ezzel szemben az irodalomkritika nemcsak hogy nem tartja 
elsődleges feladatának a műértékelést, de gyakran tagadja is értékelő funkció
ját. Feladatát a műalkotásban tárgyiasult esztétikum kreatív megközelítésében  
látja, magát sajátos alkotótevékenységként tételezi, önértékét nem értékítéletei 
hitelességével, hanem saját belső indokoltságával méri és támasztja alá. Termé
szetesen vitatható az irodalomkritika és a kritikusi tevékenység ilyen értelm ezé
se, mint ahogy az ezzel ellentétesnek mondható felfogás is, amikor a normatív 
értékelés követelménye kerül előtérbe és amikor szinte szükségszerűen az esz-



télikai érték rovására -  mivel az egzakt módon mćrhctcllennek bizonyul -  tö
rekszenek a műalkotások (egyoldalú) rangsorolására. Az viszont már vitán fö
lüli, hogy az irodalomkritika elmélete ez ideig nem tisztázta a jogos kételyeket 
kizáró módon sem a funkcióját, sem pedig a tárgyát. Amikor tehát elsődleges 
feladatként tűzzük a műértékelést az irodalomkritika elé. a legjobb esetben is 
rá akarjuk erőszakolni az erősen vitatható és vitatott kritikafelfogások egyikét. 
Be kellene látnunk, hogy az irodalomkritikát mindaddig nem kényszerílhetjük 
határozott műértékelésre, amíg előzőleg nem tisztázzuk megnyugtató módon a 
belső dilemmáit. Erre viszont az esztétikai-művészeti problémák egyetemes 
tisztázás híján egyelőre nincs lehetőség.

De hát ki lógja elvégezni akkor a műalkotás szakmai értékelését? -  merül 
fel a jogos kérdés. Mert jó, mentsük fel az irodalomkritikát az egyébként is 
bizonytalan műértékclési kötelezettsége alól, ám tisztában kell lennünk azzal is, 
hogy így szinte kilátástalan helyzetet teremtünk, hacsak nem mondunk le a fo
lyamatos, rendszeres értékelés szükségességéről is és nem adjuk áldásunkat a 
mindenféle rendű és rangú irodalmi termékek gátlástalan elburjánzására -  
szőhető tovább az érvelés. Végső soron pedig felhozható az is, hogy irodalmi mű 
és irodalmi mű közölt igenis vannak nyilvánvaló értékkülönbségek, tehát sem a 
szűkebb irodalmi, sem a lágabb társadalmi közösség számára nem lehet m ellé
kes a különféle értékek megbízható különválasztása. Röviden: ha nem is állít
hatjuk kizárólagos követelményként a műértékelést az irodalomkritikával 
szemben, a műértékclés szükségességét sem tagadhatjuk.

Nyilvánvalóan léteznie kell egy értékelő mechanizmusnak, amelyik meg
bízható módon végzi el az értékeikben minden esetben különböző műalkotások 
értékük szerinti differenciálását. A probléma lényege azonban nem a két igaz
nak elfogadott megállapítás egymással történő szembeállításában rejlik. Ha 
tiszteletben tartjuk az irodalomkritika belső dilemmáit és tartózkodunk tőle, 
hogy kívülről kényszeresük rá a döntést, melyik úton induljon el tisztázásuk 
felé, ezzel még korántsem mondtunk le a műalkotás értékelését hangsúlyozó 
követelményről. Az. eddig elmondottakból csupán az következik, hogy a hiteles 
és komplex műértékelést nem feltétlenül az irodalomkritika címszó alatt veze
tett irodalomtudományi ágiói kell elvárnunk. Ezzel nem zárjuk ki a lehetőséget, 
hogy az irodalomkritika bizonyos esetekben kifejezettebben vállalhatja ezt a 
funkciót is, ugyanakkor megengedjük a műérlékelésscl határozottabban foglal
kozó irodalomtudományi diszciplína kialakítására való törekvést.

Nem indulunk túlságosan messziről, ha az irodalmi érték konstituálódásá- 
nak kezdeti szakaszát magában az alkotás folyamatában keressük és véljük fel
fedezni. Az alkotás meghatározott irányultságú emberi viszonyulásként maga
tartásként is definiálható a legáltalánosabb formájában. A  pszichológia, a szo
ciológia és az értékelmélet eredményei arról győznek meg bennünket, hogy az 
ember tevékeny viszonyulása elválaszthatatlan az értékeléstől. Az érték valójá
ban az emberi viszonyulás szubjektív minősége, az értékelés a szubjektív minősí
tés folyamata, mely sohasem független a tárgy vagy jelenség objektív tulajdon
ságaitól és a közösségi értékhierarchiától: az érték potenciálisan objektíve adott 
a tárgyban vagy jelenségben, de az ember aktivizálja, pontosítva az érték a tárgy 
vagy jelenség objektív tulajdonsága és az ember között fennálló viszony kife-



jczője. Az írás mint alkotótevékenység elvileg a jelenségek és a jelenségcsopor
tok bármelyikére irányulható viszonyulási rendszer és így a miről írunk kérdé
sének az eldöntése lényegét tekintve már értékelés. Ezzel vagy legalább jórészt 
ezzel is magyarázható, hogy habár a szigorúan vett esztétikai érték szempontjá
ból mellékes, miről írunk, az írók attitűdje, magatartása, világszemlélete stb. 
tipologizálható az írások tárgykomplexumai alapján (tematikai elemzés és érté
kelés, amit ajánlatos megkülönböztetni a tartalmi elemzéstől). Az írás, a mű 
tárgyegyüttese különösebb nehézség nélkül összevethető a befogadó és a közös
ség igényével és így máris adott az első értékreláció; a mű tárgykomplexumának 
és a közösségileg igényelt tárgykomplexumnak az egybeesése vagy eltérése és a 
keltő közötti eltérés foka különböző módon befolyásolja a műalkotásra vonat
kozó értékítéletünket. Nem téveszthetjük persze szem elől, hogy nem esztétikai 
értékelésről van itt szó, viszont azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez az 
értékreláció igenis értékítélet-konstituáló; megerősíti vagy tompítja az esztéti
kai élményt.

További fontos tényező az író és a kiválasztott tárgykomplexum közötti 
viszony jellege, hogy hogyan viszonyul az író témájához. Ez a viszony már sokkal 
kifejezettebben és sokkal közvetlenebb hatást gyakorolva érvényesül az úgyne
vezett tisztán esztétikai értékelés síkján is, hisz a stílus alapvető meghatározója. 
A jelenséghalmazból kiválasztott tárgykomplexum és a tárgykomplexumhoz va
ló viszonyulás révén az alkotó személyes értékrendszere a műalkotás objektív, 
potenciális értéktényezőjévé válik, az író cltárgyiasul a műalkotásban és eltár
gyiasult személyisége, objektivizálódott személyes értékrendszere értékítéle
tünk alapja lesz, mégpedig a tisztán esztétikai értékelés síkján is. A tehetség 
meghatározatlan kategóriája az alkotói viszonyulás intenzitásaként és össze
tettségeként is felfogható. Ez a viszonyulási mód természetesen nem független

az alkotó egyéni készségétől és hajlamá
tól, de szociális körülményeitől és társa
dalmi lehetőségeitől sem, megérteni és 
magyarázni éppilyen voltát a tágabb érte
lemben vett életrajz nélkül nem tudjuk. 
És itt világosan el kell különítenünk egy
mástól a magyarázó életrajzelemzés és a 
műalkotásban tárgyiasult írói személyi
ség tényeit. A  kettő összefüggései sokkal 
bonyolultabbak, hogysem egyszerű meg
felelések után kutathatnánk. Az esztéti
kai értékítélet szempontjából az író élet- 
körülményei teljesen irrelevánsak lehet
nek, a tárgyiasult írói személyiség tényei 
viszont mar nem, a műalkotás adekvát 
magyarázata pedig nem nélkülözheti a 
két ténycsoport összefüggéseinek a feltá
rását.

Az írás mint alkotótevékenység  
Podolszki József alapjában véve maga is összetett értékelé-



si folyamat ćs mint ilyen elfogadható módon határozható meg az írónak egy 
kiválasztott tárgykomplexumra irányuló ćs egy adott történelmi-társadalmi pil
lanatban lejátszódó válaszreakciójaként -  a műalkotást a legtágabb értelmezés
ben mint választ tételezhetjük. Ezzel a válasszal az értékelő pozíciójáról minde
nekelőtt maga a szerző kerül szembe, ő végzi el a mű első értékelését, amit az 
alkotói megerősítés fogalmával jelölhetünk. Ennek a megerősítésnek a szá
munkra egyetlen jelentős vonatkozása van: jóváhagyja-e az író saját válaszát 
vagy sem. Mihelyt nem kerül sor a mű (az alkotói válasz) megsemmisítésére, a 
műalkotás megerősíttetett írója által.

A megerősítés második fokozata már jóval több vonatkozásában jelentős, 
hisz a hiteles értékítéletre való törekvés első fázisát jelenti. Ez az értékítélet a 
legkülönfélébb heterogén értéktényezőkből tevődik össze és végső egyenlegétől 
függ a műalkotás megjelentetése, közösségi megerősítése. Mindjárt szögezzük 
le, hogy a megerősítő értékelés heterogén értéktényezői közül csak egyik, mi 
több, nem is mindig a sorsdöntő a műalkotás esztétikai értéke. Ha az esztétikai 
érték lenne a legfontosabb tényező nemcsak nálunk, de világviszonylatban is 
alaposan lerövidülne a kiadott szépirodalmi művek jegyzéke. A szépirodalmi 
alkotások jelentős hányadáról még eufemizáló megfogalmazásban is bátran el
mondhatjuk, hogy nem vagy elsősorban nem esztétikai értéke préselte át a tű 
fokán, az összkönyvkiadáshoz képest elenyészően kicsiny az olyan műalkotások 
száma, amelyek megjelentetését nem támogatják járulékos értékek, tisztán esz
tétikai értékekre korlátozódó műalkotás pedig nincs is. Félreértés ne essék: 
távol áll tőlünk, hogy a fenti megállapítás alapján az esztétikai értéket hangsú
lyozó vizsgálat és szempont tagadására következtessünk. Csupán arról van szó, 
hogy legalább főbb vonalaiban igyekszünk végigkísérni az értékkonstituálódás 
folyamatát, mert meggyőződésünk, hogy csak ennek alapján juthatunk el a hite
les értékelés minimumát jelölő következtetésekig. Valószínűleg nem a legkel
lemesebb dolog egy esztéta számára tudomásul venni, elismerni a nem esztéti
kai értékek erős, mi több, olykor túlsúlyba jutó értékteremtő, értékítélet-alkotó 
hatását az irodalomban, ez azonban még nem indokolja a nem esztétikai érték
tényezők tagadását, mint ahogy a legmagasabb rendű nem esztétikai értékek 
kimutatásával sem elégedhetünk meg az esztétikai érték híján.

A fontosabb nem esztétikai értéktényezők közül most csak a világszemlé
leti, etikai, didaktikai, művelődéspolitikai és nem utolsósorban gazdasági vo- 
natkozásúakra hívnánk fel a figyelmet. Mindezeket a nem esztétikai értékté
nyezőket a közösségi megerősítés pillanatában az uralkodó társadalmi normák 
szabályozzák és a megerősítők feladata e normák konkrét alkalmazásából, a 
heterogén értéktényezők összességének a mérlegeléséből áll. Ezek az értékelési 
kritériumok meglehetősen szilárdak, de talán sokkal fontosabb, hogy jóval ha
tározottabban definiáltak mint az esztétikai kritériumok. Értsük meg jól: a mű
alkotás itt nemcsak esztétikai termékként, esztétikai tárgyként szerepel, hanem 
mint egy meghatározott történelmi-társadalmi létmetszetben létrejött és ugyan
csak egy meghatározott történelmi-társadalmi létmetszetben hatni fogó válasz;



mint egy az esztétikainál sokkal szélesebb létkontextusban érvényesülő, érvé
nyesülni akaró értékrendszer. Mármost ha a szigorú értelemben vett irodalom- 
kritika szempontjából mégannyira is vitatható, milyen mértékben vehető figye
lembe a válasz (a mű) teljes kontextusa, ez a kérdés semmiképp sem képezheti 
vita tárgyát a közösségi megerősítés általános, illetve a kiadói politika szintjén. 
Amíg nem látjuk be, hogy e két értékelési területet el lehet és el kell különíteni 
egymástól (különös tekintettel épp az irodalomkritika mai állására), addig alig
ha reménykedhetünk abban, hogy lényegesen előrébb jutunk a műértékelés hi
telességi problémájának a megoldásában. Sajnos, nagyon is hajlamosak vagyunk 
a heterogén értékszférák kritikátlan összekeverésére és ami még ennél is 
rosszabb, egy-egy értékszféra egyoldalú kiemelésére és kizárólagosítására.

Az irodalmi műalkotás megerősítését vagy megtagadását kitevő heterogén 
értékszférák nemcsak egymással szembe állítva különbözőek, hanem önmagu- 
kon belül is több értékösszetevőre tagozódnak. Az esztétikai érték heterogeni
tásáról és komplexitásáról sokat hallunk az utóbbi időben, ugyanakkor azonban 
irodalmi körökben kevés figyelmet szentelünk a többi értékszféra heterogenitá
sának, komplexitásának. Pedig ajánlatos lenne erről is számot vetni. Csöppet 
sem mellékes ugyanis, hogy az irodalmi műalkotást a komplex esztétikai érték 
és a járulékos értékek összességeként, vagy a heterogén és komplex értékszférák 
heterogén és komplex viszony- és értékrendszereként fogjuk-e fel. Az utóbbi az 
irodalmi műalkotás jóval árnyaltabb, gazdagabb és átfogóbb értelmezését jelen
ti és így az értékelés jóval árnyaltabb, gazdagabb és átfogóbb eljárásmódjait 
követeli meg. Egyrészt jelentős mértékben bővül a műalkotás szinkronikus he
terogenitása és komplexitása, másrészt viszont szükségszerűen magában foglal
ja az ilyen értelmezés az egyes értékszféráknak és a viszonyrendszer egészének 
a diakronikus heterogenitását is, vagyis tartalmazza a dinamikus és fölöttébb 
bonyolult értékrendszer történelmi változóit. Meglehet, riasztóan bonyolultnak 
tűnik egy ilyen értékmodell, de ez korántsem jelenti azt, hogy ellentmond az 
értékelés természetének. Ellenkezőleg: az értékelés sohasem korlátozódik a je
len síkjára, egyszerűen mert minden értéktényező, lévén maga a viszony, állan
dóan változó és így egyrészt a múlt eredménye, másrészt a céltételezett jövő 
értékképe, pontosítva: a múlt és a jövő jelenmetszete. A  szinkronikus és a diak
ronikus értékdinamizmus nélkül mellesleg aligha érthetnénk meg a műalkotá
sok rendszeres és folyamatos átértékelési lehetőségét és kényszerét, valamint a 
jövő értékrendszerét előrejelző műalkotások különleges értékjelenségét, ami
hez az újszerűség, mint jelentős esztétikai értéktényező, maga is hozzátartozik. 
A diakronikus heterogenitás ad magyarázatot arra a szembeötlő jelenségre, 
hogy miért nem tekinthető a kortársi értékrendszert mechanikus mérceként 
alkalmazó értékelés adekvátnak egy, az ezen az érfékrendszeren túlmutató mű
alkotás esetében és miért bizonyulnak a túlmutatás irányultságát feltáró szórvá
nyos és sokszor kemény ellenállásba ütköző értékítéletek egy későbbi korban 
általánosan elfogadható, magától értetődő értékeléseknek.



Az irodalmi műalkotás közösségi megerősítésére vagy elvetésére irányuló 
műértékelésnek számolnia kell mindezekkel a tényezőkkel, amennyiben való
ban feladata magaslatán akar állni és ennélfogva szükségszerűen hiteles és ob
jektív komplex értékelésre törekszik. A hiteles műértékelés problémája nem a 
hiteles esztétikai, művelődéspolitikai, létfilozófiai, világszemléleti, etikai, ideo
lógiai, gazdasági stb. értékelés elszigetelt problémája, hanem a műalkotás hete
rogén többértékűségének és ebből következő multifunkcionalitásának a komp
lex és hiteles értékelési problémája. Igaz ugyan, hogy az összes értékszférák 
jelenléte sem avathat irodalmi műalkotássá egy szöveget az esztétikai értékek 
híján és ezért alapkövetelménynek kell tartanunk az esztétikai értéktényezők 
meglétét a műben, de igaz az is, hogy önmagában megvalósult tiszta esztétikum 
nincs, az esztétikum mindig valamelyik nem esztétikai értéknek, a leggyakrab
ban nem esztétikai értékkomplexumnak a sajátos megnyilvánulása, viszony- 
rendszere és mint ilyen nem izolálható tőle egyidejű megszüntetése nélkül.

Az eddig elmondottakból leszűrhető, hogy az irodalmi műalkotás hiteles 
értékelése nem vezethető vissza egyetlen állandósítható és általános érvényű 
mérce alkalmazására, ilyen mérce nem létezik. A műértékelés elméletét megle
hetős mértékben megfertőzték ugyan a természettudományok sikersorozatai és 
az egzaktságot sokan a műértékelés eszményi céljául tűzték ki, be kell látnunk 
azonban, hogy az irodalmi jelenség természetével nem fér össze az egzakt, a 
pontos méréseken alapuló, szabatos és egyértelmű értékelés, és ezért minden 
ilyen irányú törekvés eleve kudarcra ítéltetett. (Ha csak nem találjuk meg az 
esztétikum alapegységét és nem alkotjuk meg eme alapegység mennyiségi mé
rését lehetővé tevő eszközeinket, hacsak nem találjuk meg a módját, hogy az 
esztétikumot mint minőségi jelenséget mennyiségileg mérjük a műalkotások
ban. Erre azonban egyelőre elenyészőek a kilátásaink, jórészt nyilván azért, 
mert a mennyiségi mérés előfeltétele a mérendő egyneműsége, az esztétikum 
viszont elvész az egyneműsítési manipulációkban.)

Természetesen nem szabad egy kalap alá venni az egzaktság és a tudomá
nyosság igényét és kritériumát. Abból, hogy az irodalmi mű értékelése nem vál
hat egzakt tudománnyá, nem következik a tudományos műértékelés lehetősé
gének a kizárása, tagadása, mint ahogy a hiteles értékelés lehetőségének a taga
dása sem. Az egzaktság feltételezi ugyan a hitelességet és a tudományosságot, 
hisz rajtuk alapul, de az utóbbi kettő egészen szépen megvan a művészettudo
mányokban az egzaktság nélkül. Mi több, amíg a természettudományokban az 
egzaktság a tudományosság felső fokát jelenti, addig az esztétikában, az iroda
lomtörténetben és az irodalomkritikában is (habár az irodalomtudományok kö
zül épp az említettekben jelentkezett a legerőteljesebben az egzaktság igénye) 
szétrombolja a tudományosságot egyoldalúságával, egyértelműsítésével és kizá
rólagosságával aláássa a hitelességet. Végső soron arról van szó tehát, hogy az 
irodalomtudományokkal együtt a műbírálatnak is épp hitelessége és tudomá
nyossága, szavatoltsága érdekében meg kell találnia a saját természetéből és 
funkciójából következő tudományossági kritériumokat és tudományos módsze
reket. Vitathatatlan ugyanis, hogy a tudományosság minimumát meghatározó 
kritériumoknak eleget nem tevő „vizsgálatoknak”, a már kétségkívül bebizonyí
tott tényeket figyelembe nem vevő személyes véleményeknek hol a helyük: a



többi személyes élménybeszámoló között és mint értékítéleteket az ilyen he
lyükhöz illő komolysággal kell kezelni őket.

Személyes véleményre, szubjektív értékrendszerre természetesen joga van 
mindenkinek, aki valamilyen kapcsolatba kerül az irodalommal (és ki ne kerül
ne!), ennek azonban nem sok köze lehet és van a hiteles műértékeléshez. És ez 
még akkor is így van, ha történetesen egy irodalomszakértó személyes, ismeret- 
ténycinkkel divergáló véleményéről lenne szó. A  személyes véleményt határo
zottan el kell különítenünk a tényismereteken és a tudományos igényű vizsgála
tokon alapuló műértékeléstől: egyáltalán nem tartjuk abszurd, lehetetlen jelen
ségnek, ha a kétféle értékelés ellentmondásba kerül egymással. A  szakértékelő 
személyes ügye, hogy véleményét módosítják-c a tudományos elemzés eredmé
nyei, de az már közösségi követelmény, hogy személyes véleményének a korlá- 
tain felülemelkedve végezze el a műértékelést, ha arra hivatásos műérté
kelőként vállalkozik. A  személyes vélemény csak a kötelező ismeretanyag tör
vényeit szigorúan tiszteletben tartva, annak szilárd alapzatáról elrugaszkodva 
szárnyalhat szabadon, de akkor már nem is egyszerű befogadói véleményről van 
szó, hanem a jelenség kreatív megközelítéséről.

A tudományosság megkövetelt minimuma nélkül nem beszélhetünk hiteles 
műértékelésről, állapítottuk meg az imént. A tétel minden további nélkül elfo
gadható, amennyiben definiálni tudjuk a tudományosság megkövetelt minimu
mát a műértékelésben. Ennek a meghatározása azonban korántsem bizonyul 
könnyű feladatnak, hisz -  mint már utaltunk rá -  a hiteles értékítélet maga is 
komplex és heterogén értéktényezők viszonyrendszereként fog jelentkezni és 
mint ilyennek fölöttébb nehéz, úgyszólván lehetetlen megállapítani a tudomá
nyosság kritériumát. Logikusnak tűnik a feltevés, hogy a többszörösen komplex 
és heterogén műalkotás értéktényezői -  amit egyébként a műalkotás kimeríthe
tetlenségével szoktunk jelölni, megnevezni -  az értéktényezők belső hierarchi
kus rendjének a végtelen számú variációját engedélyezik, arról nem beszélve, 
hogy az egy-egy értékszféra előtérbe helyezése mindig átstrukturálja az értékhi
erarchia belső rendjét, vagyis hogy maga az immanens értékrend is az értékelés 
alapvető irányultságától függően változik.

Mihelyt tételeztük a műalkotás multifunkcionalitását, az esztétikumot pe
dig e multifunkcionalitás sajátos belső viszonyrendszereként fogtuk fel, le
hetővé tettük a legkülönfélébb megközelítési szempontok érvényesítését. A kü
lönböző szempontú megközelítés viszont az értékszférák heterogenitásából kö
vetkezőleg szükségszerűen különböző eredményekhez vezet, nem zárva ki a tel
jesen ellentétes eredmények jelentkezését sem. Tegyük fel most, hogy mindezek 
a megközelítések szigorúan betartják az érvényesített, ha tetszik, a kiemelt ér
tékszféra tudományos értékelési követelményeit. Melyiket tartsuk hát közülük 
a leginkább mérvadónak és egységesíthetőek-e, szintetizálhatóak-e anélkül, 
hogy lerombolják egymás eredményeit? Nem vblna-e sokkalta egyszerűbb és 
célravezetőbb megmaradni egy alapvető értékszféránál, olyannál, amelyik 
mindegyik műalkotásra egyaránt jellemző és ennek a „mértékegységével” mérni 
a mű értékét? Annál megfontolandóbb ez a kérdés, mert létezik egy ilyen, csak 
a műalkotásokat jellemző, de minden műalkotást egyaránt jellemző egyetemes 
kategória -  az esztétikum.



Már az eddig elmondottak is alapul szolgálhatnának a tagadó válasz ki
mondására, hisz egész gondolatmcnctünk vezérfonala, hogy lévén a műalkotás 
heterogén értékszférák viszonyrendszeréből álló multifunkcionális emberi ter
mék, hiteles értékelése sem korlátozódhat egyetlen értékszféra és funkció fel
becsülésére. Ezek szerint a műalkotás esztétikai értékelése nem egyenlíthető ki 
a hiteles műértékelés tágabb, átfogóbb kategóriájával, nem azonosítható vele. 
Ennek egyszerű ismételt kifejtése nem teszi indokolttá az esztétikai értékelés 
kérdésének szentelt megkülönböztető figyelmet. Alaposabb taglalását az teszi 
szükségessé, hogy az esztétikum a műalkotást az összes többi emberi terméktől 
megkülönböztető értékszféra, minden műalkotás egyetemes és lényegi megha
tározója. Ebből egy alapvető értékelési követelmény magától értetődő módon 
következik: a megbízható esztétikai értékelés semmiképp és semmilyen körül
mények között sem maradhat ki a hitelesség igényével fellépő értékelésből. 
Nem mellőzhető, hisz az esztétikai értékszint fogja minden esetben jelezni, mi
lyen mértékben indokolt műalkotásként kezelni a kérdéses szöveget és indo
kolt-e egyáltalán. Ilyen értelemben kétségkívül az esztétikai értékelés a hiteles 
műértékelés alapja, a szakmai igényű értékelés alfája, lett légyen szó bármelyik 
értékszféra szempontjából történő megközelítésről. A magunk részéről külö
nösen fontosnak tartjuk ennek az alapvető követelménynek a hangsúlyozását, 
mert az csztétizmussal perlekedő irányzatokban fokozottan érezhető az esztéti
kum jelentőségének a lebecsülése. Egyrészt oly módon, hogy más értékszférákat 
lényegesebbnek tartanak a hiteles értékítélet kialakítása szempontjából -  s ez
által reálissá válik a műalkotás jegyeivel nem rendelkező, vagy az ilyen jegyeket 
csak nyomokban felmutató irományok rangos művészi teljesítményekkénti el
ismertetésének a veszélye - , másrészt egy szubtilisebb módon, amikor a nem 
esztétikai értékszférát egyenlítik ki az esztétikummal és a műalkotás „esztéti
kai” értékelését a nem esztétikai értéktényezők alapján végzik el. Az egyoldalú
sága miatt egyébként jogosan bírálható csztétizmus ilyen jellegű ellensúlyozása 
zsákutcába vezet, nemhogy közelebb hozna bennünket célunkhoz, a hiteles ér
tékeléshez, hanem még inkább eltávolít tőle. Egyrészt tudományellenes, mert 
hamisít, a műalkotás lényegi minőségi sajátságát zárja ki, illetve cseréli fel más 
sajátsággal, minőséggel az értékelésben, másrészt viszont ilyen viszonyából kö
vetkezőleg az egyoldalú esztétizmus további elburjánzását szolgálja, hisz nyil
vánvaló, szakmai elemzések nélkül is érzékelhető baklövéseket követ el, ezért 
az esztétikumközpontú értékelés könnyűszerrel cáfolni tudja értékítéleteit és 
így viszonylag könnyen jut a saját álláspontja helyességét igazolni látszó bizo
nyítékokhoz. Az esztétikum alapvető fontosságát figyelmen kívül hagyó és elho
mályosító értékelés további káros következménye, hogy lejáratja a nem esztéti
kai értékszférákat is figyelembe vevő értékeléseket, praxisa olyan meggyőződést 
alakít ki az esztétikai értékek iránt fogékony befogadóban, mely szerint a nem 
esztétikai értékszférákra is figyelő értékelés csak az esztétikai érték kizárása, a 
száműzése révén valósítható meg. így szükségszerűen kialakul egy másik végle
tet hirdető álláspont, amelyik viszont a mű esztétikai értékelését csakis a nem 
esztétikai értékszférák száműzésével tudja elképzelni. Ezért, ha nem is egyetlen, 
mindenképp egyik fő forrása a steril esztétizálásnak épp a célját tévesztő eszté- 
tizmus-ellenesség.



Az esztétizmus másik jelentős forrása a műalkotást alapvetően, lényegileg 
meghatározó esztétikai minőség. A  már említett társtényező mellett erősen mo
tiválhatja az esztétikumközpontú és csak az esztétikai szférára korlátozódó mű
értékelési koncepciókat. A megalapozottnak tűnő érvelés röviden és persze le
egyszerűsítve így foglalható össze. A műalkotást a többi jelenségtől megkülön
böztető lényegi sajátosság az esztétikum, esztétikai érték nélkül nincs műalko
tás. Amennyiben tehát kifejezettebb az esztétikai érték érvényesülése a műben, 
értékesebb is a műalkotás, ergo a hiteles műértékelés nem lehet más, csak az 
esztétikai érték kimutatása és felmérése a műalkotásban. És tovább: a hiteles 
értékelés egyetlen és sarkalatos kérdése az esztétikum mérhetőségét lehetővé 
tevő esztétikai alapegység hiánya, fclfedczetlensége -  amennyiben ezt megtalál
juk, vagy sikerül pótolnunk, megoldottuk a hiteles értékelés kérdését. A nem 
esztétikai értékek lehetnek ugyan egy-egy műalkotás jelentős értéktényezői, de 
nem állandó és nem is kötelező értéktényezők, nincs olyan szabály, amelyik 
rögzítené, milyen nem esztétikai értéktényezőkkel kell rendelkeznie a műalko
tásnak ahhoz, hogy műalkotás legyen, illetve ezek a szabályok annyira általáno
sak (a nem vulgárisán értelmezett rcalizmusigény, vagy a kommunikációs ér
ték), hogy nem lehetnek segítségünkre a konkrét értékelésben és egyébként is, 
szinte bizonyítottnak tekinthető: egy mű kommunikációs értéke és realizmusa 
is fokozottabb, ha esztétikai értéke magasabb.

Nehéz lenne egyértelműen és minden vonatkozásában elvetni tényfedezet 
nélkülinek nyilvánítani az ilyen érvelést. Nehéz lenne és semmi szükség rá. Mint 
általában lenni szokott, itt is arról van szó, hogy a nyilvánvaló igazság egy részét, 
a részigazságot abszolút érvényre emelik. A  mindenáron cáfolatra való törek
vés ilyenkor általában a részigazság másik felének az abszolút érvényre emelé
séhez vezet (ami be is következett a nem esztétikai értékszférák jelentőségét 
körültekintés nélkül favorizáló álláspontok esetében); a mi célunk nem ez, ha
nem a kép kiegészítése, az esztétikai és a nem esztétikai értéktényezők a műal
kotásban betöltött szerepének, értékkonstituáló jelentőségének a lehetőségünk 
szerinti vázolása. Ismételjük: az esztétikai érték alapvető fontosságát minden 
további nélkül elismerjük, hisz a legnyilvánvalóbb értékkonstituáló tényező. 
Csupán azt bizonygatjuk szinte kezdettől fogva, hogy nem az egyedüli érték- 
konstituálódási tényező, a továbbiakban pedig megkíséreljük kimutatni, hogy 
nem is független.

Indokoltnak látszik és meggyőződésünk, hogy az is, az értékelmélet alap
vető eredményeire támaszkodni, amikor az értékelés -  és legyen az akár a ki
mondottan esztétikai értékelés -  körvonalazása a célunk. Az értékelmélet alap
szabálya, törvénye pedig az, hogy az érték maga a viszony, az ember, a konkrétan 
meghatározható ember (vagy közösség) és a konkrétan meghatározható jelen
ség, tárgy közötti konkrét viszony. Lényegében a közhely számba menő igazság 
is, miszerint a műalkotás nem egzisztálhat közönség, befogadó nélkül és létjo
gosultsága annál jobban megerősített, minél nagyobb a közönsége, vagyis a kö
zönségsikere, ezen az értékelméleti sarkigazságon alapul. De a műalkotás 
összértékeinek a szempontjából nézve a siker persze nagyon is megbízhatatlan 
értékkategória, legalábbis így szokás viszonyulni hozzá, és szokás az is, hogy 
általában a nemesebb értékeket állítjuk szembe a sikerrel, mégpedig olyképpen,



hogy a nagy közönségsiker, ha nem is kétségkívüli bizonyítéka, de a legtöbb 
esetben megbízható előrejelzője a „valós” értékek hiányának. Az ilyen műveket 
a közízléshez alkalmazkodó, a sikert tudatosan vadászó, kommersz alkotások
nak minősítjük, amikor a közízlés, a siker és a kommersz kifejezések a negatív 
értékítélet pillérei. Ha, mondjuk, nem is lázad az értékelő a közönségsiker ellen, 
megmosolyogja és az irodalom a nagybetűs Irodalom méltóságán alulinak talál
ja, enyhe megvetéssel vegyes részvétet érez mind az író, mind pedig közönsége 
iránt. Igen, mert mindenekelőtt az íróra és közönségére vonatkozik ítélete és 
csak másodsorban, mintegy mellékesen a műalkotásra, hisz azt figyelemre és 
vizsgálatra méltónak ilyen esetben csak elvétve tartja. Ilyenkor nem is a műal
kotást, hanem az ízlést értékeli. Miért?

Aligha lehet kétséges, hogy az író hitelesen értékelte a közízlést, pontosít
va: egy eléggé széles társadalmi csoport átlagos ízlését, amikor sikerült tudato
san összehoznia a kommersz műalkotást. Nehéz lenne kétségbe vonni azt is, 
hogy a kiadó ugyancsak hitelesen értékelt, amikor megerősítette, kiadta a kom
mersz műalkotást (sőt, elképzelhető, hogy ő maga ösztönözte az írót műve meg
írására). A kérdés viszont, hogy ezt a műalkotást hitelesen értékeli-e a közön
ség, amikor fogadtatásával egyértelműen megerősíti létjogosultságát, ebben a 
kontextusban és ezen a szinten abszurdnak tűnik. Saját belső kritériumait, ízlé
sét kétségkívül adekvát módon érvényesíti a mű befogadásakor, ez a mű megfe
lel személyes értékrendjének, azaz épp ezzel tud intim olvasói kapcsolatot te
remteni, számára -  akár tetszik ez nekünk, akár nem -  épp ez a mű képviseli a 
hiteles irodalmi értéket, mert ez válhat személyes értékrendszere interiorizált 
tényezőjévé. Veszélyes lenne szem elől tévesztenünk, hogy az interiorizálás a 
befogadás lényegi mozzanata, hogy a befogadó számára az interiorizálható mű 
válik pozitív érték tényezővé. Ezzel magyarázható, hogy az esztétikum előfelté
teleinek meg kell lenniük ugyan a műalkotásban, de maga az esztétikum nincs 
benne, csak a befogadó bekapcsolódásával jelenik meg, és hogy a potenciálisan 
értékesebb műalkotások nem mindig realizálódnak mint értékek. Az esztéti
kum és az esztétikai élmény maga az interiorizálódási folyamat, ahol erre bár
milyen okból nem kerül sor, ott a műalkotás kifejezett objektív esztétikai sajá
tossága ellenére sem jelenik meg az esztétikai élmény, nem realizálódik a po
tenciálisan adott esztétikai érték. Ezek után pedig nehéz lenne olyasmit állítani, 
hogy a befogadó inadekvát módon értékeli a számára nem létező valamit, mint 
ahogy arról sem igen győzhető meg mégoly tudós érvekkel is, hogy az ő esztéti
kai élménye nem esztétikai élmény. Amennyiben az ízlés elvárásainak eleget 
tevő műalkotásról van szó, ennek a műalkotásnak az esztétikai elemzése 
győzheti meg a befogadót legkevésbé értékítélete fogyatékosságairól, számára 
ugyanis épp ezek a fogyatékosságok képezik az értékeket. Hasonlóképp a másik 
műalkotásban kimutatott potenciális értékrelációk sem győzhetik meg a mű 
valós értékeiről, mert értékrendszeréből egyszerűen hiányoznak ezek az érték- 
relációk. Summa summarum, akár tudatosan teszi ezt, akár öntudatlanul, csöp
pet sem véletlen, hanem épp szükségszerű jelenség, hogy nem a kommersz mű
alkotást, hanem a kommersz ízlést bírálja az értékelő. A kommersz mű ugyanis 
vitathatatlan értékként jelentkezik ebben a kontextusban és kontextusától kell 
megfosztani, hogy hozzáférhetővé váljon az esztétikai értékítélet számára. A



kommersz műalkotások tiszavirág-életűek, egyrészt mert könnyen pótolhatók, 
behelyettesíthetők, hisz külsődleges ćs felszíni értékcgyüttesckből állnak, más
részt viszont mert létközegük is épp az értékjcllcmzők külsődleges és felszíni 
volta miatt igen változékony. Azt azonban nem mondhatjuk el az ilyen mű
vekről, hogy esztétikai érték nélküliek, hisz az adott értékkontextusban épp ők 
képviselik az esztétikumot. Az esztétikai értékelés általános értékkontextustól 
való függősége nyilvánvaló, a kommersz mű objektív, potenciális értékhiányait 
kimutathatjuk, de nem értékeljük reálisan, amennyiben megfeledkezünk a hiá
nyosságok konkrét esztétikai hatásáról. Az csztétizmus viszont hajlamos meg
feledkezni erről az alapkövetelményről és a saját létközegéből kiragadva az esz
tétikum létközegébe helyezve értékeli az ilyen műalkotásokat is és létrehoz így 
egy megoldhatatlan paradoxont: az értékek népszerűtlenségének és az álérté
kek népszerűségének az ellentmondását.

A  fentiekben megmutatkoztak ugyan a szigorúan esztétikumközpontú 
vizsgálódások és értékelések korlátai és felsejlett a konkrét értékkontextus szá
mon tartásának a szükségessége, valójában azonban ezzel csak szűkítettük az 
esztétizmus alkalmazhatósági körét, mert még mindig nyitva marad a lehetőség, 
hogy az esetleg objektíve is értékes, pontosítva: a legmagasabb esztétikai igénye
ket is kielégítő műalkotások értékelése akkor sem szenved hitelességi csorbát, 
ha kizárólag az esztétikai szférán belül marad. A kétes értékű műalkotások ér
tékét és hatását nem tudjuk felmérni a konkrét értékkontextus nélkül és nem 
tudjuk hiteles magyarázatát adni létezésüknek, de ebből még nem következik, 
hogy a remekműveket is csak létközegükben ítélhetjük meg hiteles módon, már 
azért sem, mert ezek a művek mintegy túlnőnek saját létközegükön és azon 
kívül, más létközegekbe kerülve is értékként realizálódnak, vagyis amolyan uni
verzális értékek benyomását keltik, mégpedig épp esztétikai értékszférájuknak 
köszönhetően. Fontolóra kell hát vennünk, nem lesz-e az esztétizmus igazi te
rülete a csúcsművészet, míg az igénytelenebb alkotások esetében pótértékclé- 
sek is érvényesíthetők, hisz maguk is inkább pótértékcik révén érvényesülnek.

A kérdés megvilágítására igen alkalmasnak mutatkozik a hamisítványok 
értékproblémájának a vizsgálata. A hamisítvány olyan (a leginkább későbbi kor
ban, tehát egy megváltozott létközegben létrehozott) műalkotás, ami tudatosan 
az eredeti minta pontos lemásolására törekszik, célkitűzése, hogy az összeté
veszthetőségig azonosuljon eredetijével, a befogadók (az értékelők) ne tudja
nak különbséget tenni közöttük. Vannak csodálatos érzékű és képességű hami
sítók, jó néhányukat számon is tart a művészettörténet, vitathatatlanul rendkí
vüli és bámulatra méltó teljesítményüket azonban nem rajongással és tisztelet
tel, hanem megvetéssel szoktuk emlegetni. Mert másolók, mert hamisítók, mert 
a művészet tolvajai, mert végső soron nem eredeti alkotások létrehozói. Mun
kájukat, hangsúlyozzuk, mégannyira ragyogó eredményeiket is ezért a megfe
lelő módon értékeljük, elutasítjuk. Természetes«!) mindenekelőtt esztétikai fo
gyatékosságaik miatt. Mégis nehéz, majdhogynem képtelenség elfogadható mó
don indokolni ezt a határozottan elutasító magatartást, amennyiben pusztán az 
univerzálisaknak tartott esztétikai értékekre támaszkodunk. Nem eredeti, nem 
eredeti, hajtogatjuk és az eredetiséget mint univerzális esztétikai kategóriát té
telezzük ez esetben anélkül, hogy esztétikai érték voltát mélyrehatóbban meg



tudnánk ragadni, értékindikátor helyett magyarázatra ćs megćrtćsre nem szoruló 
dogmává válik. Nem vesszük, vagy nem akarjuk észrevenni, hogy az eredetiség
nek mint esztétikai értékkategóriának a gyökerei mélyen a nem esztétikai ér
tékszférába nyúlnak (és itt szándékosan, tudatosan hagyjuk el az irányultságot 
jelölő „le”, illetve „fel” határozót). Az eredetiség pontosan meghatározott 
időbeli és földrajzi, történelmi-társadalmi és kulturális koordinátákat jelent, 
amelyek lényegileg határozzák meg a műalkotás elsődleges funkcióját és je
lentőségét és a funkció- és jclcntőségváltozások sorozatára épülő jelenlegi 
funkcióját és jelentőségét. Mindez természetszerűleg a műalkotás létközcgvál- 
tozásainak értékkonstituáló szerepére világít rá, a hamisítvány épp azáltal válik 
esztétikailag értéktelenebbé, hogy ne mondjuk, értéktelenné, mert összérték 
rendszeréből hiányzik az eredeti elsődleges létközege és az eredeti értékkontex
tusának a történelmi kiterjedése. A minden részletében az eredetinek megfelelő 
műalkotás „csupán” ennyiben különbözik az eredetitől és meglepő módon ez 
határozottan elegendő ahhoz, hogy esztétikailag elértéktelenedjen.

A festészetben meglehetősen gyakran, az irodalomban viszont nemigen ta
lálkozunk ilyen hamisítással. Pontosabban: hála a nyomdatechnikának (és per
sze az irodalom nyelvre alapozódottságának), annyira hozzászoktunk már az 
irodalom másolt formában történő befogadásához, hogy minden másolatot ere
detinek tekintünk, mintha az az alkotó kéziratával lenne azonos. Az alkotók 
nagy része ma már meg is semmisíti kéziratát, vagy egyszerűen nem törődik 
további sorsával a mű kinyomtatása után. Pedig a körültekintőbb vizsgálat 
arról tanúskodik, hogy az eredeti kézirat olvasása az esztétikai értékélmény 
fokozását jelenti, különösen ha korábbi történelmi korokban íródott szöve
gekről van szó.

A másik, általánosan elfogadott, de a befogadó-értékelő számára már prob
lematikusabb, mert fokozottabb hamisítási forma az irodalomban a fordítás. 
Aligha akad az esztétika területén jártasabb befogadó, aki előtt külön bizonyí
tásra szorulna, hogy az eredeti műalkotás és a fordítás értékeikben nem egyen- 
líthctők ki. De ezt a problémát nem az utánzat, a másolat leértékelésével és 
elutasításával oldottuk és oldjuk meg, hanem a fordítás bizonyos mértékig önál
ló értékként történő elismerésével. Hogy mit jelent ez a bizonyos mértékű önál
lóság? -  végső soron éppen azt és annyit, amit és amennyit a megváltozott lét
közeg, az új értékkontextus jelent a mű értékkonstituálódásában. Még nyilván
valóbbá válik ez, ha különböző korokból származó és természetesen különböző 
szerzőktől származó fordításaival vetjük össze az eredetit.

A nem elfogadható és a nem szentesíthető irodalmi hamisítások további 
bizonyítékokkal szolgálnak. A görög nemzeti eposzok mintáját másoló cposzha- 
rnisítás jól ismert világirodalmi jelenség. Ezeket az álcposzokat ugyan nem uta
sítjuk el egyértelműen, mi több, nem egyet közülük különösen nagyra becsül az 
irodalomtörténet, de jellemző, hogy esztétikai értékeiket egyrészt a hamisítást 
motivációs-kontextusából, másrészt a hamisító szerző irodalomtcremtő szándé
kából mint sajátos értékkontcxtusból merítik. Itt a hamisítványt elutasítjuk és 
egy másik létközegbe helyezve mint eredetit fogadjuk el. Nem szükségeltetik 
különösebb éleslátás hozzá, hogy rájöjjünk, a Zalán futása például egészen más 
jellegű esztétikai értékrendszert jelentene, ha nem Vörösmarty írja meg utólag,



hanem korabeli névtelen igric hagyja ránk, és ismét más jellegűt, ha egy szemé
lyileg is azonosítható lantos. Az utóbbi esetekben az egész magyar irodalom 
történelmi-esztétikai értékrendje is átértékelődne.

Thaly Kálmán kurucénck-hamisításai pedig már egészen közeire kerülnek 
a festészetből ismert hamisítványokhoz: az értékkonlextus itt már olyan erős 
hatású, hogy az érték és az értéktelen között von választófalat.

Fölösleges tovább nyújtani az érvelést, a fentiekből is leszűrhető, hogy a 
remekmű értékszintje nem függetlenedett esztétikai értékszféra, immanens (és 
immanensnek jogosan nevezett) értékéről szólva sohasem téveszthetjük szem  
elől a belső értékek konkrét keretbe ágyazoltságát, és az sem téveszthet meg 
bennünket, hogy ez a keret a leginkább észrevétlenül szívódik fel az immanens 
értékekbe, a műben szinte megszünteti önmagát. A  legkiválóbb alkotások közös 
jellemzője, hogy elérik a konkrét keret megszüntetésének maximális lehetősé
geit, de foszd meg őket ezektől a keretektől, vagyis a létkonlcxtusuktól (amihez 
hozzátartoznak összes szinkronikus és diakronikus vonatkozásaik, dimenzióik) 
és az esztétikumot rombolod szét bennük. Nem kell mást tennünk csak változ
tassuk meg Homérosz eposzaiban az összes személy-, helység- és istcnncvckct, 
magyarosítsuk, szerbesítsük, franciásítsuk, oroszosítsuk stb. őket, és esztétikai
lag is lényegesen elértéktelenedett munkák kerülnek elénk, mert az eposzok  
létkontextusának esztétikailag is meghatározó fontosságú elem e a görög mito
lógia és a mi viszonyunk a görög mitológiához.

Összegezésül elmondhatjuk, hogy a műértékelés a mű természetéből kö
vetkezőleg nem korlátozódhat az egyik vagy a másik értékszférán belüli érték
ítéletre, a nem esztétikai értékelés önmagában már csak azért sem lehet hiteles, 
mert a műalkotás legfontosabb sajátosságát, az esztétikumot kerüli meg, a tisz
tán esztétikai értékelés pedig azért nem hiteles, mert az esztétikum nemcsak 
hogy heterogén értéktényczőkből, de heterogén értéklényczőkből álló hetero
gén értékszférákból konstituálódik, mégpedig mindig egy meghatározott érték
kontextuson belül.

Edvi Illés Aladár: Csónakok (ceruzarajz, 1898)



KONTRA FERENC

STÍLUS ÉS ÁLARC
A MAI MAGYAR PRÓZA NÉHÁNY JELLEGZETES VONÁSÁRÓL (6.)

Mindenkivel előfordult már, hogy álarc került az arcára, és azt tapasztalta, hogy 
más lett a nézőpontja, megváltozott körülötte a világ. Lehet, hogy azért, mert 
eleve szeretett volna másnak látszani, legalább néhány órára kipróbálni játék
ból, tehát kockázat nélkül, milyen érzés idegen bőrében lenni, és közben jót 
szórakozni azon, hogy most nem tudják, ki van az álarc mögött. A játékos köz
ben arra koncentrál, hogy alakítása minél hitelesebb legyen, tehát minél inkább 
hasonlítson valakire. Érdekes módon a nézőközönségnek nem biztos, hogy 
ugyanez a szempont jár a fejében. Lehet, hogy nem a megtévesztés szórakoztat
ja, inkább megpróbálja kitalálni, hogy kicsoda az illető valójában.

Az álarcosbál szinte egyidős a művészettel. Valaki mással azonosulni nem 
lőhet még egy kitűnő jelmez segítségével sem, mégis újra megpróbálják. Erről a 
»mégisről” szól az irodalomban számos kihívás: nem akárkinek a bőrébe kell 
bújni, hanem egy konkrét íróéba.

A novella műfajában ez sokszor foglalkoztatott engem is. Egy így nem egé
szen pontos, inkább azt mondhatom, hogy ennek a kihívásnak köszönhetem, 
hogy egyáltalán elkezdtem novellát írni. A legelső novellám az Egy távoli fényes 
Pont volt ugyan, de én mégis Csáth a boncolóasztalon címűtől datálom a magam 
számára ezt a műfajt. Sokféle kérdést vet fel bennem ez a körülmény, először 
nyílván a legkézenfekvőbbet, hogy egy egészen új dolgot rejtőzködve kell kipró
bálni, mint az első cigarettát, ehhez segített még hozzá, hogy a pályázat is jeligés 
v°lt- Azt is el kellett árulnom ahhoz, hogy miért éppen Csáth? Mert könnyebb 
másnak a bőrébe bújni, így kisebb a kockázat, a név eleve felhívja magára a 
figyelmet? (Csáth körül ugyanis akkortájt kezdett sűrűsödni az értők tömege, 
szerintem ma is mindenki azt gondolja, hogy a lcgkompctcnscbb, éppen az a 
leszálló köd teszi egyre többek számára láthatóvá és közelivé, mert sokasodnak 
körülötte a paradoxonok. Csáth Géza a magyar irodalom Marilyn Monroe-ja. 
A legfontosabb dolgok holta után derülnek ki róla, a maga műfajában hatalmas 
kultusza van; legendásságában hatalmas szerep jut életrajzi körülményeinek.) 
Mindez együtt és mégsem. Most már biztosan tudom, hogy egyetlen eredendő 
okra vezethető vissza a Csáth-álarc, mégpedig a stílusra. Akkor úgy gondoltam, 

°gy a stílust kell először megteremteni, anélkül a történet is elhalna, annak 
cll igazán erősnek lennie. Nem arra a frázisra gondoltam, hogy a stílus maga az 

ember. Ha nem is a legfontosabb kellék, de nélküle hogyan lehetne írni? Talán 
Ppen azon lehet a tollat pallérozni, hogy átveszem valaki másnak a stílusát, ha 

°z álvchctő egyáltalán. Tessék kipróbálni!
Mert magam is kipróbáltam ezt újra. Tavaly ismét írtam egy kisprózát. Ez- 

uital azon töprengtem, milyen lett volna Csáth Géza utolsó novellája, majd ezzel 
a eímmcl is jelent meg a Nappali házban, ezt követően pedig a Körkép 1996-ban.



A kiindulási pontot az jelentette, hogy megismerkedtem (elsőként az Üzenet
ben) számos Csáth-rajzzal, alkalmam volt látni a szabadkai Városi Könyvtárban 
őrzött Naplót. Első ránézésre feltűnik, hogy a Csáth-naplók tele vannak illuszt
rációval, nyilván azért, mert az író tudott és szeretett is rajzolni. Ezzel díszítette 
gyerekkora óta folyamatosan vezetett naplóit. Minden bizonnyal maga is örö
mét lelte abban, hogy a füzetei mutatósabbak dckoráltan. És tette ezt annak 
ellenére, hogy feljegyzéseit nem a nagyközönségnek, nyilván még a saját család
jának sem szánta. Mégis rajzolt. A kutatók erről a tevékenységéről rendre be is 
számolnak, a képzőművész-kritikus a maga szemszögéből éppúgy, mint a mo- 
nográfusa. Egybehangzó az a vélekedés persze, hogy a rajzok ugyanannak a lel
kiállapotnak a kifejeződései (a maguk módján), mint a korabeli szövegek. Van 
azonban egy fontos mozzanat, amire tudomásom szerint még senki sem hívta fel 
a figyelmet: a rajzokat ki lehet ugyan emelni kontextusukból, de rengeteget ve
szítenek ezáltal. Mint ahogyan a szöveg is szegényebb, ha a rajzok nélkül közük. 
Arról a furcsaságról nem is szólva, hogy a Csáthnak még a kéziratait is színesben 
volna érdemes fakszimilében közölni, mert a lila tintás változat nem azonos a 
feketével. (Számomra az egyébként a legmeglepőbb, hogy egyetlen novclláskö- 
tetét sem illusztrálta, sőt egyetlen rajza sincs a könyvein, még a jóval halála után 
kiadottakon sem! Pedig Csáth rajzai sokkal kevésbé voltak giccsesek, mint né
mely szecessziós ornamentika, amit borítóira biggyesztettek akkor és később is, 
valóságos stílustörésként.)

De maradjunk a naplók és a rajzok szétválaszthatatlanságánál: ami elsősor
ban összeköti őket, az az egységes stílus. Ritkán szokták a rajzok stílusát leírt 
szövegekhez kötni, alighanem Csáth mégis az eklatáns példa, hiszen a szöveg 
néha egy képben folytatódik, vagy fordítva. Mindez pedig hogyan volna lehetsé
ges, ha nem beszélhetnénk rajz és írás egységes, különválaszthatatlan stílusáról? 
Nem csupán az köti természetesen össze őket, hogy valahányat ugyanaz a kéz 
rótta, gyakorta tűnik a rajz széljegyzetnek, magyarázatnak és bővítménynek. Ha 
a szavak fakók ahhoz, hogy egy színt kifejezzenek, akkor nem is kell leírni őket, 
ott vannak a rajzok. Külön tanulmányt érdemelne Csáth színhasználata képben 
és szövegben egyaránt. A rajzok tartalmilag is kiegészítik a leírtakat, egy-egy 
személyt pl. az öltözéke vagy éppen annak hiánya is jellemez, amit gyakran szin
te lehetetlen olyan alapossággal leírni, mint ahogyan azt a rajz ugyanabban a 
stílusban megteheti. A  stílusazonosság használata lényeges szempont, ha pl. azt 
vizsgáljuk, milyen emotív vagy éppen rideg egy-egy ábrázolt jelenet. Minderről 
éppúgy árulkodik a kéz, akár ha rajzol, akár ha ír.

A  leglényegesebb újdonsága a Csáth-rajzoknak, hogy egyúttal prózavázla
tok is. Jelenetei első ránézésre is olyan drámai feszültséget sugároznak, amely a 
prózai műveknek is sajátja. Úgy gondolom, hogy a Csáth-novellák megszületé
sében óriási szerepe volt a rajzoknak. Nem is olyan nehéz elképzelni, hogyan 
születhetett pl. egy novella. Nem feltétlenül úgy, hogy a szerző betűket firkálgat. 
Miközben a fejében már összeállt a történet, a keze szinte a tudattalant követve 
tesz bizonytalan vagy határozott mozdulatokat, eszerint alakulnak ki jobban 
vagy kevésbé kidolgozottan rajzok. Egy-egy alak az oldal szélén várakozik, és 
nem tudja még, hogy bekerül-e a történetbe. Van, amit érdemes szó szerint 
naplóba jegyezni, mint pl. a beinjekciózott „szer” mennyisége, és van, amit le



kell rajzolni, mert csak így tudja később felidézni. Eddigi ismereteim alapján az 
a meggyőződésem, hogy Csáth a hőseit a legtöbb esetben le is rajzolta, novellá
inak és drámáinak kulcsjelencteit ugyanúgy, tájjal vagy szobabelsőkkel együtt. 
Természetesen nem kivétel nélkül mindegyiket, és nem mechanikusan, inkább 
csak a maga számára. Mert különben nem őrzött volna meg ilyen mániákusan 
mindent.

Itt kanyarodom most vissza az utolsó novellához. Csáth utolsó rajzainak 
egyikén olyan jelenetet ábrázol, amely számomra azt sugallta, hogy Csáthnak 
ezzel még tervei voltak. Nem képzőművészeti alkotásként volt számomra érde
kes az ábrázolt jelenet, hanem novellaként. Pedig nem rossz maga a rajz sem, ha 
már ennyit elárul a szereplők jelleméről, belső világáról; ám mégis azt próbál
tam kitalálni, hogy mi történhetett ezen a képen, miért rajzolta bele az író a 
naplójába? Nem dekorálni akarta vele az oldalt, hanem megörökíteni egy fe
szült jelenetet. Ezt a feszültséget fejezte ki számos novellájában, akarhatott te
hát ezzel is kezdeni valamit. Ez indította el a képzeletemet, és nyomozni kezd
tem, mint egy krimiben, hogy mi történhetett akkor. Milyen volt az a falu, ahol 
az író utolsó heteit töltötte, milyen szerepe van itt a folyton visszatérő kísértet
nek, a szeptembernek? Hogy nézett ki az a ház kívülről és belülről, milyenek 
voltak a bútorok, mit őriztek meg a fényképek és mit a visszaemlékezések? 
Mindebből kerekedett ki az, hogy az író mit akarhatott írni még utoljára. Ebből 
lett egy apokrif novella, amely természetesen kizárólag az én sejtéseimről szól.

Mindez onnan jutott eszembe, hogy tavaly a Kortárs folyóirat Apokrif no- 
vcllapályázatot hirdetett, amelyben arra kérték a jeligés pályázókat, hogy írja
nak hozzá egy újabb kisprózát a nagyok életművéhez. Természetesen nem pa- 
rodizálásról volt szó, hanem komoly játékról. És a kihívás a pályázatban egy 
újabb mozzanattal bővült: olyan munka is beküldhető, amely arról szól, milyen 
novellát írna az illető, ha ma élne. A mezőny ismeretében elmondhatom, hogy 
az utóbbira volt ugyan példa, de sokkal kevesebb sikerrel járt. Igaz, hogy a stílus 
nem kizárólag korhoz kötött, mégis az a jellemzőbb, hogy nem alkalmazható 
automatikusan bármely korra! Egy-egy markánsan kialakított stílus tehát a ma
ga korában volt igazán ütőképes, korunk eseményei olykor esetlenül visszhang
zanak pl. egy száz éve élt novellista szájából. Ha apokrifírásról van szó, akkor 
tehát azt kell elhitetni elsőként az olvasóval, hogy amit olvas, az egy régi és 
„eredeti” szöveg, vagy legalábbis adekvát megfelelője. Az Apokrif novellapályá
zatnak érdekes a statisztikája olyan szempontból, hogy kiknek az álarcában mu
tatkoznának az írók legszívesebben a nagy elődök közül: meggyőző többséggel 
vezet Kosztolányi Dezső, majd Krúdy Gyula és Cholnoky Viktor követi holtver
senyben. Valamennyi „hasonmás” szöveg kiválóan sikerült, képes volt arra, 
hogy felidézze az írók markáns stílusát. Éppen azt, amiről felismerjük őket. A 
teljes felsorolásból az is kitűnne, hogy a századelő írói azok, akiket a magyar 
irodalomban leginkább követendő példának tartanak ma. (Az apokrif novellá
kat idei évfolyamában folyamatosan közli a folyóirat.)

Volt olyan is, aki nem a KortársnéX jelentette meg hasonló koncepciójú 
munkáját. A. Holmi 1996. júniusi számában olvasható Méhes Károly Füriéi cí
mű novellája. A szöveg nem túl szerencsés kísérlet arra, hogy Kosztolányi Dezső 
egyik legismertebb novelláját a mában játssza el. Napjainkról azonban túl keve



set mond cl ahhoz, hogy a kísérletet hitelessé és indokolttá tegye. Szerepel 
ugyan benne egy MBX-bringa meg „naptaszítóként reklámozott alufóliás ka
lap”, de ez nem elegendő kellék ahhoz, hogy valóban maivá fordítsa át a hajdani 
tragédiát. Ha valaki egy közismert novellát próbál újrafogalmazni, akkor arra 
„jó oka kell hogy legyen”. Méhes a történetet úgy írta át, hogy fürdés közben az 
apa fullad a vízbe: „Egy csobbanás, és kisimult a víz felszíne. Eltelt egy kis idő. 
Roland a hőség ellenére dideregni kezdett. Lába szárát hínár súrolta. Az ég és 
a túlpart fehéren izzott. De az apja nem bukkant föl sehol. A  fiú összehúzott 
szemmel meredt a vízre. Torka kiszáradt, és gombóc gyűlt benne. Nézett jobbra, 
nézett balra. Kiáltani akart. A  part felé fordult. Aztán megindult befelé. Szelni 
akarta a vizet, de úgy tűnt, ólomból van a lába. Nem tudta, mennyi idő telhetett 
el. Már a nyakáig ért a víz. Vett egy nagy lélegzetet, és alámerült. Nyitott szem
mel kapálózott ide-oda, de csak zöldet látott és barnát, mintha iszonyú mélysé
gek nyílnának alatta. Ettől megijedt, fölbukott, a lábával alig találta a tó fenekét. 
Megint csak állt, és sokkal rémisztőbb, hidegebb érzés költözött belé, mint bár
mikor, ha az apja nyűgös, ideges hangon prédikálni kezdett neki.” Végiggondo
lom: valóban, mi lenne, ha ebben a játékban az apa veszítené az életét, hiszen 
már tudjuk róla, hogy tudat alatt ártani akar a saját fiának, az olvasó természe
tesen azért szurkol, hogy ne fulladjon meg! Kosztolányi zsenialitása, hogy az 
apa, aki valóban szigorú, és lehet, hogy ártani is akar a fiának, anélkül, hogy 
fizikai értelemben is elpusztulna, de még mennyire hogy meglakol, hiszen a 
tragédia pillanatában rádöbben tettének égbekiáltó voltára, azért keresi oly re
ménytelenül eszeveszetten a gyerekét, a szörnyűség, hogy a védtelen gyermek 
oktalanul elpusztult, megsemmisíti az apát is. Vajon a testi pusztulás botrányo
sabb-e a lelkinél? A  Méhes-féle változat híján van ennek a lélektani összetett
ségnek és a stílus töménységének, s ezt akkor tapasztaljuk igazán, ha közvetle
nül mellé illesztve szemügyre vesszük az eredeti novella vonatkozó részletét: 
„Kotorta fönn és lenn, rendszertelenül, próbált a tó fenekére nézni, a zavaros 
víz azonban arasznyira sem engedte át tekintetét. Belemártotta eddig száraz 
fejét, szemét a csiptető mögött kimeresztette, mint a hal. Kereste, kereste, min
denhogyan, az iszapba hasalva, könyökölve, guggon, újra és újra, körben forog
va, oldalt billentve, módszeresen számon tartva minden talpalatnyi helyet. De 
sehol se volt. Mindenütt csak a víz volt, a víz ijesztő egyformasága, öklódve 
tápászkodott föl, mély lélegzetet vett. Amíg lenn búvárkodott, homályosan azt 
remélte, hogy közben fia már kibukott, hogy kacagva áll majd előtte a cölöpnél 
vagy távolabb már, talán kabinjába szaladt felöltözködni. Most azonban tudta, 
hogy bármily hosszúnak is látszott az idő, ő csak egy-két pillanatig maradt a 
fenekén, s gyermeke nem mehetett ki a tóból.”

Érdekes egybeesés, hogy a fiatal irodalom két kiváló folyóirata szinte egy 
időben kérte fel munkatársait, hogy vegyenek részt egy hasonló koncepciójú 
összeállításban. A  Nappali ház 1996/2. számábiuApokrif történetek címmel kö
zöl Faragó Ferenctől, Galántai Zoltántól, Papp Andrástól, Hazai Attilától, 
Pacskovszky Zsolttól, Kaszás Mátétól, Bartis Attilától, Zeke Gyulától, Lengyel 
Pétertől, Tar Sándortól, Németh Gábortól, Balázs Attilától és Gustav Seibttől 
egy-egy kisprózát. A  történetek Laurie Anderson Stories front the Nerve Bibié



című írása „mellé” íródtak, vagy inkább azt mondhatnánk: „köré szerveződtek”, 
hiszen ez is volt a felkérés célja.

A másik folyóirat, a Törökfürdő idei elsó számát a játéknak szentelte. Meg
figyelhető, hogy egy műfaj milyen stílusbeli hasonlóságokat teremt Lázár Ervin, 
Ficsku Pál, Zilahy Péter, Garaczi László és Faragó Ferenc meséiben: a kihívást 
valamennyien úgy értelmezték, hogy mai mesét kell írni, és ez a közös cél -  ér
dekes módon -  a különböző habitusú írókat egészen közel hozta egymáshoz egy 
összeállítás erejéig.

A két folyóirat párhuzamos blokkja kétségtelenül rámutat arra az igényre 
is, hogy a „kétflekkes” történetek kifejezetten kelendőek: mert szívesen írnak és 
olvasnak ilyeneket, félig akkor, ha együttesen képesek egy nagyobb egészet al
kotni, szinte ciklusba szerveződni, ami önkéntelenül felveti megint a stílusok 
kérdését: a rövid történeteknek éppen az adja a pikantériáját, hogy ismerjük a 
szerzők primer stílusát, a játék lényege pedig az, hogyan képesek egy meghatá
rozott kontextusban új művet létrehozni.

Stílusok folytathatóságára nálunk is lehet friss példát találni: nemrég jelent 
meg az Életjel gondozásában Dudás Károly Kiráfytemetés című kötete, amely
ben a szerző tisztclclkörökcl tesz Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Szirmai Ká
roly és Sütő András mondatai körül.

Számomra mindig a stílus volt a legrejtélyesebb és leginkább lebegő a mű
vekben. Egyszerűen nem látszottak a körvonalai. Mégis ez a körülhatárolhatat- 
lanság biztosította számukra az összetartozást, a legjobb műveknek -  úgy gon
doltam -  a stílusokon keresztül van a legtöbb közük egymáshoz. Nem azért, 
mert általuk hasonlítanak, hanem mert értékeikkel kapcsolódnak a világiroda
lom legértékesebbjeihez. Talán a rossz szokás teszi, hogy minden újonnan ke
zembe kerülő könyvnek ma is a stílusára figyelek először, mert vagy húzza ma
sával az összes többi tárgyat, cselekményt, tartozékot, jellemet, fordulatot, mi
egyebet, vagy leáll minden és megfeneklik. Ilyen szempontból (is) kitűnő példa 
Andei Makine/1 francia hagyaték című regénye, amely méltán érdemelte ki ta
valy a Goncourt-díjat, a budapesti Ab Ovo jelentette meg az idén Szoboszlai 
Margit fordításában. Felesleges lenne most elmesélnem, hogy a stílusértékek
nek mi közük van Csáth Gézához, aki elolvassa a könyvet, észlelni fogja a pár
huzamokat a századelő miliőjének különlegességében, a nőalakok megformálá
sában, a gyerekkor varázslataiban, a morfinizmusban stb. Engem az lepett meg, 
hogy amikor a regény felénél jártam, egy részletre bukkantam, amely éppen a 
stíluskérdést veti fel, és olyan meghatározást ad, amely nem az elméletíró tudo
mányos definíciója, hanem az íróé, amelyet a cselekmény kellős közepén fogal
maz meg, a maga stílusnyelvén definiálja a saját stílusát. Nem önreflexív prózát 
:r (inkább meghaladja, nincsenek tehát kiszólásai, elavult írói módszerei, öncsil- 
ogtató ironizálása), hanem a stílusa azonos minden pillanatban önmagával:

„Aznap este azt is megértettem, hogy nem érdekességekre kell vadásznom 
vasmányaimban. Nem is az oldalon szépen egymás mellé rakott szavakra. Ha

nem valami sokkal mélyebbre, ami egyúttal sokkal spontánabb is: a látható világ 
szívbe markoló összhangjára, amely a költő leírásától örök lesz. Még nem tud- 

m ntegnevezni, de attól fogva ezt kerestem minden könyvben. Később tudtam 
meg: Stílusnak hívják. Soha nem tudnám elfogadni mint ilyet, a szóbűvészek



hívságos gyakorlatait. M ert rögtön magam előtt lá tnám  Paska hóbuekában  süp 
pedt, kékes lábát,  a Volga partján, meg a szemében azokat a nedvesen visszatük
röződő lángokat...  Igen, sokkal inkább m eghato t ta  az ifjú felkelő sorsa, mint a 
saját vízbeesése, amelyből egy órával korábban éppen  hogy m egm enekü lt .” 

A rró l van szó ugyanis a lenti részletben, hogy az író hajdani iskolatársa 
esaknem a jég alá merül, szárítkozás közben meséli neki (egy franeia író bőrébe 
bújva) olvasmányélményét: a bátor,  hőssé, nem esedő suhane tö r téneté t .  És a 
ném a hallgató m eghatóbbnak  találja annak  a hasonló korú m ásiknak a tö r té n e 
tét a sajátjáénál. M indennek  „csak” annyi a tanulsága: nem mindegy, hogy a 
tö r téne t  miként,  milyen stíluseszközökkel „m esélődik” el, hatásának  kiszám ít
hatósága a lapvetően ezen múlik.

Streitmann Antal:  Felsőbányái utca (olaj, 1903)



HOR VÁ t h  m á  t y á s

a  NÉVSZÓK MORFOLÓGIÁJA AZ ÓMAGYAR KOR 
VÉGÉN

Zay Ferenc Az Landor feyrwar el wezessenek oka című, 74 kéziratos lapot kitevő 
emlékirata kitűnő alapot képez annak megvizsgálására, hogy milyen toldalék- 
morféma rendszerrel zárult az ómagyar kor a nyelvfejlődésben. Illetve megálla
pításunkat pontosítanunk kell. Híven tükrözi a délvidéki magyar nyelvhaszná
latban a kor morfológiai rendszerét.

Jóllehet a szerző bebarangolta egész Magyarországot a XVI. század első 
leiében, szülőföldje nyelvhasználatát kell szem előtt tartanunk. Zay Ferenc Val- 
kó megyei születésű volt, tehát az c területen beszélt magyar nyelvet sajátította 
CI> ez volt az anyanyelve, ezen a nyelven írta munkáját, ez a nyelvhasználat ma
radt ránk örökül. A szövegben található helynevekkel körülhatárolható az a 
terület, melynek lakossága beszélte ezt a nyelvel: Baranya vármegye (Baranya), 
Pozsga vármegye (Požega), Szeröm vármegye (Srem), Tótország (Szlavónia), 
Valkó vármegye (Vukovar), Zemlćn (Zemun), Újlak (Ilok), Szentdömötör 
(Sremska Mitrovica), Sabác, Rednek (Vrdnik), Póterváradja (Petrovaradin), 
Kölpén (Kupinovo), Karom (Sremski Karlovci), Gredistye (Stara Gradiška), 
Dcjákó (Dakovo), Barics, Árki (Bački Jarak), Nándorfehérvár (Beograd), Ha- 
Ví*la (Avala), Zalánkemén (Slankamen). Ha ezt a helynévanyagot a térképre 
vctítjük, akkor földrajzilag is körülhatárolható a nyelvemlék nyelvezetét hasz
náló populáció, etnikum. Valóban élt itt, illetve ezekben a helységekben ma
gyarság? Élt. Erről tanúskodnak a szövegben előforduló személynevek! Mégpe
dig vegyes etnikummal számolhatunk: Zemlén várkapitánya Szkoblity Márkó 
v°lt, Nándorfehérváré pedig Oláh Balázs. Ilyen volt a várak helyőrsége és lakos
sága is. S ez a vegyes etnikumú lakosság a XV. század elejétől rettenetes ember- 
veszteséget szenvedett! Hiszen 1521-ben is, miután a török bevette Sabác várát, 
rabló, harácsoló osztagai Zala megyéig, Karintiáig pusztították a területet. Lé
nyegében a megmaradt lakosság a hódoltság végéig gyér szórványban, az 
erdőkben, mocsarakban élhette csak túl a pusztítást. Ennek a rettenetesen meg
fogyatkozott, majdnem teljesen kipusztult volt magyarságnak a nyelvezetét őriz- 
le meg, rögzítette le Zay szövege.

A NÉVSZÓKÉPZÉS

A szóképzés a finnugor alapnyelvbcn a legelterjedtebb szóalkotási mód 
volt és maradt az ómagyar kor végéig. Zay Ferenc szövegében is ez az uralkodó 
szóalkotási mód!

A magyar nyelv önálló életének kezdetekor már viszonylag gazdag névszó
képző rendszert foglalt magában. Ha azt mondjuk, hogy az ősmagyar kor kezde
tén jelentékeny mennyiségű képzett névszó volt található szókincsünkben, ak



kor az ómagyar kor vćgćrc ez az állomány hatalmasan megnövekedett. S akkor 
még nem is kell ideszámítanunk azokat a szavakat, amelyekben az akkori és mai 
nyelvérzék számára a képzők elhomályosultak, azaz a nyelvérzék nem észlelte 
képzett voltukat!

Első írásos emlékeink megjelenésekor öröklött képzőink és a magyar nyelv 
külön életében keletkezett képzőbokraink igen gazdag névszóképző rendszert 
alkottak. Ez a rendszer hiánytalanul eleget tudott tenni a szóalkotással szemben 
megnyilvánuló, egyre inkább növekvő elvárásoknak.

Öröklött egyelemű denominális képzőink: -a, -e; -d = gy, -g, -k, -1 = ly; -m, -n 
= ny; -ó, -ő = -ú, -ű; -p, -r, -s, -sz = z; -t, -ú, -ű = -ó, -ő. Nyelvemlékünk vizsgá
latakor azt kell tapasztalnunk, hogy ezek az egyelemű képzők már nem tudták 
kielégíteni a megnövekedett igényeket. A sokkal differenciáltabb gondolkodás 
pontosabb fogalmakat igényelt, aminek következménye a képzőbokrok haszná
lata lett.

Az ősi -g feltehetően önálló morfémaként működött már az alapnyclvben 
is. Szövegünkben olyan névszók formánsaként szerepel, mint amilyenekben 
sem az akkori emberek, sem a mai nyelvérzék nem észleli már a formáns voltát. 
Például harag, orzagh. Mindkét esetben a tővéghangzó már eltűnt, az alapszavak 
eredeti jelentése elhomályosult, ismeretlen.

A -k képzőt csupán egyetlen névszóban véltük felismerni: aprólék. Az alap
szó bizonytalan, ótörök eredetű. Későbbi használatáról jó száz éves késéssel van 
adatunk. Ez arra vall, hogy a vizsgált korban igen ritka lehetett használata.

A -n = -ny képző a nyelvemlékekben csak a kései ómagyar kortól fordul elő. 
Ez a formáns a köznevek alkotásában már az ősmagyar kor második felében sem 
vett részt. Szövegünkben a Remeny és a Kychyn képviseli használatát. Eddigi 
ismereteink szerint a remény a XV. század végén jelent meg nyelvemlékeinkben. 
Inkább továbbképzett alakjaiban élt, mert az -n képző elvesztette aktivitását. A 
nyelvújítók jóvoltából vált ismét közhasználatúvá: elvonással jutottak el a felté
telezett szótőhöz.

Az -ó, -ő = -úy -ű képzők, amelyek az ősmagyar korban keletkeztek a fi és y 
spiránsokból, az ómagyar korra már elveszítették aktív voltukat. Az eredetileg 
képzett szavak már abszolút tőként viselkednek a származékszókban. Zay Fe
renc szövegében csupán néhány esetet fedeztünk fel, ahol a képzők eredeti 
funkciójukban még jelen vannak: Belssew és zywew , valamint a Hozzassagw 
és nyw. Az utóbbi példa ékesen bizonyítja, hogy a hangváhozás, azaz a fi 
bilabiális átalakulása labiodentális v hanggá, illetve üvé még bizonyos fone
tikai helyzetekben folyamatban volt.

Az -s képző -  a szakirodalom szerint -  a korai ómagyar kor egyik legpro
duktívabb képzője. A formáns a rokon nyelvekben is kimutatható, ám ezzel a 
nézettel ellentétben az összevető nyelvészet nem talál -s képzős névszókat a 
rokon nyelvekben. Korpuszunk adatai tökéletesen egybevágnak az előzetes ku
tatásokkal: az -s képzős származékok száma több, mint az összes többi denomi
nális képző származéka együttvéve! Ízelítőül a fentiek igazolására feltüntetjük 
az előfordulásoknak egy kis töredékét. Például:



alamisnas
Icles
foganatos
patwaros
Alkalmas
partos
Barathssagos
kcwrewzthcws
wcncs

Kewzwcnyws
Bctcgcws
Kcthsseges
fegywercs
waras
Hywssegcs
Bckcsscges
Erews
Betegewsses

Az -s képző napjainkban is a leggyakoribb melléknévképzőnk. A  felsorolt 
példák egy részében az alapszó maga is képzett szó. Ez arra utal, hogy a tovább
képzéssel az alapszó jelentésének további finomítását akarták elérni. Példa erre 
a következő szópár:

ahol nyilván az állapot fokát óhajtották pontosabban kifejezni.
Öröklött képzőbokor a -tal(an), -tel(en) fosztóképző. Az eredeti -tál, -tel 

alakhoz még az ősmagyarban hozzátapadt az -n modális rag, amely a gyakori 
mód- és állapothatározói funkcióban az eredeti képzőhöz kapcsolódott.

Korpuszunk már csak az ilyen, kiegészült képzős alakokra tartalmaz példá
kat:

Utolsó példánk hangalakjával érdemes foglalkozni. A „számtalan” alakvál
tozata! Nem lehet véletlen elírásról szó, mert a szerző a harci cselekmények 
ismertetésekor több esetben használja -  következetesen -  ebben az alakban. 
Föltevésünk szerint nem érzékelte Zay az alapszó hangalakját, hanem a nyelv- 
használatában természetes kiejtés szerinti öröklődött meg, ahol a nazális m ó
dosult a szomszédos mássalhangzó hatására.

Az ősmagyar korban, a magyar nyelv különélésének kezdetén új elemek 
jelennek meg névszó képző rendszerünkben. Ezek vizsgálata arra utal, hogy szö
vegünk létrejötte korában a képzők keletkezésének minden lehetséges módja 
jelentkezik.

Az -/' képző az -é birtokjcl átértékelődésével jött létre. Alaki és funkcionális 
hasadással létrejött belőle az új képző. Az -i képző napjainkig igen gyakori, 
termékeny formáns. Számos mai jelcntésárnyalata az ómagyar korban kezdett 
kialakulni. Korpuszunkban a leggyakoribb

a) az időt, időpontot jelölő:
Masthany, akorbely, Maas Napy, Honapy

b) helyet jelölő:
S a rn o y , R o m a n y a y , o r b o n a z o r z a g y , w a ra sb e ly , z a p o ly a y , 
Themeswary, Thanacs Bely, wégh Bely

c) rá jellemző tulajdonság: 
gyermewky, Thyzty

A származékok érdekessége, hogy mind az -é birtokjelből, mind az önálló 
szóból keletkezett változatot megőrizték. A  külön- és egybeírt -bely formánsok

Betegews Betegewsses,

zewrthelen
Byntclen
Thcwrwenytelen

Myndwnthalan 
Elegthelen 
zanthalan (!)



Bartha Katalin szerint a bél szavunk -i mellćknćvkćpz0s alakjából keletkezett. 
Az alapszó finnugor örökség, általában a belső rész, a belső rćsznck egy megha
tározott rćsze jelentéssel. Nyelvemlékeink tanúsága szerint különösen helyne
vekben szerepelt mint összetétel utótagja. Ebben a funkcióban indulhatott meg 
képzővé válása. A warasbely alak ezt a helyzetet tükrözi! A kései ómagyar kor
ban tehát a képző mindkét alakja még használatban volt, a nyelvérzék funkcio
nális különbséget érezhetett közöttük.

A -ság -ség képző szintén a leggyakoribb denominális formánsok közé tar
tozott. Korpuszunk adatainak nagysága szerint igen aktív képző lehetett. A 
nyelvtörténet szerint önálló szóból agglutinálódott. A folyamat hosszú időt ve
hetett igénybe. Az agglutinálódás megindulásának körülményei tisztázatlanok. 
A legvalószínűbb magyarázat szerint eredetileg névszó volt, amelynek konkrét 
jelentése „halom, domb” lehetett. Ez a szó a nyelvemlékcs korból helynevekben 
marad meg. A feltételezett önálló szó gyakran szerepelhetett összetételek tag
jaként. Jelentése egyre általánosabbá, absztraktabbá vált, míg végül csak jelen
tésmódosítást idézett elő az alapszóban. Aktív volta ma sem kétséges: ma is igen 
termékeny képzőnk.

a) Már az ómagyar kor végén elsősorban elvont tulajdonságot jelentő 
főnevek képzésére szolgált:

zewrthclcnseg Kysscbsscg
Iffywssag gyermcwksseg
Barathssag zewksscg
Hywsseg zabadssag
adossag Kewzewmssegh (!)
sokssagh Kcwsseg

b) Gyakran jelöl állapotot:
okosság Rcmcnysseg
wytesseg Nyomorwssag

c) illetve méltóságot, rangot:
wrassag felsseg
Nadcrspanssag Kcgyelmesseg

A -no/c, -néfc, -nők képző idegen eredetű. Nyelvemlékünkben egyetlen pél
dát találunk alkalmazására: Alnok. A TESZ szerint az alapszó és képző délszláv, 
közelebbről óhorvát eredetű. A magyarázat gyengesége az, hogy a nyelvi egyez
tetések a magyar szó megjelenésétől mintegy ötszáz évvel későbbről adatolha- 
tók, és csak azokban a szláv nyelvekben találhatók meg, amelyek a magyarral 
érintkeztek. Tehát nem lehetetlen, hogy a folyamat éppen fordítva történt: a 
magyar nyelvből került a szlavóniai horvátba!

A denominális képzőkről általában megállapíthatjuk a vizsgált szöveg 
alapján, hogy az ómagyar kor végén az ősi egyelcmű képzők jelen vannak még, 
de nem aktív szerepben. A legaktívabbak és legtermékenyebbek azok a formán- 
sok, amelyek ma is használatban vannak, tehát évszázados, napjainkig nyúló 
tendenciát tükröznek.

Meglepő, hogy a korpuszból hiányoznak a kicsinyítő képzők. Magyarázatát 
a stilisztikában keressük. Az emlékirat tartalma a magyarság sorsdöntő esemé
nyeit rögzíti, tragikus társadalmi és egyéni történéseket. A kicsinyitő-becéző



képzőknek tehát nincs helye a szövegben: használatuk ellentétben állna a szö
veg tartalmával.

Hasonló, azaz stilisztikai okait véljük annak a jelenségnek is, hogy a dever- 
bális képzők rendszere jóval nagyobb korpuszt tesz ki. A 74 lapba zsúfolt ese
mények, eseménymozzanatok a cselekvényfogalmak árnyalt és elvont használa
tát követelték a szerzőtől. A  formánsok aránytalan használata lehet tudatos. 
Ám inkább azt valljuk, hogy a szerző kényszeríttetve érezte magát az írásmű 
tárgyánál fogva, hogy a lexika használatában a deverbális alkotásé csoportot 
részesítse előnyben.

A deverbális képzők használatában az igéknek a névszók felé mutató jelen
téstartalma volt a mérvadó. A két szófaj közötti összefüggés abban nyilvánul 
meg, hogy az igében kifejezett cselekvés, történés fogalmi általánosítása jelen
jék meg.

A cselekvésnevek (nomen acíionis) között legrégibb képzőink közül az -1 = 
-ly jelenik meg szövegünkben: tetei, illetve összetételben: Thewrwentethel.

Az ősi -/ egyclcmű képzőnk csak a lét egyszerű szóban őrződött meg. Ez a 
szó szövegünkben is megtalálható: Let.

Produktív alakja az -at, -et volt, mely számos származékkal szerepel az ak
kori nyelvhasználatban:

zolgalath akarath
Igyrcth zcrctcth
Kczewlct Indwlath
Banath gywlckewzct
Eleth Itylct

Az -ás, -és képző a csclekvésnevek leggyakrabban használt kifejezőeszköze 
volt a vizsgált korban, és maradt annak napjainkig. Képtelenek lennénk -  és 
felesleges is lenne -  a teljes korpuszt bemutatni. Az itt közölt lexika csak törc-
déke a teljes anyagnak: 

Hadakozás fogyatkozás
El wczcs gywles
fogadás Megh Maradas
fyzethes Hoza Lathas
Eles zewrtaras
Banthas Kcwnywrges
Tharthas Rwthythas
gywles zallas
romlás Kyatas
Hwllas Nywzas
wagas wegczcs
werzes Keres
Intés Halogathas

Talán túl terjedelmes így is a példaanyagunk. Indoklásul szeretnénk rámu
tatni, hogy az ötszáz évvel ezelőtti nyelvhasználatban mai ízlés szerint is milyen 
friss fogalmakat használtak. Szinte azt hinné az ember, hogy a XIX. századi 
nyelvújítás szóalkotásaival állunk szemben. Az azonban bizonyos, hogy e szavak 
és szócsaládjuk nélkül ma sem tudnánk magyarul beszélni!



Az elvont cselekvést kifejezed -alom, -elem képzőkre egyetlen esetet találtunk: 
Erthelem. Az előzmények ismeretében azt kell mondanunk, hogy ez a képzőbokor 
tulajdonképpen most kezd csak aktivizálódni, hogy majd a XIX. században a nyelv
újítók jóvoltából jelentős tényezővé váljon a szókincsgyarapításban.

Hasonló jelenséggel találkozunk a -dalom, delem képzők esetében is. Bizo
nyosra vehető, hogy -ad, -ed képzős alapszavakhoz is járultak a fenti formánsok, 
és a használat -  ösztönös elvonással -  kialakította az új képzőbokrokat. Például: 

wezcdclem Kesscdelewm Iwedelem
A -tál, -tel képzőkre a régiségben alig van példa. Szövegünkben is csak egy 

ízben fordulnak elő: wetel alakban.
Nem így a -ság -ség képzők! A denominális formánsok közül is a legaktí

vabbak éppen úgy, mint a deverbális formánsok között. Az elvont cselekvésne
vek képzésére abszolút a leggyakoribb formát alkotják. Például: 

gywlewlsscg Thudathlansag
Kewlcheg Nyeresseg
Nywanssag

A cselekvés eredményének (nomen acti) kifejezésére szolgáló szavakat tran
zitív és intranzitív igékből képezték. A másik típust olyan derivátumok alkotják, 
amelyek a cselekvés folyamán és annak befejeződése nyomán létrejövő ered
ményt jelölték. Az egyelemű képzők közül találkozunk a -k formánssal: wetek, 
valamint a -sz = -z képzővel: walaz. Mindkettő esetében inaktív formáns meg
létét kell konstatálnunk.

A képzőbokrok esetében sem különbözik a helyzet. A -vány, -vény képző 
használatára egy példát találtunk: Therweny. A -mány, -mény képző is csak egy
szer fordul elő: Sakman. Ezzel a származékkal azonban érdemes foglalkoznunk. 
A TESZ szerint használatára az első adat 1561-ből származik! Mint látjuk, szö
vegünk alapján korábbról is keltezhető, az eddigi adatokat módosítani kell. A  
szótár szerinti jelentése: bérmunka, teljesítményben végzett munka. Ilyen érte
lemben használták Királyhalmán a szőlőmunkások egészen a hatvanas évekig. 
Nyelvemlékünkben azonban a harci cselekményekkel kapcsolatban használják: 
szakmányt vágnak a török hadrendben. A szótári adatokat tehát a szójelentés 
kiegészítésével kell folytatnunk. Bizonyosan nem a teljesítményre vonatkozik a 
szövegkörnyezetben ez a szó, vagy éppen ebből az eredeti jelentésből alakult ki 
a későbbi jelentéstartalom.

A -dék, -dék, -dók képzők csak egy alakban fordulnak elő a származékok
ban:

zandek ayandek
A cselekvés elmaradásának (nomen caritativi) kifejezésére is találunk pél

dákat. Ezt a funkciót mind az ősibb (-talan, -telen), mind az újabb (-atlan, -ét
ién) alak betöltötte. Például:

Kezewlthelen Twdatthlan
fyzetethlen
Lathatatlan
gondwysselethlen
Hozalatathlan



Az ómagyar kor vćgi képzőhasználattal kapcsolatban elgondolkodtató ta
nulsághoz jutunk: eleink természetesen éltek a szóképzés lehetőségével minden 
olyan esetben, ha új kifejezéseket kellett megalkotniuk a valóság hívebb ábrá
zolására. Ez volt a kézenfekvő szóalkotási mód, ellentétben a jelenlegi gyakor
lattal, amikor szinte csak a szóösszetétel váltotta fel a szóképzést. Pedig a 
képzőhasználat sokkal tömörebbé teszi nyelvünket, nyelvünk alaptermésze
téből fakad.

A NÉVSZÓJELEK

Nyelvünk önálló életének kezdeti szakaszától fejlett névszójelezési rend
szerrel számolhatunk. Bizonysággal azonban csak a nyelvemlékes kortól beszél
hetünk a kérdésről.

A -k többesjel régiségét elterjedtsége igazolja. Az ómagyar kor végén követ
kezetesen használták a többes szám jelölésére a névszók végén és a többes szá
mú toldalékokban. Például:

wrak Kyk fogadassok
Dolgozatunkat nem terheljük nagyobb korpusszal, mert fölöslegesnek te

kintjük az ismétlést. A többesjel használatában az elmúlt 50Ü évben nem követ
kezett be változás.

Az -/ birtoktöbbesítő jel valószínűleg a magyar nyelv önálló életében szilár
dult meg. A paradigmába való beépülése lassú, fokozatos folyamat lehetett. 
Még a legújabb szakirodalom is azt vallja, hogy „még (a kései ómagyar) korban 
is él az a jelenség, hogy a többes számú birtokos mindhárom személyében (há- 
zonk, házatok, házok) formailag azonos (-i elemet nem tartalmazó), utalhat 
egyes és többes számú birtokra egyaránt”. Vizsgált szövegünk ettől a megálla
pítástól homlokegyenest ellenkező nyelvhasználatot tükröz! Az -i birtoktöbbc- 
sítő jel a mai magyar nyelv paradigmáinak megfelelő funkcióiban jelentkezik 
Zay szövegében Például:

attyafyay Thwthory
Barathy dolgay
gongyay

A birtokos személyjelzés keletkezésének korát tekintve valószínűleg uráli ere
detű. Erről tanúskodnak a rokon nyelvek. A birtokos személyjel névmási eredetű.

Az ómagyar kor elején bekövetkezett hangtani változások kialakították a 
ma is használatos szcmélyjclczési paradigmát:

E /l. En Attyam 
En Raytam 
az En wram 
Em feycm 

E/3. Ew Byne
El wezesse
Thyztarthoya es Banya

• Korompay Klára: A névszójelezés. In: A magyar nyelv történeti nyelvtana I. Bp., 1991.



az Ew wra 
Ew fclssege

T/l. mydolgwnk 
my wrwnk

A birtokos jelző a jelzett szónak értelmét azzal teszi pontosabbá, hogy meg
nevezi kinek, minek a valamije, birtoka, része. A birtokos jelző is a jelzett szón 
át kapcsolódik bele a mondat központi építményébe.

Alakja szerint a birtokos jelző zérus viszonyraggal vagy -nak, -nek viszonyraggal 
jelentkezhet A jelzett szó mindig jelöli a birtokviszonyokat a birtokos személyjellel.

A birtokos jelző ragtalanságának főbb esélyei:
a) a birtokos jelző hangsúlyos és közvetlenül a névelőtlen birtokszó 

előtt áll:
Thoth orzagh wegebe 
az orzag gongya
az chazar Kewely Kywanssagath 
az chazar Indwlathyath 
Kyraly zawawal 
Kyraly zewmelye 
az wayda Ewchywel

b) a birtokos jelző -nak, -nek ragot kap a következő esetekben:
-  amikor a birtokszón van a hangsúly:
El wezessenek oka
Ew Kywanssaganak wége 
prófétáknak Haragja
-  a birtokszónak hangsúlyos minőség- vagy mennyiségjelzője van: 
Ew felssegenek Thewb penze

Ma a birtokos jelzős szerkezet használata sokkal árnyaltabb. Kétségtelen 
azonban, hogy a korabeli jelölt vagy jelöletlen szószerkezet használata kielégí
tette a követelményeket, és főbb vonalaiban meghatározta a napjainkig ható 
tendenciákat.

A középfokjel lényegében alapnyclvi eredetű. Az eredeti -b formáns az 
ómagyar kor végén néha már a szóvégi magánhangzó után megkettőződik. 
De az ingadozás csak az íráshasználatra vonatkozik! Valószínűnek tartjuk, 
hogy a szóbeli közlésben már rendszeresen megnyúlt. A szabályozatlan he
lyesírásban azonban a mindenkori szerző pillanatnyi nyelvérzéke vagy éppen 
emlékezete határozta meg a középfokjcl rövid vagy hosszú alakjának hasz
nálatát. Például:

mássalhangzó után: attyaffyasb
Erősben, Erewsbek
Jelessb
Kegyelmcssb
Igazb
Izlewssb
pewrewsb
patwarosb



magánhangzó után: Kysscb
Thcwb Thcwbbcn
Rcgccb
Iffyab
lob Jobb
Kynyeben wygyazobb
nagyob Nehezebben
Igazb

A szakirodalom leszögezi: „a középfokjcl -b alakja a korai ómagyarban 
általánosnaktekinthető.” A tćtcl feltehetően érvényesülhetett a jelzett korban. 
Az ómagyar kor végén azonban azonos szóalakok esetében is megjelenik mind 
a rövid, mind a hosszú változat. Okát a már kifejtettekben látjuk: a nyelvhasz
nálat az adott hanghelyzetben a hosszú mássalhangzót alkalmazta, a helyesírás 
azonban ingadozott. Egyik magyarázata szerint eredetileg „nagyon” jelentésű  
határozószó szolgált a felsőfok jelölésére. Más magyarázat szerint a le igekötö 
-g lativusragos alakja. Korpuszunkban a

Lég Elewb Lég Kysscbyk

alakok és jelentésük az első magyarázatot látszik igazolni. Az is, hogy mindenütt 
a felsőfokjelét önálló szóként használja a szerző. A funkciójelölési szerepe már 
természetes volt, ám a nyclvérzék még őrizte önálló lexéma voltát.

Összegezve a névszójclek rendszerét megállapíthatjuk, hogy léteztek, azo
nos funkciót töltöttek be azok a jelmorfémák, amelyek ma is megtalálhatók 
nyelvünkben. Az eltelt fél évezred alatt esetleg csak használatuk vált árnyaltab
bá, és helyesírásukban következett be szigorú szabályozás.

A NÉVSZÓRAGOZÁS

A vizsgált nyelvemléken kimutatható majdnem minden ismert magyar név
szórag. Közöttük felismerhetjük az ősi, egyelemű formánsokat, a valamikor 
önálló szavakból lett ragokat és a raggá válás útjára lépett szavakat. Ö sszessé
gében tehát mindazt, ami a magyar nyelv több ezer éves fejlődése során végbe
ment a ragmorfémák területén.

A -ragos nominativusi alakok azonosak a mai nyelvben található toldalé
kokkal. Lehetőséget nyújtanának a továbbiakban a főtípusok vizsgálatára a tol- 
daléktalan és toldalékos szavakban egyaránt.

A -t tárgyrug használatában teljesen a mai funkció bontakozik ki: azt fejezi 
ki, hogy a cselekvés kire vagy mire irányul. Például:

Magyarorzagoth feyrwarath
Haznáth Frygywth
Kcweteth Hadáth
Torkath Ezt

‘ * Korompay Klára: A névszójelezés. In: A magy ar nyelv történeti nyelvtana /., Bp., 1991.



A  földrajzi nevekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a -t locativus- 
rag egyetlen esetben sem fordul elő a szövegben! Úgy tűnik, hogy a délvidéki 
magyar nyelvérzékből már teljesen kiveszett az ómagyar kor végére ennek a 
formánsnak a helyjelölő funkciója.

Az inessivusi -bán, -ben (hol?) és az illativusi -belé, -ba, -be (hová?) ragok 
használatában azt mondhatjuk, hogy szinte napjaink nyelvjárási helyzetével ta
lálkozunk. Nem állíthatjuk, hogy nem ismerték a két ragpár közötti funkcionális 
különbséget. Ismerhették, de a nyelvhasználat renyhesége vagy az általános szo
kás miatt nem tettek köztük különbséget. Például:

constancinapolyban Ewrewmbcn
Ezek azonban kivételek. A gyakorlat a következő volt:

Inessivus Illaíivus
az Idewbc Belssewbe
wthba wona wégh waragba (!)
Thanachba Boznaba
Magyarorzagba Horwath orzagba
Tooth orzagba Tóth orzag wegebe
Erdélybe dwnaba
warmegyekbe Helyebe
Itilethybe Lethebe

Hazba
Thoromba (!)

Ma is az a helyzet, hogy az iskolai nyelvművelés egyik leggyakoribb feladata 
az egész magyar nyelvterületen a két eset funkcionális megkülönböztetése. Nem 
állítjuk, hogy nincsenek eredmények ezen a téren, de kétségtelen tény, hogy az 
igénytelen (népi, regionális köznyelvi) használatban éppen olyan helyzettel ta
lálkozunk a két esettel kapcsolatban, mint fél évezreddel ezelőtt. Érdekes, az, 
hogy akkor sem, ma sem a különbségtevés hiánya nem annyira zavaró, hogy akár 
a mondat, akár a szövegegység értelmét ez a jelenség lényegesebben befolyásolná. 

Az elativusi -bői, -bői használatakor már jelen voltak a mai alakok. Például: 
Kybewl gywlcsbewl Thyzty bcwl

Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy dominál a mélyebb alak, a -bul (-bül). 
Például:

wthbwl constanczynapolybwl
Tóth orzagbwl okossagbwl
megh zallasbwl akarathyabwl

Azt kell mondanunk, hogy ez a mély hangú alak napjainkig megőrződött 
nyelvjárásainkban!

A  superessivusi -n, -on, én, -ön ragok általában a hol? kérdésre felelő felüle
tére, tetejére utaló helyhatározói jelentés a legfontosabb. Az -n ősi, egyalakú 
ragunk; az -on, -én, -ön háromalakú. Helyhatároz&i funkciójú pl. Kewethsscgen, 
ugyanakkor a Thythkon, akoron, Regewn, Hetffewn, Hamyssan, Estewnncn kü
lönböző más határozói funkciók hordozói. Korpuszunk alapján azt kell leszö
geznünk, hogy esetünkben inkább az „egyéb” határozói funkciók dominálnak, 
mint a helymegjelölés!



A  delativusi -ról, -ról jelentései közül a legfontosabb a dolgok felületére 
vonatkozó honnan? kérdésre felelő helyhatározó:

Rcndyrevvl Rákos Mezccrcwl
de:

Bwdarwl!
A  mély hangú tendencia tehát ezen csctrag használatában is kimutatható. 

Egyrészt a mai nyelvjárási -ml alak mellett nagyobb számban kimutatható a 
magasabb hangalak, amely majd kötelező normává válik az irodalmi nyelvben.

A hová? merre? kérdésre felelő sablativusi reá, -rá, -re ragok esetében a ma 
érvényes szabály következetes alkalmazásával találkozunk. Például: 

olthalmara Thyzthre
fyara végere
Layos Kyralyra pctewrrc
Torkara Hopmestewrre
wyadalyara Symyrc
chazarssagra Kysscbssegerc
Magyarorzagra Iwcndcwre
Banssagra 
fcyr warra 
wrassagra

A  valamikori önálló szó az ómagyar kor végére teljesen agglutinálódon. A  
hangrendi illeszkedés törvénye szellemében szabályosan változik a magas és 
mély alakváltozat.

Az adessivusi -nál, -nél rag használata tökéletesen a mai normáknak meg
felelően jelentkezik. Például:

forynthnal Kyncl
wdwarnal Hywcynel
waydanal 
orzagnal

Az ablativusi -túl, -túl használatára jellemző, hogy az adatok döntő többsé
gében a jelzett zártabb alakokkal találkozunk, ám szórványosan jelentkezik a 
nyíltabb hangalak is, amely majd a későbbi századokban uralkodó formává vá
lik. Például:

Byrathlanssagthwl chazarthwl
orzagthwl Kyralythwl
warassathwl Iffywsagathwl
Bwdathwl dolgokthwl

de:
Kezcthewl!

Az ablativusi -hoz, -hez, -höz az előzővel ellentétben egy más tendencia 
érvényesüléséről tanúskodik. Teljes korpuszunkban csak a mély hangalakú -hoz 
fordul elő! A  névutó eredetet még akkor is tükrözi a korabeli helyesírás: 

chazar Hoz pest Hoz attya-Hoz
Ezek az alakok arra engednek következtetni, hogy az ómagyar kor végén a 

nyelvérzék még számon tartotta a formáns önálló szó voltát. A  helyesírás pedig



általában a nyelvhasználatot követte. Ugyanakkor jelen van a tendencia a he
lyesírásban is, azaz a névutó agglutinálódba:

Kyralyhoz Ezekhoz
Kyhoz myndenhoz
zendcrewhoz Kczchoz

Ezekben a szavakban megtörtént már a raggá válás, de nem úgy a hangrendi 
illeszkedés!

A dativusi -nak, -nek esetében viszom teljes mértékben érvényesül már a 
hangrendi illeszkedés is:

Layosnak Idewnck
wranak Kcwcthnek
feyrwarnak felssegenek
chazarnak Synkynck
wylagnak gycrmckewknek

pénznek
Az instrumentalisi-comitativusi -vak -vei (-hal, -hel; -al, -cl) használatában 

meglepő az egység és következetesség. A korpusz már egyetlen régies alakot 
sem tartalmaz. A mássalhangzóra végződő szavak esetében az előfordulások 
zömében a helyesírás is tükrözi a bekövetkezett teljes hasonulást. A formáns 
használatában érvényesül a hangrendi illeszkedés. Például:

Hadakozással fegywerrcl
porral gywlcwlsseggel
zawawal gywrgyel!
Habwrowal Ewchywcl
Hamarsaggal Kewlchcgel!
orzagawal Thewrewkkel
Haddal zcwrrel
iobagyywal Népeméi de: Néppel

Elessél
Kcgyelmesseggel
Seregewkkel
dychyrethewkkel

Tulajdonképpen csak egyetlen példát tudunk kimutatni a teljes hasonulás 
elmaradására: zolgaykwal. Ez nem lehet elírás, következetlen hangjelölés. Való
színűleg a szerző egy ódon, archaikus nyelvi alakot alkalmazott csupán, amely a 
maga korában is ritkaságnak számított.

A translativus-factitivusi eredeti -á, -é rag nem maradt meg szövegünkben, 
csupán a -vá, -vé eredményhatározói rag:

wrra feyedelmme Naderspanna
Azessivus-modalisi -ul, -ül (-ol, -öl) ragokkal valamilyen minőségre, szerep

re, állapotra utalhatunk. Ezeket a funkciókat a 2ay-szövegben is megtaláljuk: 
Iamborwl oltalmwl
ztrassaywl orzagwl

Érdekességként említjük, hogy néhány esetben találkozunk a ragok régeb
bi, nyíltabb alakváltozataival is:

Segethssegewl Emberewl



A terminativusi -ig általában a végső határ kijelölésére szolgál: 
Halalwnkygh addyg
sokaygh Esthyg
mynd Elthvgh Iozagok fottaygh

A modalis-essivusi -n, -on, -en ragos alakok általában melléknevekből, 
számnevekből alakultak, és mód-, valamint állapothatározói funkciót töltöttek  
be:

Ketten Kynyebben
Erewsben Engcdelmesewn
Hywen wyonnan

Az előzővel hasonló funkcióban találjuk a keletkezőben lévő -st ragot. 
Szerzőnk ismeri már és használja:

Ewrcwmest Mynd Iarasth
A multiplicativusi -szer önálló szóból alakult. Az eddigi kutatások a kelet

kezőben lévő formánsok csoportjába sorolják. Szövegünkben két ízben fordul 
elő:

Kcethzcwr Egyzcwr
A helyesírás következetessége az eddigi véleményekkel ellentétben arra 

utal, hogy a nyelvtörténeti korszak végén egyáltalán nem érzékelhették már a 
formáns önálló szó voltát. Más példán kimutattuk, hogy milyen alakváltozato
kat idézett elő a nyelvhasználati kettősség vagy a formáns fiatal volta. A  fenti 
előfordulások azonban arra engednek következtetni, hogy itt már egy befejezett 
agglutinálódási esettel állunk szemben.

Az. esetrendszer morfológiáját a korai ómagyar kor rendszerezése szerint 
le is zárhatnánk. Szövegünk azonban a korszak végének nyclvállapotát tükrözi! 
így az eddigi szintéziseket ki kell egészítenünk új felismerésekkel. Ezek pedig a 
kövekezők:

1. A distributivusi -nként ragról Berrár Jolán azt állítja, hogy bizonytalan 
eredetű, és legáltalánosabb alakja a -nkéd a kódexekben. Ennek az alaknak a 
nyomát sem leltük Zay Ferencnél. Ellenben annak igen, hogy a mai nyelvhasz
nálat szellemében és alaktani törvényei szerint jelentkezik e rag a „milyen egy
ségenként értjük az elmondott mértéket, számot, folyamatot” jelentésben. H e
lyesírása még ingadozó: hol agglutinálódva, hol névmás formájában találjuk a 
szövegben. Például:

Naponkenth Konczonkenth
fcycn Kynth Konczon Kynth

2. Az essivusi-formalisi -ként ragról hasonló Berrár Jolán vélmcénye. Hoz
záfűzi, hogy a „kódexekben még nem eleven rag”. Álláspontját ki kell egészíte
nünk. A nyelvtörténeti kor végén még önálló szóként (névutóként) szerepel, és 
-n ragos szavakkal együtt fejezi ki a cselekvés módját. Például:

Napon Kynth
3. A  formaiisi -képpen a „kép” (mód) főnév ragos alakja. Korpuszunkban 

következetesen külön írja a szótőtől a szerző, azaz még érzi a formáns önálló

• Berrár Jolán: M agyar történeti mondattan. Bp., Tankönyvkiadó, 1957.



szó voltát. Funkciója azonban már szorosan a determinált szóhoz kapcsolja -  né
vutóként. Itt tehát a raggá válás egy közbülső szakaszával találkozunk! Például: 

Kepmutatas Keppen few Keppen
Mwtatassa Keppen

4. A  -nal Kewl (nélkül) formáns ma névutó. A  TESZ szerint „mellőzésével, 
hiányában’’ a jelentése, és a -nál rag +  kívül határozószó összetapadásával kelet
kezett. Erre a folyamatra szövegünk a bizonyosság! Minden előfordulásakor 
-nál, -nél ragos névszókhoz kapcsolódik jiévutóként „valaminek hiányában” je
lentéssel. Esetünkben nem a raggá válási folyamattal találkozunk, hanem rag 
tapad önálló szóhoz, hogy új szót hozzon létre az új funkció kifejezésére. Itt 
tehát egy ellentétes folyamat lejátszódását rögzíthettük! Mind a rag, mind az 
önálló szó még eredeti alakjában és funkciójában szerepel. Állandó kapcsolatuk 
azonban az együttes használat folytán kialakítja majd az új szóalakot. Például: 

oknál Kewl Thewrwenynel Kewl
akarathyanal Kewl Hyrcnel Kewl
annalkewl

A  kiemelt szó arra utal, hogy a nyelvhasználatban két ellentétes irányzat 
küzdhetett egymással. Egyrészt jelen volt az agglutinálódás irányzata mint sza
bályos, a nyelv szelleméhez igazodó folyamat. Másrészt a szó eredeti jelentése 
elevenen élhetett, ami ellenkező irányban hatott. Ez okozhatta, hogy a későbbi 
korokban a rag csatlakozott a határozószóhoz azzal együtt névutót alkotva.

Ha összegezzük megfigyeléseinket az ómagyar kor végi esctrendszerről, ak
kor leszögezhetjük a következőket:

-  a ma ismert 28 névszói csetragból 25 már használatban volt;
-  nem használták a -t locativusi és a -nőtt, -nőtt, -ni; -nól, -nő ragokat, mert 

azok már szövegünk keletkezési idejében is szűk nyelvjárási használatra korlá
tozódtak;

-  a korszak végére új formánsok jelentkeznek, amelyek a nyelvemlékes kor 
elején még ismeretlenek voltak;

-  a nyelvfejlődési tendenciák nem minden esetben egyirányúak;
-  a nyíltabbá vagy zártabbá válási irányzatok mellett észlelhetők az agglu- 

tináció és az önálló szóvá válás tendenciái is.

CzóbelBéla: Virág és kesztyű (?, olaj, ?)



TOLNAI OTTÓ

ANTE VUKOV HÁTRASZALTÓJA

Amikor elvállaltam, hogy bevezetőt írok Antc Vukov ciklusa clć, szerény célt 
lűztem ki magamnak: csupán a versek megjelenését, adekvát bemutatását sze
rettem volna elősegíteni, azt, hogy a lezárt, öt könyvre tagolt opus, az ATLAN
TISZ még napvilágot nem látott részei is hozzáférhetők legyenek. M egle
hetősen szerény cél, gondoltam, ám mire munkához láttam, már ez is tcljesíthe- 
letlennek tűnt: megdöbbenve kellett tapasztalnom, hogy egy, a szó szoros értel
mében elsüllyedt világrészt kellene felszínre segítenem. Egy világrészt, amely 
ezeregy visszfénnyel jelez, akárha énekeit, himnuszait hallanánk, mágikus jeleit, 
ezoterikus tudományát böngésznénk, kertjeit, erdeit, tornyait, piramisait lát
nánk. És amikor már-már megvakít bennünket ez a színjáték -  hiszen afféle 
naphimnuszokról van szó - ,  megsüketít ezeknek a himnuszoknak az emelt m o
notóniája, agyonnyom merészen tüskés, ugyanakkor mesésen lágy, szinte elfo
lyó, forró aranyként elfolyó architektúrája, azt kell konstatálnunk, hogy egy gye
rek homokváráról lehetett szó csupán, hiszen régészeti és utópisztikus kalan
dunk után bizonyságul egyetlen homokszem maradt a kezünkben. Merészen, 
kihívóan tervezte, építette meg világát, amilyen merészen csak a gyerekek és a 
költők terveznek, építenek -  ám ugyanakkor vissza is vonta tőlünk, mint amikor 
a gyerekek, elkészítve gyöngyháztörmelékektól csillogó homokváraikat, azon 
nyomban szét is rugdossák azokat, nem engedik, hogy megpillantsuk, szemügyre 
vehessük, megérintsük, végigtapogassuk.

Coveku svakom ostani zauvek
Nedosíupna Vizija,

sto Samo Sebe zna.

Csak azt a homokszemet helyezi kezünkbe, amely köré gyöngyházát nö
vesztette, azt a homokszemet, amely utoljára zuhant alá fövenyórájában, mi
előtt megfordította volna -  hogy saját időszámítását bevezesse. Máris tudtam: 
csapdába estem. Nekem kellene ugyanis közelebb hoznom, le- vagy körülírnom, 
megmutatnom azt, amit ő, mint féltett kincset elrejtett -  víz alá süllyesztett 
előlünk.

Mert költőnk megírva opusát (nem tudok felénk ilyen tudatosan megter
vezett, realizált műről), megteremtve az ATLANTISZ-t (megírva koncíz prog
ramját is A hangos gondolkodás 5 perce című rádióműsor részére -  lehangoló, 
hogy ennél az 5 percnél a mai napig nem kapott több időt az opus, több percet 
a kontinens - ,  igaz költőnk számmisztikája még itt is működni tud, hiszen min
den könyv pontosan egy percet kapott), a mű és alkotója is alámerült, percek, 
pillanatok alatt elsüllyedt. Nem mutatkozott egy nagyobb közeg, amely fenn 
tudta volna tartani. Pro vagy kontra véleményével alá tudta volna dúcolni. Igaz, 
létezett körülötte egy kisebb kör, amely, hogy úgy mondjam, emlékezett rá. En-



nck az ifjú költőnek máris múlt ideje volt, noha jelen ideje alig. Volt cgy-kćt 
idősebb kolléga (Ivó Popić végtelenül jóindulatú szövegére gondolok elsősor
ban), és léteztek barátok a Bosch+Bosch környékéről, akikkel együtt dolgozott, 
akikkel később együtt fognak színházat csinálni. Igen, ez a kör szűk volt, nem 
tudott mentőövet képezni költőnk és opusa köré. De hát, kérdezzük magunk is 
zavartan, mekkora mentőöv szükségeltetne egy kontinens köré?! És különben 
is, a kontinenseket nem mentőövek tartják. (Ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy az időközben elhunyt barátok, társak művei is kiadatlanok, feldolgozatla
nok még.)

Több mint valószínű, az ilyen műveknek ez a sorsa, alá kell merülniük. Az 
ATLANTISZ-nak alá kell merülnie ahhoz, hogy ATLANTISZ -  az a valós-va
lótlan, mesés kontinens lehessen.

A különös kis közösségek, amilyenekkel tele van Szabadka (Ante Vukov 
bizonyos tekintetben a bunycvác-horvát irodalom része, noha indíttatása külö
nösmód -  a különösség, lám, fokozódik, afféle borges-i képződménnyé varázsol
va ezeket a kis közösségeket -  éppen két jellegzetes szerb költőhöz, Vojislav 
Iliéhez és Nastasijeviéhez kötődik, ugyanakkor egyes versei észrevétlenül ma
gyarra váltanak át:

Mis, mis u portom.

Stvorio sam zamak,
Stvorenje s dva lica, posvema ista.
Slavuj u zenitu gori.
Itt vagyok, két koppanás közt 
az ajtón.

a maguk specifikusságával, zártságával, izoláltságával hozzájárulnak az ilyen 
meglepő opus létrejöttéhez -  lévén maguk is valamely ATLANTISZ töredékei, 
tele sejlő, misztikus dimenziókkal, kincsekkel. E misztikus dimenziók között ott 
az egész optikai játéka, mindenki érzi az egész fantomfájdalmát (a költészet 
kilencven százaléka c fájdalom idézete, jajgatás valójában), mindenki emlékezik 
a századforduló nagy formájára, például, vagy még korábbi hősi vagy tragikus 
korszakokra, ám mindez már kevés ahhoz, hogy egy művet fenn tudjon tartani. 
Az a bizonyos homokszem képes irritálni, gyöngyöt, gyöngyházat növeszteni 
maga köré, ám nem tud szilárd alapzatot biztosítani, legjobb esetben is csak 
sivatagot, amely, akár egy nagy laboratórium, még tovább fokozza az optikai 
játékot.

Az ATLANTISZ-ból napvilágot látott két könyvről (86-ban és 90-ben je
lentek meg az Osvitnál), ha jól tudom, sem Zágrábban, sem Belgrádban nem 
vettek tudomást, egyetlen pro vagy kontra recenzióval sem jelezték, igazolták 
vissza létezését. így, akármilyen értéket sejtet i^az opus, megmarad lokális kü
lönlegességnek, csalóka egzotikumnak. És az egész kis közösség létébe belopó- 
zik a valótlanság érzése.

De akárha még ez is be lenne kalkulálva Ante Vukov munkásságába, az 
opus természetes védőmechanizmusai közé: ó egy ezoterikus művet akart létre
hozni. És létre is hozta, maradéktalanul. Mi pedig, lám, akármilyen szerényen is



próbálunk közelébe férkőzni, segíteni, lepergünk róla. Talán még csak azt sem  
tudjuk bizonyítani, hogy létezik, hogy egy valós opus, nem csupán valami ima- 
ginárius tünemény.

Először olvasva verseit, csakugyan mintha egy eltűnt, egzotikus civilizáció 
himnuszait -  himnusztöredékeit véltem volna hallani. A versek maguk nem tö
redékesek, mindegyik szinte kínosan végigvitt, ám inkább csak a versek huzata, 
az üvegfújó lélegzete, tüdeje az, amit érzünk. És nem a versek anyagát. Leforráz 
bennünket, ám a forró, színes üveg, forró arany marad meg, nem foglaltatik 
ólomkeretbe. Noha minden szó helyén van, sőt túl is van hangsúlyozva, terhelve, 
mégis olykor az az érzésünk, hogy a himnuszoknak csak a kottája maradt fenn, 
az eredeti szavak elvesztek.

Igen, meglepett a hang szuverenitása, az, ahogyan hordoz és kitart, kiéne
kel valami megfoghatatlan teljességet. De hát egy költő esetében mi más is volna 
a legfontosabb?

Az író hangv étele (tónusa) kapitális dolog, írja Valéry, majd egy másik he
lyen így folytatja: A szép hangzás folyamatossága lényegbeli.

Mivel mindene elveszett, nem volt más alternatívája, választása, meg kel
lett teremtenie az elsüllyedt kontinens illúzióját. És ő, egy-két gyermekkori em- 
lék (egy kert, az ükapa alakja, a testvérek) alapján, valamint a gyermekkori 
mesék meg a hatvanas években népszerűvé váló (igaz, teljesen amcrikanizált, 
sztripszerűvé bontott) közel- és távol-keleti eszmék, kategóriák, motívumok ha
tása alatt, meg is teremti ezt a világot, ezt a pszichodelikus, ám ugyanakkor 
mégis szilárd kontinenst.

Az első pillantásra ugyan előzmény nélkülinek tűnt ez a például Vojislav 
Ilié egzotikus helyeket beindázó, valamint Nastasijevié tagolt, szóról szóra át
tört, noha szintén egy melódiát -  furulyát kereső költészetének hatása. Annyira 
szerencsés véletlen ennek a két, még az iskolában megismert költőnek a hori
zontálisa és vertikálisa, elfolyó végtelensége és atomizáltsága ugyanakkor, hogy 
már ez a két költő is elég indíttatást, anyagot, motívumot szolgáltatott volna egy 
imaginárius világ megmutatásához, megszólaltatásához.

Meglepődve tapasztaltam, hogy ez a heterogén és ajzott anyag, amelyet 
persze egy üvegfújó lélegzete fúj, az ötrészes opus, valójában egy hihetetlenül 
tiszta és naiv költői világlátáson alapszik. Talán ennek a tiszta és naiv alapnak a 
felfedezése miatt is mertem vállalni a szöveg megírását. Tehát nem az öt könyv, 
hanem egy kis, ötsoros (ismét az ötös szám -  valóban, az ötös szám misztikájából 
is levezethető, magyarázható ez a költészet, talán jobban is tettük volna, ha ezen 
az úton, és nem az esszé, illetve a prózaírás rögös útján indulunk el) versike 
győzött meg valamiről. Igen, az opus bonyolult konstrukciójánál is jobban meg
lepett ennek a tizennégy éves kori, Subotičkc novinéban megjelent versnek a 
tiszta szerkezete, tiszta költőiessége. Már ebben a kis, antologikus versben is 
benne van az egész későbbi opus: az ATLANTISZ. A vers címe, és az első sor 
előtt álló: Ó, valójában az egész opus előtt áll, az egész opus lélegzetvétele, ez 
az a rés, amelyen az üvegfúvó levegőt vett, amelyen azután az egész opus lélegzik, 
pulzál. Itt szépen tetten érhető, hogyan röpíti egy fa abba az egzotikus dzsungel
be, az egzotikus dzsungelben elveszett kupolák közé. De van valami üdeség -  
ahogyan a gcsztenyefát megszólítja, vagy ahogyan aztán a verset szinte poénsze-



rűen lezárja amit később már nem tud megismételni. Később mindig többre 
lesz szüksége, noha Az álom lépcsőiben majd le tudja redukálni eszköztárát. 
Mennyivel frissebben szerkesztett, élesebb, mint a későbbi hosszú, monoton, a 
manírt középpontba állító -  manierista énekek.

O, DIVNO DRVO KESTENOVO

O, divno drvo kestenovo,
Tvoji cvetovi i zeleni listovi podsetiše me na 
zlatne kupole hramova u džungli izgubljenih.
A šum vetra kroz tvoje prave grane na 
vapaj žrtvi u njima pogubljenih.

A költőt a tizenéves gyerekben irodalomtanára ébreszti fel, és veszi is észre, 
fedezi fel azon nyomban: SPIRIDON Mitié. Az O, divno drvo kestenovo című kis 
verset is ő továbbítja a Subotiéke novine felé.

SPIRIDON mitikus hőse a szabadkai művészeti életnek, valóban ott a he
lye Boško Krstié Subotiéke senke című könyvében, Korheczék hatüléscs biciklije 
mellett. A hetvenes években Párizsba utazik -  és néhány év múlva, egy ismeret
len égitest papjaként, maga tervezte, állítólag már Szabadkán megálmodott ru
hájában, Salvador Dali mellett látjuk. A jugoszláv magazinok (a VUS és a 
START) tele voltak a róla készült riportokkal. Az egyik fotón a nagy szürrealis
ta nyakában, afféle járomként, SPIRIDON tachista hangyáktól nyüzsgő festmé
nye lóg. Franciául írott, luxuskivitelezésű verseskönyvéhez is természetesen Da
li készít bevezetőt. Hogy festményei, versei az évek során, és hát főleg Dali ha
lála után mennyire léteztek még Párizsban, nem tudom, de mindenesetre kár, 
hogy a szabadkai újságok nem tudósítottak, nem tudósítanak többé róla. Kár, 
hogy nem nézte meg valaki alaposabban képeit, nem olvasta el könyveit. 
Meggyőződésem ugyanis, hogy a világutazók és a bohémek ilyen és hasonló 
távozásai, világmeghódító kísérletei ugyanannyira hozzátartoznak egy város 
életéhez, lelki higiénéjéhez, mint a létfenntartási, hogy ne mondjam, nemzeti- 
háborús gondokkal való birkózások.

1991-ben Párizsban Mauritscsal ismerősnek tűnő, kis, fekete figurát pillan
tottunk meg -  és Maurits felkiáltott (a hatvanas években Újvidéken Maurits 
volt a Polja technikai szerkesztője, a kezdő költők tőle tudták meg, bekerült-c 
versük a folyóirat éppen nyomdába adott számába): SPIRIDON!

Szabadkáról és mindenekelőtt Sáfrányról beszélt, a sámánok festőjéről, a 
teoretikusról, akinek a legtöbbet -  minden bizonnyal Párizsban való landolását 
is köszönheti...

Előkeresve most SPIRIDON egyik szórólapját, katalógusát, arra gondo
lok, hogy Ante Vukov is abban a SPIRIDON tervezte-mcgálmodta papi ruhá- 
ban-szkafanderben írja majd meg nagy ambíciójú ötös könyvét. Egyfajta hom- 
mage-ként első irodalomtanára, SPIRIDON előtte

A  középiskolában művészeti érdeklődését rajztanára, Ivica Balažević irá
nyítja tovább. Úgy is mondhatnánk, SPIRIDON-tól Balažević veszi át. Míg SPI- 
RIDON a kaland, a szürrealista gesztusok embere volt, Balažević a finom anya
gok, tónusok alkimistája. SPIRIDON repülni akart, Balažević pedig a lepke



szárnyának hímporát vetette analízis alá. (Balažević 1975-ben költözött Növi 
Vinodolskiba, ćs a háború kitörése óta nem járt Szabadkán.)

A harmadik lépcsőfok sem kevésbé szerencsés. Igen, a valójában kietlen 
szabadkai művészeti életben felvezetése bizonyos tekintetben akár szerencsés
nek is mondható.

Következő korszakát ugyanis a Bosch+Bosh csoport munkájában való ak
tív részvétel határozza meg. Akciók és tárgyversek. Akkor úgy tűnik, ifjú művé
szünk nem a dzsungelben elveszett aranykupolák, nem a leheletnyi anyagok, 
tónusok, hanem a hétköznapi világ dolgai felé fordul.

Egy gyufásdobozról készít konkrét verset M. Rakiétyal, a városközpontban 
egy 3x4,19 méteres teret rajzol körül, regisztrálja a rajta talált, a rá hulló tárgya
kat (30 darabot), lefényképezi az elhatárolt felületen áthaladó embereket. Ter
jedelmes, 17 részes verset ír erről a közvetlen világról, a talált, ahogyan Tandori 
mondja: megtisztított tárgyakról, Tu pored nas címmel:

hoću da vám kažem
da pesma nije samo kad peva o ljubavi ili smríi 
po utvrdenim pravilima naših dedova...

Valamikor ez után kerül sor himnikus megszólalására, váratlan és termé
keny lírai kitárulkozására. A  saját kontinens felfedezésére. Ami ugyanakkor va
lami félelmetes bezárkózás is egyben. Egész kontinensről beszélünk, egész koz
moszról -  ám ezen a kontinensen, ebben a kozmoszban egy sejlő kisfiún, 
költőnkön kívül csak egyetlen lény létezik (tehát a vers ettől kezdve mégiscsak 
a szerelemről fog szólni, sokszor kizárólag csak arról), akinek talpa megjelenik 
a Plima című vers fövenyén:

Pitaš me za život. Plima, 
valovi. Treptaji stvamosti, titraji 
bliskosti Valovi, valovi Obale 
beskraja tu su kraj tvojih 
stopala malenih.

Kezdetben nem tűnik ijesztőnek ez a magány, nem is vesszük tudomásul, 
hogy ez egy elsüllyedt kontinens, nem tűnik bezártnak ez a kozmosz, hiszen 
bizonyos dimenzióit (a három piramist például) az egyik legjobb jugoszláv al
ternatív társulat, a zágrábi Kugla glumište tagjaival viszi színre. Ekkor még min
den jel arra mutat, hogy a Bosch+Bosch-sal megkezdett dolgok a Kugla glu- 
mistéval a Rdečpilonul és az Iivinncl magasabb szinten folytatódnak. A  rádió 5 
perces műsorában elmondott programja teljes színházról beszél -  és ebben a 
pillanatban a versek két világ között feszülő hídja még tényleg valóságosan ra
gyog, a program egyáltalán nem tűnik utópisztikusnak, alaptalannak, nagyképű
nek. A  színházban, úgy tűnik, megtalálja azt a közeget, amely még egy ilyen 
ezoterikus világot is valóságossá tud tenni. És hogy ez nem csak álmodozás volt, 
arról a mai napig sem összeforrt -  akár egy csonka szárny - ,  lebegő kulcscsontja 
tanúskodik. A testszínház (emlékszem, fateknőt dugtak ruhájuk alá, hogy baltát 
vághassanak egymás hátába) ellensúlyozni tudta ezoterikáját, a valós közeg il
lúzióját tudta kelteni. A verseket olvasva olykor, mint a bevezető sorokban pró-



báliam érzékeltetni, hiányérzete támad az embernek, ám a színház egyértelmű
en pótolni tudta, be tudta tölteni ezeket a hiányokat, réseket. Előadásaik doku
mentumai tehát éppúgy szerves részei kellene hogy legyenek az ATLANTISZ- 
nak, mint az azokban az években készült festmények, rajzok. Ljubljanába uta
zik, orientalisztikát, néprajzot tanul (Ljubljana, ljubljena -  írja egyik versében). 
Intenzíven ír, rajzol, akárha verseiben és rajzaiban abszolválná, párolná le a 
kiválasztott tudományokat. Majd a hirtelen kivonulás. A híd elszakad a parttól, 
el, mind a kettőtől. Illetve az egzotikus-ezoterikus kontinens, kozmosz Szabad
ka, a vidék konkrét sivatagává lesz. Ahol elemi problémák merülnek fel. Ahol 
majd még a versek közlése is kérdésessé válik.

Ötperces programjában így vall ötös könyvéről, művészetéről:
Sívaram u tri Medija. Koristim načela njihovog pretvaranja i sažimanja. 

Tezim, na táj način, dostići jedan vid potpunosti u magijskom sin/cretizmu, kap 
praumetnosti i svevremenskog tvoračkog čina. Uprvom delu öve delatnosti nastale 
su knjige, kője se bave zapisanim Jezikom i Govorom. Sve, što sam osećao kao 
Poeziju, izrekao sam u pet knjiga. Naslovi ovih knjiga su: Zlato istočnog sutona, 
Stepeniste sna, Ponovo novo, Atlantis i Idi i vrati se. Svi naslovi za svepesme u svih 
pet knjiga bili su dati unapredL Hteo sam svu poeziju odprvogdo poslednjegzapisa 
provesti odabranim putem, i privesti jasnom, isključivom cilju. To sam i učinio. 
Stvarajući u óba smera, uspeo sam da sazmem sva iskustva u 177pesama. Knjige 
su trebale biti napisane onim redom, kako sam naveo naslove, ali se desilo da sam 
vremenski dovršio prvu, treću i petu, a potom su došle druga is četvrta. Kada to 
kazern, mislim na njihovo dovršavanje, kao čin okončanja. Atlantis je dvospev, 
sadrzi dva puta dvadeset i četiri pesme, gde su po dve pesme pisane na isti naslov. 
Prvi spev je povest autističke ljubavi, bez dodira sa ijednom stvamom osobom. To 
su mostovi gradeni od reči, slika i budnih snova koji govore o odsustvu prvih, život- 
nih mostova. To je traženje i nenalazenje Jedine. Izgnanstvo u tamnicu vlastitih 
dubina i zatim traženje izlaza, koji vodi na Inu Stranu, kroz poricanje Ljubavi. 
Drugi spev je misaono asocijalna lirika, koja do kraja prelazi u epsko videnje zivo- 
ta, uz nalaženje novih, nadličnih mitova, koji izrastaju na temelju prastarih arheti- 
pa, što su postali tabu (zabranjena duhovna i zivotna sfera) za čoveka pri fcraju 
ovog 20. véka. Atlantis ulazi i prevazilazi tabué. Atlantis je demistifikacija, rask- 
rinkava sadašnjost i ostavlja je razgolićenu. Četiri poslednje pesme napisane su u 
bdenju, za po jednu noć. Poslednja Svetionik, nastala je do svitanja 4. maja 1987. 
Ta pesma je sažimanje celokupne poetike na kojoj sam izgradio svoje Petoknjizje 
i prestavlja istovremeno rád u oblasti pisane RečL Prvu knjigu, Ziato istočnog su
tona, izdao je Osvit decembra 1986., ostale su pohranjene u rukopisu i strojopisu. 
Mogući zajednički naslov Petoknjižja bio bi: Atlantis.

Moje slike su Veliki Statični Most, ali ipokretni most. Njihov raspon je izmedu 
poezije i scenskog pokreta. Altemativni teatar je treća forma, treői medij kojeggra- 
dim spajajući, sažimajućipoeziju i sliku i unoseći stoje telő, svoje živo biće u scens- 
ki prostor. Moje statične slike ulaze u prostor i postaju scenografija za dešavanje 
unutar teatra. Nazvao sam svoj teatar: Atlantis. Kao scenski pokret podeljen je  u 
tri deonice. To su Pyramis Nigra, Pyramis Cana is PyramisAlba (Crna, Siva i Béla 
Piramida). Pyramis Nigra je gradena na osnovi Zlata Istočnog Sutona, kao njena 
protuteža ili kontrapunkt. Zaoštrava pitanja sukoba, smrti i samoubitstva kroz



teatralizaciju rituala. Izvodimo je u zajednistvu sa Kugla glumistem iz Zagreba i 
gostima-umetnicima iz Poljske u olcviru letnjeg Kotor-art festivala. Drugu deonicu, 
koja c'e se zvaíi Pyramis Cana, nameravam pokrenuíi iz Ljubljane i bice vezana za 
slovenački prevod moje prve knjige; knjiga će poneti naslov Dim Zahodnega Svita 
(Dim Zapadnog Svitanja) kao suprotno, a isto prvobitno datom, a kao scenski 
pokret radiće sa mitom paljenja i gašenja vatre i predstavljaće viziju sažimanja 
sutona i novogosviía. Treća deonicaf mog autorskog scenskogpokreta biće ostva- 
rena sa romskim teatrom Pralipe kao pozoriste Atlantis, po scenariju dvospeva 
Atlantis, sto jesu putovanja u Buduću Prošlost is Prošlu Budućnost.

Lantos viszont, aki társa volt a színházi kísérletnél, már bizonyos problé
mákat is jelezve, így rekonstruálja a történteket:

1973-77 között multimediális gyakorlatot folytat: vizuális és konkrét versek, 
konceptuális akciók és intervenciók és természetben és urbánus környezetben, az új 
desing és képregény produktumai, elméleti szövegek jelzik sokrétű érdeklődését. 
Tagja lesz a neves neoavantgárd Bosch+Bosch csoportnak, majd váratlanul, ki
ábrándultán felhagy a művészettel és közélettel: öt évre kivonul a társadalomból. 
Teljes egészében a földművelésnek, jógának, meditációnak és ékszerkészítésnek 
szenteli idejét. A hinduizmus létfelfogásának szellemében igyekszik élni, kutatja az 
önlét egészséges alapjait. 1983-87 között színtiszta irodalmi gyakorlatot folytat: 
177 költeményben összegzi tapasztalatait.

A háború kitörése megakadályozza a visszatérést, megakadályozza, hogy a 
kivonulás csak öt évig tartson, megakadályozza a látványos come back-et, és így 
a nagy kísérlet valami egészen mássá lesz. További visszavonulásra kényszerül. 
Persze, ha jobban odafigyelünk, kitűnik, hogy továbbra is az ötös szám bűvkö
rében mozgunk. Hamvas írja a Tabula smaragdinábán:

Ha tehát a szabadságot nem valósítják meg akkor az Egyház tevékenysége 
nem egyéb, mint értelmetlen körforgás, amelyen majmok ugrálnak, mint a cirkusz
ban. Aki pedig a kereket forgatja, az maga az Ördög (Antikrisztus). Az öt geomet
riai analógiája az ötágú csillag (pentagramm). Kétféleképpen ábrázolják: csúcsá
val fölfelé és csúcsával lefelé. A lefelé álló csúcs a felfordult, a romboló és emésztő 
tűz jelképe, a forradalom, az osztályharc, a polgárháború, az elégedetlenség a lá
zongás. Ahogy ide tartozik az utópista, ide tartozik a forradalmár, az agitátor, a 
lázadó. Mindannyian az Öt, de az improduktív és destruktív öt jegyében állnak. 
Ugyanitt áll a zsarnok, egész személyzetével, a porkolábbal, a hóhérral, a politikai 
és egyéb rendőrrel, a denunciánssal és az árulóval és a terroristával. A csúcsával 
lefelé álló ötszög az erőszak, a szolgaság a kizsákmányolás jegye.

Teljes izolációban él a Bajai úti lakás két szobájában. Hozzákezd a porce
lán gyűjtéséhez. Az enteriőr megkomponálásához -  az utcán, a járókelők lába 
mellett talált, regisztrált tárgyak -  és az enteriőr, ahogyan Walter Benjámin 
mondja a Goncourd testvérek kapcsán, valóban megdicsőül.

Porcelánüzletet kreál -  ha már az elefánt úgyis bement a porcelánüzletbe. 
A szobában egy nagy vesszőkosár, tele kiscbb-nagyobb porceláncserepekkel. 
Egyes darabokról pontosan meg tudja mondani, honnan valók, régi sárga csalá
di fotókon meg tudja mutatni őket eredeti, ép formájukban.

Elsó hallásra meglepődünk, miféle porcelán, kérdezzük, hogyhogy porce
lán, hiszen mi a tiltakozást, az ellenállást kizárólag csak politikai-ideológiai sí



kon, majdhogynem csak karddal a kezünkben tudjuk elképzelni. Ez volt az igazi, 
a legszebb tiltakozás, ellenállás azok közül, amelyekkel az elmúlt évek során 
találkoztam, ez a nyugodt, szinte hangtalan cclcbrálás, noha mondom, szá
munkra szinte felfoghatatlan, hiszen teljesen átjárta zsigereinket az ideológia, a 
politika, a zsurnalisztika rákja.

Akkor látogattam meg először, ugyanis akkortájt költöztem én is Palics- 
fürdőrc.

A szőlők (Bajai szőlők) és a temető (Bajai temető: Hiador és Iványi, Milkó 
és Kosztolányi család, maga Kosztolányi nem itt fekszik; Csáth csontjai jeltele
nül elkeveredtek, Oláh, Sáfrány és Vinkler temetője) mellett a Zombori vasútig 
vezető, széles, sivár útra (Bajai út) kanyarodva ugyanaz a szegénység-szag csa
pott meg, mint Szabadkán annyiszor, járjak a Majsai út környékén, a Folyó 
utcában vagy a Jaszibarán éppen. Gyermekkoromból és hát Hangya meg Bíró 
Miklós lumpenvilágot ábrázoló képeiről ismerem a városnak ezt a dimenzióját. 
Valójában a városi szegénység, a mezőgazdasági és gyári lumpenréteg felfedezé
se volt a századforduló fényes, még mindig meleg cserepekkel borított épületei 
mellett a legnagyobb élményem Szabadkán. A mi kisvárosunkban, noha volt 
egy-két gyár, üzem, az emberek még nem szakadtak el a földtől, nálunk nem 
létezett ez a lebegő réteg, csak a falubolondok utaltak arra, hogy teljesen el lehet 
veszíteni a talajt a lábunk alól, hogy semmis egzisztenciává csúszhat le az ember. 
Akárhányszor csak ismét beleütközöm a városnak ebbe a salétromos falak, doh
szag jelezte másik szubsztanciájába, meglep, hogy még mindig létezik, nem tűnt 
cl, se a bombázás, se a szocializmus nem tudta eltüntetni, a mezőgazdaság, a 
gyáripar sem tudta felszippantani; meglep, hogy minden jel szerint ezt a szubsz
tanciát immár örökösnek kell tekintenünk.

Nem véletlen, hogy Borges is éppen Buenos Aires egyik szegénynegyedé
ben találkozott központi, metafizikus élményével. Igen, Borges, akit mind töb
bet kell idéznem Szabadka kapcsán, mint egy nagy metafizikus festményt -  labi
rintust élte meg, értelmezte szülővárosát. Pontosan azt találta meg a szegény 
külvárosok semmis labirintusában, amit Nietzsche és a metafizikus festők a kis 
olasz városok architektúrájában. Azzal a különbséggel, hogy Borges metafiziká
ja, noha az árnyak nála is hosszúra nyúlnak, mélyek (Borges lassan vakult), a 
halál is állandóan jelen van, mégis egyértelműen pozitív. Olykor úgy tűnik ne
kem, Borges világa pontosan az, amelyről Nietzsche a Dél kapcsán beszél. Azt 
hiszem, Nictzschének nagyon tetszett volna Borges könyve, az Euristo Carriego 
(különösen a Tangó története című fejezet), hiszen szinte kiszámítható, ha to
vább tűnődhetett volna még a zene mibenlétéről, Bizet után a tangó következett 
volna, annál is inkább, mivel a filozófiája valójában egy táncfilozófia, mert az 
sem véletlen, hogy Borges kedvenc helyszínét, városnegyedét éppen Palermó- 
nak hívják (egy szicíliai alapította ugyanis). Idézendő részletünket, az örökké
valóság kategóriájának tettenérését, szakdolgozátai végén többször is elmeséli, 
ezzel is jelezvén, milyen fontos élményről van szó.

A séta egyszerre csak egy utcasarokra sodort. Beleszippantottam az éjszakába, 
miközben teljesen elcsendesedve abbahagytam a gondolkodást. Az amúgy sem túl 
bonyolult látványt a fáradságtól még egyszerűbbnek találtam. Önnön tipikussága 
tette oly valószerűtlenné. Alacsony házak sorakoztak az utcán, mely először a sze



génység benyomását keltette, de aztán nyilvánvaló boldogságról árulkodott. Egy
szerre volt nagyon szegény és nagyon szép. Egyetlen ház sem tolakodott az utcára, 
fügefa homályba borította az utcasarkot, olyan volt, mintha a falak megnyúlt vo
nala fölé ívelő, apró kapuk mind az éjszaka végtelen anyagából készültek volna. A 
járda lejtősen csatlakozott az úttesthez, az út maga ősanyagból volt, a még fel nem 
fedezett Amerika földjéből. Odébb már vidékies lett a kis utca és eltűnt a Maldona- 
do negyed irányába. A homályos, egyetlen föld felé emelkedő, rózsaszínű fal látha
tóan nem fogadta be a holdfényt: saját, belső fényét szórta. Semmi sem jellemez
hetné jobban azt a gyöngédséget, mint az a rózsaszín.

Megeshet, hogy madárdal hallatszott, s én parányi -  madár nagyságú -  szere- 
tetet éreztem iránta, az azonban teljesen biztos, hogy abban a már szinte szédítő 
csöndben semmilyen zaj nem hallatszott, csak a tücskök -  ugyancsak időtlen -  
zenéje. Az ezernyolcszázvalahányban vagyok közönséges gondolata egyszerre csak 
átcsapott néhány tapogatózó szóba, majd horgonyt vetett a valóságba. Halottnak 
éreztem magam, olyan volt, mintha elvontan érzékelném a világot: az a tudással 
átjárt, megfoghatatlan félelem töltött el, amely a metafizika legnagyobb igazsága. 
Nem hittem, nem én, hogy eljutottam az Idő még elképzelhető vizeire, inkább azt 
gyanítottam, hogy megtaláltam felfoghatatlan örökkévalóság szavunk néma vagy 
nyomaveszett jelentését.

A 90-es számot viselő házhoz (amely viselt már 115-ös és 25-ös számot is) 
közeledve, egyszer csak azt vettem észre, valami történik az utcával. Öblösödik. 
Mintha egy másik dimenzióba érkeztem volna váratlanul, mintha csak egy másik 
dimenzió készült volna megnyílni előttem. Arról volt szó, hogy szinte minden 
szilárd maradvány nélkül is az utca mutatni, érzékeltetni tudta régi formáját. 
Egyértelműen sikerült tetten érnem ezt a dimenziót. Mintha csak a levegőbe lett 
volna rajzolva a régi utca, az ősi sánc. És valóban, mondták azután, a Bajai 
kapun, a vámházon léptem át ott, akkor közvetlen a 90-es ház és a vele szemben 
álló tornyos, szinte templomszerű kis kápolna előtt, amely már szintén nem 
létezik, ám érezni-látni ott a levegőben. Igen, ez csak később tudatosult ben
nem: a kapu egyben annak a másik egzotikus-ezoterikus világnak is kapuja volt. 
De már akkor meglepett valótlan valósága. Hogy ez a valami -  ez a kapu sokkal 
valóságosabb, mint gondoltam volna.

A két részre osztott ház előtt nagy, régi fekete: FORD. Már kívül voltam a 
városkapun, de ez a nagy fekete autó megfordította a képet: véletlenül sem a 
szőlőtermesztésről beszélt. Benn, a szűk udvarban a középső fiú egy másik autót 
bütykölt éppen.

És ez a jelenet, ez a két autó máris az apa figuráját vetítette elém.
Vukov Péter ugyanis, noha könyvkötő volt az eredeti szakmája (Ante Vu

kov könyvmakétákba, próbakönyvekbe írta-rajzolta verseit: ha a kézírásra, a 
rajzra, díszítésre helyezte is a hangsúlyt, valójában végig az apjának illuminált, 
akárha már a nyomtatás előtt elkészítve, beköttetve apjával az ATLAN
TISZT- t): a motorkerékpárok és az autók megszállottja volt. A Béccsel keres
kedő nagyapától (1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia katonájaként esett 
el) örökölt szőlőket a második világháború előtt áruba bocsátja, hogy motorke
rékpárokat, autókat vehessen magának. Neki, a mozgékony, kalandortermésze



tű embernek volt Szabadkán először Harlcy Davidsona. Az egyik csolnakos 
BMW-jén már nagy betűkkel írja:

T A X I
Mesélték, ő, a legjobb kiállású taxis volt, a Palicson nyaraló Karády Katalin 

sofőrje; olykor egészen Pestig taxizta a nagy énekesnőt.
A háború után természetesen konfiskálták az autókat, motorokat, mire ő 

nemsokára meghalt. És a család ott maradi a vályogból épült, kis budárházban. 
Amikor Ante édesanyja megkísérli kibővíteni a kis budárházat -  akár ama Kis
regényben: összedől. így, szinte kényszerből kerül sor arra, hogy a budárház 
helyére kétrészes házat építsenek.

Ante Vukov gyerekkori élményei tehát még ahhoz a kis budárházhoz 
kötődnek, a budárház előtti nagy gyümölcsfához például, amely alá -  mint azt a 
több realitásérzékkel rendelkező (szintén költő) bátyja meséli -  egy ember, szin
te rituálisan, minden évben rendszeresen elföldeltc az udvari budiban felgyü
lemlett ürüléket.

Azért igyekszem ilyen aprólékosan lokalizálni mindent, hogy valamiféle
képpen ellensúlyozzam költőnk megfoghatatlan versvilágát -  és azt a váratlan 
fordulatot - , a valóság felé tett fordulatot, ami a városkapun (a vámházon) való 
szerencsés átjutással vette kezdetét.

Másik elméleti, program jellegű szövegében maga is szépen ír erről a világ
ról, geneziséről -  a nagy fáról való elröpülési kísérleteiről. Noha költőnk messzi, 
egzotikus világok felé készült elrugaszkodni -  szaltója valójában, hogy az ő sza
vával éljek: hátraszaltó. Tehát, belépve a városkapun (vámházon) én ennek a 
hátraszaltónak a szédületét éreztem meg.

Sporukom Predaka: „Maštati, ali ne maštati”, pristao sam u životprvogjuls- 
kog dana pedeset pete...

Moje najdraže igre behu sedene kraj Zida i osluškivanje Duše. Ili zurenje nad 
Jamom u koju se uvek nanovo sipa voda, a zatim se sve opet zatrpa zemljom. 1 jós 
behu Leptiri, kao pojava i isčezavanje Oblika. Skupljanje Praha s Njihovih 
Andeoskih Krila. Tako sam, još kao dete, postao pesnik. To mi je rekao i stariji 
Brat u svom pismu iz vojske, kada sam mu poslao jednu pesmu na Leptirovom 
krilu.

Nisam voleo prisilne kolektivne igre, a najviše sam mrzeo Kolut Nazad. Ho- 
deći sam, uprkos svemu, bio sam čudesno gibak i lagan. lakó mi još Krila nisu 
izrasla. „R af na granici „igre” počinje odredivati moja buduća aelanja i sklonost 
ka skrovitom.

Sada, kao umetnik, uskladenom težnjom sledim svog Zrcalnog Blizanca iz 
detinjstva u forrni sinteze tri uzajamne sfere, kője je On nazvao ovako: Aritmoetika, 
Biogeometrija i Genodinamika. To su zapravo tri zivorodne grane Istog Drveta, 
možda baš onog ispod kojeg sam se u detinjstvu ̂ često igrao u zadnjem dvorištu 
roditeljeske kuće. I sa kojeg sam jednom, davno želeo, da poletim, Sa tog Kozmi- 
čkog drveta sam ugledao simetriju Nadličnih Projekcija, izvan i posle celokupnog 
istorijskog toka. I videh tada, da sam -  akarma -  biće bez sudbine. Asimetrija u 
simetriju



Említettem, Ante Vukov két szobát választott le magának -  teljes egészé
ben átmentve, megőrizve a kis budárház csöndjét, nyugalmát, izoláltságát, akár- 
ha visszaszerezve a nagyapa egykori szőlőit. Ebbe a két kis szobába vonul vissza 
az Atlantisz-opcráció költészeti-képzőművészeti-színházi fejezeteinek bevég
zése után. A gyűjtő és a prózaíró finalizációja -  a kanavász kifeszítése -  valójá
ban most következik, per pillanat történik.

Az igazság az, hogy én mint nyugalmazott képzőművészeti kritikus érkez
tem a helyszínre. Szabadkára költözve ugyanis különös helyzetben találtam ma
gam. Amikor már azt hittem, nem kell heti penzumként írnom a képzőművé
szetről (15 évig hetente írtam ilyen szövegeket), a festészet, a képzőművészet 
városában -  amelynek lcglétéhcz tartozik ez a képzőművészeti dimenzió -  majd 
szabadon, boldogan -  magamnak fogom ízlelgetni, tanulmányozni, magamnak, 
illetve a fióknak fogok értekezni róla. Ám, mondom, Szabadkára érkezve egyet
len festőt, egyetlen születő képet sem találtam, legalábbis olyat nem, amely az 
ćn kritériumomat kielégíthette volna (amely egyáltalán nem nevezhető rigoró
zusnak, sőt a marginalitás minden megnyilvánulását -  a gyufával festő Emerik 
Fejestől a szalmaképkészítő asszonyokig -  befogadó, tehát nem a klasszikus 
követelményekhez, de nem is az izmusok sehová sem vezető sorához kötődő), 
ha az idős Petrik jelenlétének, feltáratlan opusának, valamint Ana Bukvié a 
képekről a díványra surranó perzsa macskájának nemes, ám elektromosságok
kal teljes puhaságát nem érezném, ha Ivanyos szép emberi példája nem igézett 
volna meg és ha közben azért nem fedeztem volna fel magamnak egy-két fiatal 
művészt is (Kalmár Médi, Péity Laura, Togyerás Diana, Csuvik Ilona), elsírtam 
volna magam.

És akkor, véletlenül hallottam: van valahol egy kép Szabadkán... Azt, hogy 
Ante Vukovnak van egy képe, amelyen majd egy évig dolgozott, nagyítókkal, 
teljes koncentrációval. És ez, hogy egyetlen képről beszéltek, felkeltette az ér
deklődésemet. Mivel a festők, akik még úgy-ahogy festenck-festegetnek, sosem 
is mernének megállni, elidőzni egy, egyetlenegy képnél, egyik képükkel törlik le 
a másikat. Az, hogy van Szabadkán egy kép, amelyet még nem akasztottak ki 
valamelyik Cafféba, nem helyeztek valamelyik bútorszalon kirakatába, nem szo
rítottak gobelinrámába, nem került a képvigécek, képhamisítók karmai közé, az 
számomra egyszerűen szenzációként hatott. Istenem, gondoltam, netán ismét 
írhatok majd egy képről. Úgy, mint régen, jóllehet, mint már mondottam, ma
gamnak. Láthatatlanul is izgatni kezdett, misztikusan sugározni felém, illumi- 
nálni, akár egy ikon. Végre valaki, tűnődtem, aki évekig mer egy képre hagyat
kozni, mint Akugatava hőse a finom kardra támaszkodni:

Örökösen félhomályban élt Mintha egy törött pengéjű, finom kardra támasz
kodva.

Annyira örültem ennek a hírnek, hogy már arra is gondoltam, meg sem 
nézem, hiszen nekem már az a tudat is elég, hogy mégiscsak létezik valaki, aki 
számára a kép nem a változó kritériumok, nem a piac függvénye. Aki a művészet 
miatt művészkedik. És nem csal.

Régi bútorok, tárgyak, porcelánok, falvédők, régi családi fotográfiák. 
Egyetlen különösebb, drágább darab sem tűnik első pillantásra a szemembe, ám



azonnal érezni valami szigorú, rigorózus összefüggést, szervességet még a lcgjc- 
lentéktelenebb dolgok között is.

Az egyik ős tartása máris ismerős, a másiknak pedig törékeny, szinte meg
roggyanó teste, lapos, azaz háromszög alakú feje tűnik szinte jclszerűnck.

A homályos szobában hosszú, bonyolult előkészületek következnek. A szé
kek elhelyezése, minden fontossá, szertartásossá válik. A tárgyak felérté
kelődnek az érintésétől. Egy, minden jel szerint csak a kép megvilágítására szol
gáló kis ultraviola lámpa is előkerül. Az ablak bcsötétíttetik. Majd a fekete mű
anyagban őrzött, kétrészes tempera is előkerül.

Ante Vukov konstruktivista, a képregény és a keleti ornamentika bizonyos 
jegyeit őrző munkáiból már ismertem valamit. Lantos így írt ezekről a képekről.

Az építészet angyala avagy a rombolás eljövetele c. triptichon illuzionizmusát 
az egymás mögé festett képek vibrálása, mozgást hordozó törésszögek alkalmazása, 
a figurális elemek (szétszabdalt Eiffel-torony, szétszabdalt nem tő) különös kombi
natorikus csúsztatásai, a központi alak bőrének totális tetováltsága s az őt támadó 
égi démonok tánca okozza. Mágikus kubizmus. A keret fiktív, csak a látvány első 
síkját zárja b e - a  képiek kaleidoszkópszerűen újra és újra összeállnak egy kép
zeletbeli mozgásszínház első, statikus szintjét. A „multiformákJt (Šejka) kutatásá
ban eljut a kristályszerkezetig s az Aki a csillagokon táncol balerinája még szigo
rúbb szerkesztéssel készülnek.

A kép, amelyet én megtekinteni érkeztem (a Lantos által említett tripti
chon harmadik darabja valójában) még mindig czeregy világot szerkeszt-vetít 
egymásra. Átvilágító képessége csak fokozódott. Munkáját úgy is kell nézni, 
mint egy röntgenfelvételt -  talán még ólomkötényt is kellene magunk elé akasz
tani - , de nem egy káros elváltozásokat, daganatokat, töréseket kimutató sötét 
filmlapot, hanem pozitív, színes -  mesés (az ezeregy szerkezet az Ezeregyéjszaka 
meséit idézi valójában) dimenziókat kimutató felvételt. Olcsó papír, olcsó fes
tékek, eszközök. A képet már a munkálatok hosszú ideje, valamint a későbbi 
rituális átvilágítások is kikezdték. Ám a pozitívumnak, a naivitásnak (a konst
ruktivista program tézisszerűsége eltűnőben, megpuhult) egy olyan hihetetlen 
kompressziójáról van szó, amely, maradjon belőle csak egy darabka is, mindig 
sugározni fog. Igen, a kép különben sem egy kirakatba -  kiállításra kívánkozó 
valami, hanem egy misztikus tárgy, amelynek az a feladata, hogy a városból, a 
képzőművészetek városából elillant szellemiséget, illuminációt, titkot őrizze, 
átmentse ezen a kietlen időszakon. Én különben nemigen kedvelem a hasonló 
festményeket, engem ugyanis nem érintett meg a képregények és a tudományos 
fantasztikum szinte mindent elsöprő szele, a keleti művészetnek is inkább a 
semmire redukáló, mint a végtelenül halmozó-díszítő vonulata áll közelebb 
hozzám. E tetoválásoknak is inkább csak a bőrre vitt szerkezete, fájdalma, mint 
a kifestésének az élvezete izgat... Persze, mondom magamnak, majd újra cl kell 
jönnöm, majd meg kell néznem barátaimmal i s -  és még ki sem oltódott a kis 
ultraviola fény, máris azon kaptam magam, hogy a kép és a misztikus hely, szo
bák, tárgyak összefüggését fürkészem, lesem. Az egyik porceláncsésze lilája 
ugyanis ugyanúgy kezd világolni, mint a kép, a fluoreszcens festékek domináns 
színrétege. Mintha csak egy szikra ugrott volna át az egyik szubsztanciából a



másikba, persze az sincs kizárva, csak a lámpa szála pattant, szikrázott, de ćn 
már-már utánakaptam, hogy mint Akutagava említett hőse, megfogjam.

Az egész emberi életben nem volt semmi, amit különösebben kívánt volna. 
Csak ezt a lila szikrát... Csak ezt szerette volna megfogni akár az élete árán is.

Már kioltja a lámpát, amikor ćszreveszem, kavicsgyűjteménye is mind egy 
tónusú, vörös jáspis. Mondja, ő gyűjtötte, de amikor mćg ékszerkészítéssel is 
foglalkozott, újvidéki barátja (Ždrale) csiszolta őket Duna-parti műhelyében. 
Ljubljanában tanította meg valaki, aki viszont az amszterdami hippiktől leste 
még el az ezüstdrót merész hajlításának tudományát. A kavicsokat lassan belep
te a por és a gyűjtemény mára inkább egy kis japán kőkertre kezd emlékeztetni.

Ahogy kialszik a lámpa, a kép is kialszik, mintha már azt is belepte volna a 
por, csak egy szegényes, matt, szürke dimenziója marad. Minden bizonnyal nem
csak az ultraviola fény, hanem a kábítószer is hozzátartozott e kép életéhez, 
illuminációjához, pszichodelikus játékához.

A csészére mutatok. Leveszi a polcról, az ablakhoz viszi, megkopogtatja, 
hallgatjuk finom csengését, kezembe adja, visszaadom, hosszan, percekig tart, 
amíg a polcra helyezi, amíg ismét megtalálja egzakt helyét. Később is igazít, 
egy-egy millimétert mozdít rajta majd még. Látogatásom talán legszebb élmé
nye ez az utólagos igazítás. Végtelen centrírozás. Úgy viszonyul minden egyes 
komabögréhez, szenteltvíztartóhoz, levesestálhoz, akárha valami misztikus 
edényről lenne szó, mintha meg lenne győződve, a 100-200 porcelánedény kö
zött ott a Grál-kchcly is. Vagy ha még netalán nincs ott, egy 400-500-as merí
téssel majd minden bizonnyal felszínre kerül.

Az ékszerkészítés után lassan, észrevétlen a szabadkai gyűjtők közé süly- 
lycdt -  emelkedett. Szabadka -  ez a mindent kicsinyítő képzővel ellátó, a gyűjtők, 
műgyűjtők, műkedvelők városa, olyannyira az, hogy már egy szociográfiailag is 
szépen körülhatárolható, tanulmányozható rétegéről beszélhetünk ennek az 
emberfajtának. A  városban lejátszódó gyakori deklasszálódások nemcsak a 
mezőgazdasági és gyáripari munkások között hoznak létre sehová sem tartozó, 
lebegő lumpenréteget (hogy ezzel a régi, számomra egyáltalán nem negatív 
meghatározással éljek, ugyanis mindig jobban vonzódtam a lumpenekhez, mint 
az osztályöntudatosokhoz -  noha tapasztalhatjuk, hogy ez a századvég nem csak 
a lumpenproletariátust, a proletariátust is újratermeli), hanem például a művé
szi, a szellemi munkások között is.

Nem véletlen, hogy a város egyik legtekintélyesebb gyűjtője sok évig egy 
légionista volt (Kékítőgofyó című könyvemben már megkíséreltem írni róla) -  és 
ezek után már az sem egészen véletlen, hogy a város egy másik légionistája: MM, 
a börtönben festeni kezdett, pillanatok kérdése, és a szabadkai gyűjtők, képvi- 
gécek beszerzik az első MM-képeket -  s akkor a képhamisítók is azonnal mun
kához láthatnak, máris szállíthatják Magyarországra, szőkített benzin etc. elle
nében a hamis MM-képeket...

Ha most nincs is rá mód, hogy bővebben foglalkozzunk ezzel a jelenséggel, 
mégis utalnunk kell Walter Benjámin Eduard Fuchs, a műgyűjtő és történész 
című tanulmányára. Benjámin idézi Balzac Pons bácsi című írását, amely min
den bizonnyal egyik első kísérlet ennek az emberfajtának a bemutatására.



Olyan a külsejük, mintha semmire sem adnának, és semmivel sem törődné
nek.. Alvajáróként mászkálnak, zsebük üres, pillantásuk gondolat nélküli, s azt 
kérdezzük magunktól, melyik párizsi fajtához tartoznak is ők tulajdonképpen. Ezek 
az emberek milliomosok Ok a műgyűjtők, a legszenvedélyesebb emberek, akik csak 
a világon élnek

Majd Fuchs kedvenc festőjének, Daumicrc-nck a művészbarátokról és a 
műkereskedőkről készült litográfiáit veszi szemügyre:

Hosszúra nyúlt, szikár alakok, pillantásuk lángnyelvként lobog elő. Nem hiába 
hírlett, hogy bennünk Daumiere azoknak az aranycsinálóknak, szellemidézőknek 
és kapzsiknak az utódait koncipiálta, akik régi mesterek képein láthatók E fajtából 
való a műgyűjtő Fuchs is. S amint az alkimista alantas vagyonával, hogy aranyat 
csináljon, egybekapcsolja olyan vegyszerek felkutatását, amelyekben a planéták és 
elemek a spirituális ember képével állnak össze, úgy vállalkozott ez a gyűjtő, a 
birtoklás alantas vágyának kielégítésével egy olyan művészet kikutatására, amely
nek alkotásaiban a termelőerők és a tömegek a történelmi ember képévé állnak 
össze.

De van egy rétege a műgyűjtőknek, akiknek világa, hangyaszorgalma -  áhí
tata megható, számomra szinte szent. Ez a legszegényebb rétege a gyűjtők -  
műgyűjtők világának, amely a szó szoros értelmében pénz nélkül kezdi tevé
kenységét. Talál a padláson egy régi repedt bögrét, és azt cseréli cl, nagy izga
lommal, egy hibás-gyanús bélyegért, majd azután, már bizonyos körültekintés
sel, a szakosodás első tüneteivel, ezt a hibás-gyanús bélyeget (amelyről közben 
kisült, hogy nem hibás) cseréli cl egy vásott, századfordulói erotikus levlapért. 
Közben valami pénzhez jut, nagyobb halat fog a Palicsban, netán a biciklijét adja 
el, és sikerül megkaparintania, sok tekintélyes gyűjtőt megelőzve egy megszo
rult erotikus levlapgyűjtő közepes volumenű anyagát (a gyűjtő csak a 10-20 
legértékesebb darabot tartotta meg magának). És ekkor, a lapok hosszú néze
getése, forgatása, böngészése után, már a szakterület egyik tekintélyeként kez
dik emlegetni.

Semmis, fakó tárgyak kezdenek körözni: újrafestett, zsíros, cinkelt kártyák, 
kopott ebonit hanglemezek, ázott fényképek, rokkák, mocskos kaucsukbabák, 
rézvasalók. Az első ilyen jellegű reflexek azért indulnak be, hogy az illető ne 
haljon éhen. A másik ember ilyenkor próbál napszámot találni, emésztőgödröt 
ásni a szomszédnak, szilvát szed cefrébe, bcpucol egy omladozó házikót. Az
után, amikor lassan, olykor évekig tartó guberálás, szaglászás után kikerülnek 
az éhhalál zónájából, specializálódni kezdenek, mint a nagy halat fogó, avagy a 
biciklijét eladó emberünk: pénzérmékre, huszárkardokra, porcelán éjjeliedé
nyekre, zsebórákra, bunyevác imakönyvekre, tengeri (adriai) kagylókra, kagy
lókkal (adriai kagylókkal) borított dobozokra, Csáth-kéziratokra, alpakka 
evőeszközökre, Horthyt vagy Péter királyt ábrázoló bélyegekre (Huxley: Nem a 
filozófusok, hanem a lombfűrésszel barkácsolóké bélyeggyűjtők a társadalom 
alapjai.), faragott képrámákra, fekete spanyol csipkékre, régi vasúti jegyekre, 
gyufásdobozokra, kutyás nippekre, vásári gipszfeszületekre, drága csillárokra, 
porcelánlámpásokra, tolltartókra, dóznikra és ezüst cigarettatálcákra, hintaszé
kekre, kalendáriumokra, molyette gobelinekre, tonett- vagy altdajcs bútorokra, 
tinta tartókra...



Bármi kerüljön is elébük, az órások nagyítóját szorítják a szemükre -  és 
közben maguk sem veszik észre, maguk sem tudnák megmondani, mikor is (ta
lán első pesti, második prágai útjuk alkalmával) -  a terület szakértőjévé lesznek. 
Barátaik már mint szaktekintélyekre hivatkoznak rájuk (és persze ők is baráta
ikra), örökösödési perpatvarok, elhalálozások, csődök alkalmával becsüsöknek 
hívják őket. És közben maguk is tetemes gyűjteményekre tesznek szert, valóban 
milliomosokká lesznek, mint ahogyan Balzac említi. Idővel, mondanom sem 
kell, a művészettörténeti könyveket, az egyes területek magyar és német szak
könyveit, katalógusait (Puppen, Angel etc.) rég beszerezték.

Idővel a hierarchia is kialakul: Gálié, Mészáros, Mirnics, Prokes. Kiválnak 
a legjobb viszonteladók, a legjobb közvetítők, azok, akiknek legjobb külföldi 
kapcsolataik, piacaik vannak. Külön hely illeti itt meg Zemko Attilát -  Mancit, 
aki az Antikvárium antik részét vezeti, ahol különben vasárnaponként összejön
nek ezek az emberek. Az egyik gyűjtőtől (az egykori Macskovics-téglagyár kü
lönálló, tornyos épületéből, ahová, Mészárosékhoz, régi bútorokat és porcelá
nokat mentem volt nézni -  egy kitűnő, az egykori Macskovics-téglagyár külön
álló, tornyos épületét ábrázoló Szilágyi László-képet pillantottam meg (monda
nom sem kell, hogy vannak gyűjtők, akik éppen ennek a még igazán fölméretlen 
földmérőnek a képeire specializálódtak), a másikhoz baktatva (aki, mint Miéo 
Jaramazovié például, elsősorban porcelán szenteltvíztartóra szakosodott, noha 
fontos Macskovics Angéla -  ANGYI-relikviái is vannak: Angéla, Mačković Ti- 
tus, a nagy építész és téglagyáros lányának festőállványa és palettája is az ő 
tulajdona például), vagy az Antikváriumban sétálva közöttük egyszer csak azt 
látom -  akárha látomásként, de hát a hangyák nem látomásokat kreálnak (noha 
mi másnak is vélhetjük a termeszek építményeit, mint Gaudi-féle vízióknak): 
egy elsüllyedt civilizáció semmis, fakó, törött, beszakadt, homályos, hibás, meg
sérült (és túlrestaurált) tárgyai valami egésszé állnak össze.

A századforduló Szabadkájává, illetve a Monarchiává.
Megdöbbentő ez az eltökélt -  már a Analizálásnál tartó -  restauráció. Azon 

meg sem lepődtem, hogy sokan már egy másik nagyforma, a volt Nagy-Jugoszlávia 
semmis darabkáit kezdték gyűjteni, összeillesztgetni, a volt Nagy-Jugoszlávia fan
tomképét kezdték kirakni (mint kezdett az egyik magyarországi kiskocsmáros Le- 
nin-relikviák gyűjtéséhez olyannyira alaposan, hogy az államnak be kellett tiltania), 
jóllehet annak, mármint a Nagy-Jugoszláviának a széthullási folyamata még igazán 
be sem fejeződött, nincs kizárva: néhány látványos fejezete még mindig hátravan...

Noha szabadkai éveim legnagyobb élményét a gyűjtők jelentik, ez a láto
más, a gyűjtők által kirakott, elsüllyedt kontinens (Monarchia-Atlantisz) felme
rülése engem is meglepett. A gyűjtőknek ez a fajtája genetikailag kötődik a 
semmis vagy értékes régiségekhez, szemben azokkal a gyűjtőkkel, akik egy má
sik (minden bizonnyal alacsonyabb) civilizációs szintről érkeznek erre a vi
dékre.

Ante Vukov, jeleztem már, a porcelánra, szenteltvíztartókra, angyalkákra, 
komabögrékre szakosodott. Persze szép levesestálai és más edényei is vannak -  
mintha egy teljes, nagy, 50 vagy 100 személyes terítéket is össze szeretne rakni 
az egyik kredencben, csak úgy, mellékesen, hiszen az természetes kelléke volt



minden polgári családnak, nem beszélve a kincstári erdőőrökről, magas rangú 
MÁV-tisztviselőkről.

Komabögrékkcl teli polca végén egy kis vastag falú kávéscsészére leszek 
figyelmes:

Palicsfürdő
K U R S A L O N

Meséli, éppen a napokban látott palicsi Ilgcn rokonainál (a Nagyfenyves- 
ben laknak, ott, ahol Balázs G. Árpád is éltelső feleségével, a kísértetiesen üres 
Agatié-ház mellett valahol) egy fényképet: kerti lakoma a Vermes családdal a 
századfordulón; a képen minden jel szerint már ebéd, desszert után éppen ilyen 
csészékből isszák a kávét... (Mondanom sem kell, a fénykép elemzésénél nem 
állt meg e jelentéktelen détaillé-nél, tovább vizsgálta a székeket, az öltönyöket, 
aranyláncokat. Itt meg kell állnod, mondtam, mert most már csak az következ
het, hogy szépen, észrevétlen kihúzod az óraláncok végén lévő zsebórákat is.)

A  régi családi fotók között, nem is központi helyen: egy rámázatlan, szürke 
vászon vonja magára a figyelmet.

Első pillantásra azt hiszem, azért tűnik monokrómnak, mert még mindig a 
kis ultraviola lámpa vakító hatása alatt vagyok. Attól kezdve már csak az a vá
szon foglalkoztatott. Különös, de végül is az a szürke vászon lett számomra a 
misztikus kép, amiért kilátogattam a Bajai útra, amelyért átléptem a városkaput 
(vámházat) -  igen, olyannyira, hogy még azt a színes, naiv-konstruktivista tem
perát is inkorporálni tudta monokróm anyagába, annál is inkább, mivel, mint 
jeleztem, a kis ultraviola lámpa kioltásával, az a színes, naiv-konstruktivista kép 
is kialudt, kifakult, elszürkült.

Anyai ükapám, mondja:
Gulassa János

-  született 1826-ban Hradeken (Lipótújváros) ránt. katholikus, kincstári 
erdőőr Medvedzán (Medvésen), az Alacsony Tátrában, a Feketevég alatt, a Ho- 
rászka és Medvedza völgyeket elválasztó hegygerinc tövében, meghalt 1896-ban, 
Szentmárián (Liptón)... Nagy vadász volt, mégBrehm is megemlítette -  igaz, mint 
a Gulassa család krónikája is felrója, nem név szerint:

Nem hagyhatjuk e helyen említés nélkül azt, hogy az 1873. évben négy hiúzt -  
egy egész hiúzesaládot- fogott medvefogó vasba. Ez fel van ugyan említve a BRÉM- 
féle ÁLLA TOK VILÁGA czímü magyar kiadásnak 1. kötete 532. lapján, azonban 
atyánk nevének kitétele nélkül. Már ez így szokott rendszerint történni...

Igen, mondom, máris elkábulva a múlt ilyen tömény feltörésétől, a tömér
dek pontos adattól, igen, de a kép, maga a kép, miféle kép? Unokája, János 
festette, aki Miskolcon született, Pécsett és Pacséron, majd Szabadkán dolgo
zott a MÁV magas rangú hivatalnokaként, mint Danilo KiS édesapja.

Csak ez az egy portré maradt fenn munkái közül, de még Ante is emlékszik 
egy később elkallódott impresszionista festményére (kis ember baktat az 
őszben, valahogy úgy, mint Farkas Béla képein, elveszetten). Különben, jegyzi 
meg, a famíliában volt még egy festő, a korán elhunyt, szabadkai Aubermann 
Teri. A  képei ott vannak kint az előszobában, abban a vasalt ládában.

Galussa Andor Palicson van eltemetve -  a harmincas években megnyílt 
temető első halottai -  Penavin Elemér, Farkas Béla stb. -  társaságában.



Míg Ante szavait hallgatom a vászon előtt, a máris előkerülő vándorló 
könyvek, mesterlevelek, fényképek, dokumentumok, krónikák (katonatiszttől 
mozdonyvezetőig minden mesterség képviselve volt a családban) kaleidoszkóp
jában ismét kezd összeállni az a kép, az a hangyák kreálta látomás, amelyet a 
gyűjtők egyszer már megcsillantottak nekem. Es máris felismerni vélem AT- 
LANTISZ-ának kis hősét, mind precízebben betájolom azt az erdőt (dzsungelt 
mond, mint az a korai vers, a családi krónika is), azt a hidat (hidakat), amelyet 
(amelyeket) annyiszor említ verseiben (és hát programszövegében is: Mojc slike 
su Veliki Statični Most, ali i pokretni most...) A családi krónika írja:^4 múltnak 
kibontakozó emlékei mindjobban hatalmukba ejtenek, midőn vizsgálódó tekinte
tünk a medvedzai és dikulai völgyet elválasztó hegygerinczet s ettől jobbra a Medve- 
dza fölött kimagasló havast pillantja meg. Közel vagyunk már czélunkhoz.

Lekerülünk csakhamar a preddikulai hídra, innen jobbra kanyarodunk s 
Predmedvedzára érünk Két meredek útrész áthaladása után a jelenlegi medvedzai 
erdőőri lakhoz érünk, vagyis bevonulunk Medvedzára déli 12 órakor.

Egyre világosabban látom jellegzetes monarchiabeli család, e magyar, szlo
vák, porosz, horvát nemzetség is pontosan ilyen távolra zuhant, mint amilyen 
mélyre süllyedt a versek egzotikus-ezoterikus kontinense.

Mint egy oltárt nyitja ki, a megdicsőült enteriőr centrumát, az egyik éjjeli- 
szekrényt: füzetek, próbakönyvek sora. A  versek bekötött kéziratai. Akárha va
lami perzsa szentkönyvek, akárha valami ismeretlen civilizáció énekeskönyvei. 
Lantos, majd egy évtizede, így írta le ezt a kis szekrényt -  szentélyt:

Az ATLANTISZ ötöskönyv-ciklusait szertelen, szecessziós kalligráfiájú, koz
mikus szimbólumok apró ábráival, szárított mezei virágokkal, női hajszálakkal 
ékesített, kender- és dohányporral illatosított unikumkötetek őrzik..

Meglepő az a nyugalom, az a méltóság, már-már ünnepélyesség, amellyel 
ez az anyag és szerzője a szerkesztőt, kiadót várja.

Költőnk mintha már egy másik szögből, másik dimenzióból szemlélné kéz
iratát -  annál is inkább, mivel, mint utaltunk rá, már be vannak kötve, eleve be 
voltak kötve, mintha édesapja még halála előtt bekötötte volna őket...

Visszatérve most ismét a monoton énekekhez, himnuszokhoz, látom azt is, 
hogy olykor valami egészen más irányba próbálnak indulni. Valami sokkal va
lóságosabb dimenziók felé.

Ilyenkor az az érzésem, a következő opus, amelynek közelsége, itt a város
kapu tövében, ezekben a homályos szobákban már szinte kitapintható, akár 
felszíni leírása, leltára is lehetne annak a bizonyos Atlantisznak -  konkrét kis- 
világunknak, amelyet a gyűjtők észrevétlen, függetlenül minden társadalmi és 
politikai reflextől, csupán a Benjámin említette kapzsi, alantas ösztönöktől ve
zérelve, ám ugyanakkor mégis végtelen áhítattal és áldozattal ismét nagy formá
vá -  nagyvilággá illesztgetnek, szerelnek össze...

Ante Vukov első könyvének recenzióját Slavko Matkovié írta -  költészeté
nek első értelmezésével tehát ő próbálkozott. A versek egy szakszerű elemzését 
lalán az ó segítségével kellene elkezdenünk.



j SÁTAIPÁL l

BRASNYÓ ISTVÁN ÉS A GYERMEKIRODALOM

Szakmai körökben már-már közhelynek számít az a vita, amely a gyermekiroda
lom körül kerekedett századunk első évtizedeiben, és még napjainkban is fel
felcsap és néha szenvedélyes és szélsőséges állásfoglalásokat is tükröz.

Manapság egyesek előtt sem tisztázódott még a gyermekirodalom helye és 
viszonya az egyetemes magyar irodalomhoz, úgymond a „felnőttek” irodalmá
hoz. Különben ez a felosztás is csak fenntartásokkal használható.

Az óratervek és tantervek kidolgozásakor és az új tankönyvek megjelené
sekor pedagógus körökben gyakran hallani azt a megfogalmazást, amely szerint, 
ez meg ez a prózai, illetve lírai alkotás, valamint a követelményrendszer nem 
felel meg az illető tanulócsoportnak, mert úgymond:

-  a gyermekek ezt nem értik,
-  ez meg az illető korosztálynak túl magas.
így megtörténik nemegyszer, hogy irodalmi és esztétikai értékeket nélkü

löző fércművek lopakodnak be a gyermekek olvasókönyveibe, illetve irodalmi- 
lag és esztétikailag gyenge olvasmányok és verseskötetek képezik tanulóink ol
vasmányait.

Németh László, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső elsőként emelték 
fel szavukat a gügyögő és didaktizáló irodalom ellen, azt hangoztatva, hogy iro
dalmi és esztétikai értéket, soha el nem hervadó műveket kell adnunk gyerme
keink kezébe.

Kosztolányi Dezsó szerint nem szabad lebecsülnünk a gyermeket. Közöl
nünk kell vele mindent, amit tudunk az irodalomról, mégpedig annak legmé
lyebb mélyét, természetesen nem homályos, pudvás szakkifejezésekkel, hanem 
egyszerűen és világosan.

A  gyermekeket az untatja, ami mindannyiunkat, az, ha egy költeményből 
mondvacsinált eszméket, általános alapigazságokat, halvány bamba tanulságo
kat hüvelyeznek ki, az, ha a költó lángjánál a haszonlesők akarják megsütni az 
ő politikai pecsenyéjüket. A gyermek ösztönösen tudja, hogy mi a költészet. Ezt 
az ösztönét fejleszteni, bátorítani kellene, nem pedig sorvasztani.

Hogy azonban mit kell a gyermek kezébe adni, hogy olvasson, Kosztolányi 
erről a következőképpen ír:

„A gyermeknek olvasnia kell. Nem sokat kell olvasnia. Jót kell olvasnia. Az 
ilyen olvasmány táplál. De az az olvasmány, mely csak kötelesség, butít. Kezébe 
kell adni a gyermeknek az iskolában az eleven  lélegző remekműveket, nem 
félig, hanem egészen, s módját kell találni annak, hogy kifejezhesse nemtetszé
sét még a legnagyobb lángelmékkel szemben is. A kötelező tetszés megöli az 
ízlést. Neveljük gyermekeinket szabadságra, vitatkozzunk velük, neveljük őket,

• Elhangzott Kishegyesen 1993. szeptember 24-én, a Csépe Imre Emléknapon.



ha kell, mćg neveletlenségre is. Ne afféle irodalmi szajkók legyenek, akik betéve 
tudják, amit úgysem érdemes tudni, hogy egy költő melyik évben, hónapban és 
napon született, s ki volt az anyai és apai nagybátyja. Az iskolai irodalmi oktatás 
egyetlen feladata az, hogy olvasókat neveljen.” (Kosztolányi Dezső: Nyelv és 
lélek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971.390.)

Amikor a fenti idézet szellemét kivetítjük az anyanyelvi nevelés rendszeré
re, akadnak a másik táborból olyan okoskodók és érvelők, akik azt mondják, 
illetve azt kérdezik, hogy ezek szerint akkor Katona Bánk bánját kell adnunk a 
kisiskolások kezébe? Vagy miért nem teszünk gyermekeink asztalára azonnal 
nagy lélegzetvételű regényeket?

Itt azt kell mondanunk, hogy esztétikai szempontból objektíve nem is léte
zik külön gyermek- és ifjúsági irodalom. Mert egy mű vagy megüti a mércét, vagy 
nem. Ha megüti, akkor ezen túlmenően figyelembe kell vennünk a gyermek 
fejlettségi fokát, az előbbi olvasmányait, esztétikai szenzibilitásának szintjét, s 
ezek mérlegelése után adjuk a gyermek kezébe a kiszemelt művet. Nos, az ilyen 
kritériumok segítségével kiszűrt irodalmi művek egy részét minősítjük gyer
mek- vagy ifjúsági irodalomnak. Itt hozzá kell még tennem azt is, hogy az emlí
tetteken kívül igen nagy számú tényező is determinálja az irodalomnak e részét.

Be kell vallanunk, hogy tanterveink, az anyanyelvi oktató- és nevelőmunka 
gyakorlata elsősorban irodalomtörténet-központú, s pedagógusaink főleg az al
kotáslélektan szempontjából közelítik meg a kiszemelt szöveget. Az irodalmi 
mű hatása, e hatás tanulmányozása a háttérbe szorul. Az anyanyelvi nevelésben 
a szövegmunka társadalomtudományi vagy művészeti tárgyaktól mereven elvá
lasztva fut. Kevés nyomát találjuk az integrációnak az általános, valamint a kö
zépiskolákban. Itt elsősorban a szemelvényanyag feldolgozásakor a társművé
szetek igénybevételének a hiányára gondolok. Érdemes lenne szétnézni e tekin
tetben a főiskolákon, valamint az illetékes egyetemi karokon is.

Ha megvizsgáljuk az anyanyelvi oktató- és nevelőmunka elméletét és gya
korlatát, könnyen megállapíthatjuk, hogy a komplex művészeti-esztétikai neve
lés sem kap túl széles lehetőséget, teret és kellő figyelmet tanintézeteinkben. 
Megállapíthatjuk azt is, hogy a szövegmunka során időnként száraz és lelketlen 
sablonos lexikális adattömegekkel terheljük növendékeinket. Külön elemzést 
igényelnének tanterveink, tankönyveink és olvasókönyveink, valamint a házi 
olvasmányok jegyzéke, mert az irodalmi nevelés nem tűri az iskolás sablonokat 
és formákat.

Amikor Brasnyó István prózai és lírai alkotásait vizsgáltam, azt tartottam 
szem előtt, hogy az irodalom úgy nyújt ismereteket a világról és önmagunkról, 
hogy közben örömet ad a felismerés, hogy közben egész személyiségünket ma
gával ragadja a mű. Ha tantárgyat tanulunk, megfeledkezünk róla, hogy olvasás 
közben meg is rendülhetünk, felemelkedhetünk és alászállhatunk, elgondol
kodhatunk és újra kezdhetünk. Újra meg újra szembesülhetünk önmagunkkal 
és a világgal. Az irodalom tehát a világ megismerésének nem pusztán az egyik s 
nem is éppen praktikus eszköze, hanem egy más, egy sajátos megismerés, amikor 
talán nem is az a legfontosabb, hogy mit is ismerünk meg, hanem az, hogy hogyan.

Brasnyó Istvánt személyesen nem ismerem, de verseit és prózai műveit ol
vasva, megismertem az ő világát, szülőföldjét, amely valahol Közép-Bácskában,



a Tiszától nyugatra terül cl, ott, ahol még valaha járt a kisvasút, a kisvonat. S 
művei elolvasása után érdeklődésemet sok-sok kérdés feszíti, amit egy száraz 
életrajz elolvasása után nem mondhatnék cl.

Ezért vettem magamnak azt a bátorságot, hogy élet- és korrajzi adatok 
nélkül mondjak valamit az íróról és költőről, mert egy irodalmi mű rangja és 
minőségi szintje nem az életrajzi vagy történeti keletkezésének feltételeiből, és 
még csak nem is kizárólag a műfaj fejlődés sorrendiségében elfoglalt helyéből 
adódik, hanem a hatás, befogadás és utóéjet nehezebben megragadható kritéri
umaiból ered. A  gyermekeknek szánt köteteit tehát a hatás, a befogadó oldalá
ról próbáltam megközelíteni.

Az Égi laboda, a Kései csillag, a Holdfény címet viselő alkotások verseskö
tetek, a Szivárvány jöttmentjei prózai alkotás.

A  vcrscskötetek különböző időpontban jelentek meg, s e versesköteteket 
7-8 évre rá követi az említett prózai alkotás. Annak ellenére, hogy idő- és mű
fajbeli eltérés van az említett kiadványok között, valami mégis összetartja a ver
seket és a prózát, tehát a versek és a próza között létezik egy koherens erő, s ezek 
pedig a motívumok.

A  kisvasút már megjelenik az első verscskötetekben, ez a kisvasút, a kisvo
nat megjelenik a későbbi prózájában is. Az első esetben a költő gyermeki csíny
tevésből átváltja a vasnchezékkel ellátott váltókarját, a prózában már a kisvonat 
hosszú kocsisort húz maga után, répát szállít a gyárba.

A  tanító bácsi alakja félelemmel tölti el az első és második osztályos gyer
mek érzésvilágát. De Bernát így is a pincétől jobban fél, mint a tanító bácsitól, 
aki tegnap pálcával tíz körmöst adott, amikor koromból bajuszt rajzolt magá
nak. De a pince ennél is félelmetesebb, mert a lépcsők a sötétbe visznek lefelé, 
odalenn pedig semmi fény. A  tanító képe a prózában már kiszélesedik az egész 
iskolára. Bernát újdonsült barátja, Palkó a tanító züllött szigora miatt kerüli az 
iskolát:

Nem szoktál iskolába járni -  kérdezte tőle Bernát.
-  Szoktam, csak éppen sose jutok e l’’ -  hangzott a népi mókázás hangula

tából fakadó válasz.
Kerülöm az iskolát. Nem akarom, hogy megverjen a tanító.”

A cigarettasodrás motívuma mint egy láthatatlan sclyemszál köti egybe 
Brasnyó István verseit a prózájával.

„Gyénó a zsebébe nyúlt, előhalászta dózniját, s felkínálta a kukának.
A  kuka azonban ennek is nagyon megörült, leguggolt, a áóznit a térdére 

helyezte, és nekilátott cigarettát sodorni. Két papírt is egybefogott, úgy sodorta, 
hogy jó vastag legyen.”

Egyik versében, hét évvel prózája előtt így írt a cigarettasodrásról:
„ Vert Pista most már inas, 
igazi akkumulátora van a szóbában, 
amikor cigarettát sodor; nem vágja 
nyakon az anyja”

Ez a motívum megjelenik még számos más versében is.



Ha összevetjük Brasnyó István A szivárvány jöttmentjei prózai alkotását 
előbb megjelent verseinek költői kćpcivel, megállapíthatjuk, hogy a fentieken 
kívül a nyárfahegy, a tűzrakás, a toronyiránt természeti képek újra jelen vannak 
a prózai sorokban.

Ha a gyermekirodalom kritériumai alapján tüzetesebben megvizsgáljuk az 
1980-ban megjelent A szivárvány jöttmentjei című prózai alkotást, akkor konk
lúzióinkat két síkon kell megvonni:

Az első a mű fabulája, vagyis a mondanivalója, amit logikai apparátussal 
meg tudunk fogalmazni. Itt ugyanis valóban gyermeki dolgok történnek:

A történet főhőse a 9-10 éves Bernát gyerek, aki eleinte csak a varjúkat 
nézi, különösebb dolog nem történik vele, csak az, hogy apjával és nagybátyjával 
egy tanyára költöznek, s itt megismerkedik környezetével. A szomszédoktól kap 
egy kiskutyát, s ez a kutya elkíséri Bcrnátot további útjára. Olvasáslélektani 
szempontból a fiú sorsa úgymond egyszerű, egysíkú, nincsenek különösebb 
konfliktusok, ha csak az nem, hogy a gyermekek megijednek a parasztház meny- 
nyezetére telepedett denevértől. Érdemes azonban szemügyre venni Bernát csa
ládjában a viszonyokat, főleg férfiak mozognak a gyermek körül, nem tudjuk, 
hova lett az édesanyja.

A cselekmények bonyolításának és a környezet megrajzolásának azért nagy 
mestere az író, mert a mű elolvasásakor az olvasó számtalan kérdést tehet fel. 
Nem tudjuk, mi lett Bernát édesanyjának a sorsa. A szülők elváltak? Az édes
anyja meghalt?

Nem tudjuk. Csak sejthetjük abból a pár mondatból, amelyben a fiú el
mondja, hogy ők egyelőre a tanyán hárman élnek majd.

A feltett kérdések talán csak minket, felnőtteket érdekelnek. Az esemé
nyek továbbra is szorosan a gyermeki világ körvonalán belül bonyolódnak.

Vizsgálódásomnak második síkja a regény élményanyaga, hangulatvilága, 
a szülőföld színei, az árnyalatokban gazdag költői képvilág. Az ábrázolásnak e 
részére szoktuk mondani, hogy a tanulóknak ezt nem megtanulniuk, hanem 
átérezniük kell. S engedtessék meg nekem, hogy jómagam is véleményt mond
jak minderről.

Brasnyó István gyermekirodalmi alkotásai erről az oldalról jobban tetsze
nek, mert az esztétikai sugallások értéke nagyobb, mint a logikai vagy a gondo
lati mondanivaló. S ezt az író és költő a stíluseszközök makro- és mikrostruktú- 
ráival éri el.

Először is a természeti képek funkcióját, gyönyörködtetését említeném meg.
A nagy természeti képeket úgy teremti meg az író, hogy majd minden tör

ténetet természeti képpel kezd és azzal is zárja. Az utolsó epizód -  amely külön
ben elragadtatónak mondható -  a mesék világába kalauzolja a gyermek olvasót, 
amikor is Bernát a kutyájával, Lompossal és legjobb barátjának a társaságában 
elindul a világ végére. Ez már a mesevilág, ez esetben nem szabad töprenge
nünk, hogy igaz-e vagy sem, benn vagyunk a mesevilágban, ahol a valós és a 
mesés elemek logikátlan, de gyönyörködtető elemei át- meg átszövik egymást.

A természeti képeknek jelentős funkciójuk van a hangulat, az érzelmek 
előkészítésében, megteremtésében és azok fokozásában. E képek néha igen ter
jedelmesek, p l A szivárvány jöttmentjeinck első epizódjában a szövegnek egyne



gyedét teszi ki a természet leírása. A mintegy 26 sornyi tájkép után jelenik csak 
meg az ember.

A természeti képek szerkezete és funkciója rokonságot mutat a népdalkez
dések tájképeivel. ,4 szivárvány jöttmentjeinck világa kísértetiesen hasonlít a me
sevilág vízszintes és függőleges kozmogóniájára.

Az epizódok olvasása közben rajtakapjuk az írót, hogy a belső ritmusváltást 
igen mesterien alkalmazza a jellemzésre és a környezet hangulatának megte
remtésére. Vagyis a párbeszédet egyszer csak egy természeti kép szakítja meg, 
majd újra visszatér a társalgásra.

„Délben a gyerekek, miután a tanító kiengedte őket, szétrebbentek az isko
laudvarról. Bernát Kormos Jóskával az »0 útjukon« igyekezett hazafelé. Voltak 
mások is, akik erre jöttek, de azok előreszaladtak, és egykettőre eltűntek.

-  Nem is olyan rossz ez a tanító -  mondta Bernát. -  Nem látszik olyan 
félelemkeltőnek... én legalábbis úgy láttam.

-  Várjál csak -  tolta fel homlokán a süveget Kormos Jóska. -  Nem láttad te 
még, amikor megmérgesedik. Szikrákat szór a szeme, és a fogát is csikorgatja...

-  No, ezt már nem hiszem! -  Jelentette ki kereken Bernát. -  Vagy csak 
ijesztgetni akarsz?

De Kormos Jóskának nem volt ideje válaszolni, mert egy ökölnyi göröngy 
zúgott el a füle mellett. A göröngy a földre csapódott, s ott, mint valami gránát, 
ezernyi apró rögre robbant széjjel.

Mindketten riadtan nézték a levegőből érkezett jövevény darabjait.”
A természeti képek mesterfogásainak lehetünk szemtanúi, ha a Kései csil

lag című verseskötet soraiban mélyedünk el. A  természeti kép keltette hangulat 
belopózik még az alvó ember ágyába is. Például: „Bernát a hajnal áttetsző 
csöndjében ébredt. Mintha nyakig ült volna egy hús, mozdulatlan áradásban.”

Ha figyelmesen elemezzük a gyermekregény szövegét, megállapíthatjuk, 
hogy a hasonlatokkal szemléletesebbé teszi az éppen szóban levő helyzetet, jel
lemet, mozgást. Például: „ -  A denevér jobbra-balra lengett, mint egy körte a 
fán.” Úgy elmerült a munkában, hogy akár a házat is elvihették volna a feje felül.” 

- Akkora dinnyék vannak, akár a fejed -  diskurál a két fiú.” „- A kalap legalább 
ötször akkora volt, mint ő maga.”

A regény hasonlatai két funkciót töltenek be: hangulatot keltenek, illetve 
értelmeznek. Eredetüket és a képvilágukat tekintve pedig erősen érződik rajtuk 
a népi zamat, a népi gondolkodásmód, az egyszerű ember látásmódja. E tekin
tetben rokonságot veszünk észre Csépe Imre hasonlataival. Nem is csoda, hisz 
mindkét író, illetve költő egy tőről szakítja virágait: Csépe Imre a kubikusok és 
a zsellérek világában él, Brasnyó István a nádvágók és a denevért kergető kosár
fonó asszony gondolkodásmódját rajzolja meg.

Ezek a hasonlatok minden vonatkozásban szemléletesek, a népi kifejezés- 
mód, az egyszerű emberek észjárása fedezhető föi-e stiláris eszköz mögött. Ha 
alaposabban szemügyre vesszük a regény hasonlatait, rájövünk arra is, hogy 
azok erősen önállóvá válnak, nem szerves részei a műnek. Ha kiemeljük őket a 
szövegből, akkor is érthetőek az összefüggések. Ez is bizonyítja a regény és a 
szülőföld szoros és funkcionális kapcsolatát, a regény nyelvi anyaga, valamint a 
népnyelv, amelyben a mű született, élő kapcsolatban állnak egymással.



Brasnyó hasonlatainak azonban megvan a művészi értéke is. Hasonlatai
nak egy része, bármennyire kifejti is a „tcrtium comparationis”-t, még mindig 
elhallgat valamit. Hisz nincs két hasonló dolog, amely adekvát, azonos lenne. 
Azt mondhatjuk, hogy mennél távolabbi a hasonlóság az idézett mű hasonlatai
ban, mennél tágabb helye van a magyarázkodásnak, annál több implikált asszo
ciáció fér cl a kifejezés testén.

Verseiben ezek a hasonlatok találhatók:
„Lenn krumplizsákok vannak, 
és zöldség bújik mélyen a homokba, 
akárcsak jókora gyíkok, 
sűrűn egymásba fonódva”

(Kései csillag, 16. lap, Egyedül vagyok itthon)

Jeszenyin a hasonlattal a csönd hangulatát tudta megteremteni, amikor 
egyik versében a következőket írta:

„ Oly halk az öröm a világon, 
mint zizge szirom ha zenél”

(Jeszenyin: Hajnal csap az égre)

Nos, ugyanezt énekli egyik versében Brasnyó István is, amikor is a csendet 
a következőképpen teremti meg, illetve varázsolja elénk:

„ Verebek ülnek most a délutánban, 
s míg bámulok a melegről kifelé, 
hegyes csőrük a köd vattáját baltázza, 
és mekkora lett a csönd hirtelen!
Csak a kígyó surrog amit papírból vágtam, 
ahogy serdül a kötőtű hegyén”

(Kései csillag: Tűzhely fölött körbe száll a papírkígyó)

Meglátásom és meghallásom szerint a költő ezzel áttörte azt a falat -  ha 
egyáltalán van ez a fal - ,  amely az egyetemes, azaz a felnőttek irodalma és a 
gyermekirodalom között létezik. A téma ugyanis gyermeki, de a „csend”, amit 
hasonlatával megteremtett a költő, az már művészi, ez már esztétika, amit na
gyon kár lenne gyermekire és felnőttek részére felparcellázni.

Prózáját, a Szivárvány jöttmentjeit a többi között ezek a remekbe szabott 
hasonlatok teszik líraivá. Hisz ki ne fedezné fel a prózában írt sorokban a lírai 
képet, a költői hangulatot, amikor a következőket olvassa:

„Bernát kilépett az alkonyatba. A  nap már eltűnt az égről, a felhők pedig 
olyanok voltak a nyugati égbolton, mintha egyetlen szürkés márványtömbből 
volnának hullámosra faragva. Vagy mintha valami nagy víz hullámai dermedtek 
volna mozdulatlanná odafönn a magasban.” (A szivárvány jöttmentjei, 82. lap.)

A természeti záróképben a rejtelmes csönd hangulatát ugyancsak a hason
latokkal teremti meg, itt a hasonlatok alkotó elemei azonban egy más mecha
nizmus útján működnek. Figyeljük csak meg a következő természeti képben a 
hasonlat funkcióját!



„Körül pedig -  az udvaron, a szomszéd szállásokon és földeken -  rejtelmes 
csönd. Csak inncn-onnan hallatszott nagyon távolról cgy-cgy sikkanás, mintha 
gyerekek hancúroznának. Ez az elázott föld szaga szállongott végtelenül a 
felhők alatt. Itt-ott ugyan már megcsapta a lehulló levelek kesernyés íze.” (A 
szivárvány jöttmentjei, 84. lap) „A reggel olyan áttetsző volt, akár az üveg.” (Ua. 
140. lap.)

A regényt itt-ott a tárgyi és a szellemi néprajz termékei is díszítik. Ezek a 
díszítőelemek természetesen épülnek be azokba a képekbe, amelyek Bernát 
környezetét körülveszik.

„Amikor Jóska megmondta, hogy a vendég fiút Bcrnátnak hívják, és épp 
most hurcolkodnak ide a szomszédba, Kormos néni megkérdezte, hogy hány 
éves, és hogy ebédelt-e már. Bernát szabadkozott, azt mondta, nem éhes, és 
keserűen gondolt Lajos macskára. A gonosz macska! Még tán galambot is fo
gott, miután megette az ő reggelijét!

Kormos néni azt mondta, hogy nem szép semmit sem visszautasítani, ha 
tiszta szívből kínálják, s kézen fogva a pitvarba vezette. Leültette az asztalhoz; 
Jóska vele szemben telepedett le. Cseréptányérokba gombócot szedett egy hatal
mas cserép tálból, amely a tűzhelyen állt.” (A szivárvány jöttmentjei, 34. és 35. oldal)

Igen érdekes mondát mesélt cl Kormos Jóska Bcrnátnak. Ez a monda egy 
ember haláláról szól, aki nehezen tért a másvilágra, a boszorkányok és a kísér
tetek fojtogatták, s a varjak segíteni akartak a haldokló emberen. Ha kutatnánk 
e szellemi néprajz gyökere után, lehet, hogy egy szép helyi balladára találnánk.

A szellemi és a tárgyi néprajz nyomait kell keresnünk azokban a sorokban 
is, amikor a gyermekek meglátogatják a nádvágókat, és megkérdezik, hogy 
„...szorult-e valami a lékbe?”

Ha Brasnyó István festőként varázsolta volna elénk a szivárvány színeit, 
észrevehetnénk azt a leheletfinom színt is, amellyel az ébredező gyermckszercl- 
met festette meg. A gyermekeknek szánt műveiben csak villanásként jelenik 
meg itt-ott az ébredező gycrmekszcrclem; cgy-két elejtett szó, félmondat és 
semmi több. így talán szebb is, csak sejtjük, hogy mit gondol és mit érez Bernát, 
amikor vele egykorú kislányokkal találkozik. Ez a találkozás, annak ellenére, 
hogy többen is együtt vannak, csak őt érdekli és senki mást, és ezzel az ér
deklődéssel Bernát magára is marad.

Befejezésül idézzük fel újra A szivárvány jöttmentjei című prózai alkotás 
záróképét!

Itt már Bernát, barátja és kutyája, Lompos nem a realitás bácskai földjén, 
nem a kisvasút környékén, hanem a költészetben, a levegőégben vándorolnak.

„Fáradtságot többé nem éreztek, könnyűek voltak, s Bernát nevetve egy 
pillantást vetett a mellette rohanó Bélára:

-  Meddig megyünk? -  kérdezte tőle, nem mintha vissza szeretett volna 
fordulni, hanem csak hogy tudja. Hogy tisztában légyen Béla elgondolásával.

-  A világ végéig! -  jelentette ki Béla, és öklével egy nagyot csapott a le
vegőbe, majd még ugrott is egyet jókedvében. Bcrnátnak kapkodnia kellett a 
lábát, hogy utolérje.

-  Előre, a világ végére! -  kiáltotta most ő is, és szemével minduntalan a 
fehér suhanást, a száguldó Lompost kereste.



Még mindig ott járt előttük, valami rendkívüli nyomot követve, amit ők 
nem láthattak. így vezette őket cćljuk felé.

És ment a két gyerek a kutya után, a házak mögöttük már csak füstölgő 
kisfészkeknck látszottak, és egyszerre úgy érezték, hogy többé semmi értelme 
sem volna visszafordulni.” (A sziván’ány jöttmentjei, 227. oldal)

Mindezek után mit üzenhetünk a gyermekeknek?
Azt, hogy miután elolvasták a művet, adják át továbbolvasásra szüleiknek, 

a felnőtteknek!

Oláh Sándor: Festő a szabadban (olaj, 1909 ?)



BARÁC1US ZOLTÁN

MÁR CSAK AZ ÉRZELMEKRE LEHET HATNI 
SZÍNHÁZI LEVÉL

Már semmi sincs úgy, ahogyan volt. A színházművészet öltönye rosszul szabott, 
holtakról rángatták le, bő, amolyan vacak holmi. A mezsgyén szegénylegények 
bóklásznak, teljes a zűrzavar. Mindenki a saját színházára esküszik (dicséri a 
cigány a lovát). Miatyánk, ki vagy a mennyekben, most segíts! Az Újvidéki 
Színházban új művészeti vezetőt avattak, magyarországit; a KPGT-bcn 
Shakespeare nyuvaszlják -  sokkal gorombábban, mint 1986-ban - ,  a Tanya
színház önmaga árnyéka (volt), Palicson sem nyújtottak életmentő illúziókat. 
Mindenki mindenhova, senki sehova. Van-e még a színházművészet számára 
hely ebben a lezüllesztctt országban?

Mostanság több művész -  rendező, színész -  nem a lcgkifogástalanabb pe- 
digrével került be a körforgásba. Túl mélyre vagy ismeretlen vizekre csak a leg
bátrabbak merészkednek, de színházi álmaikat, víziójukat nem mindig értjük 
meg. Sokan mesterei a szakmának, valóságos zsenik a maguk módján. Mégis ma 
még idegen az a színház, amelyet felkínálnak.

Valami hiányzik. Valami elillant -  örökre?
Az összkép nem a legkedvezőbb. Mégsem volna szabad most leereszkedő 

flegmával, dekonccntráltan írni/szólni színházaink munkásságáról. Igaz, nem 
tisztelik mindig azt, amit játszanak és azokat, akiknek játszanak. De igazgyön
gyöt talált például a szabadkai Gyermekszínház maroknyi társulata, s ha be
hunyjuk az egyik szemünket, akkor megállapíthatjuk, hogy valamennyi látott 
produkcióba beleszuszakolható némi erkölcsnemesítő többlet, mozzanat.

A színház él, de hogy hogyan, azt ne kérdezzük. Élni akar, mert tudja, hogy 
szükség van rá. De csak az okos színházra. Az említett lélekncmesítőrc. Van-e 
még, lesz-e még ilyenből?

O’NEILL -  MEGCSONKÍTVA

Még az elmúlt, eléggé szerencsétlen évadban mutatta be az Újvidéki Szín
ház társulata a Hosszú utcaás ca éjszakába1 című O’Neill-dráma töredékét Mi
lán Belegiáanin rendezésében. Nem hinnénk, hogy a sors vezette a rendező ke
zét, amikor az első olvasópróbán kihúzatta színészeivel a veretes mű vagy het
ven százalékát (azzal sem tudott mit kezdeni, ami megmaradt). Családok sokkal 
gyorsabban is tönkremehetnek, gondolhatta, űzö4tségről, az ember megalázta
tásáról az újságokban ma apró hírekben számolnak be. Nem nagy ügy. így a 
színdarab, amely az apa zsarnokságáról és a drogos anyáról, valamint két gyer
mekükről szól, elvesztette hitelét. Úgyszólván semmi sem stimmelt ebben az 
előadásban, az olló „jóvoltából” odaveszett a lényeg.



Mit nyújthatnak egy ilyen megcsonkított drámában a színészek? Kontra 
Ferenc megválaszolta a Magyar Szó 1996. június 23-i számában: „Azt tapaszta
lom, hogy a darabban szereplők igazából a nyilatkozatban profik, mindenki 
pontosan tudja, hogy egy színházban mit és hogyan kellene műsorra tűzni, elját
szani, megrendezni stb. Ebből a szaktudásból azonban vajmi keveset láttunk 
pénteken a színpadon megvalósulni.”

Az új -  ígéretes -  színházi évad nyitódarabja M olitve Amphitryori)a2 volt. 
A magyarországi Verebes István rendezésében. A társulat új művészeti ve
zetője, a békéscsabai Gergely László, aki több előadást állított színpadra az 
újvidékiekkel, újított. Általa valami történt az Újvidéki Színházban. Új műsor
füzet, ízléses plakát, kiváló fotók, színészportrék a falakon. A csalira mégsem 
haraptak rá a halak: a bemutatón nem telt meg a nézőtér.

A rendező számára Moliére és műve csak ürügy volt arra, hogy valami más
ra világítson rá. Nem értelmezi a darabot, az érzelmeinkre akar hatványozottan 
hatni, mint ahogyan teszi azt az orléans-i Nagy József a truppjával. Valóban 
olyan keveset tudnánk mi a világról, a napi eseményekről, hogy a színház „ripor- 
teri” munkát (is) vállalhat? De a színházban -  ezen túl -  minden lehetséges. Ha 
megrendítő élménnyé olvad össze minden, akkor megbocsátható a rendezői ön
kény.

Nem kétséges, hogy Újvidéken mától másként értelmezik a színházművé
szetet, s valószínű, hogy előbb-utóbb az abszurd szerkezetté roncsolt előadások, 
a mozaikkockákra bontott szöveg is megtalálja majd az utat a néző szívéhez, 
leikéhez. Mert a színház akkor nyereséges, ha egy-egy produkció után a fantázia 
is elkezd működni, feszülni.

Felkészültünk-e erre?

VAGYUNK -  VAGY VOLTUNK?

A KPGT Színházban szellemjárás. Újra -  valószínűleg nem utoljára -  Sha
kespeare az OthellówdX,3 a H a m le tig  a Macbeth\t\5 és a Szonettekkel,6 de 
Dušan Jovanović, Vitto Taufer, Janez Pipán és Nada Kokotovié nélkül. Se „ha
lálfar, se Šerbedžija. Felébredt volna a szunyókáló oroszlán? 1986-ban nagy 
nevekkel deklarálta magát újnak a ristiéi színház, s az előadásokat nem lehetett 
annyira elrontani, hogy a valóban kiváló művészek munkája ne tessék. De már 
akkor is láttunk sablonokat, szembetűnő sztereotípiákat.

Az eddig látottaktól nem rendültünk meg. Szabadon lebegő szinten bonta
kozhatott ki a szöveg a maga teljes asszociációs szegénységében. Egygyökű, sima 
értelmezést ugyan nem láttunk. Mégis sok minden elveszett a ki nem mondott 
szavak és gondolatok zűrzavarában.

Mi miért történik, marad a színen, nem tudhatjuk. Az ember nem tudja, mit 
is kezdjen ezekkel az előadásokkal: gúnyosan kacagjon-e rajtuk, vagy cinkosan 
kacsintson össze az előadókkal? Shakespeare -  másként, erőltetett menetben, 
kifulladásig.

Volt egyszer egy KPGT.
Mesterek nélkül nem lesz tovább.



HOCI NEKÜNK AZ ORSZÁGALMÁT!

A Tanyaszínház ügy (volt). Ügy volt mindannyiunk számára. Ma csak a 
sajtó maradt mellette. Meg az újvidéki Művészeti Akadémia elsőéves hallgatói 
és néhány amatőr színész. A lelkes társulat Kárpáti Péter Országalma1 című 
darabját mutatta be, sajnos eléggé sablonos színházi allűrökkel. Ezerszer látott 
ötletekkel. Mátyás magyar király álruhában nőül vesz egy cigánylányt. Mariská
nak aztán gyermeke születik, aki -  miután megnőtt -  meglátogatja édesapját. 
Laza szövetű mű az Országalma, alig ad lehetőséget a hiteles ábrázolás megje
lenítésére, érvényesítésére. Ezért láttunk csupán töredékes alakításokat, habár 
a mű olyan célra, amilyenre a budapesti rendező, Simon Balázs felhasználta, 
megfelelt. A darabválasztást nyilvánvalóan az indokolja, hogy az együttes ta
pasztalatlan tagjai egyenlő esélyekkel villanthattak fel valamit tehetségükből. 
Oldott hangulatban aztán a színész sok mindenre képes.

Okos dolog egy együttest felrángatni a naturalizmus földhözragadtságából. 
A rituálé, az a gyermeki -  megunhatatlan. De -  habár sokan tapsoltak, sokan 
dicsérték lapjainkban a produkciót -  a Tanyaszínház ezúttal „alulmúlta” magát. 
Mert a történések menete homályos. Ez a színház -  tcstvérszínházaihoz hason
lóan -  nyerseségével annyira vonz, amennyire taszít. Engem -  sajnos -  gyakran 
taszított. Nem tudott az érzelmeimre hatni. Az értelemre még kevésbé.

Hancúrozás volt az Országalma, semmi több.

TEÁTRUM-ETŰDÖK -  NYÁRIDŐBEN

A nyári színház költészet.
Leírták, mondták is talán: „A színház, a teátrum a legszebb szavak közé 

tartozik. Minden nyelven. Önmagában, szókapcsolataiban is. Utóbbiak közül a 
legszebb ezúttal a német földön született. Thcatcrdichtcr. Magyar nyelven már 
nem hangzik ilyen jól a színházi költő. De Schiller és Goethe is vállalta, hogy 
Thcatcrdichtcr. Színházi költő...”

Igen, a nyári színház költészet.
Tavaly szebb, tartalmasabb, hangulatosabb volta költészetünk. AII.  Palicsi 

Nyári Színházi Estékre8 nem volt elegendő pénz. De tavaly és az idén is örülni 
tudtunk a létezés puszta tényének. Mert -  nem szabad elfeledni -  nagyon lent 
voltunk, s most egy ilyen szerény rendezvény is szívet melengető.

A színházban elkészült a számvetés. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy 
a legtöbb nézője a budapesti Vidám Színpad együttesének volt (Marc Camolctti 
„diliségét”, a Négy meztelen férfii vitte színre. A zomboriak (Kate Kapuralica) és 
a belgrádiak (Filumena Marturanő) tudják, hogy az embereket nem csak a meg
szokás viszi a rendezvényekre. Ezért valódi élményt nyújtottak, olyan színészek
kel, akik beleillettek a rendező koncepciójába. A tfcbbi előadásnak -  a balett- és 
operaelőadásnak (Bánk bán, csővel megrövidítve), a szegediek opera- és ope
rettgálájának és a Tanyaszínház produkciójának szolidan átlagos volt a színvo
nala. Összességében a nyári rendezvény ezúttal is igen hatásosan működött.

De vigyázat! A színházkultúra egyre gyorsuló mértékben zuhan hátrányos 
helyzetbe. Ebben a szférában nehéz lesz életben tartani a rendezvényt.



Nagy József nem messze Szabadkától, Kanizsán született, s tette meg az 
első lépéseket a színpadon. Újvidéken iparművészetet tanult, el is végezte azt. 
Már 1979-ben beiratkozott az ELTE művészettörténeti szakára, közben panto
mimtechnikát sajátított el, majd 1980-ban Párizsba utazott, ott is maradt. Mar- 
cel Marceau műhelyében, magániskolájában tanult. A legkiválóbb koreográfu
sok -  Sidonia Rochon, Francois Vérrel, Mark Tompkins, Catherine Diverres -  
együtteseiben táncolt, szerepelt. Thcatrc Jel (a jel hangalak francia kiejtése a 
francia gél megfelelője, amely fagyol jelent) néven megalakította saját társula
tát, amely a következő években a világ számos városában vendégszerepeit, Ka
nadától Ausztráliáig nemzetközi szemléken vett részt. 1989-ben Franciaország
ban megválasztották az év koreográfusának. A francia művelődési minisztéri
umnak és Orléans város önkormányzatának támogatásával eddig a következő 
előadásokat mutatta be: Pekingi kacsa, A rinocérosz hét bőre, A kormányzó halá
la} Comedia Tempio, Orfeusz létrái, A vad anatómiája, Woyzeck, Habakuk-kom- 
mentárok, A keméleon sikolya. Szabadkán a Woyzccket9 láttuk.

Elment egy magyar a nagyvilágba. Nagy ott nagy művész lett. Például a 
WoyzeckkeX. A  bünchneri balsejtelem régcs-rég balsorssá vált, tudjuk, s minden 
Büchncr-adaptáció nem előny, hanem hendikep, mert az érzéki csúfságot, Woy- 
zecket mára beborította élvezhetetlen világunk hamuja. A  dráma befejezetlen 
maradt, mert a szerzőt 24 évesen a tífusz elragadta az élők sorából. Minden 
rendező és minden adaptáció a darabot újra összerakhatja mozaikokból, villa
násokból, és jaj annak az alkotónak, akinek a markában megremegnek a koc
kák, aki nem tud mihez kezdeni Woyzeckkcl, akinek nincs megoldása.

Nagy József tévedhetetlen művész.
Mit mond Woyzeckről a maroknyi társulat? Elmondja, hogy az életünk 

elviselhetetlen. A szereplők ruhája ragacsos. Nem is kosztümök, a táncban átiz
zadt táncosok bőrére hasonlítanak, habár Nagy József ebben a darabban nem 
táncol. Mégis sok mindent elmond. Mesél szerelemről, barátságról, gyűlöletről, 
gyilkos földi tébolyról. Első szám első személyben mond el mindent és együtt a 
társaival. Néha a lehetetlent mutatják be. Látod, emberke: ilyen esendő páriák
nak születtünk, ilyenként kárhozunk el, s a magasból aláhulló homok betemet 
mindent, atomjaira robbantja lényünket.

Nagy József -  úgy tetszik -  mellékesen említi a nagy dolgokat. Nem tudni, 
mi miért találtatik a színpadon, de minden valamiért van. Valamit közölni akar
nak velünk, akik a nézőtéren döbbenten lessük ezt a ncvesincs művészetet, ezt 
a pokoljárást.

Ezek a művészek menekülnek a szótól. Vajon miért teszik ezt? Nagy József 
megfogalmazta: „Azért, mert számomra a szó és a mondat értelmi tényező. A  
befogadó részéről értelmezni kell az elhangzott szavakat. A  látvány és a zene 
viszont érzelmi természetű. Számomra a színház érzéki és nem értelmi lényegű. 
Ezért idegenkedem a szavaktól, a prózától, a drámától. Mindezek akkor válná
nak számomra izgalmassá, ha énekben vagy zenében lennének »megfogalmaz
va«. Egy értelmi szinten végigvezetett előadás számomra színházellenes.”



„Kukkolja” az életet Nagy József. Lesi rosszát, jóját is talán. Carolc Dcsba- 
rats egy interjúban megkérdezte tőle: „Ön magyaros műveltségű?” A válasz: 
„Egyértelműen. Ha egy országban több nemzetiség él együtt, lehetővé válik bi
zonyos nyitottság más kultúrák felé. Csakhogy a Vajdaságban most minden el
fajult. Megromlott a kapcsolat a különböző etnikumok között, ami érintkezési 
problémákat okoz és az ország értelmiségeinek...”

Egy vajdasági magyar. A  Pekingi kacsában a falujáról mesél, egy esti össze
jövetelről. A szereplők két dologról álmodoznak: egy másik világról és a lehető 
legegzotikusabb vacsoráról. Mesél rólunk is aztán: Csáth Gázáról, Tolnai Ottó
ról, Vojnich Oszkárról.

Szabadka látta a Woyzeckcl.
A  Jel Mozgásszínház is „más színház”, s a „más színházat”, a jót, Szabadka 

értelmisége is -  lásd: Schmürz -  egyértelműen elutasította. De amit kidobsz az 
ajtón, visszatér az ablakon. A közönség nálunk az évek során nem sokat válto
zott, de a Nagy-színház áttörte a csend falát, talán azért, mert előadásaikban az 
alkotók sohasem engedik el a művészet kezét. A mozgásszínház leghitelesebb 
megnyilvánulása a Woyzeck. Nagy József társulata be-benézeget Szabadkára -  és 
söpör. A ridegnek vélt város már nem hunyorog, ernyőző mozdulattal nem védi 
tekintetét a bántó fénytől, figyel minden mozdulatra. A mániák rögzülnek, ránk 
tapad valami a nagyvilágból. Végre! -  mondhatnánk.

Nagy József, köszönjük!

OLYAN, AMILYENNEK MEGÁLMODTUK

Több évtizede tart műsorán a szabadkai Gyermekszínház „esti meséket”, 
Micimackókat és Hamupipőkét: bejárta vele a világot (és természetesen a tar
tományt). De a szereplőgárda egyéb remekműveket is létrehozott: Carlo Gozzi 
Holló című misztériumjátékát és Oscar Wilde-tőM csalogány és rózsái. Ezeknek 
az alkotásoknak a színpadi adaptációjával a színházban igen magasra emelték a 
mércét, az előadásokban több rokon művészet ötvöződött, olvadt egymásba, 
gyakran tökéletes összhangban. (Ideje leszámolni azzal a nézettel, hogy igazán 
színvonalas előadás csak az ún. nagyszínházban születhet.)

A mágia színháza lett a szabadkai.
Most, 19965-ban, amikor egyre ritkábban gyűlünk össze egy-egy ünnep al

kalmával, a Gyermekszínház együttese minden részletében alaposan átgondolt, 
hihetetlenül pontos, magas művészi színvonalú előadást prezentált, amikor 
színre vitte Shakespeare Szentivánéji álom10 című vígjátékát, ifjúkorunk szép 
meséjét. Végre Shakespeare, és végre egy olyan előadás, amelyben az interpre
táció legfőbb támasztéka a színész és a színpadi játék! Volt ehhez a sze
replőkben szufla, hajlékonyság és hajlamosság.

Shakespeare ritka vendég mifelénk. Említetuművét egyszer már bemutatta 
a szabadkai Népszínház, méghozzá egy jeles ünnep alkalmával, 1954. december 
20-án, amikor épületének százéves fennállását ünnepelte. S most, néhány házzal 
odébb, újra megelevenedett előttünk Puck, Demetrius, Lysander, Hermia, Helé
na, Oberon, Titánia és a többiek csodálatos világa, a „nyerítő öröm” birodalma, 
manók és tündérek szökdécseltek a színen. Valami újat is láttunk, de a szélsősé-



ges újtól tartózkodott a rendező. Ez az az előadás, amelyet felnőttnek és gyerek
nek, nagymaminak és unokájának egyaránt ajánlok, mert Szabadka ebben a pil
lanatban ennél többet, színházibbat, ezoterikusabbat, nemesebbet nem nyújthat.

Némi túlzással: leesett az állam, amikor láttam, hogy mire képes a teremtő 
erő. Éjszakákat nappalokká téve készültek az alkotók az eseményre, hogy aztán 
a szó szoros értelmében „felrobbantsák” a színpadot. A romániai Bogdán Dra- 
gulescu irányításával elénk varázsolt előadás azt az érzetet kelthette többünk
ben, hogy ebben a színházban mostantól az örökkévalóságig úgyszólván minden 
bemutatható, olyan erős, tartalmas volt a szellemi-művészi izgalom. Nehéz volt 
persze kezdetben kihámozni a tarka színorgiából a magunk hősét, Lysandert 
vagy Hcrmiát, Demctriust vagy Helenét, mert a szereplők számtalan alakot sze
mélyesítettek meg, testtel, hanggal, álarcban és álarc nélkül, de végül is lassan- 
lassan -  az első meglepetések után -  rászoktunk arra, hogy itt minden a test-lé- 
lek-szcllem hármasságának az egyensúlyát szolgálja. Minden csupa nyílt szívű 
életkedv. Sokat adott nekünk a rendező, anélkül, hogy erőszakot követett volna 
el a művön vagy annak szellemén. Színházivá tette azt, ami benne színházszerű.

Szárnyalt a szintén romániai Daniela Dragulescu, az ugyancsak romániai 
zeneszerző, Liviu Prossi és a táncmester, a belgrádi Sonja Lapatanov, valamint 
a színészek -  Budanov Márta, Szűcs Hajnalka, Árokszállási Márta, Vesna Bo- 
rocki, Ripcó László, Szabó Ferenc, Boško Boškov -  fantáziája, de a fénymester 
-  róla ritkán írunk - , Csiszár László is mesterfokon illeszkedett a boldogságke- 
resés és a szerelmi játékok síkjaihoz. Szinte „komponálta” a látványt.

Mintha azt mondták volna: „Súgtak nekünk a hangok egy másik színházi 
világból.” Egy mélyreható és hozzáértőbb elemzés talán találna ebben a kör
táncban hibát is -  a végét kissé elszöszmötöltc a rendező, néha elvesztek a han
gok, érthetetlenné vált a szöveg - , de a végszó a magam részéről a következő: a 
szabadkai Gyermekszínházban esztétikai, művészi érvényességű előadás szüle
tett. Egy színház bátrat, nagyot álmodott, s álma megvalósult. Ma talán nem is 
érdemes ilyen pazar produkciót itt, nálunk, az üszkökön bemutatni, meg sem 
érdemeljük.
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A MEGTÖRT EGYSÉG 
n a g y b á n y a  é s  a  v a j d a s á g i a k

A nagybányai művésztelep -  írja Genthon István -  „az újabb kori magyar művé- 
szet egyik legnagyobb hatású közössége. Eredetileg mint Hollósy Simon mün
cheni magániskolájának nyári munkatelepét 1896-ban alapította Hollósy Si
mon, a nagybányai születésű Réti István, Ferenczy Károly, a Nagybányán élő Thor- 
ma János és Iványi Grünwald Béla. Később állandósult s 1902-ben, Hollósy távozá
sa után tandíjmentes szabadiskolává alakult át, melyet Ferenczy, Réti, Thorma, 
Iványi Grünwald vezetett” (Művészeti lexikon III. Akadémiai Kiadó, 1967. 425.)

A művésztclep első korszaka 1918-ban zárul. 1919. január 6-án bevonul a 
helységbe a román hadsereg, s ettől kezdve Baia Maré a város neve. A második 
korszak 1944-ig tart. Ekkorra már elkészül a művésztelep részletes monográfi
ája, melynek megírásához Réti István 1941-ben fogott hozzá, de megjelenését 
már nem érte meg, mert a budapesti Képzőművészeti Alap csak 1954-ben adta 
ki 355 oldalon fekete-fehér reprodukciókkal. A kötetben művészi jellemrajzok 
is találhatók Hollósyról, Fcrenczyről, Thormáról, Iványi Grünwaldról és Ré
tiről Lyka Károly tollából, számunkra azonban felettébb fontos az a névsor, 
amelyben feltüntették azoknak a festőknek a nevét, akik 1896 és 1933 között 
Nagybányán tartózkodtak. A szerző az első nemzedékre helyezi a hangsúlyt, de 
a második és a harmadik generációval is foglalkozik. Monográfiájának e tekin
tetben jó kiegészítője a miskolci Mission Art Galéria gondozásában 1992-ben 
kiadott, Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig című tanulmánygyűj
temény és más, itt megjelent értekezés.

A művésztelepen természetesen vidékünkről is számos művész megfordult; 
az említett névsorban több vajdasági és szerbiai festő neve is megtalálható. Ez 
év nyarán mutatták be őket első ízben Szabadkán a Képzőművészeti Találkozó 
szervezésében a művésztclep megalakulásának századik évfordulója keretében. 
A rangos kiállítás szokatlanul nagy visszhangot váltott ki. Erre az alkalomra 
megjelent Béla Duráncinak, az anyag válogatójának összeállításában egy repre
zentatív katalógus, amelyben a szerző összegezte három évtizednyi kutatómun
kájának eredményét. Az azóta Pro űrbe Díjban részesült, 1984 óta nyugalmazott 
művészettörténész, a Városi Múzeum, a Képzőművészeti Találkozó és a Közsé
gi Műemlékvédelmi Intézet egykori munkatársa kezdettől fogva a vajdasági szá
zadforduló és a szecesszió művészetét, valamint a művésztelepek munkáját ta
nulmányozta. Ez utóbbiról, Umetničke kolonije címen könyvet is megjelente
tett (Osvit, Subotica, 1989). Jogosan vetődik fel tehát bennünk a kérdés, 
miért nem szerepel sokévi kutatómunkájának eredménye a budapesti Nem
zeti Galériában megrendezett tárlat impozáns katalógusában, amelyben 
ugyanakkor benne van vidékünk egyedüli képviselőjeként Gulyás Gizella új
vidéki főiskolai tanár írása.



A  kiállítás anyagát eredetileg nem a fővárosban, hanem Miskolcon, az em 
lített galériában kellett volna bemutatni, de a megnyitó biztonsági és bizonyára 
egyéb okokból elmaradt, csupán a katalógust prezentálták, amelyből viszont 
maga Duránci hagyott ki jelentős alkotókat, miközben a kislexikonban említést 
tesz kevésbé fontos festőkről. így kimaradt például Boromisza Tibor (1880-1960) 
zentai származású művész, akiről monográfia is készült, s aki a budapesti tárlaton 
hét képpel is szerepel, valamint Sólymos Beatrix (1889-1974), akinek első részletes 
életrajzát éppen Gulyás Gizella közölte az Üzenet 1994. októberi számában.

Mindezek miatt elmondhatjuk, hogy a valamikor egybetartozó, majd szét
hullott művészeti közösséget a megemlékezés évében sem sikerült teljes valójá
ban megismerni. Pedig éppen ez a művésztclcp volt a század elején, az individu
ális kutatások korszakában, bizonyítéka a kollektív műhelymunka eredményes
ségének. Ma már köztudott tény, hogy terjedelmes témakörben elsősorban cso
portos munkával érhetők cl kimagasló kutatási teljesítmények. Nálunk azonban 
ez a nézet nemigen érvényesül, mivel az intézmények, a művészettörténészek, 
műkritikusok és maguk a művészek is elsősorban saját útjaikat járják, mivel státu
suk erre kényszeríti őket, s mert megnehezítette helyzetünket az utóbbi öt-hat év
ben a kulturális és gazdasági zárlat is. Ennek ellenére örülhetünk annak, hogy mégis 
megszületett ez a kiállítás és a katalógus egy olyan városban, ahol a Városi Múzeum
ban már csaknem egy évtizede nincs állandó művésztettörténeti tárlat, holott gaz
dag gyűjtemény tenné ezt lehetővé. Még akkor is, ha a látogatottság szempontjából 
a legáldatlanabb évszakban, nyáron, július 19-től szeptemberig volt látható.

Harminckét vajdasági, illetve szerbiai festő 143,1895 és 1940 között kelet
kezett alkotását mutatta be a közönségnek, ám többet is közülük olyan nagyszá
mú képpel, hogy kisebb részekre bontva cgy-cgy önálló tárlatként is szemügyre 
vehető volt. Ezek között is többnyire szabadkaiak szerepeltek: Farkas Béla 16, 
Balázs G. Árpád 15, Oláh Sándor 14, Stipan Kopilovié 7 és Jelena Čović 4 kép
pel, de a verbászi Pechán József és Iván Radovié még ennél is többel: az előbbi 
19-cel, az utóbbi pedig 22-vel. A  többieket csak cgy-két, esetleg valamivel több 
festmény képviselte. Nem biztos, hogy mindegyikük megfordult Nagybányán, 
csupán a szerző tételezi fel, hogy igen, például Stipan Kopilovié vagy Angéla 
Maékovié, viszont látható volt egyes alapító tagok alkotása, mint például Hol- 
lósy Simon Tóparti látomása. 1917-ből és Iványi Grünwald Béla Allegória-áldo
zat 1910(?)-ből, mindkettő a szabadkai Városi Múzeum gyűjteményéből. Sike
res ellentétként, a nagybányai iskola hatáskörén kívül eső műveket is bemutat
tak, jól példázva ezzel az új és a régi vagy nem művészi közötti különbséget. A  
kiállítás első képei Eiscnhut Ferenc két festménye és Kézdi-Kovács László szin
tén akadémista stílusú tájképe voltak, amelyek -  Duránci szóbeli megjegyzése 
szerint -  ma is a legjobban tetszenek a műpártolók nagyobb részének, akárcsak 
a századelőn, tehát a közízlés nem változott, nem fejlődött. Az anyag egyébként 
többnyire hazai: szabadkai, zrenjanini, verbászi, zombori, újvidéki és belgrádi 
közgyűjteményekből állt össze, holott tudjuk, hogy sok értékes mű található 
magángyűjtőknél, akiket manapság nehezen lehet közreműködésre megnyerni. 
Ez az oka annak, hogy jó néhány alkotás nem került fel a falra, holott ott lett 
volna a helye. Ezzel szemben maradandó értéket képvisel a katalógus, amelyet 
bármikor elővehetünk és amelynek segítségével továbbléphetünk.



OLVASÓNAPLÓ

EGY TEVÉKENYSÉG VISSZHANGJA

Életjel évkönyv 6.
Szabadegyetem, Szabadka 1995.

Verba volánt, scripta manent. A szó elszáll, az írás megmarad. Nem én vagyok az első, 
akinek ez a latin szólás jut eszébe, amikor az Életjel beszámoló köteteinek jelentőségét 
akarja hangsúlyozni. A mostaninak bevezetőjében Horváth Mátyás is már idézi Horváth 
Emmától. Ezek az 1968 óta szívós következetességgel megjelenő kötetek Szabadka 
csaknem négy évtizedének művelődéstörténeti forrásművei. Az 1. kötet a kezdettől, 
1958-tól; a 2. kötet 1967-tól; a 3. kötet 1972-től; a 4. kötet 1978-tól; az 5. kötet 1983-tól; a 
mostani pedig 1988-tól 1994-ig tartalmazza azt a gazdag anyagot, amelyet az Életjel 
fölhalmozott. Kezdetben csak mint irodalmi élőújság, 1968-től mint két értékes 
könyvsorozat, az Életjel Miniatűr és az Életjel Könyvek kiadója is.

Dér Zoltán utószava most is pontosan elszámol a vállalkozás tevékenységéről: 1958. 
október 28-a, az élőújság első estje (7. évf. 1. sz.) óta 1994 végéig 952 egész estét betöltő 
előadást rendeztek. Az Élctjelből kinőtt testvérmozgalom, a Csáth Géza Művészetbaráti 
Kör megalakulása, 1968 óta 632 műsort adott. A másik oldalhajtás, a Kosztolányi Dezső 
Irodalmi Színpad közönsége 302 műsort láthatott. A nézők száma elérte a kétszázezret, a 
szereplőké megközelítette a 6500-at. Az Életjel Miniatűr sorozatban 49, az Életjel Könyvek 
közt 57 kisebb-nagyobb kötet látott napvilágot. Óriási teljesítmény!

Dér Zoltán kezdeményezését 1958 őszén a munkásmozgalmi múltja révén politikai 
szempontból kedvezőbb helyzetben levő Urbán János karolta föl. Burkus Valériával és 
Galamb Jánossal ők voltak az alapítók. Később kitűnő munkatársakat találtak Horváth 
Emmában és Krekity Olgában. A mostani évkönyvben többen méltatják őket, s ő maguk 
is vallanak eszméikről, munkásságukról. Kívülük is sokan szívügyüknek tekintették a vál
lalkozást, így vált lehetségessé, hogy nem halt hamvába, mint megannyi hasonló kezdemé
nyezés, hanem máig is eleven része Szabadka szellemi életének, sőt Vajdaságénak is. To
vább megyek: mindenütt, ahol magyarul írnak, olvasnak, beszélnek, számon tartják az 
Eleijei mindhárom megnyilatkozási formáját, az élőszóét és a két kiadványsorozatot is.

A mostani kötet a megszokott szerkezetben nyújtja mind az élőújság, mind a kiadvá
nyok visszhangjául megjelent írásokat: beszámolókat, interjúkat, könyvismertetéseket. 
Szabadkai, újvidéki, szegedi, budapesti lapokból egyaránt. Időrendben, amely első pillanat
ra célszerűnek látszik, ezúttal mégis hasznosabb lett volna az időrendet alárendelni a tárgy
nak, azaz egy eseményről, egy könyvről egy tömbben közölni a visszhangot (ezen belül 
persze időrendben). Most pl. Katona Imrének Ortutay Gyuláról írt könyvecskéjéről vagy 
a Kosztolányi család levelezéséről szétszórva olvasunk; közéjük kerül -  a mereven alkal
mazott időrend miatt -  A repülő Vucsidol modellja körül kibontakozott vita, Csáth Géza 
szerb nyelvű novellásköteténck, Rónay István és Urbán Farkas Gábor verseinek, Lévay 
Endre karcolatainak kritikai visszhangja. Élvezhetőbb volna mindez, ha egy-egy könyvről 
külön csokrot olvashatnánk. S itt kell mindjárt szóvá tennem a cikkek íróinak föloldatlan 
betűjeleit is. Ez az évkönyv részben a kortársaknak, részben az utókornak szól. Már a mai 
olvasónak -  nem csak a magyarországinak, hanem a szabadkai ifjabb nemzedéknek is -  
gondot okoz, hogy ki lehet i-P., tt vagy F. Zs. a Magyar Szó hasábjain, B. O. a Jó Pajtásban, 
P. A. a Képes Ifjúságban s így tovább. Az utókor számára pedig ez végképpen titok marad. 
Némelyik szerzőt a szomszédos cikkek alapján kis körültekintéssel az olvasó is kitalálhatja: 
B. Z. Barácius Zoltánt, (d) a szerkesztő Dévavári (Dér) Zoltánt, k. o. Krekity Olgát, m. k.



Mihályi Katalint, M. M. Milovan Mikoviéot rejti. Egyszerű lett volna ezeket a betűjeleket a 
bibliográfiában bevált módon szögletes zárójelben mindig megadni.

Töméntelen név szerepel az Eletjel évkönyveinek eddigi hat kötetében. Ezek vissza
keresése névmutató híján megoldhatatlan. Talán érdemes lesz a kővetkezőben összesített 
mutatót adni, vagy legalább részletesebb, cgy-egy írást szerzője és címe szerint is fölsoroló 
tartalomjegyzéket. Mindez az évkönyv gyakorlati használhatóságát növelné. Különösen 
fontos volna a szerkesztő dicséretes kezdeményezéséből minden kötetben található lexi
kon: az elhunyt írók, művészek, tudósok nekrológjainak sorozata. Ez önmagában is pótol
hatatlan forrásanyagot képvisel: itt 19, a hat évkönyvben összesen 87(!) lexikális tömörségű 
életrajz található. Ha az összesített névmutató még a számítógépes technika segítségével 
sem lenne megvalósítható, a nekrológok betűrendi jegyzéke mindenképpen megérdemelné 
közlését. (Akár az Üzenetben is.)

Az élőújság roppant gazdag és változatos műsoráról képtelenség rövid áttekintést 
adni. Most is megemlékezett az irodalmi örökségről. A világirodalomból Guy de Maupas- 
sant-ról és Arthur Rimbaud-ról; a magyar klasszikusok közül Arany Jánosról, Áprily La
josról, Babits Mihályról, Csáth Gézáról, Füst Milánról, Illyés Gyuláról, Kosztolányi 
Dezsőről, Radnóti Miklósról, Vörösmarty Mihályról, Weöres Sándorról. A közelmúltban 
elhunyt kiváló költők közül Nemes Nagy Ágnesről, Pilinszky Jánosról, Váci Mihályról. A 
történelmet Mátyás király alakjával idézték, a tudományt a város szülöttének, Ortutay 
Gyulának életművével. A kortárs magyar költészetet Csoóri Sándor, Juhász Ferenc, Ká- 
nyádi Sándor, Mezey Katalin, Nagy Gáspár, Oláh János, Somlyó György, Tornai József, 
Zalán Tibor képviselte -  jelenlétével is. Csoóri Sándort Czinc Mihály mutatta be a szabad
kaiaknak. A vajdasági kulturális örökségből Bodrogvári Ferenc, Kenyeres Kovács Márta, Ko- 
lozsi Tibor, Ijévay Endre, Majtényi Mihály, Sáfrány Imre és Szenteleky Kornél alakját idézték.

A kortárs vajdasági irodalom, művészet és tudomány jeleseit születésnapjukon, ki
tüntetéseik, új könyvük megjelenése alkalmából köszöntötték, szerzői estjükön népszerű
sítették: Ács Károlyt, Ágoston Mihályt, Bori Imrét, Bordás Győzőt, Böndör Pált, Brasnyó 
Istvánt, Brindza Károlyt, Gerold Lászlót, Gulyás Józsefet, Herceg Jánost, Horváth Emmát, 
Kalapis Zoltánt, Koncz Istvánt, Kontra Ferencet, Németh Istvánt, Szathmári Istvánt, Szeli 
Istvánt, Tolnai Ottót, Urbán Jánost.

Előadóművészek (Budai Ilona, Csernus Ildikó, Havas Judit, Heck Paula, Fábri Géza, 
Góli Kornélia, Kákonyi Tibor, Kalmár Zsuzsanna, Kornclija Kovaéev, Kovács Evelin, Kre- 
kity Olga, Lőrinc Zsuzsanna, Nagy Kanász Andrea, Sziráczky Katalin, Szokol Ágnes, Urbán 
Mária, Kristina Vlahovié) előadóesteken mutatták be műsorukat. Legkedvesebb verseim 
címmel egy estét szenteltek néhány versmondó (Farkas Csongor, Korhecz Ágnes, Korhecz 
Imola, Lőrinc Zsuzsanna, Péter Angéla, Péter Izabella, Szabó Ágnes, Szép Melinda) be
mutatkozásának és vallomásának. Több önálló esten is szerepelt a vers- és mesemondó 
utánpótlás: a Csáth Kör legifjabb előadóinak műsorával. A szervezők, rendezők válogatást 
adtak a gyermekirodalomból; költők szavával is szóltak a természetvédelem kérdéseiről; a 
vidék veszélyeztetett növényeiről; a városi múzeum múltjáról, jelenéről, jövőjéről; zenés 
műsort mutattak be népdalokból és műdalokból Lányi Ernő emlékezetére; megemlékez
tek a finn népdalok gyűjteményének, a Kanteletarnak jubileumáról; a debreceni Nagy János 
mondta el nézeteit, tapasztalatait a versmondás művészetéről; Jadwiga Skórnik a lengyel 
nemzeti drámáról tartott előadást; egy estén bemutatták j  spanyol költészetet; fölidézték 
az egykori szabadkai színészképző stúdiót; bemutatták Dudás Ödön posztumusz kiadott 
szabadkai várostörténetét; magyar költők verseit Párizsról; francia költők verseit eredeti
ben, magyarul és szerbül; önálló estet szenteltek a humornak, a tréfának. A legtöbb műsor 
után ezt olvassuk: Rendező: Horváth Emma.



A néphagyomány is megszólalt az élőújság színpadán. Beszédes Valéria összeállítá
sában húsvéti és karácsonyi népszokások (tojásfestés, regölés, betlehemezés, aprószentek 
napi virgácsolás); archaikus népi imádságok és Mária-dalok elevenedtek meg.

A gazdag összeállításnak a múlt rögzítésén kívül gyakorlati hozadéka is lehet: a mű- 
sorszámok másutt, máskor is megismételhetök.

Az elhangzottakból néhány előadás teljes egészében is olvasható az évkönyvben. így 
Dévavári Zoltán bevezetője Heck Paula dalestje előtt (A primadonna és kísérője); Molcer 
Mátyásnak Weil Erzsébetet, Helényi Klárának Bori Imrét, Baranyi Annának Glid Nándort, 
Juhász Gézának és Bordás Győzőnek Németh Istvánt, Bányai Jánosnak Szeli Istvánt, Virág 
Mihálynak Gerold Lászlót köszöntő szövege; Szabadka egykori diákjának és tanárának, 
Szeli Istvánnak köszöneté az őt hetvenedik születésnapján ünneplő városnak, a hallgató
ságnak, olvasóinak, hajdani diáktársainak és tanítványainak, barátainak, kollégáinak; Bos- 
nyák István bevezetője az Arany János-est előtt; Hózsa Éváé a Radnóti-est előtt; Krekity 
Olga beszélgetése Juhász Ferenccel és Nagy Gáspárral; Vajda Gáboré Somlyó Györggyel; 
Czine Mihályé Csoóri Sándorral. Zömük irodalomtörténeti értékű.

Ahogyan jórészt az élőújság estjeinek és a kiadványoknak visszhangja is. Az Életjel 
évkönyv 6. kötete nemcsak a vajdasági, hanem az egyetemes magyar irodalom történetének 
is fontos okmánytára. Szerkesztői (Dévavári Zoltán, Horváth Emma) és a támogató Illyés 
Közalapítvány kurátorai minden dicséretet megérdemelnek, hogy a közismert nehézségek 
ellenére megajándékoztak vele mindnyájunkat.

PÉTER LÁSZLÓ (Szeged)

MÁSOK NEVÉBEN IS

DUDÁS KÁROLY: Királytemetés 
Életjel Könyvek 62. Szabadka, 1996.

Dudás Károly a jugoszláviai magyar irodalom egyik legtehetségesebb prózaírójaként 
mutatkozott be a nyolcvanas években. Riporteri tevékenységével, novelláival és ifjúsági 
regényével díjakat nyert, Ketrecbál című botrányos regényével viszont megosztotta az 
irodalmi közvéleményt.

Nemzeti kisebbségünk mélyülő világának lelepleződése Dudás írói fejlődését is el
akasztotta, így aztán a Királytemetés című könyv az író novellái közül jobbára csak azokat 
tartalmazza, amelyeket a Jártatás című kitűnő kötetéből már ismerünk. A többi szövege 
közvetlenebbül vallomásos jellegű s a szerző riporteri vagy művelődéspolitikusi tevékeny
ségének az eredménye. Többségük az utóbbi években született, sajátos értékfelfogást, 
valamint egy profetikus elhivatottságú ember és nemzeti kisebbsége egzisztenciális veszé
lyeztetettségét tükrözve.

Dudás Károly novellái a végét járó, de még önnön halhatatlanságában tetszelgő szo
cializmus éveiben keletkeztek. A maguk lírai lágyságú és drámai nyomatékú nyelvén folya
matosan a rossz közérzetről beszélnek. Egy-egy hős élethelyzetébe vetítve azt mondják el, 
hogy az ember kedélybetegsége mind a magán-, mind pedig a társadalmi életet kilátásta
lanná teszi. Dudás hőseinek lelkét a múlt és a jelen szenvedései, halálesetei terhelik s emiatt 
válnak életképtelenné. Ha egyáltalán történik valami e szövegekben, az nevetséges vagy 
szomorú. Azok vergődnek bennük lidérces álmaik és az értelmetlen valóság között, akiket 
a második világháború, a beszolgáltatás vagy a későbbi megaláztatások egy életre megnyo
morítottak.

Formai újítások is jellemzik ezeket a novellákat. Pedig a szerző rendszerint „belelát” 
az általa kitalált embernek a leikébe s valószerűsíti a saját írói üzenetét kifejező gondola



tokát, kényszerképzeteket és benyomásokat. Teljesen rendhagyónak csak két szövege te
kinthető. Az egyik -  Varnyú István megtérése -  filmnovclla, minthogy a szerző eredetileg 
filmesek számára irta, a látványra, pontosabban a rendezőnek és a kamerakezelőnek szóló 
ajánlatra összpontosítva figyelmét. A játék és a halálvágy mosódik egybe ebben a maga 
idejében rendkívüli szövegben, hogy végül a halálösztön győzedelmeskedjen. A másik kí
sérlet, miként már a címe és alcíme {Kígyóház -  állatkcrtnovella) is jelzi, aligha függetlenít
hető a nálunk is népszerű Orwcllnck azAllatfarm című művétől. Dudás, noha ő is politikai 
időszerűségre törekszik, a rczcrvátumlét általános szatíráját írta meg, nyomatékosítván, 
hogy a leszűkített élettér még inkább látni engedi az erősebb és a gyöngébb ősi kapcsolatá
nak mindenkori érvényességét.

A Királytemetés című könyv tanúsága szerint Dudás Károly egyike volt azoknak az 
íróinknak, akik a legtöbbet tették az élményvilág felszabadítása, konkretizálása érdekében. 
Ez mindenekelőtt a kötet élére állított Kutyahistóriából tűnik ki, amely a szerző vallomása 
szerint nem más, mint a Ketrecbál című regény annak idején kicenzúrázott részlete. Pedig 
milyen ártatlan szöveg! Nem csoda, hogy később az Üzenet című folyóirat mint novellát 
büntetlenül díjazhatta. Dudást nyilván nem csupán a politikai ösztöne, hanem a művészi 
érzéke is távol tartotta attól, hogy egy kutyánál nagyobb áldozatról szóljon a történet. Alig 
folyik tehát vér, mérhetetlen szenvedés sem sűrűsödik c néhány oldalba. A családi körben 
is évtizedeken át elfojtott emlék önmagáért beszél. No meg a katonák vészjósló tekintete 
s az időt megsemmisítő kifogyhatatlanságuk, mert „jöttek a kerten átjöttek megállíthatat
lanul”. E sorok születése idején a fenyegetettség elvont szimbólumát jelentették ezek a 
sorok, s még nem volt biztos, hogy a történelem rövidesen konkrétan igazolja majd Dudás 
látomását.

E hangütésnek megfelelően a zsákutca-élményből kinövő novellák, a szerző szemé
lyes sorsától, vagy a hozzá közel álló riportalanyaitól nem független példázatok sorakoznak. 
Az áldozat tudatába betóduló kellemetlen időrétegek, a Haláleset hősének az apja temeté
séről való lekésése s a változtathatatlanba való beletörődése, a Mindenszentekben a távoli 
ágyúzás által folyamatosan fenyegető háború, a Varnyú István megtérésében a derékról 
leoldott, majd a padláson „kínos lassúsággal” himbálódzó kötél az élet súlyos akadályozott- 
ságának vagy egyenesen a nullpontjának a jelei.

Ezek után (s a későbbiek előtt) meghökkenthet bennünket A selyemgolyó. Már a 
furcsa alcíme miatt is: „Novellavázlat egy megírandó, de soha meg nem írható kisregény
hez”. Novellavázlat kisregényhez? Nyilvánvalóan önkritika is ez. A selyemgolyó szerzője 
érezhetően nagyra becsüli Krúdy Gyula prózáját: a töredék ugyanis a múlt erotikájában, 
de még inkább a képzeletben megtalált idő kedvéért íródott. Az életből kiszorult ember 
élvezetpótlékáról ironizál az író nagyon finoman, nem célozva rá, mikor és hogyan marad
hatott a hőse annyira egyedül, hogy a tekézés a gyönyör forrásává váljon számára.

Hogy e töredék a cezúra szerepét tölti be, az a Kígyóházzal kezdődő szatirikus novel
lákból tűnik ki. Különösen a Fénymagot esznek a papagájokból, amely a maga rétegezett- 
ségével nemcsak Dudásnak, hanem irodalmunknak is egyik kiemelkedő alkotása. A tűzol
tóparancsnokról szól, aki kényszeredetten, az erejét összeszedve tesz eleget a parádé kö
vetelményeinek, mivel tudja, a tűzoltás intézménye a régi formában nem fog tovább mű
ködni. Ha visszaemlékezünk arra, hogy a szocializmus érájában nemcsak a funkcionáriu
sok, hanem még a jámbor polgárok is „tűzoltók” voltak a szó metaforikus értelmében (mert 
attól tartottak, azt is elveszítik, amire szorgalmaskodva és (&&toskodva szert tettek), akkor 
máris jelentősnek érezzük Dudás szatírájának általánosító erejét. A hiábavalóság tudata 
az, amit Dudás a hagyományos empátiás módszer mesteri alkalmazásával plasztikussá for
mál. Hőse egy olyan szakmai előadás megtartására készül, amelynek -  s ő ezzel tisztában 
van -  semmi jelentősége sincs; mi több: a jövőben egészen másként fognak tüzet oltani.



Az fró azzal is sokat mond a tűzoltóparancsnokról (s általa a vajdasági magyarok nagy 
hányadáról), hogy az a gyermekkorában (miként/l gyalogtörök Domonkos Karcsija) tanúja 
volt nagyapja tanyája leégésének. Dudás ahelyett, hogy pszichologizálna, közvetve jelez: 
hőse a mélységiszonya ellenére (!) lett tűzoltó. Milyen gyógyíthatatlanná duzzadt lelkében 
a tűzvésznek és eloltásának a komplexusa! Mondanunk sem kell: az író, aki -  jóllehet a 
kiváló Képes Ifjúság újságírója volt -  kénytelen-kelletlen részt vett az ún. önigazgatási szer
vek időrabló látszatmunkájában, saját élethelyzetéről is vall. Nemkülönben azoknak a tö
megéről, akik meggyőződésük ellenére, életszínvonaluk emelkedésének reményében, cini
kusan vagy elszántan illeszkedtek be az adott rendbe, kényszeredetten védelmezve is azt. 
Tehát: „tüzet oltva”.

Ugyanezt a kiszolgáltatottságot célozza meg Dudás A gyilkosbika című kiváló novel
lájában is. Azzal a formai eltéréssel, hogy itt a valóságban egymástól jóval távolabb eső 
időegységek és sorsok kerülnek össze egymást értelmező rétegekként. így szerepelhet azo
nos szövegben a vadkan áldozatává lett, Habsburgoknak kiszolgáltatott Zrínyi Miklós és 
az erdei vadaknak elvtársak által megbízott gondozója, a szintén áldozat Lövött Márton. 
A novella sejtelmes balladai hangnemben azt mondja el, hogy Titónak és embereinek 
luxusigénye -  nem úgy, mint a hajdani kemény jellemű gróf esetében -  mindenekelőtt 
belülről, tehát morálisan teszi tönkre az embert. Lövött Mártonnak ugyanis megbocsátják 
a kihágását, minthogy besúgó lesz. E lényegi halált követően a „gyilkosbika” bosszúja már 
csak a művészi hatásfokozás eszköze.

Mindazonáltal a szocialista civilizációt megszemélyesítő tévések sem humánusabbak, 
amikor -  Örkény István ismert kisregényére emlékeztető módon, de Dudás nyelvén s az ő 
szemléletének megfelelően -  napi „vadász”-tevékenységük érzéketlenségével igyekeznek 
felhasználni az egyszerűségében és kiszolgáltatottságában autentikus életet -  egy élettől 
búcsúzó százesztendős nénit (Királytemetés).

Ennyi Dudás Károly novellisztikájának java. Száz oldal sincs, de szerencsére itt a 
minőség fordított arányban van a mennyiséggel. Ennek ellenére elgondolkodtató, hogy 
noha a kötet másik, valamivel terjedelmesebb felét rövid, többnyire napi igények diktálta 
írások alkotják, a fülszövegben „reklámként” idézett szakmai tekintélyek véleményei a 
szerző imént tárgyalt, valamint e könyvben nem szereplő művészi, illetve kismértékben 
jelen levő szociográfiai munkáira vonatkoznak. Vajon miért szorul ilyen közvetett módú 
hitelesítésre Dudás publicisztikája? Részben azért, mert a szerző újabb, immár megválto
zott pozícióban született cikkei írásos formában még nem mérettethettek meg. Részben 
pedig amiatt, minthogy Dudás az utóbbi években főleg politikusként foglalkozik művészet
tel, s ebben a vitatott értékű szerepkörben a még érvényes írói rangjától, hajdani valóság- 
felfedező kalandjaitól is függ a tekintélye.

Bármikor és bármilyen alkalommal születtek is Dudás „kisprózái”, ahogyan saját ma
ga nevezi őket, stílusuk, hangnemük és a bennük megtestesülő magatartás jó tollú íróra 
vall. írónk azok közé tartozik, akik néhány mondatuk által hangulatot teremtenek, s így 
inkognitóban maradva is felismerhetők.

Dudás rövid írásainak fő ismérve tájunk magyar embere iránti szeretete, a vele kö
zösnek érzett sorssal való azonosulás. Vallomásai, helyzetjelentései, portréi mindig a tipi
kusnak tudott életmodcll adalékai. A véletlen, az esetleges szerves tartozékai a közösségi 
sorsnak. A történelem az erősebbeknek és a rossz körülményeknek az összeesküvése. És 
a rosszabbaké is. Mert Dudás riporteri világában két, némileg leegyszerűsített princípium 
szerint állnak szemben egymással a folyamatosan pusztító hatalmasok és az építő szándékú 
boldogtalanok. Az újságíró többnyire férfiasán visszafogott élelmességgel számol be az 
erőszakos szerbesítés következményeiről, szülőfaluja kiszolgáltatottságáról, a volt béresek 
életének folyamatos nyomorúságáról, a nehéz paraszti munkájával kiegyenlített életéhez 
példamutatóan ragaszkodó nyomorékról, a művelődés számkivetettjeiről, az erkölcsét jel-



lemercjćvel védő hajdani (magyar!) szépségről, annak idején a magyarok által bizalmatla
nul fogadott csángókról, a háború végén ártatlanul kivégzett nemzettársak meggyászolá- 
sának bátorságáról. De az őt a megszállt Baranyához, a magyar művelődés ősi maradvá
nyaihoz kötő személyes emlékekről is.

A szerző okos önkritikussággal ide, a folyó életet tükröző szövegek közé sorolta bcA 
kivégzés című „rádiójáték-töredék”-ét. Nem mintha ez dokumentumértékkel bírna, hanem 
azért, mert a művésznek nem futotta az idejéből (erejéből?) a műalkotás-egyéniség meg
teremtésére. Csak konkrétumokból kikövetkeztetett általánosságot nyújt kis terjedelem
ben. Számtalan vallomásban is olvashattuk már ugyanis, hogyan törtek rá a fegyveresek az 
ártatlan magyarok házaira, miként hurcolták cl és végezték ki a gyanútlanul otthon maradt 
férfiakat. Nagyobb lenne az emberi távlata (s ezzel együtt a művészi esélye is a világképnek), 
ha nem maradt volna ki belőle a tény: ilyen bűncselekményeket viszonylag sok szerb ellen 
is elkövettek. Az adott formában a sematizmus jegyei fedezhetők fel Dudás töredéké
ben.

A sematizmus imitt-amott másként is hírt ad magáról. Néhol ugyanis Dudás önfeled
ten éli bele magát a nemzeti kisebbsége hangadójának a szerepébe. S mivel korábban is 
voltak íróink, akik kellő mértéktartással nem csupán a rossz politikához alkalmazkodtak, 
hanem az olvasó- és hallgatóközönség igényeit is kielégítették s így ma kisebbségi írónak 
számítanak, a Királytemetés szerzője a szellemi őseit tiszteli bennük. Ez természetes is. Az 
viszont már kevésbé, hogy búcsúztatók is szerepelnek a szövegei között, viszont a halottról 
jót vagy semmit elve akadályozza a tárgyilagosságban.

írónk „tiszteletkörei” általában meggyőzőek. Remekül időszerűsíti Csáth Géza szo
rongásait, Kosztolányi Szabadka-féltését, fölülmúlhatatlan mintára talál Sütő András atti
tűdjében. Szerényen fel is teszi a kérdést: vajon akadna-e nálunk valaki, aki az erdélyi íróhoz 
hasonlóan feláldozná a testi épségét emberi jogainak védelmében. Podolszki részben meg- 
cselekedte, s ezért is emlékezik Dudás nosztalgikusan a régi bajtársi pillanataikra.

Néhol azonban a kinyilatkoztatás Dudás prófétáló szerepének hátulütőjévé válik. 
Mert hiába tartozik például Illyés Gyula a kedvenc íróim, sőt gondolkodóim közé, politikai 
túlzásnak tartom Dudás pár excellcncc kijelentését, miszerint a „gáncsoskodók és a 
finnyáskodók” véleményétől függetlenül „Ady óta nem volt hozzá fogható”. Utóbb kihá
mozhatjuk: ezt kisebbségi szempontból állítja.

Mindazonáltal nagyon megértjük Dudás leegyszerűsítéseinek (hálálkodásainak) oka
it. Annál is inkább, mert írónk nem csupán írt, hanem cselekedett is. A cenzúrával dacolva, 
az elsők között jelezte kisebbségünk veszélyeztetettségét. Azután azon kevesek közé tar
tozott, akik áldozatos gesztusokkal igyekeztek felhívni a figyelmet a testvérháborúban való 
részvétel értelmetlenségére. Mélyen megszenvedett önellentmondása, hogy léptcn-nyo- 
mon az európai együttélés normáira hivatkozik, miközben legnagyobbat éppen Európa 
kiváró tartózkodása miatt kellett csalódnia.

De az is igaz: a mai olvasó kissé sokallhatja a panaszt Dudás Károly kisprózájában. A 
történelem szorításában, a kisebbségi görcsben az író valóban nemigen juthat el egy mé
lyebb és teljesebb, tehát egyénileg és nemzetileg (a bűntudat ballasztja nélkül) önkritikus 
emberképhez. A lényeget azonban jelzi: tübbé-kevésbé mindannyian (beleértve az írót is) 
„gyalogtörökök”-ké váltunk -  ahogyan ő mondja.

Rövid cikkeit -  mélységszintjük miatt -  kisebbségünk egy életveszélyes korszakának 
hiteles tükreként s egy bátrabb, szókimondóbb vita megalapozóiként tarthatjuk fontosak
nak. A kötet egészét pedig egy több tekintetben példamutató alkotói műhely meggyőző 
bemutatkozásának.

VAJDA GÁBOR



A HETEDIK KÖNYV

TEMESI FERENC: Pest 
Sencca Kiadó, Budapest, 1996.

„Látszólag mi sem könnyebb, mint regényt írni. Hiszen szeretetből és elmúlásból van.” 
(13.o.)

Temesi Ferenc ismćt feladta a leckét a kritikusoknak, akik bizonyára el is bölcselked- 
nek legújabb könyve fölött. Régen várt csemege ez a kötet az irodalmi mű szerkezetének 
boncolásában élvezkedőknek; kiváló olvasmány a Temesi-művek kedvelőinek és védhetet- 
len támadási felület azon kritikusok számára, akiket nem kábított el a szerző bűvköre.

Az elsők, az irodalmi alkotást tudományos szempontból vizsgálók nem csupán élve
zetüket lelhetik ebben a műben, hanem még az iskolában is taníthatják, annyira egyértelmű 
és könnyen követhető, mégis korszerű és funkcionális szerkezetet mutathatnak ki benne, 
mint Temesi korábbi regényeiben, a Fórban (1986-1987) és a Hídban (1993). Az előző 
nagy port vert fel egy évtizeddel ezelőtt, tanulmányok, értelmezések, értékelések sora 
szegődött nyomába „az irodalomból kifelé írt” szótárregénynek, amit szerzője nemes egy
szerűséggel „a huszadik század második felének egyik legjelentősebb regényéinek neve
zett. Története két szálon futott, akárcsak a rá következő Hídé, s végül a trilógiát záró Pesté: 
az egyik a szerző szülővárosának, Porlódnak (Szegednek) anekdotákba idealizált múltját 
rekonstruálta szövegmozaikjában, a másik pedig a szerző írói (ugyancsak idealizált) 
alteregóját építette fel sajátos epikai kaleidoszkópjában.

„Minden igaz történetben az önéletrajzomat találom...” (28. o.)
Ez így igaz: Temesi minden könyve magáról (is) szól. Nem csak a trilógiához tartozó 

regények beszélik el az őstehetség dicsfényében tetszelgő író életének intimitásait, pózait, 
megaláztatásait, családi történeteit, hanem gyakorlatilag minden könyve erről szól: a Lá
tom, nekem kell lemennem (1977), a 3. könyv (1989), A szív böjtje (1991) és a Pejote (1992) is.

„ Egyetlen történetet sem lehet befejezni. Egy soha véget nem érő történet szánalmas része 
minden.” (51. o.)

A Tcmesi-küteteknck nem csupán az a sajátossága, hogy tematikailag a szerző ön
életrajzára fókuszálódnak, hanem az is, hogy tartalmilag átfolynak egymásba. A 3. könyv 
például a Por elő- és utótörténetévcl, kritikai fogadtatásával (is) foglalkozik. A szív böjtje a 
pályatársak, szeretett és lelkesen utált írók, szerkesztők, irodalompolitikusok leveleinek 
közlésével megelőzi a trilógia záró kötetét, ahol a levelek történetét anekdotákba, történe
tekbe idomítva adja elő. Emellett még egy paródiát is átemel a vegyes írásokat tartalmazó 
kötetből a regénybe. S végül: a Pest alaptémája a Por születését megelőző, a készülődés 
idejének is nevezhető periódus irodalmi feldolgozása.

„Akkor már régen tudtam, hogy édesapám családjának történetét írom meg melyről 
mint korán árvaságra jutott gyerek, állandóan beszélt nekem. Én sötét és gonosz voltam 
akkoriban: se a család története, se Porlód nem érdekelt. Es pont az volt benne a legnagyobb 
föladat: hogy ki kellett találnom az őseimet” (343. o.)

Ezeket a sorokat a Pest utolsó oldalán olvashatjuk, amikor a szerző közli velünk, hogy 
a szegedi, majd a pesti készülődő évek, az első novelláskötetének megjelenését követő hat 
esztendő után, 1983. április 11-én, délelőtt 11 órakor leült az írógépéhez és leírta szótárre
gényének első címszavát. Ezután még három évre volt szükség, hogy Temesi Ferenc meg
írja regény-bravúrját, a száznegyven esztendőt felölelő idő-intarziát, Szeged néprajzi és 
anekdotakincsének poétikus tárházát.



)fAz életből a művész számára egyedül az a fontos, ami clmondható.,> (87. o.)

Temesi számára minden nagyon fontos, mert szerinte minden elmondható. Ezt gaz
dagon bizonyítja, hogy szövegeiben mindent felhasznál, amivel találkozik, és azokból áll 
össze a művek „anarchikus összhang”-ja. Az már szinte természetes, hogy a talált, gyűjtött 
-  a legújabb regény fikciója szerint egy vak paptól vásárolt -  anekdotagyűjtemények be
épülnek a regényekbe, a szerző kitalálja köré a hősüket, történeteket, de a Temcsi-művek- 
ben nagyon sok a néven nevezett, vagy szellemesen átkeresztelt valós figura, közéleti sze
mélyek, pályatársak, akik bizonyára egy-két szerzői kiszólást nehezen tesznek zsebre. De 
az írások építőelemei az egyéb „talált” szövegek is: bölcsességek, szentenciák, reklámföl- 
iratok, dalszövegek, idegen nyelvű mondatok, magánjellegű levelek, intim naplóba illő fel
jegyzések; megőrzött dokumentumok: éttermi számlák, rajzok, kínai írásjelek stb. S itt kell 
elmondani, hogy a rcgényformáról alkotott elképzelésünktől idegen szerkezeti elemek kö
tik magukhoz a történetek fővonalait a trilógiában: az első kötetben a szótári címszavak, a 
másodikban a tarot jóskártya lapjai és a kínai Változások Könyve kuái, a harmadikban a 
kínai hadművészet hadviselési technikáinak szentenciái. S Temesi művészete éppen abban 
van, hogy a világ egymáshoz legtávolabbibb dolgait érdekfeszítő, izgalmas, olvasmányos 
epikává képes gyúrni. Nála nem a történet alakításának menete az érdekes; az olvasót nem 
az érdekli, hogy miként ér majd véget cgy-cgy epizód, vagy hogyan fejeződik majd be a 
családregény, hanem az, ahogyan a szerző elbeszéli ezeket a történeteket.

„Annyi történt van a világon, hogy néhányukról ki kell hogy derüljön: igazak.” (276. o.)

A Por két testes kötete után nehezen volt elképzelhető, hogy a szerzőnek maradt még 
mondanivalója Porlódról. Azután következett a kilencven esztendő történetét átfogó Híd, 
ismét bőséggel anekdotázva és adomázva az alföldi porvárosról, hajdanvolt polgárairól. A 
téma azonban nem merült ki: a Pest tulajdonképpen az első nagyregényre való felkészülés, 
vagy pontosabban a kallódás esztendeit dolgozza fel, mégis legtöbbet Szegedről mond. 
Igaz, az írói alteregó központi helyet tölt be ebben a regényben. Hangsúlyozottan, mint 
minden Temesi-műben. Némelyek szerint túlhangsúlyozottan is. El kell ismerni, ebben a 
vonulatában valóban belterjes ez a regény. Ám nem öncélúak a szóban forgó vallomások, 
támadások, akár legyenek pózok és idealizálások -  egy kort illusztrálnak. Végső soron pedig 
Temesi a legbanálisabb és a legpartikulárisabb dolgot is jól meg tudja írni. És ez a fontos.

„Bár nem hisztek nekem: húzom az időt szerintetek, mégis kész leszek, mégis eljutok a 
végére. Sok példa van e r r e (318. o.)

A Por egyelőre megismételhetetlen; a trilógia következő két kötete ellaposodik mel
lette, de hát ez mindig így van, amikor túl magasra állítjuk a viszonyítási mércét. S az 
összehasonlítás mindig hazudik, a dolgok csak önmagukkal mérhetőek. Jó regény a Pest is. 
Én nagyon élveztem, ám titkolnom nem kell, elfogult vagyok a Temcsi-szüvegckkel kap
csolatban. Ez azonban nem zárja ki, hogy egyet ne értsek a következő (igaz, más íróval 
kapcsolatban tett észrevételével):

„A szakmában van egy babona: egy könyvet mindenki tud írni. Ez nem igaz: láttam én 
méterszám megírt munkákat, melyek közt egyetlen könyv sem volt. Még azt sem tudtam, hogy 
aki minden évben ír egy kisregényt, nem tud nagyot írni. Hiába ragasztja össze a kicsiket: nem 
lesz belőle nagy. Kilátszik a ragasztást (284. o.) t

Bár az, hogy a ragasztás kilátszik, nem igazán baj. Van, aki éppen a ragasztót kedveli.

FEKETE J. JÓZSEF
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1982
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1986

ÜZENET-DÍJASOK (1976-1995)

B. Foky István 1987 Dudás Károly
Fekete Elvira 

Utasi Mária

Hornyik Miklós 
Végei László

Kaszás József 1988 Podolszki József 
(posztumusz)

Herceg János Jung Károly
Juhász Géza 
Urbán János

Pctkovics Kálmán

1989 Majoros Sándor
Ács Károly Németh István
Dér Zoltán 
Lőrinc Péter

Magyar László

1990 Szathmári István
Kopcczky László Mák Ferenc
Horváth Mátyás 
Kolozsi Tibor

Vajda Gábor

1991 Tolnai Ottó
Vígh Rudolf Bartuc Gabriella
Pató Imre Kalapis Zoltán

Holti Mária 1992 Nem osztottuk ki,
Lévay Endre mivel a folyóiratnak csak egy
Biacsi Antal (négyes) száma jelent meg.

Varga István 1993 Danyi Magdolna
Mészáros Zakariás 

Fehér Ferenc

Kontra Ferenc 
Beszédes Valéria

Csordás Mihály 1994 Burány Nándor
Brindza Károly 

Zákány Antal

Fekete J. József 
Harmath Károly

Szeli István 1995 Gulyás József
Cvetko Malušev

Lazar Merkovié 
Thomka Beáta 
Hódi Sándor

Bence Erika 
Penavin Olga



ÚJ ÉLETJEL KÖNYVEK

VAJDA GÁBOR

LEFOJTOTTSÁG
BÍRÁLATOK A VAJDASÁGI MAGYAR KÖLTŐK 

KÖTETEIRŐL

Válogatásom vajdasági magyar 
költők műveit elemzi. Többségükben 
azokat, amelyek az utóbbi másfél év
tizedben könyv alakban láttak napvi
lágot. Az említett időszakban e kéz
irat szerzője egyedül vállalkozott ar
ra, hogy hosszabb írásokban és rend
szeresen tudatosítsa a jugoszláviai 
magyar költészetnek a magyar iroda
lom egésze szempontjából is jelentős 
értékeit. Az elemzésekben érvényesí
tett értékkritériumok nem kapcso
lódnak irodalmi irányzatokhoz. Szá
momra tehát nem elsődlegesen fon
tos, hogy a költői mű lírai-realista jcl- 
legű-e, vagy pedig avantgárd beállí
tottságú. Jó, ha az alkotót a kisebb
ségben élő magyarság sorstudata ih
leti, ám ez önmagában nem elég, ha a 
mű nélkülözi a meggyőző erőt, a nyel
vi eredetiséget.

Más szóval: a költői törekvés megértésén túl az eredménynek a mérlege
lése legalább ennyire fontos. Annál is inkább, mert sok olyan verseskönyv is 
megjelent a Vajdaságban, amely inkább csak könyvkiadói és művelődéspoliti
kai célokat szolgált. Minthogy azonban értékkercső beállítottságú vagyok, 
ezért érdeklődésem középpontjában többnyire a jobb műalkotások állnak.

A bemutatott művek szerzői: Fehér Ferenc, Ács Károly, Fap József, 
Koncz István, Tolnai Ottó, Brasnyó István, Utasi Mária, Podolszki József, 
Cs. Simon István, Jung károly, Böndör Pál, Danyi Magdolna, Fülöp Gábor, 
Sziveri János, Tari István, Csorba Béla és Szügyi Zoltán.

Meggyőződésem szerint e költők műveinek tanulmányozása azért is 
fontos volt, mert -  az esztétikai élmény puhatolásáfUúl -  egy meghatározott 
látószögből a vajdasági magyarok kultúrájába is betekintést nyertünk.

(A szerző kötetéről)

A 156 oldalas könyv bolti ára 30 dinár

VAJDA GÁBOR

LEFOJTOTTSÁG
BÍRÁLATOK A VAJDASÁGI MAGYAR 

KÖLTŐK KÖTETEIRŐL
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LÁNYI ERNŐ SZABADKAI ÉVEI

Magyar László levéltáros mű- 
! velődéstörténcti írásai rendszerint
| Szabadka múltját világítják meg. Ezt

teszi ebben a könyvben is, amelyben 
másfél száznál több, általa felkutatott 
dokum entum m al illusztrálja Lányi 
Ernő (1861-1923) zeneszerző és ze
neiskolai igazgató országos viszony
latban is kiemelkedő tevékenységét.

I Hosszabb tanulmányban idézi fel a
művésszel kapcsolatos, a szabadkai 

j  T örténelm i Levéltárban található
I iratok tartalmi összefüggéseit, a nc-
| vés karmester állhatatos munkáját, a
i  város zilált zeneéletének egészséges
! alapokra való fektetése érdekében ki

fejtett erőfeszítéseit.
A  dokum entum gyűjtem ény az 

1907 és 1922 közötti éveket öleli fel 
és többnyire Lányi Ernőnek a városi 
tanácshoz intézett folyamodványait 

j  tartalmazza. Ezekből a kérelmekből
I a jeles zeneszerző teljes arcképe: a növendékek és a tanárok, a városi ható-
| ság és a zeneiskola iránti viszonyulása domborodik ki. A  gazdagon doku

mentált anyag segítségével Lányi Ernő szinte teljes szabadkai tevékenységét 
j megismerhetjük.

(MOLCER Mátyás recenziójából)
Jóllehet a zenei múltunkkal foglalkozó, gazdagnak éppen nem mond- 

! ható szakirodalom Lányi Ernő korával foglalkozik a legrészletesebben, a
! Magyar László által egybegyűjtött dokumentumok mégis sok, eddig ism e

retlen adatot tartalmaznak. A  kötet a Szabadka múltja iránt érdeklődő o l
vasó számára izgalmas olvasmányt jelent, amely az események tényszerű 
feltárásának erejével hat, a zenetörténészt pedig újabb összefüggések felku
tatására serkenti. A  másfél száznál is több irat hű képet ad egy korról, 
ugyanakkor bepillantást nyújt egy iskolaigazgató, karmester és zeneszerző 
mindennapi gondjaiba, az akkori idők muzsikusainak hétköznapjaiba, szak
mai és családi problémáiba.

(PÉKÁR Tibor recenziójából) 

A  dokumentumokat összegyűjtötte és a bevezetőt írta Magyar László 

A  236 oldalas könyv bolti ára 30 dinár

LÁNYI ERNŐ
S Z AB A DK AI  ÉVEI

LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOK



BARÁCIUS ZOLTÁN

MEGKÉSETT REKVIEM
SZÍNHÁZTÖRTÉNETÜNK MÚLTJÁBÓL

A Vajdaságban az ötvenes évek
ben a városi népbizottságok négy hi
vatásos magyar színiegyüttes műkö
dését tették lehetővé. A  szabadkai 
N arodno pozoriStc -  N épszínház  
1945-ben, a topolyai Járási Magyar 
Népszínház 1949-ben, a becskercki és 
a zombori Népszínház pedig 1953-ban 
kezdte meg munkáját, tegyük hozzá: 
megfelelő anyagi háttérrel, nagyszámú 
szereplőgárdával, szakképzett ren
dezőkkel. Ugyanazok a szervek azon
ban, amelyek megalakították, hamaro
san megszüntették őket.

Minden érv a magyar színházak 
to v á b b fe j le sz té se  m e lle tt  szó lt .
K lasszikus a lk otások , op erettek , 
népszínművek, avantgárd szerzők da
rabjai m ellett hazai és anyaországi 
írók drámái is műsoron szerepeltek.
A  politikai légkör azonban bizonyos 
idő elmúltával már nem kedvezett a 
magyar színházaknak. A négyből hármat csakhamar felszámoltak.

Megpróbáltam színházaink poros raktáraiban előkotorni az alsó fió
kokból a sárguló fényképeket és a plakátokat, elbeszélgettem a koronata
núkkal, színészekkel és rendezőkkel. A topolyai színház dokumentumanya
ga -  sajnos -  szőrén-szálán eltűnt, megsemmisült, emiatt adattára hiányos. 
Ennek ellenére a kép összeállt.

A  lehetőségekhez mérten ismertetem mindhárom társulat teljes reper
toárját, az előadott művek és irodalmak szerzők szerinti megoszlását, meg
említem mindazokat -  hivatásosakat és amatőröket - ,  akik a színház mun
kájában, előadásaiban részt vettek.

Mivel éveken át együtt lélegeztem velük, a múló idő ellenére sem látom  
másként a dolgokat, mint akkor, amikor a nagybecskereki, majd a topolyai 
és a szabadkai színház tagjaként éltem át a traumákat és az öröm perceit, 
tehát szemtanúként számolhatok be arról, amit láttam, tapasztaltam. Köny
vemet azzal a szándékkal írtam, hogy megmentsem a feledéstől színházaink 
múltjának emlékezetesebb pillanatait.

(A szerző kötetéről)
A  232 oldalas, félszáznál több felvétellel illusztrált könyv bolti ára 30 dinár
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j VÁZLATOK EGY ÉLETRAJZHOZ

I Pataki László igazi színész-
cgyćnisćg. Nem csak a jugoszlá
viai magyar színjátszás doyenje, 
hanem m űvelődési életünk je
lentős formálója is. Színművész, 
rendező és színészpedagógus, 
akinek kellő élményanyaga és 
nagyfokú műveltsége volt ahhoz, 
hogy nem zedékeket neveljen.
Sohasem tudtuk, valójában ki is 
ő. Milyen családból származik?
Hogy él és hogyan alakult gyer- 

| m ekkora? Az é letn ek  m ilyen  
fontos állomásain haladt át? Kik 
h a to tta k  rá? Kik form á ltá k  
ilyenné, amilyennek ismertük?
Mindez sokakat érdeklő kérdés.

Nyolcvanadik születésnap
jára megjelent könyvében mind
erre választ kapunk. Életrajzváz
lata -  ahogyan ő nevezi -  rendkí
vül érdekes olvasmány. Olvasottság, gazdag lelkivilág és könnyedség árad a 
szövegből, és ez tartja fenn az érdeklődésünket mindvégig. A  kiegészítő 
fejezetek -  életrajzi adatai, szerepeinek, rendezéseinek, díjainak és kitünte
téseinek, a munkásságával kapcsolatos hazai és külföldi kritikáknak a listá
ja -  csak teljesebbé teszik egy termékeny színészegyéniség emlékezését és 
sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy a háború utáni vajdasági magyar színházi 
és művelődési életnek szinte keresztmetszetét kapjuk. Ez annál is inkább 
jelentős teljesítmény, mert hasonló művek megírására eddig nem volt pél
da: színművészeink közül Pataki László az egyetlen, aki megírta önéletraj- 

! zát, méghozzá nem csupán száraz adatok felsorolásával, hanem szubjektív, 
! mégis megkapó vallomás formájában.

| (FRANYÓ Zsuzsanna recenziójából)
!
j  A kemény kötésű, 126, zömmel ma már dokumentumértékű képpel
| illusztrált tízívcs könyv bolti ára 48 dinár.
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GALÉRIÁNK

GARAY BÉLA, színész, rendező, színházi történetíró

Négy hónap múlva, 1997. február 14-én lesz az egyik legkiválóbb vajdasági magyar 
színművész és rendező születésének századik és február 7-én halálának tizedik 
évfordulója. Fiatalon, tizenhat évesen, 1913. augusztus 14-én lépett először 
színpadra Makón a Lila dominó c. operettben mint kardalos. Egy hónappal később 
az Országos Színészegyesület felvette tagjai sorába, aznap, amikor eljátszotta első 
szerepét: Vándory lelkészt alakította Eötvös József Viola, az alföldi haramia c. 
színművében. Kispest, Szabadka és Újvidék után az alföldi színikerület 
állomáshelyei következtek. 1918 végén rendezői vizsgát tett, és színpadra állította 
Szirmai Albert Mágnás Miska c. operettjét. 1919 nyarán a dunántúli, 1920 elején 
pedig a tiszántúli színikerület színigazgatója lett. Megindította és szerkesztette a 
zalaegerszegi Színházi Újságot és a dombóvári Színház c. lapot. 1921-től 1924-ig a 
pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 1924 derekán -  a Népkör vezetőinek a kérésére -  
visszajött szülővárosába, és másfél évtizeden át irányította a művelődési egyesület 
műkedvelő együttesének munkáját, rendezett és szerepelt. 1945 őszén az ő 
rendezésében mutatta be az akkoriban alakult szabadkai Magyar Színház Zilahy 
Lajos Fatornyok c. színművét. Nyugdíjba vonulásáig, 1954 szeptemberéig 26 
darabot rendezett és 11 műben lépett fel itt. Később is vállalt rendezői feladatokat: 
Szabadkán kívül a topolyai Járási Népszínházban, az Újvidéki Rádió Ifjúsági és 
Rádiószínházában. A hatvanas évek közepén a szabadkai színház színészképző 
stúdiójának volt a vezetője. Hét könyve jelent mcg: A színjátszás művészete (1950), 
A színjátszók kézikönyve (1950), A színpadi beszéd (1942), Az ekhósszekértől a 
forgószínpadig (1953), Színészarcképek (1971), Festett világ (1977). Önéletrajzát az 
Élctjel jelentette m eg/l kulisszák világában címmel 1970-ben. Huszonhét 
színdarabot fordított és néhány ifjúsági művet színpadra alkalmazott. 1981-ben 
Stcrija-díjat kapott. Szabadkán mellszobor idézi emlékét; Almási Gábor munkáját 
a Népkör első emeleti termében 1996. november 14-én leplezték le.


